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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

219. 

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  ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.4/16), 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 НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

ГРОБЉА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ ''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И 

ЧИСТОЋА'' 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  даје се да користи ради 

обављања комуналне делатности управљање 

гробљима и погребне услуге у складу са 

оснивачким актом, без накнаде, Јавном 

предузећу за обављање комуналних делатности 

''Бањско зеленило и чистоћа'' из Врњачке Бање, ул. 

Жике Ваљаревића бр. 1 непокретности -  гробља 

у насељеним местима општине Врњачка Бања у 

јавној својини општине Врњачка Бања и то:  

I/1. у насељеном месту Подунавци – старо 

гробље: 

-на кп.бр.1627 КО Подунавци- површине 6226м2, 

уписано као државна својина - корисник Месна 

заједница Подунавци у листу непокретности 

бр.651 за КО Подунавци за коју је поднет захтев 

за упис јавне својине општине 19.8.2016.године, 

 

I/2. у насељеном месту Подунавци – ново 

гробље: 

- на кп.бр.1626 у КО Подунавци- површине 

6254м2, уписано као државна својина - корисник 

Месна заједница Подунавци у листу 

непокретности бр.651 за КО Подунавци за коју је 

поднет захтев за упис јавне својине општине 

19.8.2016.године, 

II/1. у насељеном месту Вранеши- на путном 

правцу Вранеши - Вукушица 
- на кп.бр.3158 у КО Вранеши површине 6993м2, 

уписано као државна својина - корисник Месна 

заједница Вранеши у листу непокретности бр.603 

за КО Вранеши за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 6.9.2016.године, 

II/2.  у насељеном месту Вранеши ( у Гају) 

- на кп.бр.2552 у КО Вранеши површине 2629м2 

уписано као државна својина - корисник Месна 

заједница Вранеши у листу непокретности бр.603 

за КО Вранеши за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 19.9.2016.године, 

III/1. у насељеном месту Отроци –Горње 

гробље 
- на кп.бр.704 у КО Отроци површине 4984м2 

уписано као државна својина - корисник Месна 

заједница Грачац у листу непокретности бр.382 

за КО Грачац за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, 

III/1. у насељеном месту Отроци – Отрошки 

поток 
- на кп.бр.604 у КО Отроци површине 3844м2 

уписано као државна својина - корисник Месна 

заједница Грачац у листу непокретности бр.382 

за КО Грачац за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, 

IV/1. у насељеном месту Рсавци - Чеперковићи 

- на кп.бр.105 у КО Рсавци површине 2272м2 

уписано као државна својина - корисник Месна 

заједница Рсавци у листу непокретности бр.203 

за КО Рсавци за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, 

IV/2. у насељеном месту Рсавци – Ћерац 

- на кп.бр.536 у КО Рсавци  површине 1504м2 

уписано као државна својина - корисник Месна 

заједница Рсавци у листу непокретности бр.203 

за КО Рсавци за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, 

V/1. у насељеном месту Грачац – старо гробље 
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- на кп.бр.3975/2 у КО Грачац  површине 2210м2 

уписано као државна својина - корисник Месна 

заједница Грачац у листу непокретности бр.1026 

за КО Грачац  за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, 

V/2. у насељеном месту Грачац – ново гробље 

- на кп.бр.3870 у КО Грачац  површине 6823м2 

уписано као јавнa својинa општине у листу 

непокретности бр.2311 за КО Грачац 

- на кп.бр.3877 у КО Грачац  површине 1920м2 

уписано  као државна својина - корисник ЈП 

„Борјак“ у листу непокретности бр.2209 за КО 

Грачац  за коју је поднет захтев за упис јавне 

својине општине 7.10.2016.године, 

VI/1 у насељеном месту Станишинци – засеок 

Берибак 

- на кп.бр. 1410 површине 2562м2 уписано  као 

државна својина - корисник Месна заједница 

Станишинци у листу непокретности бр.402 за КО 

Станишинци за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, а није 

евидентиран у Служби за Катастар 

непокретности. 

VI/2.  у насељеном месту Станишинци– засеок 

Иричани 
- на кп.бр.1297 површине 1253м2 уписано  као 

државна својина - корисник Месна заједница 

Станишинци у листу непокретности бр.402 за КО 

Станишинци за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, а није 

евидентиран у Служби за Катастар 

непокретности. 

