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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
48. 

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, 42/13-

Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 

132/14, 145/14 и 83/18), 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.56. ставу 4.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), 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  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се Нaчић 

Радосаву из Подунаваца непосредном погодбом 

по тржишним условима грађевинско земљиште 

на кп.бр. 1093/2 површине 67м2 и кп.бр.1746/3 

површине 222м2 обе у КО Подунавци, ради 

исправке граница кп.бр. 1091/1 КО Подунавци 

на којој се налази објекат у његовом власништву  

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, 42/13-

Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 

132/14, 145/14 и  83/18). 
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени и то: кп.бр. 1093/2 у 

висини од 500,00 дин/м2 и кп.бр.1746/3 у висини 

од 300,00 дин/м2 постигнутој у поступку 

непосредне погодбе који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, утврдила 

купопродајну  цену за укупну површину обе 

парцеле које се отуђују у износу од 100.100,00 

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 

купац, Нaчић Радосав из Подунаваца,  као 

власник кп.бр. 1091/1КО Подунавциу и објеката 

изграђених на истој у обавези је 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 непокретности 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, 145/2014 и 83/2018) а то 

су: да је површина обе парцеле који се отуђује 

мања од минимума који је важећим планом 

прописан за површину грађевинске парцеле у 

том потесу, да је површина обе парцеле које се 

отуђује мања од површине парцеле којој се 

припаја и да је прибављена сагласност 

Општинског правобранилаштва. 

 

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- 90/18  од 20.2.2019.године. 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

            Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 
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49. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу 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, 145/2014 и 83/2018), чл.29.став 4. 

Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', 

бр.27/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 

и 113/17), Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом 

и давања у закуп ствари у јавној својини, 

односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 

16/2018), чл.7. - 12. Одлуке о 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.2 8/16 – пречишћен текст и 

19/17), иницијативе Општинске стамбене 

агенције Врњачка Бања, бр. 46-18/19 од 

01.3.2019.године и чл.56. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине В.Бања'', бр. 

23/16-пречишћен текст), донео је 
 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђења непокретности из јавне својине 

општине Врњачка Бања, поступком јавног 

надметања по тржишним условима и то 

следећих непокретности: 

-Кат.бр. 1125/3 KO Врњачка Бања, пo 

врсти градско грађевинско земљиште, пo култури 

пашњак 3. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 1357м2, уписане у листу непокретности 

бр. 1766 као јавна својина општине Врњачка Бања, 

- Кат. парц. бр. 1125/4 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, пo 

култури њива 3. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 198м2, уписане у листу непокретности 

бр. 1766 као јавна својина општине Врњачка Бања, 

-Кат. парц. бр. 1125/7 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, пo 

култури њива 3. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 186м2, уписане у листу непокретности 

бр. 7305 као јавна својина општине Врњачка Бања, 

- Кат. парц. бр. 1125/8 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, пo 

култури њива 3. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 798м2, уписане у листу непокретности 

бр. 1766  као јавна својина општине Врњачка 

Бања, 

-Кат. парц. бр. 1125/14 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, пo 

култури пашњак 3. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 590м2, уписане у листу непокретности 

бр. 1766  као кориснишво општине Врњачка Бања, 

након уписа јавне својине, 

- Кат. парц. бр. 1125/20 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, пo 

култури њива 3. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 164м2, уписане у листу непокретности 

бр. 1766  као јавна својина општине Врњачка 

Бања, 

- Кат. парц. бр. 1127/2 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, пo 

култури њива 3. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 295м2, уписане у листу непокретности 

бр. 1766  као јавна својина општине Врњачка 

Бања. 

- Кат. парц. бр. 1127/3 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, пo 

култури њива 4. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 370м2, уписане у листу непокретности 

