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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

169. 
Скупштина Општине Врњачка Бања на 

16.седници, одржаној 29.6.2018.године, на 

основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13 –

УС, 50/13 –УС, 98/13 –УС, 132/14 и 145/14), члана 

9. став 3, 4. и 5. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник 

РС”, бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 36. Статута 

Општине Врњачка Бања („Службени лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 23/2016 – 

пречишћен текст), доноси 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''ТП4'' 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне 

регулације ''ТП4'' (у даљем тексту: План).  
 

Члан 2. 

Оквирном границом Плана детаљне 

регулације обухваћена је зона ''ПДР-ТП4'' (граф. 

прилог ''Примена плана'' у ПГР Врњачке Бање), 

простор између објеката Кнежевих конака, 

гробља у Руђинцима, Врњачке реке и зоне 

мешовите намене пословања и становања уз 

ул.Кнеза Милоша. 

Граница обухвата, делом у К.О. Врњачка 

Бања, делом у К.О. Руђинци, дефинише се на 

следећи начин: за полазну тачку узима се 

северни угао к.п.бр. 83/4 К.О. Врњачка Бања, 

одакле граница иде на југоисток дуж 

североисточних граница к.п.бр. 83/4 и к.п.бр. 

83/1 К.О. Врњачка Бања, а затим на североисток 

дуж северозападних граница к.п.бр. 82/2, к.п.бр. 

86/1 и к.п.бр. 86/2 К.О. Врњачка Бања и 

наставља пресецајући некатегорисани пут на 

к.п.бр. 2172/1 К.О. Врњачка Бања и даље 

источном границом катастарских парцела на 

траси овог пута, ушавши у К.О. Руђинци, 

источном границом к.п.бр. 468/1 К.О. Руђинци 

па југоисточном границом к.п.бр. 466/1 К.О. 

Руђинци до Врњачке реке и затим обалом реке 

узводно до к.п.бр. 102 К.О. Врњачка Бања, чијом 

североисточном границом иде на северозапад, и 

продужава у истом смеру југозападном 

границом к.п.бр. 103/3 и 103/2 К.О. Врњачка 

Бања, одакле скреће на североисток 

северозападном границом к.п.бр. 103/2 и к.п.бр. 

80/1 К.О. Врњачка Бања а затим на југоисток до 

к.п.бр. 83/3 К.О. Врњачка Бања и даље њеном 

северозападном и делом североисточне границе, 

па северозападном границом к.п.бр. 83/4 К.О. 

Врњачка Бања до полазне тачке. 

Графички приказ обухвата је саставни 

део ове одлуке (прилог 1). 

Површина обухвата је приближно 5,83 

ha. 

Коначна граница плана детаљне 

регулације утврдиће се Нацртом плана. 
 

Члан 3. 

Услови и смернице планских докумената 

вишег реда за израду Плана детаљне регулације 

садржани су у Плану генералне регулације 

Врњачке Бање („Службени лист општине 

Врњачка Бања”, бр. 27/2016) и гласе: У овој зони 

треба планирати садржаје туристичке понуде. 

Зона је у контакту са коридором регулације 

Врњачке реке и програмским садржајем -„парк 

до Мораве“. У оквиру овог ПДР-а, планирати 

мин. 30% јавних паркова и мин. 50% садржаја у 

функцији туризма. Зоне ПДР дуж регулације 

Врњачке реке су планиране за садржаје 

туристичке понуде различитих врста и у тим 

просторима се могу планирати атрактивни 

садржаји забаве различитих врста и већих 

капацитета, па и они бучни и „шарени“ као: 

забавни, луна-паркови, аква-паркови и сл. 

Простори ПДР намењени претежно садржајима 

туристичке понуде, такође омогућавају изградњу 

крупних објеката за функцију спорта, јер су 

позиционирани тако да околна инфраструктура 

(саобраћајнице, аутобуска станица, паркинг, 

пешачке комуникације итд.) омогућава добар 

приступ великом броју посетилаца. 

Израда плана заснива се на планској, 

студијској, техничкој и другој документацији и 

резултатима досадашњих истраживања. 

 

Члан 4. 

За обухват плана детаљне регулације 

потребно је прибавити катастарске подлоге, 

топографске подлоге и катастар подземних 

инсталација, у дигиталном облику. 
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На захтев Општинске управе, надлежни 

орган, односно организација уступају постојеће 

копије топографског и катастарског плана, 

односно дигиталне записе, односно катастар 

подземних инсталација, односно ортофото 

снимке, без накнаде, у року од 30 дана. За 

потребе израде планског документа могу се 

прибавити и користити и сателитски снимци и 

одговарајуће карте из географских 

информационих система. 
 

Члан 5. 

 Планирање, коришћење, уређење и 

заштита простора заснива се на принципима 

уређења и коришћења простора утврђеним 

чланом 3. Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 6. 

План се ради за потребе припреме 

локација за инвестирање у нове туристичке 

садржаје у контакту са коридором регулације 

Врњачке реке и програмским садржајем „парк до 

Мораве“, и ширење централне зоне у амбијенту 

парковског коридора. 

 

Члан 7. 

Концептуални оквир планирања садржан 

је у Плану генералне регулацијe: предложене 

основне намене простора су садржаји 

туристичке понуде (мин. 50%) и јавни паркови 

(мин. 30%). 
 

Члан 8. 

Финансијска средства за израду Плана 

детаљне регулације обезбеђена су, сагласно чл. 