VI/3.  у насељеном месту Станишинци– засеок 

Доња мала  
- на кп.бр. 2331 површине 2161м2 уписано  као 

државна својина - корисник Месна заједница 

Станишинци у листу непокретности бр.402 за КО 

Станишинци за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, а није 

евидентиран у Служби за Катастар 

непокретности 

VI/4.  у насељеном месту Станишинци– засеок 

Миодраговићи  
- на кп.бр. 906 површине 740м2уписано  као 

државна својина - корисник Месна заједница 

Станишинци у листу непокретности бр.402 за КО 

Станишинци за коју је поднет захтев за упис 

јавне својине општине 29.8.2016.године, а није 

евидентиран у Служби за Катастар 

непокретности 

Непокретност из ст.1. овог члана даје се 

најдуже на период док то јавно предузеће према 

оснивачком акту обавља комуналне делатности 

управљање гробљима и погребне услуге и 

послују као правно лица чији је оснивач и 

већински власник капитала општина. 

Члан 2. 

ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'' из Врњачке 

Бање је обавезно да непокретности из чл. 1. ове 

Одлуке користи за обављања оснивачким актом 

одређене комуналне делатности и да истим 

управља у складу са Законом о комуналним 

делатностима, законом и општинским одлукама 

о сахрањивању и гробљима,  Законом о јавној 

својинии, подзаконским прописима и важећим 

актима општине Врњачка Бања што подразумева 

између осталог њено 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. 

Општина задржава сва својинска права 

власника и то: 

- да ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа''   не може 

наведене непокретности из чл.1 ове одлуке дати 

у закуп, што се не односи на закупа гробног 

места као елемента обављања комуналне 

делатности која се обавља у складу са прописима 

из претходног члана ове одлуке, 

- да ЈП''Бањско зеленило и чистоћа''  не може на 

наведеној непокретности 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), 

- да објекат и земљиште 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 ''Бањско зеленило и чистоћа'' нема право 

отуђења, стављања хипотеке или другог терета 

на описаној непокретности из чл.1 Одлуке што се 

ближе регулише уговором између општине и ЈП 

''Бањско зеленило и чистоћа''. По закључењу 

уговора са општином Врњачка Бања којим ће се 

уредити међусобна права и обавезе ЈП ''Бањско 
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зеленило и чистоћа''  преузима непокретности из 

чл. 1 ове Одлуке. 

              Примопредаја непопкретности из чл.1. 

ове Одлуке врши се записнички  након 

закључивања уговора са општином и обухвата 

примопредају.  

 

Члан 4. 

Овлашћује се председник општине 

Врњачка Бања да о на коришћењу непокретности 

из чл.1. ове Одлуке закључи уговор са ЈП ''Бањско 

зеленило и чистоћа''. По закључењу уговора са 

општином Врњачка Бања којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе ЈП ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' преузима да користи непокретности из 

чл. 1 ове Одлуке. 

              Примопредаја непопкретности из чл.1. 

ове Одлуке врши се записнички  након 

закључивања уговора са општином и обухвата и 

примопредају расположиве финансијске, правне 

и техничке документације по записнику и у 

присуству Комисије формиране решењем 

председника општине бр.020-248/16 од 

27.12.2016.године и изменом решења од 

7.2.2017.године. 
 

Члан 5. 

ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'' на основу 

извештаја о правном статусу земљишта 

Комисије формиране решењем председника 

општине бр.020-248/16 од 27.12.2016.године и 

изменом решења од 7.2.2017.године и 

прибављене документације од досадашњих 

корисника ових објеката је у обавези да иницира 

регулисање имовинских односа актима у складу 

са чл.7. Одлуке o начину поступања са непокре-

тностима 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) који садржи 

предложене приоритете и потребна средства за 

те намене у буџету општине за текућу годину у 

којој се покреће поступак.  