бр. 1766  као јавна својина општине Врњачка 

Бања, 

-Кат. парц. бр. 1125/5 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, 

површине 31,38 м2, на потесу Бања, уписане у 

Листу непокретности бр. 7305 као јавна својина 

општине Врњачка Бања, на којој се налазе два 

изграђена објекта и то: објекат бр.1 уписан у 

Листу непокретности бр. 7305 као помоћна зграда 

и део објекта бр.2 чија је укупна површина 837м2, 

спратности Пр  уписан као пословна зграда за коју 

није утврђена  делатност од које површине се на 

кп.бр.1125/5 налази део објекта бр.2 површине у 

основи 332м2, на кп.бр.1125/11 површине у 

основи 314м2, и на кп.бр.1125/12 површине у 

основи 191м2 за које непокретности (земљиште и 

зграде) се спроводи поступак отуђења из јавне 

својине 

-Кат. парц. бр. 1125/11 KO Врњачка Бања, 

пo врсти градско грађевинско земљиште, пo 

култури њива 3. класе, на потесу Бања, укупне 

површине 1106м2, уписане у листу непокретности 

бр. 7305 као јавна својина општине Врњачка Бања, 

на којој се налази део објекта бр.2 са кп.бр.1125/5 

у укупној површини 314 м2 – (земљиште под 

делом зграде) за које непокретности (земљиште 

и зграде), се спроводи поступак отуђења из јавне 

својине. 

-Кат. парц. бр. 1125/12 KO Врњачка 

Бања, пo врсти градско грађевинско земљиште, 
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пo култури остало вештачки створено неплодно 

земљиште, на потесу Бања, укупне површине 

816м2, уписане у листу непокретности бр. 7305 

као јавна својина општине Врњачка Бања, на 

којој се налази део објекта бр.2 са кп.бр. 1125/5 - 

земљиште под делом зграде у површини 191 м2, 

за које непокретности (земљиште и зграде), се 

спроводи поступак отуђења из јавне својине. 

Предмет ове одлуке су делови парцела 

из става 1.ове одлуке, чија површина ће бити 

ближе опредељена Пројектом препарцелације, 

чија је израда у току, ради формирања парцела 

на којима  ће се формирати јавна саобраћајна 

површина, регулације Липовачке реке и  делови 

парцела са објектима који су предмет отуђењаа 

према ПГР Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.27/16  и 3/19). 
 

Члан 2. 

Наведене непокретности из чл.1. ове 

Одлуке се отуђују у виђеном стању, јавним 

оглашавањем у поступку 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 

неблаговремених пријава немају право да 

учествују у поступку јавног надметања, одн. 

непотпуне 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 3. 

Јавни оглас за прикупљање пријава у 

поступку јавног надметања за отуђење 

непокретности из чл.1. ове одлуке расписује се 

након израде Пројекта препарцелације из 

чл.1.став 2. ове одлуке. 

Оглас за прикупљање пријава у 

поступку јавног надметања за отуђење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке објављује се 

на веб сајту Општине Врњачка Бања и  невном 

листу „Политика“ који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије.  

Поступак за отуђење непокретности из 

чл.1. Одлуке, спроводи Комисија формирана 

решењем СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 21/16, 27/16, 19/17 и 10/18). 

По окончању поступка јавног надметања 

за отуђење непокретности из чл. 1. Одлуке, 

Комисија доставља предлог надлежном органу 

за доношење одлуке о отуђењу. 

Обраду предлога Комисије обавља 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за имовинско-правне послове. 

Учесник у поступку који сматра да је 

непокретност отуђена супротно одредбама 

важећих пропсиса који уређују ову област, и да 

му је на тај начин повређено право, може 

поднети надлежном суду тужбу за поништај 

уговора у року од осам дана од сазнања за 

закључење уговора, а најкасније у року од 30 

дана од дана закључења уговора. 
 

Члан 4. 

Оглас за прикупљање пријава у поступку 

јавног надметања за отуђење непокретности из 

чл.1. ове Одлуке  садржи елементе из 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 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.гласник РС'', бр.16/18). 
 

Члан 5. 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1. Одлуке закључује се у року од тридесет 

дана од дана ступања на снагу одлуке о отуђењу 

предметног делапарцеле, а по   прибављеном 

мишљењу Општинског  правобраниоца. 
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Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања.''  

 

ПЕДСЕДНИК ОПШТIНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-19/19 од 1.3.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

            Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 
 

50. 