39. Закона о планирању и изградњи, у буџету 

Општине, с обзиром на то да је израда плана 

поверена Општинској стамбеној агенцији 

општине Врњачка Бања која се финансира из 

буџета Општине. За све послове поверене 

Општинској стамбеној агенцији Одлуком о 

буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 

38/2017) на функцији 130 (опште услуге),  

предвиђена су средства у укупном износу 

27.879.000,00 динара. Додатна финансијска 

средства нису потребна. 

 

Члан 9. 

 Носилац израде плана је Општинска 

управа, у складу са чланом 47. став 1. Закона о 

планирању и изградњи.  

У складу са чланом 47. став 2. и 3. Закона 

о планирању и изградњи, носилац израде може 

поверити израду плана привредном друштву, 

односно другом правном лицу у складу са 

Законом, као и законом којим се уређују јавне 

набавке, па се овом Одлуком израда Плана 

детаљне регулације поверава Општинској 

стамбеној агенцији општине Врњачка Бања, 

сагласно чл. 7.став 1, тачка 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и чл. 6. став 2. тачка 1. 

Одлуке о оснивању Општинске стамбене 

агенције („Сл. лист општине Врњачка Бања”, бр. 

22/12 и 27/16). 

Носилац израде плана прибавља услове и 

податке из чл. 45. и 46. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС”, бр. 64/2015).  

Органи, организације и јавна предузећа, 

који су овлашћени да утврђују посебне услове за 

заштиту и уређење простора и изградњу објеката 

у фази израде или измене планских докумената, 

по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 

дана, достављају све тражене податке, без 

накнаде, у складу са Законом. 
 

Члан 10. 

Рок за израду Нацрта плана износи 45 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 11. 

Нацрт плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у 

згради Општинске управе Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 12. 

У складу са одредбама Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), не 

приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину, на основу Мишљења 

Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-

правне послове бр. 350-117/18 од 

3.05.2018.године. 

Разлог за неприступање изради 

стратешке процене је, с обзиром на 

карактеристике будуће намене обухвата Плана, 

непостојање могућности директног значајног 

утицаја на животну средину, као ни евентуалног 

кумулирања са ефектима других садржаја у 

околини обухвата Плана, што је утврђено на 

основу критеријума за одређивање могућих 

значајних утицаја садржаних у Прилогу I Закона 

о стратешкој процени утицаја на животну 

средину.  

 

Члан 13.  

Елаборат Плана детаљне регулације 

израдиће се у пет примерака оригинала у 

аналогном и дигиталном облику који ће се по 
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овери чувати код Скупштине Општине Врњачка 

Бања као доносиоца плана, Одсека за урбанизам, 

еколошке и имовинско-правне послове (два 

примерка), Општинске стамбене агенције и 

Републичког геодетског завода.  

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-179/18 од 29.6.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
170. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

16. седници одржаној 29.6.2018. године, на 

основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09 – исправ- ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. 

став 1, тачка 6. Статута Општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општине Врњачка Бања”, бр. 

23/2016 – пречишћен текст), донела је 
 

ОДЛУКУ  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЦЕНТАР 1 – АУТОБУСКА СТАНИЦА“ 
 

Члан 1. 

Доноси се План детаљне регулације 

„Центар 1 – Аутобуска станица“ (у даљем 

тексту: План).  

 

Члан 2. 

План обухвата простор од подножја брда 

парк-шуме „Рај“ (на југоистоку) до Врњачке 

реке (на северозападу), до Војвођанске улице (на 

североистоку) и зона хотела и апартмана (на 

југозападу). Обухват плана чине катастарске 

парцеле бр: 500/36, 499, 500/47, 500/14, 500/23, 

500/41, 500/24, 500/38, 502/2, 500/48, 500/50, 

500/5, 500/39, 543, 545/2 и 544/4,  као и делови  

катастарских парцела бр. 2124/1, 500/43, 500/21, 

2124/17, 502/1, 500/49, 500/51, 508/1, 504, 500/46, 

541, 547, 542/1, 542/3, 540/3, 493/3, 491/2, 490/2, 

500/44, 544/4, 546/3, 483/8 и 483/9 - све у КО 

Врњачка Бања. 

Површина обухвата плана је 5,1948 ha. 
 

 

Члан 3. 

План даје детаљну планску разраду 

обухваћеног подручја, ради дефинисања јавног 

интереса, правила уређења и грађења 

предметног простора, саобраћајног и 

инфраструктурног опремања, дефинисања 

капацитета изградње у складу са планским и 

инфраструктурним условљеностима и 

инвестиционим потенцијалима. 
 

Члан 4. 

Саставни део ове одлуке је елаборат 

Плана детаљне регулације „Центар 1 – 

Аутобуска станица“, израђен од стране 

Општинске стамбене агенције Општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 5. 

Текстуални део Плана се објављује у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 

Члан 6. 

Аутентично тумачење Плана даје 

Скупштина општине по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове Општине 

Врњачка Бања. 

Мишљења у вези примене Плана даје 

Комисија за планове Општине Врњачка Бања по 

претходно прибављеном мишљењу обрађивача 

плана и организационе јединице Општинске 

управе општине Врњачка Бања надлежне за 

послове урбанизма. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-180/18 од 29.6.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
171. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

16.седници, одржаној дана 29.6.2018.године на 

основу чл. 99. став 19-21.Закона о планирању и 

изградњи 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, 132/14 и 145/14), 29.ст.4. Закона о 

јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11,88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 

113/2017)), чл.3. Уредбе о условима прибављања и 
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отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр.16/18), чл. 

