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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

215. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.99.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), Уредбе 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. 24/12, 48/2015 и 99/2015), 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. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст) и 

иницијативе Општинске стамбене агенције 

бр.46-15/17 од 13.2.2017.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПАКА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА КП.БР.1125/2 

КО ВРЊАЧКА БАЊА И  КП.БР.1125/2 

КО ВРЊАЧКА БАЊА ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покрећу се поступци 

отуђења из јавне својине општине Врњачка 

Бања кп.бр.1125/2, површине 8664м2, у КО 

Врњачка Бања, која је уписана код Службе 

за катастар непокретности Врњачка Бања у 

листу непокретности бр.7305 за КО Врњачка 

Бања, као јавна својина општине и објеката 

на истој парцели: објекат комуналних услуга 

бр.1 површине у основи 15,79 м2; објекат 

бр.2- пословна зграда за коју није утврђена 

делатнотност, површине у основи 108 м2; 

објекат бр.3- пословна зграда  за коју није 

утврђена делатност, површине у основи 193 

м2; објекат бр.4- пословна зграда за коју није 

утврђена делатност- магацин, површине у 

основи 76 м2, објекат бр.5 – помоћна зграда, 

површине у основи 163 м2.  

Кп.бр.1125/2, површине 8664м2, у КО 

Врњачка Бања,  и објекти на истој парцели: 

објекати бр.1,2,3,4 и 5, отуђују се  из јавне 

својине општине Врњачка Бања поступком 

јавног надметања, по тржишним условима. 

 

Члан 2. 

Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања ради обезбеђивања услова за 

уређивање,  употребу  и привођење намени 

кп.бр.1125/2, површине 8664м2, у КО 

Врњачка Бања по Плану генералне 

регулације (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.27/16) у обавези је да:  

- достави Комисији предлог за расељавање 

правних лица са наведене локације сачињен 

у сарадњи са комуналним предузећима који 

у објектима на кп.бр.1125/2, површине 

8664м2, у КО Врњачка Бања обављају 

комуналну делатност од општег интерса. 

 

Члан 3. 

По окончаним поступцима и 

достављеној документацији као прилог уз  

иницијативу Општинске стамбене агенције 

бр.46-15/17 од 13.2.2017.године у складу са 

одредбама 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) 

спровешће се поступак доношења одлука: 

       -  о обезбеђивању пословбног простора 

за обављање комуналне делатности и 

расељавању правних лица са наведене 

локације, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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-о отуђењу из јавне својине општине 

објеката на кп.бр.1125/2 и кп.бр.1125/2  

површине 8664м2, и. у КО Врњачка Бања.  

По окончаним поступцима из претходног 

става овог члана стичу се услови за јавно 

оглашавање отуђења кп.бр.1125/2, површине 

8664м2, у КО Врњачка Бања,  и објеката на 

истој из јавне својине општине Врњачка 

Бања поступком јавног надметања, по 

тржишним условима. 

 

Члан 4.  

Наведена непокретности из чл.1. ове 

Одлуке се отуђују се у виђеном стању путем 

јавног надметања  под следећим условима: 

-почетна цена према процени тржишне 

вредности непокретност која се прибавља од 

Пореске управе, филијала Ц Врњачка Бања 

која се прибавља  пре расписивања јавног 

огласа, 

- рок за закључење уговора 30 дана од дана 

доношења одлуке о отуђењу, 

-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана 

од дана закључења уговора о отуђењу, 

-депозит за учешће у поступку јавног 

надметања  је 10% од почетне цене, и 

уплаћује се на рачун 840- 811151843- 89 по 

моделу 97 с позивом на бр.44115  примања 

од продаје непокретности у корист нивоа 

општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели у поступку је 8 дана од 

окончања поступка; 

-рок за подношење пријава је 30 дана од 

дана објављивања јавног огласа у дневном 

листу, 

- јавно надметање се одржава   5-тог дана од 

дана истека рока за подношење пријава, у 

великој сали СО бр. 34. зграда Општине, 

Крушевачка 17. 

Подносиоци непотпуних и неблаго-

времених пријава немају право да учествују 

у поступку јавног надметања, одн. Непо-

тпуне и неблаговремене пријаве се одбацују. 