         
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 и 95/2018), члана 24. 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2019.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број41/18) 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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18) 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  60.000 динара, 

у користапропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.03. Установа 

Библиотека „Др Душан Радић“, функционалне 

класификације 820, програм 1201 Развој културе 

и информисања, програмска активност 0001 

Функционисање локалних установа културе, 

економске класификације 515, назив економске 

класификације Нематеријална имовина. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција515Нематеријална 

имовина. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Установе Библиотека „Др 

Душан Радић“, број 400-96/19 од 

15.01.2019.године, а на име обезбеђивања 

додатних средстава за набавку монографије о 

пливачко и ватерполо клубу „Гоч“ 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 Установе Библиотека „Др Душан Радић“. 

Обавезује се Установа Библиотека „Др 

Душан Радић“ 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:400-96/19 од 17.01.2019.године 

      

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

51. 

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 и 95/2018), члана 24 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2019.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број41/18) 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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 
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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  75.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.01.20.Пројектно 

планирање и набавка имовине, функционалне 

класификације620, програм 1101Становање, 

урбанизам и просторно планирање, програмска 

активност 0002 Спровођење урбанистичких 

планова, економске класификације 541, назив 

економске класификације Земљиште. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција541 Земљиште. 

3. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева директног корисника буџетских 

средстава Општинског правобранилаштва, број 

400-92/19 од 21.01.2019.године, а на име обезбе-

ђивања додатних средстава за прибављања у 

јавну својину путног земљишта на кп.бр. 158/8 

површине 1,40 m² и кп.бр. 158/13 површине 1,61 

m² обе у КО 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:400-92/19 од 22.01.2019.године 

     

               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

 

 

52. 

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 и 95/2018), члана 24 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2019.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број 41/18) 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 
 

4. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18) 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  300.000 динара, 

у корист 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 и информисања, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалних установа културе, економске 

класификације 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

5. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Установе Културни центар, 

број 400-67/19 од 11.01.2019. године, а на име 

обезбеђивања додатних средстава за 

организацију концерта за дочек православне 

Нове 2019.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 
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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: 400-67/19 од 11.01.2019.године 
   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
 

53. 

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 и 95/2018), члана 24 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2019.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број 41/18и 3/19) 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 
 

6. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 

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 динара, 

у користапропријације 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 0002 Промоција 

туристичке понуде, економске класификације 

424, називе економске класификације 

Специјализоване услуге. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 424 Специја-

лизоване услуге. 

7. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Установе Туристичка орга-

низација, број 400-478/19 од 05.02.2019.године, а 

на име обезбеђивања додатних средстава за 

реализацију Програма опште туристичке 

пропаганде за 2019.годину. 

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:400-478/19 од 07.02.2019.године 

  

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

54. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.2.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

47/18), 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, 

99/2016  и 113/17),  Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2019.годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18 и 3/19), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 

текст), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
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Општинског већа бр.400-714/19 од 

26.2.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 

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  2.000.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.06. Установа Спортски центар, функционалне 

класификације 810, програм 1501 Локални 

економски развој, програмска активност 0001 

Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента, шифра пројекта 1501-0001-007, назив 

пројекта Фудбалски терен у Врњцима, 

економска класификација 511, назив економске 

класификације 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-

714/19 од 26.2.2019.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Спортски центар, број 400-714/19 од 

21.2.2019.године за спровођење радова на 

инвестиционом одржавању терена у Врњцима. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Установе Спортски центар. 

 Обавезује се Установа Спортски центар 

да посебно евидентира промене по овом 

решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Спортски центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-714/19 од 26.фебруара 2019.године 

 

                             За ПРЕДСЕДНИК-а 

                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                          Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________ 

 

55. 

Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.2.2019. године, на основу чл.46 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр.129/07,  83/14 - др закон, 101/16 - др 

закон и 47/18), члана 12 Закона о задругама („Сл. 

гласник РС“, бр. 112/15), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019. годину 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

41/18 и 3/19), чл.59. Статута општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16 - пречишћен текст), чл.33. Пословника 

Општинског Већа („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и дописа Одсека за буџет 

и финансије бр.400-640/19 од 19.02.2019. године, 

усвојило је 

 

ПРОГРАМ  

ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

РАВНОМЕРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КРОЗ 

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА 

ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ЗАДРУГЕ У 2019. ГОДИНИ НA ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Одлуком о буџету општине Врњачка 

Бања за 2019. годину („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) у разделу 4 

Општинска управа, глава 4.01.25. Програм 

пољопривреде, шифра програма 0101 - 

Пољопривредни и рурални развој, шифра 

програмске активности 0002 - Мере подршке 

руралном развоју, на економској класификацији 

48199 Дотације осталим непрофитним 

институцијама, планирана висина апропријације 

износи 11.500.000,00 динара.  