62. 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 17/19), Одлуке Председника 

општине Врњачка Бања о покретању поступка 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.11/18) 

чл.36. 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 бр. 46-20/18 од 16.5.2018.године, доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

  Овом Одлуком  прибављања се у јавну 

својину општине Врњачка Бања непосредном 

погодбом путем  споразума са власником кп.бр. 

26/1 површине 3955м2   у КО Врњачка Бања, 

власништво Сругаревић Радована из Врњачка Бања 

Ул, Слатински венац бр.22, уписана у листу 

непокретности бр.7378 за КО Врњачка Бања која је 

према  урбанистичком пројекту  за изградњу 

фудбалских терена у Врњцима, потврда Одсека за 

урбанизам, еколошке и имовинско правне послове 

бр.350-63/18 од 15.3.2018.године у обухвату 

грађевинске парцеле за тај објекат. 
                    

Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке прибавља 

се по тржишним условима за купопродајну цену, 

постигнуту у поступку непосредне погодбе који је 

спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини  од 

3.000динара/м2, што за укупну површину износи 

11.865.000,00 динара, а начин плаћања  и  рокови 

плаћања  прецизирају уговором  са продавцом из 

чл.1.ове Одлуке као у предлогу Комисије са 

записника од 16.5. 2018.Ууговор се закључује  у 

року од 30 дана од дана доношења ове одлуке, у 

противном ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине Врњачка 

Бања да потпише уговор о прибављању у јавну 

својину општине кп.бр. 26/1 површине  3955м2 у 

КО Врњачка Бања у року од 30 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 20/18 од 29.6.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
172. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

16.седници, одржаној дана 29.6.2018.године на 

основу чл. 99. став 19-21.Закона о планирању и 

изградњи 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, 132/14 и 145/14), 29.ст.4. Закона о јавној 

својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), 

чл.3 Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. 

гласник РС", бр 16/2018).)  чл. 62. 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), Одлуке 

Председника општине Врњачка Бања о покретању 

поступка (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 

бр.6/18) чл.36.ст.1.тач.21а.и чл.15. 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 
 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

                   Овом Одлуком прибављања се по 

тржишним условима, непосредном погодбом путем  

споразума са власником непокретности и то: 

- кп.бр.244/54 КО Врњачка Бања површине 

114м2 уписана у листу непокретности 

бр7349 за КО Врњачка Бања сувласништво 

Јовановић Милоша из Врњачке Бање, ул. 

Иве Андрића бр.20/Ц у делу 169/2251, 

Влајић Љубинке из Врњачке Бање, 

ул.Танасија Видака бр.9 у делу 694/2251 и 
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Граорковска Надежда из Скопља. Ул.Косте 

Новаковића бр.3/8 у делу 1388/2251, која 

парцела је у обухвату Горанске улице у 

Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке прибавља 

се по тржишним условима за купопродајну цену, 

постигнуту у поступку непосредне погодбе који је 

спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини  од  

1.200,00динара/м2, што за укупну површину износи 

136.800 динара. Купопродајна цена се  исплаћује на 

начин  и у року који се у складу са понудом и 

изјавом на записнику пред комисијом  прецизира 

уговором  са продавцима из чл.1.ове Одлуке, који се 

закључује  у року од 30 дана од дана доношења ове 

одлуке, у противном ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине Врњачка 

Бања да потпише уговор о прибављању у јавну 

својину општине непокретности из чл.1.ове одлуке  

у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 86/17 од 29.6.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  

173. 
Скупштина општине Врњачка Бања на  

16. седници одржаној 29.6.2018.године, на 

основу  Програма ''Општински економски развој 

у  Србији  фаза II- Реформа пореза на имовину'' и 

чл.36. Статута општине Врњачка Бања („Сл. 

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

пречишћен текст), донела је  
 

О Д Л У К У 

о усвајању  Акционог плана за укључивање 

грађана у процесу  доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу пореза на 

имовину за период 2018-2021.године 
 

Члан 1. 

Усваја се Акциони план за укључивање 

грађана у процесу  доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу пореза на 

имовину за период 2018-2021.године  (у даљем 

тексту: Акциони план). 

 

Члан 2. 

Акциони план представља инструмент 

спровођења активне локалне политике  за 

укључивање грађана у процесу доношења 

одлука о трошењу средстава прикупљених по 

основу пореза на имовину, у складу са 

законским прописима, а у циљу унапређења 

транспарентности и партиципације грађана  у 

процесу доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених по основу пореза на имовину.   
 

Члан 3. 

Праћење и оцену ефеката програма и 

мера овог Акционог плана вршиће Одсек за 

локалну пореску администрацију. 
 

Члан 4. 

Акциони план  је саставни део ове 

Одлуке и биће објављен на званичном сајту 

Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Сл. листу Општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1592/18  од 29.6.2018. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  

174. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

16. седници одржаној дана 29.6.2018.године, на 

основу чл.20.став.1.тач.5 Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14-

др.закон и 101/16-др.закон ), чл.4. ст.3.Закона о 

комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16) и чл. 36. Статута оштине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16 – пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ ПАРКОВА, 

ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о општем уређењу Врњачке 

Бање и одржавању јавне чистоће паркова, 

зелених и рекреационих површина (''Сл.лист 
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општине Врњачка Бања'', бр. 11/17-пречишћен 

текст), у наслову одлуке, после текста: 

''рекреационих површина'', додаје се текст: ''и 

шетних стаза''. 
 

