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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

6. 
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, 145/2014, 83/18, 31/19 и 

37/19), 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.3. и 55. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.12/19,72/20), на 

предлог Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

 О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ   

 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се купцима 

''Нискоградња АС –Инвест'' ДОО 

Београд,Звездара,ул.Николе Груловића бр.4.  и 

''Мафигроуп'' ДОО Београд,ул.Миће Поповића 

бр.1, непосредном погодбом, по тржишним 

условима, из јавне својине општине део од 210 

м2 од кп.бр. 573 у КО Врњачка Бања, која има 

укупну површину 3965м2,уписане у ЛН 7305, 

ради исправке граница са суседном кп. бр.574КО 

Врњачка Бања површине 912м2,уписане у ЛН 

3030 као сусвојина купаца, према скици 

исправке границе сачињене од стране ГР Маг 

Марина Јанковић,Трстеник ,из октобра 

2020.год., у складу са чланом 68. 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, 145/2014, 83/18, 

31/19 и 37/19)  

 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени од 39.627,00дин/м2 

постигнутој у поступку непосредне погодбе који 

је спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини, 

утврдила купопродајну  цену за парцелу која се 

отуђује у износу од 8.321.670,00 динара, начин и 

рокове плаћања који су прописани важећом 

општинском одлуком која уређује ово питање. 

 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања 

купци као сувласници суседне кп. бр. 574КО 

Врњачка Бања,чија се граница исправља,  у 

обавези су 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 из јавне својине 

непокретност 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 

парцелa која се отуђује po важећим планом због 

облика парцеле не испуњава прописане услове 

за грађевинску парцелу, да је површина парцеле 

која се отуђује мања од површине парцеле којој 

се припаја и да је прибављена сагласност 

Општинског правобранилаштва ОП бр.201/2020 

од 20.11.2020 .год.  

 

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 46-872/20 од 18.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVII – БРОЈ  2– ВРЊАЧКА БАЊА –    19.1.2021. ГОДИНЕ 
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___________________________________ 

7. 

Председник општине Врњачка Бања на 

основу члана 11 став 4 Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, 

бр. 113/17 и 50/18), члана 5 Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 2/18-пречишћен 

текст, 10/18 и 31/19) , Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2021. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 71/20) и члана 55 

став 1 тачка 6 Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 01/21-

пречишћен) донео је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о утврђивању номиналног износа делимичног 

субвенционисања превоза ученицима основних 

и средњих школа који путују због додатног 

стицања знања и вештина, или тренирања у 

спортским клубовима на територији Општине, 

или на територији суседне општине Трстеник и 

града Краљева у 2021. години 

 

Члан 1 

Овим закључком, сагласно члану 5 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања, 

утврђује се за 2021. буџетску, а за наставну 

2020/21. и 2021/22. годину, субвенционисање 

превоза ученицима основних и средњих школа 

који путују због додатног стицања знања и 

вештина, или тренирања у спортским клубовима 

на територији Општине, или на територији 

суседне општине Трстеник и града Краљева, у 

износу од 60% од цене карте за одлазак и 

повратак, на начин и по поступку који је ближе 

прописан наведеном Одлуком. 

 

Члан 2 

Право на делимично субвенционисање 

превоза, највише до 15 одлазака и повратака 

месечно, у назначеном периоду остварују 

ученици из члана 1 овог закључка, у висини од 

60% од цене превоза за дане у којима путују, 

према ценовнику овлашћеног превозника. 

Финансијска средства обезбеђују се Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину: 

са раздела 4 глава 4.01.05. Финансијска помоћ у 

породици за основно и средње образовање, 

функционална класификација 040 Породица и 

деца, програмска класификација 0901 Социјална 

и дечја заштита, програмска активност 0901-

0006- Подршка деци и породици са децом, редни 

број позиције 72, економска класификација 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз 

ученика). 

 

Члан 3 

Право на субвенцију утврђује се 

решењем Општинске управе општине Врњачка 

Бања, надлежне организационе јединице за 

послове образовања, којим се у сваком 

појединачном случају утврђује испуњеност 

услова за остваривање овог права у 2021. 