За Програм подршке спровођењу мера 

равномерног развоја општине кроз подстицајна 

средства за земљорадничке и пољопривредне 

задруге у 2019. години на територији општине 
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Врњачка Бања, опредељују се средства у укупној 

вредности од 7.500.000,00 динара. 

Овим Програмом се утврђује: који 

субјекти могу бити подносиоци пријаве, циљ, 

финансијски оквир, намена коришћења 

бесповратних средстава, услови за учешће 

задруга на Јавном конкурсу (у даљем тексту: 

Конкурс), потребна документација, начин 

објављивања конкурса и одлучивање о додели 

бесповратних средстава, начин достављања 

пријава, садржина уговора о додели 

бесповратних средстава, праћење реализације 

активности и извршење уговора. 

 

Субјекти који могу бити подносиоци 

пријаве на Конкурс су: 

1. Земљорадничке и пољопривредне 

задруге које су стекле својство правног 

лица уписом у регистар који води орган 

надлежан за послове регистрације 

привредних субјеката (Агенција за 

привредне регистре) 2018. и 2019. године 

(у даљем тексту: новоформиране 

задруге); 

2. Земљорадничке и пољопривредне 

задруге које су стекле својство правног 

лица уписом у регистар који води орган 

надлежан за послове регистрације 

привредних субјеката (Агенција за 

привредне регистре) до краја 2017. 

године ( у даљем тексту: старе задруге); 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА 

 

Циљ Програма је системско унапређење 

пословања задруга, као и квалитета живота у 

руралним срединама кроз равномернију 

расподелу дохотка и повећање економских 

могућности у склопу равномерног развоја 

општине. 

Реализацијом Програма се унапређује 

задружни систем и повећава конкурентност, али 

се обухвата и аспект друштвених и социјалних 

промена у којима су задруге значајан актер. 

Развој сопствених производних и 

прерађивачких капацитета задруга у преради 

млека и меса, воћа и поврћа, индустријског 

биља, кондиторској индустрији и сл. је 

предуслов којим би се омогућило да се оне 

равноправно укључе у тржиште финалних 

прехрамбених производа. 

Специфични циљеви који би требало да 

се остваре реализацијом овог Програма су: 

1. Оснивање задруга у срединама где оне 

не постоје или су у претходном периоду 

угашене; 

2. Унапређење сировинске базе за 

повећање производње млека, меса, воћа, 

поврћа и других биљних производа; 

3. Иновирање  и техничко - технолошко 

опремање задруга; 

4. Подстицање међузадружне сарадње и 

већи утицај на локалну средину, као и 

брига о људским ресурсима; 

5. Раст конкурентности задруга 

коришћењем нових технологија и 

научних знања; 

6. Коришћење расположивих локалних 

ресурса у функцији укупног развоја: 

7. Успоравање процеса миграција. 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 

  

Максималан износ бесповратних 

средстава предвиђен за ову врсту подстицајних 

средстава је 7.500.000,00 динара. 

Бесповратна средства се додељују у 

складу са наменом средстава. Добра прибављена 

на основу додељених бесповратних средстава 

чине имовину задруге у задружној својини. 

Задруге које су стекле право својине на добрима 

која су прибављена на основу додељених 

бесповратних средстава, не могу иста отуђити у 

року од пет година од дана закључења Уговора. 

Добра прибављена на основу додељених 

бесповратних средстава не могу бити предмет 

хипотеке или залоге ради обезбеђења извршења 

обавеза из Уговора о кредиту у року од пет 

година од дана закључења Уговора. 

Задруге морају да изврше задружну 

ревизију годину дана од доделе бесповратних 

средстава из овог Програма. 

