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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XIII – БРОЈ 5– ВРЊАЧКА БАЊА – 14.2.2017. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
52.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси

Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу усменог захтева
заменика Председника општине а на име
обезбеђивања
додатних
средстава
за
финансирање програма у складу са Законом
о удружењима.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-269/17 од 01.02.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 износу од 50.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу 4
Општинска управа, глава 4.01.18. Културно
уметничка
друштва,
функционалне
класификације 160, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 06020001 Функционисање локалне самоуправе,
економска класификација 4819, назив
економске класификације Дотације осталим
непрофитним институцијама.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 4819 Дотације
осталим непрофитним институцијама.

53.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, глава 4.01.06. Буџетске резерве,
функционална класификација 160, програм
0602 Опште услуге јавне управе, програмска
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активност 0602-0009 Текућа резерва,
економска класификација 49912 назив
позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 336.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.09.
Месна заједница Грачац, функционалне
класификације 130, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 06020002 Функционисање месних заједница,
економска класификација
425, назив
економске класификације Текуће поправке и
одржавања.
За наведени износ умањиће се
планирана позиција 49912 Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 425
Текуће поправке и одржавања.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу захтева индиректног
корсиника буџета Месне заједнице Грачац,
број 400-224/17 од 30.01.2017.г., а на име
недостајућих средстава за санацију сеоског
пута Чукар-Крљари.
Обавезује се Месна заједница Грачац
да у року од 5 дана по реализацији
одобрених средстава, надлежној Служби за
финансије достави Извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује трошење одобрених буџетских
средстава.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-224/17 од 06.02.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

54.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
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23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 106.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.05.
Установа
Туристичка
организација,
функционалне класификације 473, програм
1502 Развој туризма, програмска активност
1502-0001 Управљање развојем туризма,
економска класификација
512, назив
економске класификације Машине и опрема.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 512 Машине и
опрема.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу захтева индиректног
корисника
Установе
Туристичка
организација,
број
400-134/17
од
20.01.2017.г., а на име недостајућих
средстава за набавку рачунарске опреме по
предрачуну
17-01Е1-0000080
од
19.01.2017.г.
Обавезује се Установа Туристичка
организација да у року од 5 дана по
реализацији одобрених средстава, Одсеку за
буџет и финансије достави Извештај о
реализацији
одобрених
средстава
са
одговарајућом
финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-134/17 од 24.01.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

55.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 износу од 300.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу 4
Општинска управа, глава 4.01.17. Удружења
и савези, функционалне класификације 160,
програм
0602
Локална
самоуправа,
програмска
активност
0602-0001
Функционисање
локалне
самоуправе,
економска класификација 4819, назив
економске класификације Дотације осталим
непрофитним институцијама.
За наведени износ умањиће се
планирана позиција 49912 Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 4819
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Дотације
осталим
непрофитним
институцијама.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу усменог захтева
заменика Председника општине а на име
обезбеђивања
додатних
средстава
за
финансирање програма у складу са Законом
о удружењима.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-268/17 од 01.02.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

56.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 7.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.26.
Здравство некласификовано на другом
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местуЦрвени
крст,
функционалне
класификације 760, програм 0901 Социјална
и дечја заштита, програмска активност 09010005 Активности црвеног крста, економска
класификација 481, назив економске
класификације
Дотације
невладиним
организацијама. За наведени износ умањиће
се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана
позиција
481
Дотације
невладиним
организацијама.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу захтева Црвеног
крста, број 400-245/17 од 31.01.2017.г., а на
име недостајућих средстава за исплату
помоћи Мирјани Коматовић из Штулца.
Обавезује се Црвени крст Врњачка
Бања да у року од 5 дана по реализацији
одобрених средстава, надлежној Служби за
финансије достави Извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује трошење одобрених буџетских
средстава.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-245/17 од 31.01.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