Пријаве се  достављају у затвореној 

коверти са назнаком: ''Пријава за ... (навести 

податке чл.1.) – не отварати'', на адресу: 

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за спровођење 

поступка располагања непокретности у 

јавној својини општине Врњачка Бања. 

 

Члан 5. 

Поступке предлагања аката из чл. 3. 

ове одлуке и поступак  јавног надметања, 

сагласно закону, подзаконским актима и 

одлукама Скупштине општине Врњачка 

Бања, које уређују ову област спроводи 

Комисија формирана решењем Скупштине 

општине Врњачка Бања бр. (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 21/16 и 27/16) и 

доставља Скупштини предлог за отуђење. 

 

Члан 6. 

Оглас за јавно надметање за отуђење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке  објављу-

је се  у једном дневном листу који се дистри-

буира на територији целе Републике Србије, 

са елементима из Одлуке о  начину поступ-

ања 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 Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупља 

писмених понуда (''Сл.гл.РС'', бр.24/12, 48/15 

и 99/2015), по окончаним поступцима  из 

чл.2. и 3. ове одлуке. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''.  

 

Број: 46-67/17 од 7.7.2017.године                                                                  

 

                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

           Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

                                                                                                               

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

216.  

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници одржаној дана 

7.7.2017. године, на основу чл.46 Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 

закон), чл. 40. Одлуке о монтажним 
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објектима („Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.9/17-пречишћен 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. 23/16 – 

пречишћен текст) и члана 33. Пословника о 

раду Општинског већа општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.7/09),  донело је 

 

ПЛАН  

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА  

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА  

ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ВРЊАЧКОГ 

КАРНЕВАЛА 

 

Члан 1. 

Овим Планом се утврђују и уређују 

локације за постављање, услови, број и врста 

монтажних објеката на Променади у 

Врњачкој Бањи за време одржавања 

„Врњачког карневала“ од 09.07. до 

16.07.2017.године. 

Саставни део овог Плана је графички 

прилог општег распореда места монтажних 

објеката за време одржавања „Врњачког 

карневала“  у Врњачкој Бањи. 

 

Члан 2. 

 Општинско веће је упознато са 

захтевом Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања бр: 353-147/17 од 

4.7.2017.год., за постављање привремених 

штандова за време трајања XIII 

Међународног Врњачког Карневала као и са 

Информацијом Одсека за урбанизам, 

еколошке и имовинско-правне послове 

бр.353-147/17 од 7.7.2017.године, и у складу 

са чл.40. Одлуке о монтажним објектима 

 Обзиром да је чланом 40  Одлуке о 

монтажним објектима („Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.9/17-пречишћен текст) 

предвиђено да се, за манифестације које су 

предвиђене програмима јавних предузећа и 

установа, на које је дата сагласност од 

стране надлежног органа општине, као и за 

друге манифестације, које су актом 

надлежног органа општине, проглашене за 

манифестације од јавног значаја, План 

распореда места доноси Општинско веће, а 

на предлог Организационе јединице 

Општинске управе надлежне за послове 

планирања и изградње, Веће је заузело 

следећи став: 

Утврђују се локације – распоред 

монтажних објеката на површини јавне 

намене – Променади и то: 

Одобрава се постављање привремених 

штандова на следећим локацијама: 

1. На локацији "Звезда 2" - штанд за 

осликавање лица, површине 4х1м 

2. На локацији "Звезда 2" - штанд за сликање 

са змијом, површине 2х2м 

3. На локацији "Звезда 2" - штанд за уличне 

забављаче "Кловновско ћоше", површине 

2х2м 

4. На локацији "Звезда 2" - штанд за 

Мађарски колач, површине 3х2м 

5. На локацији "Звезда 2" - штанд за продају 

торби КШ, површине 2х2м 

6. На локацији "Звезда 2" - штанд за маске и 

перике ВБ, површине 1х2м 

7. На локацији "Звезда 2" - штанд за маске и 

перике КГ, површине 1х2м 

8. На локацији "Звезда 2" - индијанац латино 

америчка музика, површине 2х2м 

9. На локацији код Србије - покретни 

угоститељски објекат Љиљана Ђокић, 

површине 4х1м 

10.На локацији "Звезда 2" - Удружење 

"Врњачки загрљај деца са инвалидитетом" 