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Задруге могу остварити право на 

финансирање пројектних активности за: 

1. Набавку живих животиња за потребе 

повећања основног стада, као и опреме за 

потребе унапређења квалитета и 

капацитета фарми за производњу млека и 

тов стоке; 

2. Набавку опреме за складиштење, 

сортирање, паковање и прераду воћа и 

поврћа; 

3. Набавку опреме за потребе производње у 

воћарству, виноградарству и повртарству 

и подизање матичних засада; 

4. Набавку механизације и опреме за 

складиштење и прераду житарица; 

5. Набавку опреме за пчеларство; 
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6. Набавку физичке имовине у циљу 

побољшања услова пословања задруге и 

пољопривредних газдинстава чланова 

задруге; 

7. Инвестиције за изградњу која обухвата 

грађење, реконструкцију, доградњу, 

адаптацију и санацију објеката (у складу 

са Законом којим се уређује планирање и 

изградња) за: чување и складиштење 

пољопривредних производа, житарица, за 

смештај животиња, објеката за 

складиштење стајњака. 

 

Бесповратна средства нису намењена 

за: 
1. Покривање трошкова дуговања из 

претходног периода; 

2. Плаћање путем компензације и цесије; 

3. Новчане казне и трошкове парничног 

поступка; 

4. Трошкове банкарских провизија, 

кредита, курсних разлика, јемства и 

слично; 

5. Консултантске и маркетиншке услуге; 

6. Покривање трошкова премера и 

геодетских снимања; 

7. Покривање трошкова по основу Уговора 

са надзорним органом; 

8. Трошкове за прикупљање документације 

за пријаву на конкурс; 

9. Трошкове гаранција и полисе осигурања; 

10. Трошкове превоза, монтаже и других 

оперативних трошкова; 

11. Трошкове за куповину половне и 

репариране опреме и материјала; 

12. Промета између повезаних лица и 

трошкови доприноса у натури 

(сопствени рад и материјал); 

13. Трајна обртна средства; 

14. Трошкове царине, увоза и остале 

административне таксе, као и накнада за 

потребне сагласности од државних 

институција и јавних предузећа; 

15. Трошкове закупа и лизинга; 

16. Трошкове амортизације и одржавања; 

17. Трошкови који не одговарају предрачуну 

радова из пројекта, нереалне количине 

материјала, накнадни и непредвиђени 

трошкови радова; 

18. Трошкови набавке предметне 

инвестиције путем лизинга, цесије, 

компензације; асигнације или на други 

начин који представља гашење обавезе 

путем пребијања дугова;   

19. Трошкове овере Уговора код јавног 

бележника. 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ЗАДРУГА НА 

КОНКУРСУ 

1. Да је задруга ускладила својa акта, 

органе и пословање са Законом о 

задругама (Службени гласник, бр. 

112/2015). 

2. Да је задруга извршила редовну 

задружну ревизију ако је радила у 2017. 

години. 

3. Да за исте намене задруга није користила 

и није у поступку одобравања 

подстицајних средстава која потичу из 

буџета Републике Србије. 

4. Да је задруга измирила обавезе по 

основу пореза и доприноса, као и друге 

обавезе из јавних прихода за 2018. 

годину. 

5. Да је задруга регистрована у Агенцији за 

привредне регистре.  

6. Да задруга има регистровани текући 

рачун у Народној банци Србије преко 

којег обавља своје пословање. 

7. Да задрузи није изречена правоснажна 

мера забране обављања делатности. 

8. Да рачун задруге није у блокади од 

01.01.2019. године. 

9. Да над задругом није покренут стечајни 

поступак или поступак ликвидације. 

10. Да директор задруге није кривично 

осуђиван, као и да се против њега не 

води истражни поступак за кривична 

дела против привреде. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Документација која се доставља приликом 

подношења пријаве на Конкурс (у даљем тексту: 

пријава): 

1. Образац пријаве - печатиран и потписан 

од стране директора задруге. 

2. Предрачун који садржи детаљну 

техничку спецификацију, датум 

издавања предрачуна, износ исказан у 

динарима са обрачунатим ПДВ-ом, као и 

меморандум издаваоца предрачуна (за 

задруге које планирају набавку машине, 

објеката и опреме за обављање 

делатности). 

3. Изјаву оверену од стране надлежног 

органа да ће из одобрених средстава 

извршити набавку опреме, машина, 

сточног фонда, садног материјала...итд, у 

циљу реализације заједничких послова са 

члановима задруге, при чему су 

набављена добра власништво задруге, 
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сагласно Уговору са члановима задруге 

односно Програму коришћења буџетских 

средстава за подстицаје до повраћаја 

новчаних средстава задруге. 

