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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

383. 
Председник општине Врњачка Бања, 

на основу чл.100.став 1 тач.2.Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- 
Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), чл. 36. и 48. Одлуке о начину 
поступања са непокретностима које су у 
јавној својини Општине Врњачка Бања, 
односно на којима општина Врњачка Бања 
има посебна својинска овлашћења (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 28/16- 
пречишћен текст и 19/17) и чл.56. ставу 4.  
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.23/16-
пречишћен текст), на предлог Комисије за 
спровођење поступка располагања непокре-
тностима у јавној својини, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ОПШТИНЕ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком отуђује се купцу 

Tonanti d.o.o., Београд - Раковица, Ул. 
Димитрија Котуровића бр.11а из јавне 
својине општине непосредном погодбом по 
тржишним условима грађевинско земљиште 
- реални део од  193/5134 од  кп.бр. 695/5 
чија је укупна површина 5134м2 у КО 
Врњачка Бања уписан у листу 
непокретности бр. 7774 за КО Врњачка 
Бања, као јавна својина општине,  у складу 
са пројектом препарцелације  који је 
потврђен од стране Одсека за урбанизам, 
екологију и имовинско правне послове 
Општинске управе општине Врњачка Бања  
дана 25.9.2017.године, бр.350-31/17 и којим 
је  од кп. бр.695/4  и   мањег дела у 
површини од 193м2 од кп.бр.680/3- део који 
је ван појаса регулације  улице Светог Саве 

исправљена граница кп.бр. 695/4 и 
формирана нова грађ. парцела означена као 
695/5 КО Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 
12.000дин/м2, постигнутој у поступку 
непосредне погодбе који је спровела 
Комисија за спровођење поступка распо-
лагања непокретностима у јавној својини, 
утврдила купопродајну  цену за укупну 
површину која се отуђује у износу од 
2.316.000,00 донара, начин и рокове 
плаћања који су прописани важећом општи-
нском одлуком која уређује ово питање, да 
порез на промет апсолутних права плаћа 
продавац  а остале трошкове купац. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 
Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 
Бања купац Tonanti d.o.o., Београд - 
Раковица, Ул. Димитрија Котуровића бр.11а  
као власник на реалном делу од  4941/5134 
695/5 КО Врњачка Бања.и објеката изгра-
ђених на истој у  обавези је да са општином 
Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 
дана од дана доношења ове Одлуке,  у 
противном ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 
Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке поступком непосредне 
погодбе садржани су у чињеници да  су за 
отуђење предметног земљиште  испуњени 
услови из чл.68. Закон о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) а то су: да је парцела 
која се отуђује мања од минимума који је 
важећим планом прописан за површину 
грађевинске парцеле у том потесу, да је 
површина парцеле која се отуђује мања од 
површине паецеле којој се припаја и да је 
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прибављена сагласност Општинског право-
бранилаштва. 
 

Члан 4. 
Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 
Председник општине Врњачка Бања у року 
од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања'' 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 46- 97/17  од 18.12.2017.године  

                                                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
                   Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
384. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници одржаној 
телефонским путем дана 15.12.2017.године, 
на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 
83/14- други закон и 101/16) Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн,103/2015 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17, 
18/17 и 33/17), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), члана 
33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-2880/17 од 
15.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 
буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште 
услуге јавне управе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва,  економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  50.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.17. МЗ 
Станишинци, функционалне класификације 
130, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0002 Функцио-
нисање месних заједница, економска 
класификација 423, назив економске 
класификације Услуге по уговору.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  
и увећати планирана позиција 423 Услуге по 
уговору.  
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа бр: 
400-2880/17 од 15.12.2017.године, а поводом 
захтева индиректног корисника буџетских 
средстава МЗ Станишинци, број 400-
2880/17 од  11.12.2017.године, на име 
исплате накнаде за рад председника Савета 
МЗ Станишинци. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне за 
реализацију финансијског плана МЗ 
Станишинци. 