Члан 2. 

У чл. 5. став 1 мења се и гласи: 

''Одржавање чистоће на  површинама јавне 

намене и добара у општој употреби врши 

предузеће, привредно друштво односно 

предузетник, којем је поверено вршење тих 

послова''.  
 

Члан 3. 

У чл.5. додаје се став 2. који гласи: 

''Правно лице из става 1. овог члана, стара се о 

објектима и стварима на која се налазе на 

површинама јавне намене и добрима у општој 

употреби, као и њиховој функционалности и 

исравности и то: павиљона, водених површина у 

оквиру парковских површина (језера), 

жардињера, клупа, канти, степеништа и др.'' 
 

Члан 4. 

У чл.5. додаје се став 3. који гласи: 

''Одржавање јавних чесми,  фонтана и водопада 

које су постављене на јавној површини, обавља 

предузеће, привредно друштво односно 

предузетник, којем је поверено вршење 

комуналне делатности пречишћавања и 

дистрибуције воде, пречишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода''. 

 

Члан 5. 

У чл.5. додаје се став 4. који гласи: 

''Одржавање објеката и инсталација јавне расвете 

које подразумева редовну замену светлећих тела, 

редовно чишћење, бојење и прање стубова и 

светлећих тела, као и радови на другим 

уређајима и инсталацијама објеката јавне 

расвете,  врши правно лице којем је поверено 

вршење ове делатности''. 

 

Члан 6. 

У чл.5. додају се ставови 5. и 6.који 

гласе: ''Одржавање објеката- парковско шетних 

стаза поплочаних бехатон коцком, асфалтних 

површина и бетонираних, застава и јарбола 

постављених на путним површинама, врши 

правно лице којем је поверено управљање 

путевима. 

Одржавање објеката парковско шетних 

стаза поплочаних бехатон коцком као и 

Променаде вршиће се специјализованим 

машинама које не оштећују материјал од ког су 

исте израђене.“ 
 

Члан 7. 

У чл.5. додаје се став 7.који гласи: 

''Одржавање објеката -мобилијара за дечију 

забаву и спортску рекреацију, врши правно лице 

које је општина основала ради обезбеђења 

услова за обављање спортских активности''. 
 

Члан 8. 

 Став 2. у чл.5.постаје став 8. 
 

Члан 9. 

Чл.17. се мења и гласи: ''Пре отпочињања 

изградње објеката, инвеститор је у обавези да са 

јавним  предузећем, привредним друштвом 

односно предузетником, којем је поверено 

вршење послова комуналне хигијене закључи 

уговор о појачаном одржавању са депзитном 

клаузулом у новчаној вредности једнакој 

вредности 10 пуних цистерни са водом по 

Ценовнику тог јавног предузећа, привредног 

друштва односно предузетника, а која ће бити 

активирана уколико се возилима која користи 

инвеститор при изградњи објекта  на 

површинама јавне намене изнесе блато или 

друга нечистоћа. 

Чишћење из става1. овог члана ће 

извршити предузеће, привредно друштво, 

односно предузетник, којем је поверено вршење  

послова комуналне хигијене, о трошку 

инвестотора, по уговору из става 1.овог члана, а 

по налогу саобраћајног, односно комуналног 

инспектора.'' 
 

Члан 10. 

У чл.138. ставу 1.тачки 1.после речи: 

'''стара'', додаје се текст:'' и не одржава објекте из 

чл. 5.одлуке''. 

 У чл.138.ставу 1. тачка 6.се мења и гласи: 

''6. Уколико поступа супротно одредби чл.17.'' 
 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:355-514/18 од  29.6.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
175. 

Скупштина општине Врњачка Бања нa 

16. седници, одржаној 29.6.2018.године,   на 

основу члана 3. став 1. Закона о јавним 
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службама (''Сл.гласник РС'',бр. 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-исп.др.закона,  

83/2005-исп.др.закона и 83/14-др.одлука), члана 

110. Закона о спорту (''Сл.гласник РС'',бр.10/16), 

и чл.36. ст.1.тачка 9 Статута општине Врњачка 

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

бр.23/16-пречишћен текст), донела је 

   

О  Д  Л  У  К  У 

О  ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ  УСТАНОВЕ   ''СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР''  ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Установе 

Спортски центар Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.6/07), у чл.4. став 1. 

се мења и гласи: 

 ''Установа ће обављати следеће 

делатности: 

 93.11. Делатност спортских објеката 

 93.19. Остале спортске делатности 

 93.21.Делатности забавних и тематских 

паркова 

 93.29. Остале забавне и рекреативне 

делатности''. 

Члан 2. 

У чл.5.додаје се став 2. који гласи: 

''Установа учествује у организовању туристи-

чких, стручних, спортских, рекреативних, 

забавних  и културних скупова и  манифестација, 

самостално или заједно са суорганизаторима 

(правним лицима, предузетницима, удружењима 

грађана, спортским организацијама), при чему се 

користе сви потенцијали Врњачке Бање и 

истовремено промовишу догађања и објекти у 

којима се скупови и манифестације одвијају.'' 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-45/18  од 29.6.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
176. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

16. седници,  одржаној дана 29.6.2018.године, на 

основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), и члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Врњачка Бања 

("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр. 23/16-

пречишћен текст ), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ 

ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ''БОРЈАК'' 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању Oдлуке о 

оснивању  Jавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања  

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

којом је основано Јавно предузеће ''Борјак'' 

Врњачка Бања, у делу-Оснивачки капитал,    чл.14.  

