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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
150. 
 Скупштина општине Врњачка 
Бања, на 19. редовној седници одржаној 
дана 18.6.2014.године која је наставак 
седнице од 11.6.2014. године, на основу чл. 
14. став 1. тачка 10. чл. 36. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'' бр. 1/13-пречишћен текст), 
Одлуке о доношењу Просторног плана 
општине Врњ.Бања 2011-2021 (''Сл.лист 
Општине Врњачка Бања'' бр. 13/2011) и 
Одлуке о усвајању Мастер плана-
хидроенргетски потенцијал општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.16/11),  донела је 
 
  О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Протокол о 
заједничким активностима  на коришћењу 

хидроенергетског потенцијала општине 
Врњачка Бања 

 
Члан 1 

 Даје се сагласност на Протокол о 
заједничким активностима  на коришћењу 
хидроенергетског потенцијала општине 
Врњачка Бања, који је закључен између 
општине Врњачка Бања и EES Group д.о.о 
из Љубљане, а којим се приступа реали-
зацији документа Хидроенергетски потен-
цијал општине Врњачка Бања (Мастер 
план), усвојеног одлуком Скупштине 
општине Врњачка Бања бр. 325-13/11 од 
22.12.2011.године (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.16/11). 
 

Члан 2 
 Саставни део ове одлуке чини 
Протокол о заједничким активностима  на 
коришћењу хидроенергетског потенцијала 
општине Врњачка Бања из чл.1. ове одлуке. 
  

Члан 3 
 Протокол производи правно дејство 
давањем ове сагласности, а одлука ступа на 

снагу даном доношења и објавиће се у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 325-13/14 од 18.6.2014.године 

 
          ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
151. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 19. седници, одржаној 18.6.2014.године 
која је наставак седнице од 
11.6.2014.године, на основу чл..18.ст.5. и 
чл.72.ст.3.  Закона о јавној својини 
(«Сл.гласник РС», бр.72/2011), и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања,  (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/13-
пречишћен текст), донела је   
 

О     Д     Л     У     К     У 
О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА СВОЈИНЕ 
НА ИМОВИНИ МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 1 

Овом одлуком, успоставља се право 
јавне својине општине Врњачка Бања на 
имовини на којој су као корисници уписане 
месне заједнице са подручја општине 
Врњачка Бања, а коју чине непокретности и 
покретне ствари и прописује поступак за 
спровођење  уписа јавне својине у корист 
општине Врњачка Бања.  

  
Члан 2 

На имовини на којој су као 
корисници уписане месне заједнице са 
подручја општине Врњачка Бања а коју 
чине непокретности и покретне ствари 
уписује се право јавне својине општине 
Врњачка Бања.  
      До спровођења уписа из става 1.овог 
члана месне заједнице користе наведену 
имовину у складу са наменом.  
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                                 Члан 3 
Поступак уписа врши се по 

поступку  прописаном Законом о јавној 
својини, а на основу евиденције Службе за 
катастар непокретности Врњачка Бања, 
података уписаних у пословне књиге 
месних заједница и других  података и 
расположиве дукументације којом 
располажу месне заједнице.  

  
Члан 4 

           Попис непокретне имовине коју 
користе месне заједнице са  документа–
цијом о основу коришћења врши комисија 
за попис непокретне имовине општине 
Врњачка Бања.  
           На основу података из претходног 
става захтев за упис подноси Општинско 
јавно правобранилаштво Служби за 
катастар непокретности Врњачка Бања. 
           Попис покретне имовине коју 
користе месне заједнице са  документа–
цијом о основу коришћења и идентифика–
ционим елементима  извршиће комисија 
коју формира решењем председник 
општине.  
            На основу података из претходног 
става  одељење Општинске управе надлежно 
за послове финансија врши упис  покретне 
имовине из претходног става у пословне 
књиге општине. 
              

Члан 5 
Након окончања поступка уписа 

права јавне својине општине Врњачка Бања 
на имовини на којој су корисници месне 
заједнице, месне зајенице су у обавези да 
изврше одговарајуће промене у својим 
пословним књигама. 
 