Извештај о правном статусу земљишта 

Комисије формиране решењем председника 

општине бр.020-248/16 од 27.12.2016.године и 

изменом решења од 7.2.2017.године чине 

саставни део ове одлуке и то: 

- извештај бр.020-248/16 од 27.04.2017.год. о  

извршеном попису објеката и документације 

гробља на подручју насељеног места Подунавци 

са записником, 

- извештај бр.020-248/16 од 25.04.2017.год. о  

извршеном попису објеката и документације 

гробља на подручју насељеног места Вранеши са 

записником, 

- извештај бр.020-248/16 од 26.04.2017.год. о  

извршеном попису објеката и документације 

гробља на подручју  насељеног места Отроци са 

записником 

- извештај бр.020-248/16 од 11.05.2017.год. о  

извршеном попису објеката и документације 

гробља на подручју  насељеног места Рсавци са 

записником 

- извештај бр.020-248/16 од 11.05.2017.год. о  

извршеном попису објеката и документације 

гробља на подручју  насељеног места Вукушица 

са записником 

- извештај бр.020-248/16 од 26.04.2017.год. о  

извршеном попису објеката и документације 

гробља на подручју  насељеног места Грачац са 

записником, 

-извештај бр.020-248/16 од 7.04.2017.год. о  

извршеном попису објеката и документације 

гробља на подручју  насељеног места 

Станишинци са записником. 
 

Члан 6. 

Јавно предузеће ''Бањско зеленило и 

чистоћа''  из Врњачке Бање не може уписати 

право коришћења на  објекту и земљишту код 

надлежне службе РГЗ – Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања. 
 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број: 46- 54/17  од 20.7.2017.године  

                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                   Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

220. 

Председник општине Врњачка Бања на 

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

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11,88/13,105/15), 

чл.4.,5.,6. Закона о комуналним делатностима 

(''Сл. гласник РС'', бр.88/2011, 104/2016), Одлуке 

о комуналним делатностима („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр.6/13 и 27/16), Одлуке о 

покретању поступка 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 („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.20/17), Иницијативе Општинске 

стамбене агенције Врњачка Бања бр.46-15/17 од 

13.02.2017.године, са Предлогом Општинске 
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стамбене агенције за расељавање правних лица 

сачињен у сарадњи са комуналним предузећима 

са грађевинско- техничком документацијом  и 

Елаборатом бр. 350-1152/17 од 

05.07.2017.године, Одлуке Надзорног одбора ЈП 

за обављање комуналних делатности 

„Белимарковац„ Врњачка Бања  бр. 01-1295/1 од 

19.07.2017.године, Одлуке Надзорног одбора 

ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ бр.1860/2017 

од 20.07.2017.године о прихва-тању спровођења 

поступка измештања ових правних лица и 

обезбеђивања пословног простора од стране 

оснивача за обављање комуналних делатности 

од општег интереса, и  чл.56. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр, 23/16 пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕШТАЊУ ЈП „ БЕЛИМАРКОВАЦ“ И 

ЈКП „БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА“ СА 

ЛОКАЦИЈЕ НА КП.БР.1125/2 КО ВРЊАЧКА 

БАЊА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА  ЗА НАВЕДЕНА ПРЕДУЗЕЋА НА 

КП.503/10 КО ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД 

ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се обезбеђивање 

пословног простора за обављање комуналне 

делатности од општег интереса за потребе ЈП 

„Белимарковац“ и ЈКП „Бањско зеленило и 

чистоћа“, ради њиховог измештања са постојеће 

локације коју ова предузећа користе са  

објектима постојећим на кп.бр. 1125/2, укупне 

површине парцеле од 8.664 м2 у КО Врњачка 

Бања, на нову локацију која се означава на кп.бр. 

503/10 КО Врњачка Бања.  

Јавна предузећа се измештају на нову 

локацију – постојећи пословни простор на кп.бр. 

503/10 у КО Врњачка Бања који се сагласно 

извештају Општинске стамбене агенције са 

грађевинском- техничком и другом 

документацијом и Елаборатом опредељује за ЈП 

„ Белимарковац“ као: 

 -пословни простор -објекат бр.2 на западној 

страни предметног објекта нето површине 642,3 

м2, 

-објекат бр.4 на јужној страни, нето површине 

446,44 м2  

- и спољна надстрешица која се налази између 

предметног објекта бр.2 и 4 димензија 12 x 4 м, 

висине 4,41 м 

и за ЈКП „ Бањско зеленило и чистоћа“ као: 

-пословни простор означен бр.3 на јужној страни 

објекта , нето површине 1100 м2.  