4. Диплома о стручној спреми директора 

задруге. 

5. Потврда надлежних институција да 

директор задруге није осуђиван и да се 

против њега не води истражни поступак 

за кривична дела против привреде.  

6. Пописна листа основних средстава на 

дан 31. децембар 2018. године за задруге, 

основане пре 31.12.2018. године. 

7. Оверене фотокопије Уговора којима се 

уређује закуп и коришћење 

непокретности, опреме, постројења и 

биолошких средстава (основно стадо и 

вишегодишњи засади) које нису у 

власништву задруге, уколико су исти 

закључени (важење Уговора о закупу 

најмање пет година), уколико има 

уговорене закупе, у противном доставља 

изјашњење о истом. 

8. Оригинал извод из листа непокретности 

за непокретности које су у власништву 

задруге (не старији од 30 дана од дана 

подношења захтева), уколико задруга 

поседује непокретности, у противном 

доставља изјашњење о истом. 

9. Извод структуре биљне производње или 

регистра сточног фонда чланова задруге, 

уколико је иста у функцији обављања 

делатности задруге (издата од стране 

Управе за трезор, после 31.03.2019. 

године), у противном доставља 

изјашњење о истом. 

10. Оверени Уговор о правима и обавезама 

између задруге и коопераната, уколико 

задруга послује са кооперантима (ако 

задруга послује са кооперантима из 

различитих области производње, 

потребни су уговори који су у вези са 

наменом опреме за коју се конкурише), у 

противном доставља изјашњење о истом. 

11. Оригинал потврде надлежне филијале 

Пореске управе да је задруга измирила 

све обавезе по основу пореза и 

доприноса из 2018. године, за задруге 

регистроване пре 31.12.2018. године, 

закључно са датумом објављивања 

Конкурса. 

12. Оверена изјава директора задруге под 

кривичном и материјалном одговорно-

шћу у којој наводи да задруга за исте 

намене није користила и није у поступку 

одобравања подстицајних средства која 

потичу из буџета Републике Србије. 

13. Пријава на обавезно социјално 

осигурање, оверена печатом и потписом 

директора задруге (образац М), уколико 

задруга има запослена лица на 

неодређено време, у противном доставља 

изјашњење о истом. 

14. Пројектно техничка документација за 

објекат и опрему, уколико је предмет 

конкурса, у противном доставља 

изјашњење о истом. 

15. Програм реализације средстава подршке 

у периоду од 5 година. 

16. Правилник са критеријумима за 

коришћење подстицајних средстава која 

се додељују задрузи.  

17. Потврда о наменском коришћењу 

средстава уколико је у претходном 

периоду био корисник средстава по 

основу Програма подршке спровођењу 

мера равномерног развоја општине кроз 

подстицајна средства за земљорадничке 

и пољопривредне задруге на територији 

општине Врњачка Бања. 

Комисија у фази прегледа конкурсне 

документације може затражити и друге доказе, 

уколико сматра да су исти потребни.  

 

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Испуњеност услова за доделу средстава 

утврђује Комисија коју посебним Решењем 

образује председник општине Врњачка Бања. 

Комисија проверава формалну 

исправност докумената, утврђује испуњеност 

услова и критеријума прописаних Програмом. 

Коначну одлуку о додели средстава 

доноси председник Општине, на предлог 

Комисије за проверу испуњености услова за 

доделу средстава по конкурсу за задруге, у 

складу са утврђеним критеријумима, до утрошка 

средстава предвиђених буџетом општине за 

реализацију наведеног Програма. 

Председник општине закључује Уговор 

са директором задруге, којим се уређују 

међусобна права, обавезе и одговорности у вези 

са коришћењем бесповратних средстава. 

Рок за подношење пријава је 30 дана од 

дана објављивања Конкурса. Све неблаго-

времене и непотпуне пријаве биће одбачене. 

Додатни критеријуми на основу којих ће 

Комисија утврђивати предлоге: 

1. Степен образовања директора задруге. 
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2. Број чланова задруге. 

3. Задружна имовина или Уговор о закупу. 

4. Оцена одрживости инвестиције. 