продаја сапуна, површине 1х2м 

11. На локацији "Звезда 2" - штанд за 

продају наруквица и перлица 

12. На локацији код Србије - Угоститељски 

штанд - роштиљ Милић Владета, површине 

5х1м 

13. На локацији код Србије - покретно 

возило за промет хране "МЕСОПРОДУКТ", 

пов. 6х2м 

14. На локацији испод Виле "Сан" (до реке) - 

штанд за маске и перике КГ, пов. 1х2м 

15. На локацији  у продужетку Моста 

љубави ка Фонтани - продајна изложба 

руских уметника "Душа Русије", површине 

15х2м 

16. На локацији тераса пицерије 

"Макуљевић" - карневалска шминкерница и 
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специјални карневалски програм, површине 

30м2 

17. На локацији  "Звезда 2" - штанд за 

тајландске ледене ролнице, површине 4м2 

18. На локацији испод Виле "Сан" - 

кловновска анимација, површине 1м2 

19. На локацији Променада - човек кип за 

сликање, површине 1/2 м2 

 

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. 

Овај План ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:353-147/17 од 7.7.2017.године 

 

      ПРЕДСЕДНИК 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

217. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној дана 

4.7.2017. 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. 400-1408/17 од  

4.7.2017.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  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  

150.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.05. 

Установа Туристичка организација, функци-

оналне класификације 473, програм 1502 

развој туризма, програмска активност 1502-

0002 Промоција туристичке понуде, еконо-

мска класификација 424, назив економске 

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:400-1408/17 од 4.7.2017.године,а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Установе Туристичка организа-

ција, број 400-1408/17 од 4.7.2017.г. на име 

недостајућих средстава за сарадњу са 

Агенцијом за производњу аудио визуелних 

производа "Фабрика вести" из Краљева.  

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 органи-

зација да посебно евидентира промене по 

овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 
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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 органи-

зација Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1408/17 од 4.7.2017.године 

      ПРЕДСЕДНИК 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

218. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној дана 

7.7.2017. године, на основу основу 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 и 103/2015), 

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. 400-1422/17 од 

7.7.2017.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  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  

3.000.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.14. МЗ 

Подунавци, функционалне класификације 

130 програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0002 функцио-

нисање месних заједница, економска класи-

фикација 511, назив економске класифи-

кације Зграде и грађевински објекти.  

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: 

400-1422/17 од 7.7.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

МЗ Подунавци, број 400-1422/17 од 

7.7.2017.г. на име недостајућих средстава за 

расписивање јавне набавке за извођење 

радова на изградњи прве фазе свлачионице 

на фудбалском терену у Подунавцима. 

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 

Подунавци. 

 Обавезује се МЗ Подунавци 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 Подунавци. 
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5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број: 400-1422/17 од 7.7.2017.године                                                         

      

    ПРЕДСЕДНИК 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                           Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

219. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној дана 

7.7.2017. године, на основу 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. 400-1421/17 

од  7.7.2017.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  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  200.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  

главе 4.05. Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 

1502 развој туризма, програмска активност 

1502-0002 Промоција туристичке понуде, 

економска класификација 424, назив 

економске 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-

1421/17 од 7.7.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1421/17 од 7.7.2017.г. на име недостајућих 

средстава за учешће, као суорганизатор, у 

реализацији концерта Марије Шерифовић у 

Врњачкој Бањи 8.јула 2017.године. 

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 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 Туристичка 

организација Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1421/17 од 7.7.2017.године 

   

   ПРЕДСЕДНИК 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                           Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
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220. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној дана 

7.7.2017. године, на основу 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. 400-1420/17 

од  7.7.2017.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  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  

200.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.02. 

Установа Културни центар, функционалне 

класификације 820, програм 1201 развој 

културе, програмска активност 1201-0001 

функционисање локалних установа културе, 

економска класификација 423, назив еконо-

мске 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: 

400-1420/17 од 7.7.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Културни центар, број 400-1420/17 

од 7.7.2017.године, на име недостајућих 

средстава за организацију концерта Марије 

Шерифовић у Врњачкој Бањи 8.јула 

2017.године. 