57.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 10.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.26.
Здравство некласификовано на другом
местуЦрвени
крст,
функционалне
класификације 760, програм 0901 Социјална
и дечја заштита, програмска активност 09010005 Активности црвеног крста, економска
класификација 481, назив економске
класификације
Дотације
невладиним
организацијама. За наведени износ умањиће
се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана
позиција
481
Дотације
невладиним
организацијама.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу захтева Црвеног
крста, број 400-246/17 од 31.01.2017.г., а на
име недостајућих средстава за исплату
помоћи ристић Зорану из Грачаца.
Обавезује се Црвени крст Врњачка
Бања да у року од 5 дана по реализацији
одобрених средстава, надлежној Служби за
финансије достави Извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује трошење одобрених буџетских
средстава.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-246/17 од 02.02.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.
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58.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 15.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.26.
Здравство некласификовано на другом
местуЦрвени
крст,
функционалне
класификације 760, програм 0901 Социјална
и дечја заштита, програмска активност 09010005 Активности црвеног крста, економска
класификација 481, назив економске
класификације
Дотације
невладиним
организацијама. За наведени износ умањиће
се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана
позиција
481
Дотације
невладиним
организацијама.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу захтева Црвеног
крста, број 400-247/17 од 31.01.2017.г., а на
име недостајућих средстава за исплату
помоћи Милану Главчићу.
Обавезује се Црвени крст Врњачка
Бања да у року од 5 дана по реализацији
одобрених средстава, надлежној Служби за
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финансије достави Извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује трошење одобрених буџетских
средстава.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-247/17 од 06.02.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

59.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 15.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.26.
Здравство некласификовано на другом
местуЦрвени
крст,
функционалне
класификације 760, програм 0901 Социјална
и дечја заштита, програмска активност 0901-
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0005 Активности црвеног крста, економска
класификација 481, назив економске
класификације
Дотације
невладиним
организацијама. За наведени износ умањиће
се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана
позиција
481
Дотације
невладиним
организацијама.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу захтева Црвеног
крста, број 400-92/17 од 17.01.2017.г., а на
име недостајућих средстава за исплату
помоћи Ђуровић Драгану из Грачаца.
Обавезује се Црвени крст Врњачка
Бања да у року од 5 дана по реализацији
одобрених средстава, надлежној Служби за
финансије достави Извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује трошење одобрених буџетских
средстава.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-92/17 од 19.01.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

60.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 30.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.26.
Здравство некласификовано на другом
местуЦрвени
крст,
функционалне
класификације 760, програм 0901 Социјална
и дечја заштита, програмска активност 09010005 Активности црвеног крста, економска
класификација 481, назив економске
класификације
Дотације
невладиним
организацијама. За наведени износ умањиће
се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана
позиција
481
Дотације
невладиним
организацијама.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу захтева Црвеног
крста, број 400-94/17 од 17.01.2017.г., а на
име недостајућих средстава за исплату
помоћи породици преминуле Виолете
Дубравац.
Обавезује се Црвени крст Врњачка
Бања да у року од 5 дана по реализацији
одобрених средстава, надлежној Служби за
финансије достави Извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује трошење одобрених буџетских
средстава.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-94/17 од 19.01.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.
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61.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16), председник Општине Врњачка
Бања доноси