5. Учешће за друге сопственим средствима 

у реализацији пројекта. 

6. Резултати пословања задруге. 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

Пријаву са комплетном документацијом, 

у једном примерку, доставља се путем поште као 

препоручена пошиљка, уз напомену „Пријава за 

Конкурс - средства за подстицаје задругама у 

2019. години у општини Врњачка Бања”, са 

пуним називом и адресом пошиљаоца на 

полеђини коверте, послати на адресу: 

Општина Врњачка Бања 

Комисија за доделу подстицајних средстава 

Крушевачка 17 

36210 Врњачка Бања 

Пријаве се достављају у временском 

периоду од 30 дана од дана објављивања 

Конкурса. 

 

УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

 

На основу предлога Комисије о 

прихватљивости пријаве која је доспела по 

објављеном конкурсу, председник општине 

Врњачка Бања закључује Уговор са директором 

задруге, којим се уређују међусобна права, 

обавезе и одговорности у вези са коришћењем 

бесповратних средстава. 

Задруге којима су средства одобрена, а 

нису потписале Уговор, сматраће се да су 

одустале од додељених средстава. 

Задруга приликом потписивања Уговора 

прилаже: бланко соло меницу и менично 

овлашћење, као средство обезбеђења у случају 

неиспуњења уговорних обавеза. Уговор у 

прилогу садржи детаљну спецификацију опреме 

и механизације, репродуктивног и садног 

материјала, за које се додељују бесповратна 

средства. Задруге којима су додељена 

бесповратна средства се строго придржавају 

спецификације из Уговора, приликом набављања 

наведених ствари. 

Исплата средстава се врши након 

потписивања Уговора, у року одређеним 

уговором. 

Пројекат за који су одобрена 

бесповратна средства, као и сва плаћања у вези 

са његовом реализацијом, задруга завршава до 

31.12.2019. године. 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ 

И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

Комисија ће спровести контролу свих 

пројектних активности задруге, након истека 

рока. 

Ако се у поступку контроле утврди 

ненаменско коришћење бесповратних средстава, 

као и неправилности у вези са набавком добара и 

другим пројектним активностима или се утврди 

да је задруга приликом набавке добара 

одступила без сагласности Комисије од 

спецификације из Уговора, председник општине 

Врњачка Бања раскида Уговор, а задруга враћа 

износ бесповратних средстава у буџет општине 

Врњачка Бања у року од 15 дана, од дана 

утврђеног основа од стране Комисије за 

ненаменско трошење средстава и друге 

неправилности. 

У циљу праћења коришћења 

бесповратних средстава, задруга ће Комисији 

омогућити периодичну непосредну контролу 

реализације пројекта, као и увид у финансијску и 

другу документацију везану за предметну 

инвестицију. 

Задруга у току године, односно 

најкасније до 31.12.2019. године, доставља 

Извештај о реализацији пројекта за који су 

додељена бесповратна средства. 

Неутрошена средства задруга враћа у 

буџет општине Врњачка Бања, најкасније након 

истека уговорног рока за реализацију. 

  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-750/19 од 26. фебруара 2019. године 

 

                             За ПРЕДСЕДНИК-а 

                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                          Иван Џатић, с.р. 

_________________________________________ 
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1.   Јединица локалне самоуправе Општинска управа 

Општина Врњачка Бања 

2.  Адреса и поштански број Крушевачка 17 

36210 Врњачка Бања 

3.  Матични број  07175981 

4.  Порески индентификациони број 

ПИБ 

100917981 

5.  Број рачуна прописан за уплату 

јавних прихода јединици локалне 

самоуправе са позивом на број 

840-75640-91 

97       44-115 

6.  Име и презиме председника општине Бобан Ђуровић 

7.  Контакт телефон и Е-mail 

 

036/612-627 

predsednik@vrnjackabanja.gov.rs 

 ОПШТИ ПОДАЦИ (задруга) 

1. Пословно име правног лица/задруге   

2. Матични број задруге 

 

 

3. Порески индентификациони број 

ПИБ 

 

4. Поштански број и место 

 

 

5. Општина 

 

 

6. Адреса 

 

 

7. Контакт телефон и Е-mail 

 

 

8. Име и презиме директора задруге и 

председника скупштине задруге  

(ЈМБГ) 

 

9. Назив претежне делатности  

 

     10. Година оснивања задруге  

 

     11. Број чланова задруге  

 

     12. Број коопераната са којима задруга 

послује (има закључен Уговор о 

пословној сарадњи) 

 

     13. Да ли има запослених у задрузи и 

тачан број 

 

     14. Да ли задруга има своје огранке (ако 

има, навести које) 

 

 

     15. Да ли задруга послује са улозима или 

чланаринама; навести износ основног 

капитала 

 

     16. Нето резултат у 2018. години  

 

     17. Физички обим производње у 2018.г.  