Предметни пословни простор ближе 

опредељен овом Одлуком на назначеној 

локацији одређује се ЈП  „Белимарковац“  и ЈКП 

„Бањско зеленило и чистоћа“  за обављање 

комуналних делатности од општег интереса коју 

делатност  обављају  ова  јавна предузећа.  

 

Члан 2. 

 Измештање правних лица одн. њихово 

расељавање са наведене локације на кп.бр. 

1125/2, и обезбеђење пословног простора за 

обављање комуналне делатности од општег 

интереса од стране оснивача, Општина Врњачка 

Бања ЈП „Белимарковац“ и ЈКП  „Бањско 

зеленило и чистоћа“ врши се са разлога 

обезбеђивања услова за уређивање, употребу и 

привођење намени кп.бр.1125/2 сагласно 

Планском документу- Плану Генералне 

регулације Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања бр.27/16 и 8/17-текстуални део“). 

 

Члан 3. 

 Доношењем ове Одлуке реализује се 

Одлука Председника Општине о покретању 

поступка 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 и 

стварају услови за доношење других аката 

којима се  реализује и спроводи  поступак 

отуђења предметних непокретности сагласно 

закону („Сл. лист Општине Врњачка Бања 

бр.20/17“). 

По окончању поступака у складу са 

законом извршиће се записничка примопредаја 

пословног простора који се обезбеђује за ЈП 

„Белимарковац“ и ЈКП „Бањаско зеленило и 

чистоћа“  у циљу измештања ових правних лица 

са наведене локације на кп.бр.1125/2 у складу са 

важећим законским прописима и одлукама 

Општине Врњачка Бања, када се за то буду 

стекли законски услови, а све у циљу несметаног 

обављања комуналних делатности од општег 

интереса коју делатност обављају ова јавна 

предузећа. 
 

Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Сл. листу општине Врњачка 

Бања“. 

                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр: 020-167/17  од 21.7.2017.године 

 

                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                  Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 
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221. 

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, /2015-др.закон, 

103/2015 и 99/2016), члана 24 Одлуке о буџету  

општине Врњачка  Бања  за  2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број  

28/16) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања „Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 23/16-пречишћен текст), 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 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16) 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  40.000 динара  

у  корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе  4.05. 

Установе Туристичка организација, 

функционалне класификације  473, програм 1502 

Развој туризма, програмска активност 1502-0002  

Програмска активност 0002 - Промоција 

туристичке понуде, економска класификација 

424, назив економске класификације Машине 

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 захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Установе Туристичка 

организација, број  363/17 заведеног у 

писарници Општинске управе под бројем 400-

1171/17 од 31.05.2017. године,  а на име  

недостајућих средстава за реализацију програма 

опште туристичке пропаганде-промоција 

Врњачке бање на ултра маратонској 

бициклистичкој трци која ће се одржати у 

Хрватској 19.06.2017.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. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1171/17 од 05.06.2017.године 

      

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
 

222. 

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, 8/2015 др.закон, 103/2015 и 

99/2016), члана 24 Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2017.г. („Службени лист 

општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и 

18/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, број 23/16-пречишћен текст),  

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 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  290.000 динара  

у  корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.01.25. Дом здравља 

„Др Никола Џамић“, функционалне 

класификације 760, програм 1801 Зфравствена 

заштита, програмска активност 1801-0001 

Функционисање установа примарне здравствене 
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заштите, економска класификација 463, назив 

економске класификације Донације и трансфери 

осталим нивоима власти. За  наведени  износ  

умањиће  се  планирана позиција  49912  Текућа  

буџетска  резерва  и увећати планирана позиција 

463 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева корисника буџетских средстава 

Дома здравља „Др никола Џамић“, број 400-

1511/17 од 17.07.2017.год., а на име недостајућих 

средстава за израду извођачких пројеката за 

реконструкцију зграде Дома здравља. 

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 

Дома здравља „Др никола Џамић“. 