се мења и гласи:  

''Износ основног капитала од 

632.845.599,95  динара, од чега је уписан и  

уплаћен  новчани капитал од 622.704.988,16 

динара, а уписан и  унет неновчани капитал од 

10.140.611,79 динара,  који се  увећава  за износ 

од   25.046.556,03  динара, па  уписан и унет 

неновчани капитал износи 35.187.167,82  динара, 

а укупан основни капитал је 657.892.155,98 

динара. 

Општина Врњачка Бања има удео у  

уписаном и уплаћеном новчаном капиталу у 

износу од  622.704.988,16 динара.  

Вредност неновчаног капитала по 

члановима,  чине: 

-уписан и унет неновчани капитал 

општине Врњачка Бања у износу од 

10.140.611,79 динара, 

-уписан и унет  неновчани капитал 

Републике Србије у износу од 14.407.669,93 

динара и 

-уписан и унет неновчани капитал 

Националне службе за запошљавање у износу од 

10.638.886,10 динара. 

Удели чланова у основном капиталу су 

следећи: 

1. Удео општине Врњачка Бања у 

основном  капиталу од 632.845.599,95  

динара, а што износи  96,19%, 

2. Удео Републике Србије  у основном 

капиталу од  14.407.669,93 динара, а 

што износи  2,19%  и 

3. Удео Националне службе за 

запошљавање од 10.638.886,10 

динара, а што износи 1,62%.'' 

 

Члан 2. 

Овом одлуком обухваћени су и износи 

новчаног и неновчаног капитала предузећа, а  

који су уписани  и унети, на основу: 
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- Решења Скупштине општине Врњачка 

Бања бр. 020-95/18 од 29.6.2018.године о давању 

сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП 

''Борјак'' бр. бр.01-247/1  од 23.5.2018.године о 

повећању  основног капитала. 

 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:020-121 /18 од  29.6.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
177. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

16. седници, одржаној дана 29.6.2018.године, на 

основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/16), чл. 4. и 5. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. став 1. тачка 9.б 

Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист 

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

текст ) донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И 

ЧИСТОЋА'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У  Одлуци о оснивању Јавног комуналног 

предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/16,  

34/17 и 10/18), у делу-Оснивачки капитал,  у чл.14. 

став 1. се мења и гласи:  

''Износ уписаног  основног  капитала 

јавног предузећа од 4.600.000,00 динара, увећава 

се за 1.800.000,00  динара и износи  6.400.000,00 

динара.'' 
 

Члан 2. 

 По основу Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка 

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

34/17) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа ''Бањско 

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

општине Врњачка Бања'', бр. 10/18), уплаћен је 

износ од 2.100.000,00 динара, а остатак ће бити 

уплаћен до 31.12.2018.године. 

 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 020-122/18 од  29.6.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
178. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

16. седници, одржаној дана 29.6.2018.године, на 

основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона 

о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист 

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

текст ), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРEВOЗ ПУТНИКA 

И ТРAНСПOРТ РOБE  ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

 У  Одлуци о  усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за прeвoз путникa и 

трaнспoрт рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

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

бр.16/16, 21/16,  23/17 и 39/17, 2/18-исправка, 

3/18), у делу-Оснивачки капитал,   у чл.14. став 1. се 

мења и гласи:  

''Износ  уписаног  и уплаћеног  новчаног 

капитала јавног предузећа од 2.540.190,60 

динара, увећава се за износ од 1.200.000,00 

динара и износи  3.740.190,60 динара. 

 

Члан 2. 

У чл.14.став 3. се мења и гласи:  

''Износ основног  капитала јавног 

предузећа од 145.992.192,70  динара, увећава се 

за 1.200.000,00 динара  и износи 147.192.192,70  

динара.'' 

 

лан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 020-123 /18 од  29.6.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
179. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

16. седници одржаној дана 29.6.2018.године, на 

основу члана 20 Закона о локалној самоуправи 

("Сл.гласник РС", бр.129/07,  83/14-др.закон и 

101/16-др.закон),  члана 5. и  6. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/16), члана 

4. и 5. Закона о комуналним делатностима 

(''Сл.гласник РС'', бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. 

став 1.тачка 9. Статута општине Врњачка Бања 

("Сл.лист Општине Врњачка Бања", бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕЛИ 

ИЗВОР“ ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1. 

  У Одлуци о усклађивању одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа ''Бели 

Извор'' Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.16/16 и 27/16), у чл.14. став 1. 

се мења и гласи: 

''Износ уписаног и уплаћеног основног  

капитала јавног предузећа од 440.083.203,58  

динара, увећава се за 1.000.000,00  динара и 

износи 441.083.203,58 динара.'' 
 