одобрених средстава, надлежној Служби за
финансије достави Извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује трошење одобрених буџетских
средстава.
Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-170/17 од 25.01.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16) у оквиру раздела 4 Општинска
управа, 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 71.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.26.
Здравство некласификовано на другом
местуЦрвени
крст,
функционалне
класификације 760, програм 0901 Социјална
и дечја заштита, програмска активност 09010005 Активности црвеног крста, економска
класификација 481, назив економске
класификације
Дотације
невладиним
организацијама. За наведени износ умањиће
се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана
позиција
481
Дотације
невладиним
организацијама.
Средства
из
претходне
тачке
одобравају се на основу захтева Црвеног
крста, број 400-170/17 од 24.01.2017.г., а на
име недостајућих средстава за исплату
помоћи Никлоћ Мили, супсурзи преминулог
Василија Николића.
Обавезује се Црвени крст Врњачка
Бања да у року од 5 дана по реализацији
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62.
Председник општине Врњачка Бања
на основу чл. 99. став 19-21.Закона о
планирању и изградњи изградњи (''Сл.
гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука
УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука
УС, 132/14 и 145/14), 29.ст.4. Закона о јавној
својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.3
Уредба о условима прибављања и отуђења
непокретности
непосредном
погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр.
24/2012, 48/2015 i 99/2015 ) чл. 62. 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), чл.56.ст.1тач.21а. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст)
доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
непосредне погодбе за прибављање путем
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споразума са власником и то: кп.бр. 392/76
површине 217м2 у КО Врњачка Бања,
сувласништво на по ½ Главчић Ивана и
Главчић Небојше из Врњачке Бање,
ул.Велибора Марковића бр.22 уписане у
листу непокретности бр. 2109 за КО
Врњачка Бања, која парцела је у обухвату
трасе ул.Велибора Марковића.
Поступак прибављања непокретности
из ове одлуке спроводи се по тржишним
условима.
Члан 2.
Поступак
прибављања
непокретности,
сагласно
Закону,
подзаконским
актима
и
одлукама
Скупштине општине Врњачка Бања, које
уређују ову област спровешће Комисија
формирана решењем Скупштине општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 21/16),
Средства
за
прибављање
непокретности из чл. 1. ове Одлуке
обезбеђена су у буџету Општине Врњачка
Бања за текућу годину у којој се спроводи
поступак из претходног става.
Члан 3.
Разлози за спровођење поступака из
чл. 1. Ове Одлуке садржани су у чињеници
да су улице добра од општег интереса и да
сe предметна парцела према ПГР Врњачка
Бања налази у обухвату трасе ул.Велибора
Марковића због чега се прибављање не би
могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда.
Члан 4.
Комисија из чл.2. ове одлуке по
спроведеном поступку доставља Скупштини
општине записник са предлогом Одлуке о
располагању која ће садржавати све
елементе прописане важећим законским
прописима који уређују ову материју, након
достављања општини Врњачка Бања понуде
власника непокретности из чл. 1. Ове
Одлуке.
Понуде поред општих подата о
понуђачу обавезно садрже и следеће
елементе:
- рокове плаћања и увођења у посед,
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- одговарајући доказ о праву својине на
непокретности која је предмет прибављања у
јавну својину и уписана у одговарајућу јавну
књигу о евиденцији непокретности и
правима на њима и др.
- изјаву да на истој не постоје права трећих
лица,
- да није оптерећена теретима, да није под
спором, нити под забраном располагања, да
није предмет теретног или бестеретног
правног посла, нити уговора о доживотном
издржавању и да не постоје друге сметње за
пренос права својине,
- изјаву да уколико се утврди да на
непокретности која се нуди постоји било
какав терет, продавац се обавезује да га
отклони о свом трошку, односно да купцу
пружи заштиту од евикције и сноси сву
одговорност
за
евентуалне
правне
недостатке,
- достави доказ да су измирени сви
трошкови коришћења непокретности која се
нуди (утрошена електрична енергија,
комуналије, порез на имовину и друго).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 46-8/17 од 6 .2.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.

