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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
229.
Председник општине Врњачка Бања, на
основу чл.19.ст.1.тач.3.,чл.21.ст.1,чл.24., чл.25.
и чл.80. Закона о јавној својини (''Службени
гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013 и 105/2014),
чл.4.Закона о комуналним делатностима ("Сл.
гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Белимарковац'' Врњачка Бања („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр.27/16), чл.56.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.23/16- пречишћен
текст), чл. 28.ст. 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) на
предлог
Комисије
за
располагање
непокретностима у јавној својини општине,
доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ДА КОРИСТИ ОБЈЕКТЕ СА
ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И МРЕЖЕ ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ ''БЕЛИМАРКОВАЦ''
Члан 1.
Овом Одлуком даје се да користи ради
обављања комуналне делатности од општег
интереса - снабдевање водом за пиће и
пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода у складу са оснивачким актом,
без накнаде, Јавном предузећу за обављање
комуналних
делатности
''Белимарковац''
Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул. Жике
Ваљаревића бр. 1 објекте са пратећом опремом
и мреже који су у функцији обављања
наведених комуналних делатности а налазе се
на подручју насељених места општине
Врњачка Бања као и објекте бушених бунара
Угљарево а налазе се у насељеном месту
Угљарево општина Трстеник.

За објекте и мреже који су у функцији
обављања наведених комуналних делатности
покренут је поступак уписа јавне својини
општине Врњачка Бања код надлежних
Служби за катастар непокретности.
Објекти са пратећом опремом и мреже
из ст.1. овог члана дају се најдуже на период
док то јавно предузеће према оснивачком акту
обавља комуналне делатности снабдевања
водом за пиће и пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода и послује као
правно лица чији је оснивач и већински
власник капитала општина.
Престаје да користи објекте са
пратећом опремом и мреже из ст.1. овог члана
ЈП за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул.
Жике Ваљаревића бр. 1. јер у складу са
оснивачким актом обавља друге комуналне
делатности које не обухватају снабдевање
водом за пиће и пречишћавање и одвођење
атмосферских
и
отпадних
вода већ
димничaрскe услугe и дeлaтнoст зooхигиjeнe.
Члан 2.
ЈП ''Белимарковац'' из Врњачке Бање је
обавезно да објекте са пратећом опремом и
мреже из чл. 1. ове Одлуке ст.1. користи за
обављања оснивачким актом одређене
комуналне делатности и да истим управља у
складу
са
Законом
о
комуналним
делатностима, Законом о јавној својини као и
другим законима, подзаконским прописима и
важећим актима општине Врњачка Бања
којима се уређује делатност снабдевања водом
за пиће и пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода као и
управљање стварима у јавној својини и
обухвата
одржавање,
обнављање
и
унапређивање, као и извршавање законских и
других обавеза у вези са том ствари у складу
са важећим оснивачким актом, прописима који
уређују обављање ове комуналне делатности
од стране јавног предузећа.
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Општина задржава сва својинска права
власника и то:
- да ЈП ''Белимарковац'' не може објекте са
пратећом опремом и мреже из чл.1 ове одлуке
дати у закуп,
- да ЈП ''Белимарковац'' не може на објектима
са пратећој опреми и мрежама из чл.1 ове
одлуке изводити никакве радове сем радова
текућег одржавања без сагласности општине
прибављене сходном применом поступка из
чл.63. Одлуке o 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),
- да објекте са пратећом опремом и мреже из
чл.1 ове одлуке може да одузме од овог
правног лица ако се не користи у функцији
остваривања оснивачким актом поверене
комуналне делатности од општег интереса, као
и ако се користи супротно закону, другом
пропису или природи и намени непокретности, у случају потребе за извршавање
других надлежности од општег интереса
општине као и у случају потребе организовања
обављања ове комуналне делатности на други
начин у складу са важећим законима,
- друга својинска права власника у складу са
важећим прописима.
Члан 3.
ЈП ''Белимарковац''
нема право
отуђења, стављања хипотеке или другог терета
на објеке са пратећом опремом и мреже из
чл.1 Одлуке
Примопредаја објеката са пратећом
опремом и мрежа чл.1. ове Одлуке врши се
записнички након закључивања уговора са
општином који потписује председник општине
и вршилац дужности директора ЈП
''Белимарковац''.
Члан 4.
Задужује се Одсек за привреду и
друштвене делатности Општинске управе
општине Врњачка Бања као надлежна
организациона јединица за праћење рада
јавних предузећа за спровођење ове Одлуке и
примопредају објеката са пратећом опремом и
мрежа из чл.1. ове Одлуке са расположивом
финансијском,
правном
и
техничком