 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број: 020-124/18 од  29.6.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
180. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

16. седници, одржаној дана 29.6.2018.године, на 

основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), и члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Врњачка Бања 

("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр. 23/16-

пречишћен текст ), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА 

ВРЊАЧКЕ БАЊЕ ''ШУМЕ- ГОЧ'' ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 

за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме- Гоч'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/16 и 10/18),  у делу-

Оснивачки капитал,   у чл.14. став 1. се мења и 

гласи:  

''Износ  уписаног и уплаћеног  новчаног 

капитала јавног предузећа од 400.000,00 динара, 

увећава се за износ од 1.200.000,00 динара и 

износи  1.600.000,00 динара.'' 
 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме- Гоч'' 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 10/18). 
 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-126/18 од  29.6.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
181. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

16. седници, одржаној 29.6.2018.године, на 

основу чл. 22. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

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

текст),  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Борјак'' о повећању основног капитала 
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I. Даје се сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора Јавног предузећа  ''Борјак'' 

Врњачка Бања, бр.01-247/1  од 23.5.2018.године, 

којом се  неновчани  капитал друштва  од 

10.140.611,79 динара, увећава  за износ од 

25.046.556,03  динара, на име конверзије 

потраживања Републике Србије и Националне 

службе за запошљавање, након чега укупан 

неновчани капитал износи  35.187.167,82 динара, 

а који чине: 

-уписан и унет неновчани капитал 

општине Врњачка Бања у износу од 

10.140.611,79 динара, 

-уписан и унет  неновчани капитал 

Републике Србије у износу од 14.407.669,93 

динара и 

-уписан и унет неновчани капитал 

Националне службе за запошљавање у износу од 

10.638.886,10 динара. 

Удели чланова у основном капиталу су 

следећи: 

1.Удео општине Врњачка Бања у 

основном  капиталу je 96,19%,  од чега је уписан 

и уплаћен новчани капитал у износу од 

622.704.988,16 динара и уписан и унет 

неновчани капитал у износу од 10.140.611,79 

динара, што је укупно 632.845.599,95  динара. 

2.Удео Републике Србије  у основном 

капиталу од  14.407.669,93 динара, а што износи  

2,19%  и 

3.Удео Националне службе за 

запошљавање од 10.638.886,10 динара, а што 

износи 1,62%. 

   

II. Саставни део овог решења чини  

Одлука из тачке I. овог решења. 

 

  III. На основе сагласности на одлуку о 

повећању капитала, истовремено се врши измена 

оснивачког акта ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања. 

 

 IV. Ово решење ће се објавити  у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

         Број: 020-95/18  од 29.6.2018.године 
  

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
182. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

16. седници, одржаној 29.6.2018.године, на 

основу чл.21. став 1. Одлуке о оснивању 

Установе за предшколско васпитање, 

образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 8/92 и 

24/04) и чл.36. ст.1.тачка 9а Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  Статут Предшколске 

установе ''Радост'' Врњачка Бања 

 

I. 

 Даје се сагласност на Статут 

Предшколске установе  ''Радост'' Врњачка Бања,  

који је донео Управни одбор ове установе 

одлуком бр.366 од 3.4.2018.године и  на одлуку 

Управног одбора  бр.521/1 од 22.5.2018.године, 

којом су извршене правно техничке корекције 

Статута ПУ ''Радост'' бр.366 од од 

3.4.2018.године. 

   II. 

 Ово решење ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења,  а објавиће се у 

“Сл.листу општине Врњчка Бања”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 020-49/18  од  29.6.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
183. 

 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

16. седници, одржаној 29.6.2018.године, на 

основу  чл.22. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.36. 

ст. 1. тачка 9б Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Статутутарну одлуку о 

изменама и допунама Статута  Јавног  предузећа 

''Белимарковац'' Врњачка Бања 

I. 

 Даје се сагласност на  Статутутарну 

одлуку о изменама и допунама Статута  Јавног 

предузећа ''Белимарковац'' Врњачка Бања  која је 

усвојена одлуком Надзорног одбора овог 

предузећа, бр.01-2237 од 30.04.2018.године, с 

тим да се у чл.1.после броја: ''1.700.000'', дода 

текст: (''милиониседамстохиљада) динара''. 
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   II. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

доношења,  а објавиће се у  ''Сл.листу општине 

Врњчка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 400-1182/18  од 29.6.2018.године 

  

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
184. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана  29.6.2018..године, на 

основу  чл.59. и 60. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16), чл. 36.став 1. тачка 

9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

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

текст) и   Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.38/17  и 9/18), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Прве измене Програма 

пословања ЈП за обављање комуналних 

делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 

2018.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Прве измене Програма 

пословања  ЈП  за обављање комуналних 

делатности  ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 

2018.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП 

''Белимарковац'' одлуком бр.01-2689/1  од 

25.5.2018.године. 

2.  Прве измене Програма пословања ЈП 

''Белимарковац'' за 2018. годину,  се сматрају 

донетим давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1340/18 од  29.6.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

 

185. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана   29.6.2018.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и   Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Финансијског 

плана и Програма пословања Установе Културни 

центар Врњачка Бања за 2018.годину 
 

1.Даје се  сагласност на измене Финансијског 

плана и Програма пословања Установе Културни 

центар Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Управни одбор Културног центра 

одлуком бр.УО-438 од 12.4.2018.године. 

2. Измене Финансијског плана и Програма 

пословања Установе Културни центар Врњачка 

Бања за 2018.годину, ступају на снагу давањем 

ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-982/18 од 29.6.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

 

186. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана   29.6.2018.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и   Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18) и Ребаланса Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања бр.400-1570/18 од 

29.6.2018.године,   донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Финансијског 

плана и Програма пословања Установе Културни 

центар Врњачка Бања за 2018.годину 

 

1.Даје се  сагласност на измене Финансијског 

плана и Програма пословања Установе Културни 

центар Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Управни одбор Културног центра 

одлуком бр.УО-801 од  29.6.2018.године. 