Члан 6 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  
БАЊА 

Број: 46-39/14 од 18.6.2014.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
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              Скупштина општине Врњачка 
Бања, на седници од 18.6.2014.године, која 
је наставак седнице од 11.6.2014.године,  
на основу Закона о јавној својини 
(Сл.гл.РС бр.72/2011),   Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупља писмених 
понуда (Сл.гл.РС бр.24/2012), чл.7.-12. 
Одлуке о располагању непокретностима у 
јавној својини (Сл.лист општине В.Бања 
бр.22/12), иницијативе Председника 
општине бр.46-02/13 од 29.01.2014.год., 
чл.36. ст.1.тч.33. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине В.Бања бр.1/2013) 
и процене тржишне вредности Пореске 
управе бр.464-08-000012/2014 од 
31.03.2014.године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА „КЛАС“  И „РИБАРА“  

 
Члан 1 

              Овом одлуком покреће се поступак  
и одређује  начин отуђења из јавне својине 
општине следећих непокретности: 
-  пословног простора „Клас“ у приземљу 
објекта на кп. бр. 853/1 КО Врњачка Бања, 
који се састоји од три просторије за које 
није утврђена делатност, уписан у лист 
непокретности бр. 5600, укупне нето 
површине 72м2, у јавној својини 
општинеВрњачка Бања,  
- пословном простору ''Рибара'' у 
приземљу објекта на кп. бр. 853/1 КО 
Врњачка Бања, који је уписан у лист 
непокретности бр.5600 за КО Врњачка 
Бања означен у В листу са 2А, а који се 
састоји од две просторије корисне 
површине 44 м2, у јавној својини општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 2 
               Непокретности из чл.1.ове Одлуке 
се отуђују се  виђеном стању, спровођењем 
поступка прикупљањем писмених понуда 
под следећим условима:  
1) почетна цена по којој се отуђују 
непокретности износи: 
- за пословни простор „Клас“  9.365.184 
динара и  
- пословни простор ''Рибара'' 5.725.000 динара; 
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2) рок плаћања је седам дана од дана 
потписивања уговора;  
3) критеријуми за избор најповољнијег 
понуђача је износ понуђене цене;  
4) депозит за учешће у поступку 
прикупљања понуда је 10% од почетне 
цене, и уплаћује се на рачун 840- 
811151843-89 – примања од продаје 
непокретности у корист нивоа општине; 
5)  рок за повраћај депозита учесницима 
који нису успели у поступку прикупљања 
писмених понуда је 8 дана од коначности 
решења о избору најповољнијег понуђача; 
6) рок за подношење понуда је 8 дана од 
дана јавног оглашавања; 
7) отварање понуда је у року од 5 дана од 
истека рока за подношење понуда, у великој 
сали СО бр. 34. зграда Општине, 
Крушевачка 17; 
8) непотпуне и неблаговремене понуде се 
не разматрају ;  
9) понуде се  достављају  у затвореној 
коверти са назнаком: ''Понуда за пословн 
простор ______“(навести назив пословог 
простора из ове одлуке) , на адресу: 
Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 
Врњачка Бања, за Комисију за спровођење 
поступка располагања непокретности у 
јавној својини општине Врњачка Бања. 
           Поступак отуђења непокретности из 
чл. 1 ове одлуке из јавне својине општине  
прикупљањем писмених понуда ће се 
спровести  и у случају да пристигне 
најмање једна благовремена и потпуна 
понуда на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем, ако 
понуђену цену која не може бити нижа од 
почетне из ове одлуке и јавног огласа  који 
се расписује на основу ове одлуке по којој 
се непокретност отуђује из јавне својине 
прихвати као купопродајну цену, с тим да 
уколико не прихвати купопродајну цену, 
губи право на враћање депозита.  
 

Члан 3 
            Оглас за прикупљање понуда за 
отуђење непокретности из чл.1. ове Одлуке 
се објављује у локалним средствима јавног 
информисања (радију и телевизији) и 
једном дневном листу који се дистрибуира 
на територији целе Републике Србије, са 
елементима из чл. 2. ове Одлуке, а у складу 
са чл. 21. у вези чл. 24. Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној 
својини (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.22/12) и чл.19. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима  
јавног надметања и прикупља писмених 
понуда (''Сл.гл.РС'', бр.24/2012). 
           Поступак за отуђење непокретности 
из чл.1. Одлуке, спроводи Комисија 
формирана решењем СО Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.23/12). 
            По окончању поступка прикупљања 
понуда за отуђење непокретности из чл. 
1.Одлуке, Комисија доставља организа–
ционој јединици надлежној за имовинско-
правне послове записник о току поступка 
са предлогом за избор најповољнијег 
понуђача, која утврђује предлог решења о 
избору, а које решење доноси Председник 
општине. 
         На решење из претходног става сваки 
учесник поступка прикупљања понуда 
може уложити приговор Општинском већу 
у року од осам дана од дана пријема 
решења из претходног става овог члана, а 
одлука Општинског већа је коначна. 
 