Обавезује се Дом здравља „Др Никола Џамић“ 

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:400-1511/17 од 19.07.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

223. 

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 142/2014,8/2015-др.закон, 

103/2015 и 99/2016), члана 24 Одлуке о буџету  

општине Врњачка  Бања  за  2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број  

28/16 и 7/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 23/16-пречишћен текст),  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 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16 и 7/17) 

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  76.000 динара  у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, отвара се нова глава 4.01.40/1. 

Регионални центар за управљање отпадом „Регион 

Краљево“, функционалне класификације 620, 

програм 0401 Заштита животне средине, 

програмска активност 0005 Управљање 

комуналним отпадом, економска класификација 

621, назив економске класификације Набавка 

домаће нефинансијске имовине. За  наведени  

износ  умањиће  се  планирана позиција  49912  

Текућа  буџетска  резерва  и увећати планирана 

позиција 621 Набавка домаће нефинансијске 

имовине.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева директног корисника буџетских 

средстава Општинске управе, број 400-347/17 

од 27.06.2017.године,  а на име  недостајућих 

средстава за за уплату основног капитала у 

регионалном предузећу „Региони Краљево“ д.о.о. 

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:400-1347/17 од 26.06.2017.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
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224. 

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, 8/2015 др.закон, 103/2015 и 

99/2016), члана 24 Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2017.г. („Службени лист 

општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и 

18/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, број 23/16-пречишћен текст),  

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 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  1.000 динара  у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  1  

директног корисника буџетских средстава – 

Скупштине, функционалне класификације  111, 

програм 2101 Политички систем локалне 

самоуправе, програмска активност 2101-0001 

Функционисање скупштине, економска класифи-

кација 416, назив економске класификације 

Награде, бонуси и остали посебни расходи. За  

наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 416 Награде, бонуси 

и остали посебни расходи.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева директног корисника буџетских 

средстава Скупштине општине, број  1472/17 

од 04.07.2017.године, а на име отварања апро-

пријације економске класификације 416 Награде, 

бонуси и остали посебни расходи. 

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 

Скупштине општине. 

Обавезује се Скупштина општине 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:400-1472/17 од 11.07.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

225. 

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, /2015-др.закон, 

103/2015 и 99/2016), члана 24 Одлуке о буџету  

општине Врњачка  Бања  за  2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број  

28/16 и 7/17) и члана 56 став 18 Статута општине 

ВрњачкаБања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 23/16-пречишћен текст),  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 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16 и 7/17) 

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  80.000 динара  у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, функционалне 

класификације 130, програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0001 

Функционисање локалне самоуправе, 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 захтева директног корисника буџетских 

средстава Општинске управе, број 400-348/17 од 
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27.06.2017.године,  а на име  недостајућих 

средстава за уплату одржавања фонтане. 

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:400-1348/17 од 27.06.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

226. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

14.7.2017. 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. 400-1503/17 од 

14.7.2017.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  465.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.26. Црвени крст, функционалне 

класификације 760, програм 0901 социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0901-0005 

активности Црвеног крста, економска класифи-

кација 481, назив економске класификације 

дотација невладиним организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 дотација 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1503/17 од 14.7.2017.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-1503/17 од 

14.7.2017.године, на име недостајућих средстава 

за спровођење Програма.  

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 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

 Обавезује се Црвени крст 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 Црвени крст Врњалка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1503/17 од 14.7.2017.године 

                                                                                                                                                           

    ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

  Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
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227. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

12.7.2017. 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. 400-1481/17 од  

12.7.2017.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  271.000,оо 

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 1502-0001 

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.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1481/17 од 12.7.2017.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1481/17 од 11.7.2017.године, на име 

недостајућих средстава за опремање пословног 

простора – канцеларија Туристичке организације 

на Летњој позорници. 

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: 400-1481/17 од 12.7.2017.године 

                                                           

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

  Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

228. 

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. 400-1418/17 од  

20.7.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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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  1.000.000,оо 

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 Специјали-

зоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1418/17 од 20.7.2017.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1418/17 од 4.7.2017.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 

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: 400-1418/17 од 20.7.2017.године 

                                                             

                         ПРЕДСЕДНИК 

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

      Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
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