2. Измене Финансијског плана и Програма 

пословања Установе Културни центар Врњачка 

Бања за 2018.годину, ступају на снагу давањем 

ове сагласности. 
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3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број:400-1617/18 од 29.6.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
187. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана   29.6.2018.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и   Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Прве измене Програма 

рада Установе Спортски центар Врњачка Бања 

за 2018.годину 
 

1.Даје се  сагласност на Прве измене Програма 

рада Установе Спортски центар Врњачка Бања 

за 2018.годину, који је усвојио Управни одбор 

Спортског центра одлуком бр.01-278/18 од 

7.5.2018.године. 

2. Прве  измене Програма рада Установе 

Спортски центар Врњачка Бања за 2018.годину, 

ступају на снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1274/18 од 29.6.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  

188. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана   29.6.2018.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и   Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18) и Ребаланса Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања бр.400-1570/18 од 

29.6.2018.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Друге измене Програма 

рада Установе Спортски центар Врњачка Бања 

за 2018.годину 
 

1.Даје се  сагласност на Друге измене Програма 

рада Установе Спортски центар Врњачка Бања 

за 2018.годину, који је усвојио Управни одбор 

Спортског центра одлуком бр.01-427/18 од 

29.6.2018.године. 

2. Друге  измене Програма рада Установе 

Спортски центар Врњачка Бања за 2018.годину, 

ступају на снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1613/18 од 29.6.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  

189. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана   29.6.2018.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и   Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене  Програма 

пословања и  Финансијског плана Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за 

2018.годину 

 

1.Даје се  сагласност на измене Програма 

пословања и Финансијског плана Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за 

2018.годину, који је усвојио Управни одбор 

установе одлуком бр.01-425/2018 од 

15.5.2018.године. 

2. Измене Програма пословања и  Финансијског 

плана Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 

Врњачка Бања за 2018.годину ступају на снагу 

давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1222/18 од 29.6.2018.године 
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ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________    

                                                  
190. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана   29.6.2018.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст),  Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18), и Ребаланса Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања бр.400-1570/18 од 

29.6.2018.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Друге измене  

Програма пословања и  Финансијског плана 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка 

Бања за 2018.годину 
 

1.Даје се  сагласност на Друге измене Програма 

пословања и Финансијског плана Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за 

2018.годину, који је усвојио Управни одбор 

установе одлуком бр. 01-546/2018 од 

29.6.2018.године. 

2. Друге измене Програма пословања и  

Финансијског плана Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања за 2018.годину 

ступају на снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1601/18 од 29.6.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

191. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана   29.6.2018.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18), и Ребаланса Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања бр.400-1570/18 од 

29.6.2018.године, донела је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на   Друге измене  Плана и 

програма пословања са програмом опште 

туристичке пропаганде и  измене Финансијског 

плана Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2018.годину 
  

1.Даје се сагласност на Друге измене Плана и 

програма рада са  програмом опште туристичке 

пропаганде Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор ове установе одлуком бр.751/18 

од 29.6.2018.године. 

2. Даје се сагласност на  измене Финансијског 

плана Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор ове установе одлуком бр.750/18  

од  29.6.2018.године. 

3. Измене Плана и програма рада са  програмом 

опште туристичке пропаганде и  измене 

Финансијског плана Туристичке организације за 

2018.годину, из тачке 1. и 2.  овог решења  се 

сматрају  донетим давањем ове сагласности. 

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-612/18 од 29.6.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

                   
192. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

16. седници, одржаној дана   29.6.2018.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.38/17 и 

9/18) и Ребаланса Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања бр.400-1570/18 од 

29.6.2018.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Друге измене Програма 

пословања Општинске стамбене агенције 

општине Врњачка Бања за 2018.годину 

  

1.Даје се сагласност на Друге измене Програма 

пословања  Општинске стамбене агенције 

општине Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Управни одбор ове Агенције одлуком 

бр.35-1297/18 од 29.6.2018.године. 
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2. Друге измене Програма пословања  

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2018.годину, ступају на снагу давањем 

ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1610/18 од  29.6.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

                   
193. 

Скупштина општине Врњањка Бања, на 

16. седници одржаној 29.6.2018. године, по 

разматрању предлога Уговора о оснивању 

Туристичке организације регије Копаоник, а на 

основу чл. 36. Статута општине Врњањка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-

пречишћен текст),  донела је  
 

Р Е  Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на предлог Уговора о 

оснивању Туристичке организације регије 

Копаоник 
 

 1. Даје се  сагласност на предлог 

Уговора о оснивању Туристичке организације 

регије Копаоник, заведен код Туристичке 

организације Врњачка Бања бр.183/18 од 

1.3.2018.године. 

 2. Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-305/18 од 29.6.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

                   
194. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

16.редовној седници одржаној дана 29.6. 

2018.године, на основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'',  број 129/07, 83/2014- други закон и 

101/16-др.закон), у вези са чланом 37. став 2. 

Уговора о оснивању друштва с ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим отпадом на 

територијама града Краљево и општина Врњачка 

Бања, Параћин, Рашка, Трстеники и члана 36.  