Члан 4 
          Уговор о отуђењу непокретности из 
чл.1.ове одлуке закључује Председник 
општине са најповољнијим понуђачем - 
купцем  сходно решењу из ст. 3. чл.3. 
Одлуке у року од осам дана од коначности 
решења Председника, након прибављеног 
мишљења Општинског јавног правобра–
ниоца. 
 

Члан 5 
          Ступањем на снагу ове одлуке 
престају да важе Одлука о отуђењу из јавне 
својине пословног простора ''Клас'' и  
Одлука о отуђењу из јавне својине посло–
вног простора ''Рибара“ обе објављене у 
''Службеном листу општине Врњачка 
Бања'', бр. 3/14 и 10/14. 
 

Члан 6 
        Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
               

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  
БАЊА 

Број: 361-18/14 од 18.6.2014.године 
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         ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
     Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
153. 

Скупштина општине Врњачка Бања  
на 19. седници, одржаној дана   
18.6.2014.године, која је наставак седнице 
од 11.6.2014.године,  на основу чл.50. 
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'', бр. 119/12), чл. 36.став 1. тачка 9а 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-
пречишћен текст) и  Ребаланса  Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2014.годину ( ''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.10/14), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Прве измене и 
допуне Програма пословања ЈП за 

обављање комуналних делатности ''Бели 
извор'' Врњачка Бања за 2014.годину 

 
 

1. Даје се  сагласност на   Прве измене и 
допуне Програма пословања  ЈП за 
обављање комуналних делатности ''Бели 
извор'' Врњачка Бања за 2014.годину, које 
је   усвојио Надзорни одбор ЈП  ''Бели 
извор'', одлуком бр.01-3225 од 23.5.2014. 
године. 
2. Прве измене и допуне Програма 
пословања ЈП за обављање комуналних 
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања за 
2014.годину, се сматрају донетим давањем 
ове сагласности. 
3. Ово решење  са  Првим изменама и 
допунама Програма  пословања ЈП за 
обављање комуналних делатности ''Бели 
извор'' Врњачка Бања за 2014.годину 
доставити надлежним министарствима. 
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
   Број: 400-1170/14 од 18.6.2014.године 

 
           ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
        Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 

154. 
Скупштина општине Врњачка Бања  

на 19. редовној седници одржаној дана 
18.6.2014.године која је наставак седнице од 
11.6.2014.године, на основу чл.54. и 55. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл.гласник РС”, бр.72/09,  52/11 
и 55/13) и чл.36. Статута општине Врњачка 
Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 
број 1/13-пречишћен тект), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Школског одбора 
ОШ ‘'Попински борци'' Врњачка Бања 

 
I. 

Именују се чланови  Школског 
одбора ОШ ''Попински борци''  Врњачка 
Бања, и то: 
 ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Бошко Главчић, наставник енг-
леског језика, 

2. Лидија Балшић, наставник разр-
едне наставе, 

3. Весна Стојиљковић, наставник 
хемије. 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 
1. Александар Алексић, 
2. Весна Бурмаз, 
3. Саша Радисављевић. 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМ-
ОУПРАВЕ 
1. Рисимић Мирослава, 
2. Горан Бонџић и 
3. Јелена Ћилерџић. 
 

II. 
 Мандат чланова Школског одбора 
траје 4 године. 

 
III. 

Ово решење је коначно у управном 
поступку. 

 
IV. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-83/14 од 18.6.2014.године  

.     
  ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Родољуб Џамић,с.р. 
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155. 
Скупштина општине Врњачка Бања  

на 19. редовној седници одржаној дана 
18.6.2014.године која је наставак седнице 
од 11.6.2014.године, на основу чл.54. и 55. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл.гласник РС”, бр.72/09,  
52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњачка 
Бања”, број 1/13-пречишћен тект), донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   разрешењу чланова Школског одбора 
ОШ ‘'Попински борци''  Врњачка Бања 

 
I. 

 Разрешавају  се чланови  Школског 
одбора ОШ ''Попински борци''  Врњачка 
Бања, због истека мандата и то: 
 ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Бошко Главчић  
2. Лазић Славица, 
3. Цвејић Голуб,  

 ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 
1. Шљивић Зоран, 
2. Рисимић Мирослава, 
3. Спасојевић Нела, 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  

 1. Милан Чеперковић, 
 2. Горан Бонџић  и 
 3. Драган Париповић. 
 

