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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

335. 

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 83/18), 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 

прикупља писмених понуда (''Сл. гласник РС'', 

бр.16/18), 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.55. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.12/19) и 

иницијативе Општинскoг правобранилаштва 

општине Врњачка Бања ОП бр.540/2018 од 

25.03.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ  

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђење из јавне својине општине Врњачка 

Бања, путем јавног надметања, по тржишној 

вредности грађевинског земљишта кп.бр.1244/7 

КО Врњачка Бања површине 4,27 ари у КО 

Врњачка Бања, која непокретност је уписана код 

Службе за катастар непокретности Врњачка 

Бања као јавна својина општине Врњачка Бања  

у листу непокретности бр. 7305 КО Врњачка 

Бања.  

 

Члан 2. 

Наведена непокретности из чл.1. ове 

Одлуке се отуђује се у виђеном стању путем 

јавног надметања под следећим условима: 

 -почетна цена према процени тржишне 

вредности непокретности износи 6.000,00 

дин/м2 која је прибављена од Пореске управе, 

филијала Ц Врњачка Бања бр. 115-464-08-16/19 

од 24.04.2019.године, 

 -рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од 

дана закључења уговора о отуђењу, 

- рок за закључење уговора је 30 дана од дана 

доношења одлуке одлуке о отуђењу, 

-критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

највећи излицитирани износ купопродајне цене 

-депозит за учешће у поступку јавног надметања 

је 10% од почетне цене,  

-рок за повраћај депозита учесницима који нису 

успели у поступку јавног надметања је 8 дана од 

окончања поступка отуђења, 

-рок за подношење пријава  је 30 дана од дана 

објављивања јавног огласа у дневном листу, 

-јавно надметање се одржава  је  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. 

Поступак јавног надметања, сагласно 

закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују 

ову област спроводи је Комисија формирана 

решењем Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 21/16, 

27/16 , 19/17 и 10/18)  и доставља Скупштини 

предлог за отуђење. 

 

Члан 4. 

Оглас за јавно надметање за отуђење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити 

објављен у једном дневном листу који се 

дистрибуира на територији целе Републике 

Србије, са елементима из Одлуке о  начину 
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поступања са непокретностима које су у јавној 

својини општине Врњачка Бања односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења и 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 

прикупља писмених понуда.  

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-24/19 од  8.10.2019.године 

 

    ПРЕДСЕДНИК  

                              ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                                         Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

336. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 

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

члана 24. Одлуке о буџету општинеВрњачка 

Бања за 2019.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 

25/19 и 30/19) и члана 55. став 18. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, број 12/19),  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, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19 и 30/19) 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  200.000,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, 

функционалне класификације 810, програм 

1301Развој спорта и омладине, програмска 

активност 0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, економске класификације 4819, 

назив економске класификације Дотације 

спортским и омладинским организацијама. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 4819 Дотација 

спортским и омладинским организацијама. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева директног корисника 

буџетаОпштинске управе - Одсека за привреду и 

друштвене делатности, број 400-2826/19 од 

17.09.2019.г.,а на име обезбеђивања додатних 

средстава за финансирање активности спортиста 

и клубова кроз посебне програме који нису 

могли бити планирани крајем 2018.године 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 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:400-2826/19 од 18.09.2019.године 

      

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

337. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 3.10.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',  

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

закон и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
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101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016, 113/2017 и 31/2019), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 

19/19, 25/19 и 30/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09 и 

6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-

2971/19 од 3.10.2019.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, 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19 и 30/19) 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  300.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.32. Програм 

Црвеног крста, функционалне класификације 

070, програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

програмска активност 0901-0005 Подршка 

реализацији програма Црвеног крста, економска 

класификација 481, назив економске класифи-

кације Дотације невладиним организацијама. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама . 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2971/19 од 3.10.2019.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-2971/19 од 3.10.2019.г. 

за потребе проширења програмских активности. 

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 Врњачка Бања. 

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 Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2971/19 од 3. октобра 2019.године 

 

    ПРЕДСЕДНИК  

                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                         Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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


 Страна 5     -   Број  34.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     9.10.2019. године 

  

 
 

 

 

 

 

 