     18. Најзначајнији купци задруге  
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОР  

56. 

На основу чл. 6. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/16, 113/17), 

Посебног колективног уговора о изменама и 

допунама посебног колективног уговора за 

државне органе („Сл. гласник РС“ бр. 34/18) 

репрезентативни синдикат ОСОУ општине 

Врњачка Бања, Општинска управа општине 

Врњачка Бања и општина Врњачка Бања 

закључују 

АНЕКС  

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

После члана 16. додаје се члан 16а који 

гласи: 

''Запослени задржавају право на плату коју 

су имали до почетка примене Закона о систему 

плата у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 

18/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), осим у 

случају увећања плата на основу Уредбе Владе 

Републике Србије. 

Почетком примене наведеног закона, ова 

одредба престаје да важи''. 
 

Члан 2. 

У члану 24. Колективног уговора за 

запослене у органима општине Врњачка Бања, 

брише се тачка 6. 

Став после тачке 5. мења се и гласи: 

''Годишњи одмор по свим критеријумима из става 

1. овог члана не може трајати дуже од 30 радних 

дана.'' 

Додаје се став 3 који гласи: ''Запослени са 

навршених 30 година радног стажа има право на 

годишњи одмор у трајању од 30 радних дана''. 
 

Члан 3. 

После члана 24. додаје се чл. 24а који 

гласи: 

''Време коришћења годишњег одмора 

утврђује се планом коришћења годишњег одмора. 

План коришћења годишњег одмора 

доноси руководилац органа најкасније до краја 

априла календарске године, након претходно 

прибављеног мишљења руководилаца унутра-

шњих организационих јединица, водећи рачуна о 

захтеву запосленог. 

План коришћења годишњег одмора 

садржи: име и презиме запосленог, радно место, 

трајање годишњег одмора, време коришћења 

годишњег одмора и име запосленог који мења 

запосленог за време коришћења годишњег 

одмора''. 
 

Члан 4. 

У чл. 25. тачка 12. мења и гласи: ''за сваки 

случај добровољног давања крви, рачунајући и дан 

давања крви – 3 узастопна дана;'' 
 

Члан 5. 

У члану 30. тачка 6. мења се и гласи: 

''Запослени за сваки сат који по налогу 

претпостављеног ради дуже од пуног радног 

времена (прековремени рад) има право на сат и 

пот слободног. 

Рад дужи од пуног радног времена 

месечно се прерачунава у слободне сате, које 

запослени мора да искористи у току наредног 

месеца. 

Запосленом коме због природе послова 

радног места не буде омогућено да у току 

наредног месеца искористи слободне сате, за сваки 

сат прековременог рада исплатиће се вредност 

сата основне плате запосленог увећано за 26%. 

Право на додатак за прековремени рад 

утврђује се решењем послодавца које у 

образложењу мора да садржи разлоге због којих 

запослени не може да искористи слободне сате.'' 
 

Члан 6. 

У члану 34. тачка 6. став 1. мења се и 

гласи: 

''Запослени остварује право на јубиларну 

награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година 

рада проведених у радном односу у државном 

органу, органу аутономне покрајине, односно 

јединице локалне самоуправе, без обзира на то у 

ком органу је запослени остварио права из радног 

односа, и организацијама чији је правни следбеник 

Општина Врњачка Бања, а на писмени захтев 

запосленог.'' 

Члан 7. 

Овај Анекс ступа на снагу даном 

потписивања а објавиће се у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

Број: 020-239/16  од 25.1.2019.године 
 

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Деса Вукотић, с.р. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Славиша Пауновић, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА 

Виолета Костић, с.р. 

За ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНЕ 

Иван Џатић,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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