II. 
Ово решење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења и објавиће се 
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-95/14 од 18.6.2014.године  

. 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

  Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
156. 
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 19. седници одржаној 18.6.2014.године 
која је наставак седнице од 
11.6.2014.године, на основу чл.32.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр.129/07), чл.12. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.119/12), 

чл.7. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП 
за газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/13) 
и  чл.36. тачка 11.Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/13-пречишћен текст), донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени решења о именовању чланова и 

председника Привременог Надзорног 
одбора  Јавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања 
 

Члан 1 
Врши се измена решења Скупштине 

општине Врњачка Бања бр. 020-182/13  од  
17.9.2013.године, којим су именовани 
чланови Привременог Надзорног одбора ЈП 
''Борјак'' Врњачка Бања и решења 
Скупштине општине Врњачка Бања бр. 
020-182/13  од  30.9.2013.године, којим је  
именован председник  Привременог 
Надзорног одбора овог предузећа, тако што 
се у називу оба решења брише реч: 
''Привременог'', а у чл.1.оба решења брише 
реч: ''Привремени'', одн. реч: 
''Привременог''. 
 

Члан 2 
 У решењима из чл.1. овог решења, 
престаје да важи чл.2., обзиром да су 
престали разлози прописани чл.58.Закона о 
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 
бр.119/12) за именовање привремених 
органа предузећа. 
  

Члан 3 
 Ово решење ће се  објавити у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

      Број: 020-94/14  од  18.6.2014.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
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 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној 
дана 13.6.2014.год.године на основу члана 
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69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.и 
108/13), члана 24. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', бр. 
20/13 и 10/14), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.1/13-пречишћен текст), и члана 
33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноло је,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања», 
бр.20/13 и 10/14) у оквиру раздела 2.2, 
функционална класификација 160, еконо-
мска класификација 49912 назив позиције  
Текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 168.000,00 
динара, у корист апропријације у разделу 
4.11. Трансфери основним школама, 
функционална класификација 912, 
економска класификација 463, Донације и 
трансфери осталим нивоима власти. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће буџетске резерве и 
увећати планирана позиција 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти. 
2.Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу закључка Општинског већа 
бр.400-1325/14 од 13.6.2014.г., а поводом 
захтева  ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши. 
3.ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши је 
обавезна да достави Извештај о 
реализацији одобрених средстава са 
одговарајућом финансијском документа-
цијом којом се потврђује наменско 
трошење одобрених буџетских средстава, 
односно одобрена финансијска средства ће 
се реализовати аналитички кроз финанси-
јски план ОШ „Бранко Радичевић“ 
Вранеши. 
4.О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду Општинске управе 
општине Врњачка Бања  
5.Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1325/14  од 13.6.2014.године 
                                                                                            
    ПРЕДСЕДНИК  
        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

           Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
158. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници одржаној 
дана 18.06.2014.године,  на основу Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања за 
2014.годину („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 20/13,10/14 и 11/14), чл. 59. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр.1/13-
пречишћен текст), и чл.33. Пословника о 
раду  Општинског  већа општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“  
бр. 7/09) доноси  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.20/13,10/14 и 11/14) у оквиру 
раздела 2.2. Стална и текућа резерва, 
функционална класификација 160, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 300.000,00 динара, у корист 
апропријације у разделу 4.14.2. ЈП 
„Борјак“, функционална класификација 
620, економска класификација 424, назив 
економске класификације Специјализоване 
услуге. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција Текуће буџетске 
резерве и увећати планирана позиција 424, 
назив економске класификације Специјали-
зоване услуге. 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу закључка Општинског већа 
бр.400-1189/14 од 18.06.2014.г.. а поводом 
захтева ЈП „Борјак“.  
3. ЈП „Борјак“ је обавезан да достави 
Извештај о реализацији одобрених 
средстава са одговарајућом финансијском 
документацијом којом се потврђује 
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наменско трошење одобрених буџетских 
средстава. 
 4. О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду Општинске управе 
општине Врњачка Бања.  
5. Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ   ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 400-1189/14 од 18.06.2014.год. 
 