став 1.  тачка 9б Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагланости на именовање директора 

Регионалног центра за управљање комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' 
 

I 

Даје се сагласност на Одлуку Скупштине 

Регионалног центра за управљање комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' д.о.о, Краљево  број 

72 од 26.4.2018. године, донетој на седници од 

20.4.2018.године,  о именовању директора  

Друштва. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, и биће објављено у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-125/18 од 29.6.2017.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

                   
195. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

16. редовној седници одржаној дана 

29.6.2018.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

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

130. и 137. Закона о здравственој заштити 

(''Сл.гласник РС'',  бр.107/05, 72/09-др.закон, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 

96/15 и 106/15),  чл.10. и 14. Одлуке о 

преузимању оснивачких права над Домом 

здравља Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'',  бр.8/06 и 5/07) и  чл. 36.став 1. 

тачка 9б. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана 

Управног одбора Дома здравља ''Др Никола 

Џамић'' Врњачка Бања 

 

I. 

Разрешава  се Јелена Ћилерџић дужности 

члана Управног одбора Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања, на лични захтев. 
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II. 

Именује се Госпава Стајић за члана  

Управног одбора Дома здравља ''Др Никола 

Џамић'' Врњачка Бања, испред локалне 

самоуправе. 

       

   III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 020-115/18  од  29.6.2018.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

196. 

На основу чл.44., у вези са чл.66.став 

4.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'', бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) 

и чл.56.став 1.тачка 7. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 

23/16-пречишћен тект), Председ-ник општине 

Врњачка Бања донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању лица задуженог за спровођење 

мера популационе политике на територији 

општине Врњачка Бања 
 

I-Одређује се Миломир Перовић, члан 

Општинског већа општине Врњачка Бања, за 

лице задужено за спровођење мера популационе 

политике на територији општине Врњачка Бања 
 

II –Задатак лица из тачке I.овог решења је да 

разматра и предлаже мере унапређења 

популационе политике као и  мере за унапре-

ђење међусекторске сарадње у овој области, даје 

иницијативу за измену аката на локалном новоу, 

сарађује и учествује у активностима установа 

здравствене заштите, социјалне заштите и 

образовно-васпитних установа у области 

популационе политике, сарађује са привредним, 

верским и невладиним организацијама у циљу 

спровођења мера од интереса за популациону 

политику на територији општине Врњачка Бања. 

 

III-Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-113/18  од 12.6.2018.године 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

197. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници, одржаној телефонским 

путем дана 15.6.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), 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 

Општинског већа бр. 400-1499/18 од 

15.6.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 

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  285.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.03. Народна библиотека „Др Душан Радић“, 

функционалне класификације 820, програм 1201 

Развој културе и информисања, програмска 

активност 1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе, економска класификација 414, 

назив економске класификације Социјална 

давања запосленима.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
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увећати планирана позиција 414 Социјална 

давања запосленима.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр:400-

1499/18 од 15.6.2018.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Народне библиотеке „Др Душан Радић“ Врњачка 

Бања, број 400-1499/18 од 14.6.2018.г. за исплату 

отпремнине запосленој која је проглашена 

технолошким вишком. 

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 

Народне библиотеке „Др Душан Радић“ Врњачка 

Бања. 

Обавезује се Народна библиотека „Др 

Душан Радић“ 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 Народна библиотека „Др Душан Радић“ 

Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1499/18 од 15. јуна 2018.године 

                                                   

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                        Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________ 

 

198. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 15.6.2018.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 38/17), 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 

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

1514/18 од 15.6.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства  у  укупном  износу  од  1.294.000 

динара у  корист   апропријације  у разделу  2  

директног корисника буџетских средстава – 

Председника општине и Општинско веће, 

функционалне класификације 111, програм 2101 

Политички систем локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

извршних органа, у корист апропријације 

економске класификације 423, назив економске 

класификације Услуге по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријацијa 423 Услуге по уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1514/18  од 15.6.2018.год, а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Председника општине и Општинског већа, број 

400-1514/18  од  15.6.2018.г. на име одобравања 

недостајућих средстава за потребе  израде 

монографије о Врњачкој Бањи поводом прославе 

јубилеја 150 године организованог туризма. 

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 

Председника општине и Општинског већа. 

Обавезује се директни корисник 

Председник општине и Општинско веће 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 
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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“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1514/18 од 15.јуна 2018.године  

 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                        Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________ 

 

199. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници, одржаној телефонским 

путем дана 15.6.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), 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 

Општинског већа бр. 400-1506/18 од  

15.6.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 

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  150.000,оо 

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 1301 Развој спорта и 

омладине, програмска активност 1301-0004 

Функционисање локалних спортских установа, 

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 Закључка Општинског већа бр: 400-

1506/18 од 15.6.2018.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Спортски центар, број 400-1506/18 од 

14.6.2018.г. на име недостајућих средстава за 

маркетинг услуге и рекламирање у циљу 

промоције и унапређења спорта у Врњачкој 

Бањи. 

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: 400-1506/18 од 15.6.2018.године 
 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                        Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________ 

 

200. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници, одржаној телефонским 

путем дана 15.6.2018. 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, 
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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  2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), 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 

Општинског већа бр. 400-1497/18 од 

15.6.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 

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  1.000.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.05. Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 1502 

Развој туризма, програмска активност 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске класифика-

ције Специјализоване услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр:400-

1497/18 од 15.6.2018.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1497/18 од 14.6.2018.г. за промовисање Врњачке 

Бање кроз емитовање серије „Шифра Деспот“. 

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: 400-1497/18 од 15. јуна 2018.године 

 

     За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА 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  

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


 Страна 21     -   Број  18.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.6.2018. године 

  

 
 

 

 

 