28.7.2017. године

документацијом са
стањем на дан
31.12.2016.године
истовременим
преузимањем од ЈП ''Бели извор'' и предајом ЈП
''Белимарковац'' и примопредају.
Члан 5.
Јавно предузеће ''Белимарковац'' из
Врњачке Бање не може уписати право
коришћења на објектима и мрежама из чл.1.
ове Одлуке код надлежних служби РГЗ –
Служби за катастар непокретности.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-166/17 од 26.7.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
230.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници одржаној дана
27.07.2017.године, на основу чл.46. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС''
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други
закон), чл. 40.Одлуке о монтажним објектима
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.9/17пречишћен текст), Плана општег распореда
места за постављање монтажних објеката и
опреме на територији општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.15/17 и
19/17), чл.59. Статута општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16пречишћен текст) и чл.33.Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09),
донело је
ПЛАН
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА
ЗА ПОСТАВАЊЕМОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА
''LOVE FEST''
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Члан 1.
Општинско веће је упознато са
захтевом Установе Туристичка организација
Врњачка
Бања
бр:
353-164/17
од
21.7.2017.године, за постављање привремених штандова за време трајања музичког
фестивала ''LOVE FEST'' као и са предлогом
Плана Одсека за урбанизам, еколошке и
имовинско-правне послове у складу са чл.40.
Одлуке о монтажним објектима.
Овим Планом утврђује се локација,
врста
монтажних
објеката,
правила
постављања и временско трајање Плана
општег распореда места за постављање
монтажних објеката и опреме за време
одржавања музичког фестивала ''LOVE
FEST'', у периоду од 03.08.2017.године до
05.08.2017.године.
Члан 2.
Утврђује се локација ''Променада''
(испред кафеа Швајцарија), за постављање:
- једног инфо пулта у површини од 9м².
Утврђује се локација ''Србија'', за
постављање 4 штанда за продају хране и то:
-Покретни угоститељски објекат у површини
од 4м²,
-Угоститељски штанд у површини од 5м²,
-Покретно возило за промет хране у
површини од 12м²,
-Штанд за постављање роштиља у површини
од 32м².
Члан 3.
О спровођењу овог Плана стараће се
Одсек за инспекцијске послове, Одсек за
урбанизам, еколошке и имовинско-правне
послове и Установа Туристичка организација.
Члан 4.
Временско важење овог Плана је од
03.08. до 05.08.2017.године.
Саставни део овог Плана је графички
прилог општег распореда места монтажних
објеката за време одржавања ''Врњачког
карневала'' у Врњачкој Бањи.
Члан 5.
Овај План ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл. листу
општине Врњачка Бања''.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:353-164/17 од 27.7.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________
231.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници, одржаној дана
27.7.2017. 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.годину (''Сл.
лист општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17
и 18/17), 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. 400-1417/17 од
27.7.2017.године, доноси
Р Е Ш ЕЊ 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 и 18/17) 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,оо динара у корист следеће апропријације у разделу 4 директног корисника
буџетских средстава – Општинске управе, у
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оквиру
главе 4.06. Установа Спортски
центар, функционалне класификације 810,
програм 1301 Развој спорта и омладине,
програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа,
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:
400-1417/17 од 27.7.2017.године, а поводом
захтева индиректног корисника буџетских
средстава Установе Спортски центар, број
400-1417/17 од 4.7.2017.године, на име
недостајућих средстава.
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
Спортски центар.
Обавезује се Установа Спортски центар 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 Установа Спортски центар
Врњачка Бања.
5. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу Општине Врњачка Бања''.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1417/17 од 27.7.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________
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232.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници, одржаној дана
20.7.2017. 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
и 18/17), 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. 400-1598/17 од
28.7.2017.године, доноси
Р Е Ш ЕЊ 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 и 18/17) 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
3.000.000,оо динара у корист следеће
апропријације у разделу 4 директног
корисника
буџетских
средстава
–
Општинске управе, у оквиру главе 4.01.02.
Општинска стамбена агенција, у оквиру
новог пројекта, функционалне класификације 474, програм 1501 Локални економски развој, програмска активност 15010002 Унапређење привредног амбијента,
економска класификација 511, назив
економске
класификације
Зграде
и
грађевински објекти, шифра Пројекта 15010002-003 Пројекат: Изградња водопада и
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реконструкција дела парка на Црквеном
брду у Врњачкој Бањи.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 511 Зграде и
грађевински објекти.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа бр:
400-1598/17 од 28.7.2017.године, а поводом
захтева индиректног корисника буџетских
средстава Општинске стамбене агенције,
број 400-1598/17 од 19.7.2017.године, на име
недостајућих средстава за реализацију плана
и програма рада.
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 Општинске
стамбене агенције.
Обавезује се Општинска стамбена агенција
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 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 Општинска стамбена агенција
Врњачка Бања.
5. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу Општине Врњачка Бања''.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1598/17 од 28.7.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
___________________________________

28.7.2017. године
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