    ПРЕДСЕДНИК  
                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                 Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
159. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници одржаној 
дана 20.6.2014.год., на основу члана 
69.Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.и 
108/13), члана 24. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 
2014.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр. 20/13, 10/14 и 11/14), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13-пречишћен текст), и члана 33. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је,  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 
СРЕДСТАВА  

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ 400-
1189/14 ОД 18.06.2014. ГОДИНЕ 

 
1.Решењем Општинског већа број 400-
1189/14 од 18.06.2014. године из средстава 
утврђених Одлуком о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2014.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања»,бр.20/13, 10/14 и 
11/14) у оквиру раздела 2.2. Стална и 
текућа резерва, функционална класифи-
кација 160, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобрена су средства у укупном износу од 
300.000,00 динара, у корист апропријације 
у разделу 4.14.2. ЈП „Борјак“, функци-
онална класификација 620, економска 

класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће буџетске резерве и 
увећати планирана позиција 424, назив 
економске класификације Специјализоване 
услуге. 
2.Обзиром да ће се средства у назначеном 
износу обезбедити из редовног пословања 
предузећа, Општинско Веће је донело 
Решење о укидању Решења о употреби 
средстава текуће буџетске резерве број 
400-1189/14 од 18.06.2014. године и то 
Закључком бр. 400-1189/14 од 20.06.2014. 
године.  
3.О реализацији овог Решења стараће се 
Одељење за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду Општинске управе 
општине Врњачка Бања.  
4.Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1189/14 од 20.06.2014.године 
 

       ПРЕДСЕДНИК  
                                  OПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                  Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
160. 
 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на телефонској седници одржаној 
дана 20.6.2014.године, на основу 59. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/10- 
пречишћен текст) и чл.33. Пословника о 
раду Општинског Већа („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1.Општинско веће је упознато са Захтевом 
Установе Спортсаки центар бр. 400-
1268/14 од 4.6.2014. године за давање 
сагласности за Ценовник на Олимпијском 
базену за 2014. годину, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Установе 
Спортски центар Врњачка Бања бр. 01-
290/14 од 2.6.2014.године и мишљењем 
Одељења за заштиту животне средине, 
друштвне и комуналне делатности бр. 400-
1268/14 од 6.6.2014. године. 
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2.Даје се сагласност на Одлуку Управног 
одбора Установе Спортски центар 
Врњачка Бања бр. 01-290/14 од 
2.6.2014.године о ценама услуга 
коришћења термина на Олимпијском 
базену у 2014.години.  
3.Саставни део овог Закључка чини 
Одлука Управног одбора Установе 
Спортски центар Врњачка Бања бр. 01-
290/14 од 2.6.2014.године о ценама услуга 
коришћења термина на Олимпијском 
базену у 2014.години и мишљење 
Одељења за заштиту животне средине, 
друштвне и комуналне делатности бр. 400-
1268/14 од 6.6.2014. године.  
4.Одлука ступа на снагу и примењује се од 
дана давања ове сагласности од стране 
оснивача.  
5.Овај Закључак објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''.  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКАБАЊА 
Број: 400-1268/14 од 20.6.2013.године 

       
             ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
          Бобан Ђуровић,ср. 
              

              
 

 
 

П
Р

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страна 9     -   Број  12.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     20.6.2014. године 
  

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
150. Одлука о давању сагласности на Протокол о заједничким  активностима 
на коришћењу хидроенергетског потенцијала општине Врњачка Бања...............  1 
151.Одлука о успостављању права својине на имовини 
месних заједница...............................................................................................................  1 
152.Одлука о покретању поступка отуђења из јавне својине 
пословног простора ''Рибара'' и ''Клас''.....................................................................  2 
153. Решење о  давању сагласности на  Прве измене и допуне  
Програма пословања ЈП за обављање комуналних делатности  
''Бели извор'' Врњачка Бања за 2014.годину.............................................................  4 
154. Решење о именовању чланова Школског одбора 
ОШ ''Попински борци'' Врњачка Бања.....................................................................  4 
155. Решење о разрешењу чланова Школског одбора 
ОШ ''Попински борци'' Врњачка Бања.....................................................................  5 
156. Решење о измени решења о именовању чланова и председника 
Привременог Надзорног одбора  Јавног предузећа за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања...........................................................  5 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
157. и 158. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве........................  5/6 
159. Решење о укидању решења о употреби средстава  
текуће буџетске резерве број 400-1189/14 од 18.06.2014. године..............................  7 
160. Закључак о давању сагласности на Ценовник услуга коришћења  
термина на Олимпијском базену у 2014.години.........................................................  7 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, 
Олгица Гајшек, секретар Скупштине општине Врњачка Бања, тел. 601-210, тираж: 30. Службени 
лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

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


 Страна 10     -   Број  12.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     20.6.2014. године 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