Обавезује се МЗ Станишинци да 
посебно евидентира промене по овом 
решењу, и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана 
односно програма рада посебно извести о 
реализацији трошење јавних средстава по 
овом решењу у оквирима одобреног износа 
и за намене за коју су средства додељена за 
буџетску годину. 
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4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије и МЗ Станишинци. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2880/17 од 15.12.2017.године 
                                                                           

За  ПРЕДСЕДНИК-а 
ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                   Иван Џатић,с.р. 
______________________________________ 
 

385. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 
телефонским путем дана 15.12.2017.године, 
на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 
83/14- други закон и 101/16) Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн,103/2015 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17, 
18/17 и 33/17), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), члана 
33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-2879/17 од 
15.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 
буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште 
услуге јавне управе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  150.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.10. МЗ 
Вранеши, функционалне класификације 130, 
програм 0602 Локална самоуправа, програ-
мска активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница и то износ од 50.000,00 
динара у корист апропријације економске 
класификације 423, назив економске 
класификације Услуге по уговору и износ од 
100.000,00 динара у корист апропријације 
економске класификације 424 Специјали-
зоване услуге .  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  
и увећати планиране позиције 423 Услуге по 
уговору и 424 Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа бр: 
400-2879/17 од 15.12.2017.године, а поводом 
захтева индиректног корисника буџетских 
средстава МЗ Вранеши, број 400-2879/17 од  
11.12.2017.године, на име исплате накнаде 
за рад председника Савета МЗ Вранеши и на 
име додатних средстава за преузимање 
обавеза за јавно здравље. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне за 
реализацију финансијског плана МЗ 
Вранеши. 

Обавезује се МЗ Вранеши да посебно 
евидентира промене по овом решењу, и да у 
оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење 
јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за 
коју су средства додељена за буџетску 
годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије и МЗ Вранеши. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2879/17 од 15.12.2017.године 
 

За  ПРЕДСЕДНИК-а 
ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                   Иван Џатић,с.р. 
______________________________________ 
 

386. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 
телефонским путем дана 15.12.2017.године, 
на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 
83/14- други закон и 101/16) Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн,103/2015 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17, 
18/17 и 33/17), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), члана 
33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-3015/17 од 
15.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 
буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште 
услуге јавне управе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва,  економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  100.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.05. 

Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 474, програм 
1502 развој туризма, програмска активност 
1502-0002 Промоција туристичке понуде, 
економска класификација 424, назив економ-
ске класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр: 
400-3015/17 од 15.12.2017.године, а поводом 
захтева индиректног корисника буџетских 
средстава Установе Туристичка организац-
ија, број 400-3015/17 од 15.12.2017.године, 
на име недостајућих средстава за 
рекламирање Врњачке Бање поводом 
предстојећих празника у периоду од 
15.12.2017. до 15.01.2018.године на ТВ Микс 
Краљево. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне за 
реализацију финансијског плана Установе 
Туристичка организација. 
  Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира 
промене по овом решењу, и да у оквиру 
извештавања о реализацији свог финанси-
јског плана односно програма рада посебно 
извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су 
средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије и Установа Туристичка 
организација Врњачка Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3015/17 од 15.12.2017.године 
 

За  ПРЕДСЕДНИК-а 
ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                   Иван Џатић,с.р. 
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387. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној дана 
18.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 
103/2015 и 99/2016), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. 
лист општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 
7/17, 18/17 и 33/17), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), 
члана  33. Пословника о раду Општинског 
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 
Закључка Општинског већа бр. 400-3042/17 
од 18.12.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 
буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште 
услуге јавне управе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  475.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.26. 
Црвени крст, функционалне класификације 
760, програм 0901 социјална и дечија 
заштита, програмска активност 0901-0005 
активности Црвеног крста, економска 
класификација 481, назив економске 
класификације дотација невладиним 
организацијама.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 дотација 
невладиним организацијама.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр: 
400-3042/17 од 18.12.2017.године, а поводом 
захтева индиректног корисника буџетских 
средстава Црвеног крста, број 400-3042/17 
од 18.12.2017.године, на име недостајућих 
средстава за исплату једнократне новчане 
помоћи.  
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне за 
реализацију финансијског плана Црвеног 
крста Врњачке Бање. 
  Обавезује се Црвени крст Врњачка 
Бања да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана 
односно програма рада посебно извести о 
реализацији трошења јавних средстава по 
овом решењу у оквирима одобреног износа 
и за намене за коју су средства додељена за 
буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије и Црвени крст Врњачка Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3042/17 од 18.12. 2017.године 
                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК 
               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                   Бобан Ђуровић,с.р. 
____________________________________       
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