63.
Председник
општине
Врњачка
Бања,на основу чл. 34. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, бр.72/11, 88/2013
и 105/2014), чл.6, 7, 8. и 9. Уредбе о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредномпогодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“,
бр.24/201248/2015 и 99/2015), чл.19, 20. и 21.
Одлуке
о
начину
поступања
са
непокретностима које су у јавној својини
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општине Врњачка Бања, односно на којима
општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр. 28/16 пречишћен текст) и
чл.56. ст.1. тач.21а. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр.23/16-пречишћен текст), на основу
иницијатива бр.46-121/16 од 28.12.2016.год.,
, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СКЛОПУ ОБЈЕКТА АУТОБУСКЕ
СТАНИЦЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Члан 1
Овом одлуком покреће се поступак и
уређује начин и услови за спровођење
поступка давања у закуп по тржишним
условима пословног простора који се налази
у склопу објекта „Аутобуска станица“ у
Врњачкој Бањи на кп.бр.500/5 КО Врњачка
Бања који објекат је уписан у Листу
непокретности бр7305 за КО Врњачка Бања
као јавна својина општине и то:
југоисточни део објекта аутобуске станице
који обухвата прилазне комуникације
објекту аутобуске станице, површине
2669м2, ближе означен
на скици ГР
„Геопројект“ Врњачка Бања.
Пословни простор из члана 1. ове
одлуке даје се у закуп у виђеном стању по
тржишним
условима,
путем
јавног
оглашавања у поступку прикупљања
писмених понуда.
У пословном простору из става 1
овог члана дозвољено је обављање послова
обуке возача мини воза. Правна лица
овлашћена за обуку возача мини воза могу у
пословном простору из става1 овог члана
обављати и послове обуке кандидата других
категорија у складу са важећим прописима
за ту област и под условима из ове одлуке.
Закупац простора из става 1 овог члана је у
обавези да закуподавцу достави у року од 30
од оконченог
поступка код надлежних
органа доказ о прибављеним одобрењима
надлежних органа за обуку возача мини
воза и одобрење да се у том простору
обављају послови обуке возача мини воза
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као и обуке кандидата других категорија.у
противном се раскида уговор о закупу.
У пословном простору из става 1
овог члана није дозвољено:
- обављати друге послове сем прописаних
из.чл.1ст.3. ове одлуке
- обављати послове из.чл.1ст.3. ове одлуке
на начин и у време да
ремети
функционисање објекта аутобуске станице,
- обављати послове из.чл.1ст.3. ове одлуке
баз прибављених одобрења надлежних
органа која су прописана законом и
подзаконским актима за обављање тих
послова као и одобрења да се ти послови
обављају у овом простору,
Непоштовање одредби из претходног
става основ је за раскид уговора о закупу.
Текуће и инвестиционо одржавање
закупљеног пословног простора из става 1
овог члан закупац може вршити, само након
добијене писмене сагласности Скупштине
општине по поступку прописаном законом,
подзаконским актима и одлуком Скупштине
општине
Закупљени пословни простор
не
може се давати у подзакуп.
Коришћење простора из става 1 овог
члана противно одредбама става 3,4, 5. и 6.
овог члана основ је за престанак важења ове
одлуке и аката донетих на основу ове
одлуке.
Надзор над поштовањем одредби из
става 3,4, 5 и 6. овог члана врши саобраћајни
испектор општине Врњачка Бања и у
обавези је поред предузима мера из законом
прописаних надлежности да шестомесечно
извештава
Председника
општине
и
Општинско правобранилаштво о поштовању
цитираних одредби.
По истеку перида закупа закупац је у
обавези да закупљени пословни простор
врати у првобитно стање уколико одлуком
Скупштине
општине
није
другачије
одлучено.
Члан 2
Пословни простор из члана 1. ове
одлуке даје се на временски период до 5
година,
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Члан 3
Поступак
спроводи
Комисија
формирана решењем Скупштине општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр. 21/16 и 27/16).
Члан 4
Општи услови за давање у закуп
пословног простора из члана 1. ове одлуке
који су обавезни елементи огласа и уговора
о давању у закуп прописани су законом,
подзаконским актима и одлуком Скупштине
општине а између осталих су и:
1.Почетни износ месечног закупа је у
висини тржишне вредности закупнине који
утврђује Комисија Општинске управе за
утврђивање
тржишне
вредности
непокретности у поступку прибављања,
отуђења и давања у закуп непокретности у
јавној својини.
2. Критеријум за избор најповољнијег
понуђача је највећи износ понуђене месечне
закупнине.
Уколико више понуђача понуде исти
највиши износ комисија позива понуђаче
који су понудили исти највиши износ, да у
року од три дана од дана пријема позива,
доставе нову писмену затворену понуду, са
увећаним износом у односу на претходно
