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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
55. 

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, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19, 9/20), 29.ст.4. Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 

95/18,153/20), 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. 16/2018  ), чл.55. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст) на иницијативу 

Општинског правобранилаштва ОП.бр.180/2020 

од 20.11.2020.год. доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

                   Овом Одлуком покреће се поступак 

непосредне погодбе за прибављање у јавну 

својину општине дела кп.бр.996/4 КО 

Подунавци, површине 11м2, уписане у листу 

непокретности бр.930 за KO Подунавци, 

приватна својина Радомира Ж. Маринковића из 

Подунаваца, који део парцеле пов.11м2 је заузет 

изградњом-асфалтирањем јавне саобраћајне  

површине – Изворске улице . 

                   Поступак прибављања непокретности 

из ове одлуке спроводи се по тржишним 

условима. 

 

Члан 2. 

             Поступак прибављања непокретности у 

јавну својину општине, 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. 67/20).  

               Средства за прибављање  

непокретности из чл. 1. ове Одлуке обезбеђена 

су у буџету Општине Врњачка Бања за 2021.год., 

на основу потврде Одсека за буџет и финансије 

бр.46-873/20 од 25.01.2021.г. 

 

Члан 3. 

                     Разлози за спровођење поступака из 

чл. 1. Ове Одлуке садржани су у чињеници да су 

путеви добра од општег интереса и да јe део 

предметне парцеле према документима 

приложеним уз иницијативу у обухвату трасе 

пута, одн.већ заузет изградњом пута, 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. 

Понуда власника  поред  општих података  о 

понуђачу обавезно садрже и следеће елементе: 

- оригинал или оверену фотокопију доказа о 

праву својине на непокретности која је предмет 

прибављања и оригинал листа непокретности 

као доказ да је уписана у одговарајућу јавну 

књигу о евиденцији непокретности и правима на 

њима и др. 

- рокове плаћања и увођења у посед, 

- 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, 
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- 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: 46-876/20 од 9.2.2021.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, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019 и 149/2020), члана 24 Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2021.г.(„Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) и 

члана 55 став 18 Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19 и 

72/20),  председник  Општине  Врњачка Бања 

доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2021.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.02.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0009 Текућа 

резерва,  економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа резерва, одобравају  се средства  

у  укупном  износу  од 200.000 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, глава 

4.01.31. Доприноси за ПИО и здравствено за 

лица која самостално обављају уметничку или 

другу делатност у области културе, 

функционалне класификације 820, програм 1201 

Развој културе, програмска активност 0002 

Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва, економске класификације 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.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева директног корисника буџета 

Општинске управе- Одсека за привреду и 

друштвене делатности, број 400-155/21 од 

15.01.2021.г., а на име обезбеђивања додатних 

средстава за пензијско и инвалидско осигурање 

и доприносе за здравствено осигурање за лица 

која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе а која имају 

пребивалиште на територији општине Врњачка 

Бања. 

  

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 управе. 

Обавезује се општинска управа 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. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-155/21 од 4.2.2021.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, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019 и 149/2020 ), члана 24 Одлуке о буџету 
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општине Врњачка Бања за 2021.г.(„Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) и 

члана 55 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, број 12/19 и 

72/20),  председник  Општине  Врњачка Бања 

доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2021.г., у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе,  глава  4.01.02.  

Буџетске  резерве, функционална  класификација  

160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0009 Текућа резерва, 

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобравају се средства у износу 

од 1.000 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, глава 4.06. 

Установа Спортски центар, функционалне 

класификације 810, програм 1301 Развој спорта 

и омладине, програмска активност 0004 

Функционисање локалних спортских установа, 

економске класификације 482, назив економске 

класификације Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате, односно у Финансијском плану 

за 2021.годину економска класификација 4822, 

назив економске класификације Обавезне таксе. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 482 Порези, 

обавезне таксе, казне, пенали и камате.  

 

2.  Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника буџета 

Установе Спортски центар, број 400-290/21 од 

29.01.2021.г., а на име отварање нове  

апропријације економске класификације 482 

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, 

како би се створили услови за правилно 

евидентирање пословних промена везаних за 

судске таксе. 

  

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. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“. 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-290/21 од 1.2.2021.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  
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