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 

Културни центар. 

 Обавезује се Установа Културни 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 Културни центар 

Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 400-1420/17 од 7.7.2017.године                                                        

 

                           ПРЕДСЕДНИК 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                           Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

221. 

 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања телефонској седници, одржаној дана 

4.7.2017. 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 Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
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54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 

142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), 

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. 9-

49/17 од 4.7.2017.године, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

БР.9-49/17 ОД 21.3.2017.ГОДИНЕ 

 

1. Ставља се ван снаге  Решење о употреби 

средстава текуће буџетске резерве бр.9-49/17 

од 21.3.2017.године, којим су из средстава 

утврђених Одлуком о буџету Општине 

Врњачка Бања за 2017.годину („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 

7/17) у оквиру раздела 4.01.06. Буџетске 

резерве, програм 0602 Опште услуге јавне 

управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва, функционална класифи-

кација 160, економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва одобрена 

средства у укупном износу од 8.326.000,00 

динара у оквиру раздела 4 Општинска 

управа, глава 4.01.45./1 Пројекат: реконстру-

кција пешачких стаза од бивите "Снежник" 

до ресторана "Србија", програм 1501Локални 

економски развој, програмска активност 

1501-0002 Унапређење привредног 

амбијента, Пројекат 1501-0002-002 реконстр-

укција пешачких стаза од бивите "Снежник" 

до ресторана "Србија", функционална 

класификација 474, економска класифика-

ција 511 назив позиције Зграде и грађевин-

ски објекти.  

За наведени износ умањена је планирана 

позиција Текуће резерве и увећана 

апропријација 511 Зграде и грађевински 

објекти. 

2.  Закључак и Решење Општинског већа бр. 

9-49/17  од 21.3.2017.године стављају се ван 

снаге и  Општинско веће сада доноси  

Решење о стављању ван снаге Решења о 

употреби средстава текуће буџетске резерве 

на основу Закључка Општинског већа бр. 9-

49/17 од 4.7.2017. године. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Одсек за буџет и финансије. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 9-49/17 од 4.7.2017.године 

                                                                

              ПРЕДСЕДНИК 

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

222. 

    Општинско веће општине Врњачка 

Бања телефонској седници, одржаној дана 

4.7.2017. 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 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 и 103/2015), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2017.године („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. 

400-939/17 од 4.7.2017.године, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

БР.400-939/17 ОД 27.4.2017.ГОДИНЕ 

 

1. Ставља се ван снаге  Решење о употреби 

средстава текуће буџетске резерве бр.400-

939/17 од 27.4.2017.године, којим су из 

средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2017.годину 
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(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

бр. 28/16, 7/17) у оквиру раздела 4.01.06. 

Буџетске резерве, програм 0602 Опште 

услуге јавне управе, програмска активност 

0602-0009 Текућа резерва, функционална 

класификација 160, економска класифика-

ција 49912 назив позиције Текућа резерва, 

одобрена средства у укупном износу од 

4.000.000,00 динара, у корист апропријације 

у разделу 4 Општинска управа, глава 

4.01.12.Реализација ЛАП за запошљавање, 

функционална класификација 474, програм 

1501 Локални развој и просторно планирање, 

програмска активност 1501-0002 Мере 

активне политике запошљавања, економска 

класификација 4233 назив економске 

класификације Остали издаци за стручно 

оспособљавање. 

За наведени износ умањена је планирана 

позиција Текуће резерве и увећана 

апропријација 4233 Остали издаци за 

стручно оспособљавање. 

2.  Закључак и Решење Општинског већа бр. 

400-939/17/17  од 27.4.2017.године, стављају 

се ван снаге и  Општинско веће сада доноси  

Решење о стављању ван снаге Решења о 

употреби средстава текуће буџетске резерве 

на основу Закључка Општинског већа бр. 

400-939/17 од 4.7.2017. године. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Одсек за буџет и финансије. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 400-939/17 од 4.7.2017.године 
                                                                                                      

    ПРЕДСЕДНИК 

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
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