дату понуду, а које понуде ће комисија
отворити
и
утврдити
најповољнијег
понуђача.
Уколико понуђачи из претходног
става у року од три дана не доставе нову
понуду, односно ако су понуђачи доставили
нову понуду са истоветним износом ,
комисија задржава право да избор
најповољнијег
понуђача
изврши
по
слободном уверењу.
3. Депозит за учешће у поступку
прикупљања понуда је 10% од почетног
износа месечног закупа и уплаћује се на
одговарајући рачун буета општине о чему се
прилаже доказ у понуди.
Уплаћени депозит се урачунава у
месечну закупнину, а најповољнији понуђач
који својом кривицом не закључи уговор са
Општином губи право на повраћај депозита
Рок за повраћај депозита учесницима
који нису успели у поступку је 8 дана од
дана окончања поступка.
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4.Плаћање закупнине
Месечни износ закупнине се плаћа
до 5.у месецу за текући месец. Рате се
усклађују са индексом потрошачких цена у
Републици Србији према објављеним
подацима надлежне организације за послове
вођења статистике у моменту доспећа рате.
За период кашњења у плаћању,
обрачунава се затезна камата у складу са
законом који уређује висину стопе и начина
обрачуна затезне камате.
Организациона једница Општинске
управе надлежна за послове финансија,
прати реализацију уговора о закупу подноси
извештаје
организационој
јединици
Општинске управе надлежној за имовинско
правне
послове
и
Општинском
правобранилаштву најкасније до 10. у
месецу.
Организациона јединица надлежна за
имовинско правне послове, по пријему
извештаја из претходног става достављања
закупцу упозорење у писаној форми о
кашњењу уплате доспеле рате које има за
последицу раскид уговора о закупу за случај
да закупац не поступи по најкасније у року
од
3
дана
од
дана
пријема
упозорења.Обавештење о раскиду уговора о
закупу и обавезама по том основу доставља
Председник општине.
5. Рок за подношење писмених
понуда је 8 дана од дана јавног оглашавања
у дневном листу који се дистрибуира на
територији целе Републике Србије.
Отварање писмених понуда одржаће се 5-ог
дана од истека рока за подношење понуда.
6. Понуда поред општих елемената
прописаних законом и подзаконским актима
садржи оверену изјаву којом се понуђач
обавезује:
- да се обавезује да достави у року од 30 од
оконченог поступка код надлежних органа
доказ
о
прибављеним
одобрењима
надлежних органа за обуку возача мини
воза и одобрење да се у том простору
обављају послови обуке возача мини воза
као и обуке кандидата других категорија.у
противном се раскида уговор о закупу.
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- да уколико закупи наведени пословни
простор из члана 1 става 1. ове одлуке исти
користи у складу одредбама ове одлуке које
су саставни део огласа, и
да су му познате последице непоштовања
истих.
Члан 5
Оглас
о
јавном
прикупљању
писмених понуда за давање у закуп
непокретности из чл.1. ове одлуке, биће
објављен у локалним средствима јавног
информисања (радио и телевизија), веб сајту
Општине Врњачка Бања и једном дневном
листу који се дистрибуира на територији
целе Републике Србије.
Поступак јавног оглашавања за
прикупљање писмених понуда ће се
сматрати успешним и у случају ако истом
приступи најмање један учесник, који
поднесе потпуну, благовремену и исправну
понуду и потпише изјаву да прихвата
почетни износ закупнине, у противном, губи
право на враћање депозита.
Члан 6
По окончању поступка јавног
прикупљање писмених понуда за давање у
закуп пословног простура из чл.1. ове
одлуке Комисија доставља записник о току
поступка
са
предлогом
за
избор
најповољнијег
понуђача
Председнику
Општине,који доноси одлуку . о избору
најповољнијег понуђача и давању у закуп.
Члан 7
Уговор
о
закупу
закључује
председник Општине са најповољнијим
понуђачем - закупцем у року од три дана од
ступања на снагу одлуке Председника
Општине о давању у закуп предметне
непокретности, а након прибављеног
мишљења Општинског правобраниоца.
По закључењу уговора на начин и у
року из претходног става овог члана
извршиће се записничка примопредаја
између
најповољнијег
понуђача
и
закуподавца са евидентирањем свих других
битних
чињеница
за
опис
стања
непокретности која је предмет закупа.
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Учесник у поступку прикупљања
понуда који сматра да је непокретност дата у
закуп супротно одредбама важећих пропсиса
који уређују ову област, и да му је на тај
начин повређено право, може поднети
надлежном суду тужбу за поништај уговора
у року од осам дана од сазнања за
закључење уговора, а најкасније у року од 30
дана од дана закључења уговора.
Члан 8
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл. листу Општине
Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 46-121/16 од 14.2..2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић с.р.
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