години, за наставну 2020/21. и 2021/22. годину. 

Р ешење се реализује у складу са потврдом 

или другим доказом о присутности на месечном 

нивоу, које корисник субвенције доставља 

Одсеку за буџет и финансије. 

 

Члан 4 

Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и примењује се од 

01.01.2021. године, у складу са финансијским 

могућностима буџета Општине. 

 

Члан 5 

Закључак се објављује у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-9/21 од 5.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

___________________________________ 

8. 

Председник општине Врњачка Бања на 

основу члана 11 став 4 Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, 

бр. 113/17 и 50/18), члана 5 Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 2/18-пречишћен 

текст, 10/18 и 31/19) , Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2021. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 71/20) и члана 55 

став 1 тачка 6 Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 01/21) 

донео је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о начину утврђивања износа за 

субвенционисање превоза деце која похађају 

обавезни припремни предшколски програм и 

основне школе на територији општине Врњачка 

Бања и на територији суседне општине, која 

нису у могућности да користе уговорени превоз 

код овлашћеног превозника за превоз на 
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територији општине Врњачка Бања и на 

територији суседне општине у 2021. години 

 

Члан 1 

Овим закључком, сагласно члану 5 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања, за 

2021. буџетску, а 2020/21. и 2021/22. наставну 

годину, утврђује се начин и износ 

субвенционисања превоза деци која похађају 

обавезни припремни предшколски програм и 

ученицима који похађају основне школе на 

територији општине Врњачка Бања, а који имају 

пребивалиште на територији општине Врњачка 

Бања и чија удаљеност од школе је већа од 

четири километра и на наведеној релацији не 

могу да користе аутобуски превоз, јер им не 

одговарају постојећи поласци уговореног 

превозника или није организован превоз 

аутобусом од места пребивалишта до школе. 

 

Члан 2 

Субвенцију за превоз из члана 1 овог 

закључка остварују деца и њихови пратиоци 

ради похађања припремног предшколског 

програма на удаљености већој од два километра 

и ученици основних школа на удаљености већој 

од четири километра од седишта школе, а 

похађају основне школе на територији општине 

Врњачка Бања или на територији суседне 

општине уколико је школа коју похађају 

најближа њиховом месту пребивалишта, а 

родитељи их возе сопственим возилом. 

Висина износа накнаде трошкова превоза 

обрачунава се на бази 10% од износа цене литра 

бензина – евро  премиjум БМБ 95 Нафтне 

индустрије Србије према цени горива на дан 

обрачуна, по пређеном километру за повратну 

релацију на којој путују. 

Изузетно, за кориснике права из става 1, 

који имају пребивалиште у брдско-планинском 

подручју, чији је пређени пут од куће до школе и 

обратно већим делом са висинском разликом на 

успону и силажењу (преко 70% пређеног пута), 

накнада трошкова превоза обрачунава се на бази 

14%. 

Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2021. годину: 

са раздела 4 глава 4.01.05. Финансијска помоћ у 

породици за основно и средње образовање, 

функционална класификација 040 Породица и 

деца, програмска класификација 0901 Социјална 

и дечја заштита, програмска активност 0901-

0006- Подршка деци и породици са децом, редни 

број позиције 72, економска класификација 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз 

ученика). 

 

Члан 3 

Право на субвенцију утврђује се 

решењем Општинске управе општине Врњачка 

Бања, надлежне организационе јединице за 

послове образовања, којим се у сваком 

појединачном случају утврђује испуњеност 

услова за остваривање овог права у 2021. 

години, за наставну 2020/21. годину, односно 

2021/22. годину. 

Решење реализује Одсек за буџет и 

финансије Општинске управе општине Врњачка 

Бања у складу са Календаром образовно-

васпитног рада основне школе за наставну 

2020/21.. годину, односно  2021/22. годину, који 

је донело Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја РС. 

 

Члан 4 

Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и примењује се за 

период од 01.01. до 31.12.2021. године,  у складу 

са финансијским могућностима буџета 

Општине. 

 

Члан 5 

Закључак се објављује у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-94/21 од 5.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

___________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 

општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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