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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XIII – БРОЈ 28– ВРЊАЧКА БАЊА – 25.10.2017. ГОДИНЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
303.
Општинско веће на општине Врњачка Бања
на 11.редовној седници одржаној дана
18.10.2017.године, на основу чл.46. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16-др закон),
чл. 20., 22., 207. и члана 209. Закона о социјалној
заштити („Сл.гласник РС“, бр.24/2011), чл. 60.
Одлуке о социјалној заштити Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.16/11
и 21/16), чл. 59. Статута Општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 23/16–
пречишћен текст) и чл. 33. Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09),
донело је
ПРОГРАМ
О КОРИШЋЕЊУ НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА
У 2017. ГОДИНИ
Уговором о наменским трансферима у
социјалној заштити бр.401-00-01137/10/2016-09
од 15.02.2017.године, заведеним под бројем 11052/17 од 15.03.2017.године, склопљеним на
основу члана 8. Уредбе о наменским трансферима
у социјалној заштити („Службени гласник РС“,
бр.18/2016) између Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и
Општине Врњачка Бања, Министарство је
преузело обавезу да Општини Врњачка Бања у
2017.години пренесе укупан износ средстава за
одобрене наменске трансфере на годишњем
нивоу за финансирање уговором предвиђених
услуга социјалне заштите у висини од
4.084.800,14 динара.
Чланом 3. Уговора
о наменским
трансферима у социјалној заштити прописано је

Назив услуге социјалне
заштите

1.Лични пратилац детета

Укупно
предвиђена
средства за
појединачну
услугу соц.
зашт. у
2017.години
1.350.000,00

које услуге социјалне заштите из надлежности
јединице локалне самоуправе могу да се
финансирају наменским трансферима, а у складу
са Законом о социјалној заштити и одлуком о
правима и услугама из социјалне заштите
донетим од стране јединица локалне самоуправе,
и то:
-дневне услуге у заједници (услуга дневног
боравка, свратишта и помоћи у кући),
-услуга смештаја у прихватилиште,
-услуге подршке за самосталан живот, осим
услуге становања уз подршку за особе са
инвалидитетом,
-услуга
личног
пратиоца
детета
са
инвалидитетом као подршка за задовољавање
основних потреба у свакодневном животу,
-услуге персоналне асистенције доступне
пунолетним лицима са инвалидитетом са
процењеним I и II степеном подршке,
-саветодавно-терапијске
и
социјалноедукативне услуге, осим саветовања и обуке
хранитеља и усвојилаца,
-остале односно друге услуге социјалне
заштите, у складу са потребама и приоритетима,
јединице локалне заједнице утврђене одлуком о
правима и услугама из социјалне заштите
донетим од стране јединица локалне самоуправе.
На територији Општине Врњачка Бања у
2017.години реализоваће се услуге социјалне
заштите како је дато у следећој табели, а учешће
Општине у финансирању истих вршиће се у квоти
од 30% у складу са чланом 5. Уредбе о наменским
трансферима у социјалној заштити („Сл.гласник
РС“, бр.18/2016):

Расподела средстава
Удео средстава из
наменских
тансфера

Удео средстава из
буџета Општине
30%

Пружалац
услуге
социјалне
заштите

70%

945.000,00

405.000,00

Потребна Јавна
набавка
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2.Услуга дневног боравка
за децу и одрасле са
сметњама у развоју
3.Клуб за старе

2.280.000,00

280.000,00

196.000,00

84.000,00

4.Помоћ у кући

1.710.000,00

1.197.000,00

513.000,00

215.428,57

150.800,00

64.628,57

5.Саветовалиште за брак и
породицу

1.596.000,00

684.000,00
„Урдор“

1. Услуга социјалне заштите Лични пратилац
детета интегрисана је у Одлуку о социјалној
заштити Општине Врњачка Бања („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр.16/11) Одлуком
о изменама и допунама Одлуке о социјалној
заштити Општине Врњачка Бања („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр.21/16) као
новоуведена услуга социјалне заштите. Сходно
члану 83. Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне
заштите („Сл.гласник РС“, бр.42/13) лични
пратилац доступан је детету са инвалидитетом
односно сметњама у развоју, коме је потребна
подршка за задовољавање основних потреба у
свакодневном животу у области кретања,
одржавања личне хигијене, храњења, облачења и
комуникације са другима, под условом да је
укључено у васпитно-образовну установу,
односно школу, до краја редовног школовања,
укључујући завршетак средње школе. Програмске
активности личног пратиоца детета реализоваће
се у складу са чланом 85. и чланом 87.
Правилника о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите („Сл.гласник
РС“, бр.42/13), којима су дефинисани минимални
стручни и структурални стандарди за ангажовање
личног пратиоца. Услугом личног пратиоца
детета у 2017.години биће обухваћено 8 (осморо)
корисника - деце у планираном периоду пружања
услуге од 25.09.2017. године до 31.12.2017.
године. Процењена вредност јавне набавке за 8
корисника износи 1.350.000,00 динара.
2. Услуге социјалне заштите Дневни боравак за
децу и младе са сметњама у развоју и Дневни
боравак за одрасла лица са сметњама у развоју
предвиђене су чланом 26. и чланом 27. Одлуке о
социјалној заштити Општине Врњачка Бања
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
бр.16/11 и 21/16). Услуга Дневног боравка за
децу и младе са сметњама у развоју и одрасле
са сметњама у развоју пружа се корисницима
исте од стране „Удружења родитеља деце ометене

Центар
за
социјални рад
Врњачка Бања
Центар
за
социјални рад
Врњачка Бања
Центар
за
социјални рад
Врњачка Бања

у развоју општине Врњачка Бања“, ул.Цара
Душана бр.20 почев од 04.04.2017.године у
складу са одредбама Правилника о реализацији
услуге Дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју и за одрасла лица са сметњама
у развоју („Службени лист општине Врњачка
Бања“, бр.5/15), а у складу са Уговором о
пружању услуга дневног боравка деце и одраслих
са сметњама у развоју бр.110-88/17 од
31.03.2017.године закљученом након спроведеног поступка јавне набавке и доношења Одлуке о
додели
уговора
бр.400-63917
од
17.03.2017.године између Општинске управе
општине Врњачка Бања (наручилац услуге) и
напред именованог удружења (пружалац услуге).
Уговорени износ средстава опредељених за ту
услугу је износ од 2.100.000,00 динара, за период
пружања услуге до 31.12.2017.године и предвиђен
број корисника на дневном нивоу до 15
корисника. Имајући у виду да се број корисника
услуге дневног боравка на месечном нивоу
повећавао, те да се број корисника у априлу
месецу кретао на нивоу 11 до 12 корисника, у мају
9-12 корисника, у јуну 9-12 корисника, у јулу 1014 корисника, у августу 10-14 корисника, те да се
може очекивати и даљи тренд пораста броја
корисника процена је да постоји потреба за
додатним уговарањем пружања услуге у износу
од 180.000,00 динара, тако да је укупно
опредељени износ средстава за услугу Дневног
боравка у 2017.години 2.280.000,00 динара.
3. Услуга социјалне заштите Клуб за старе
спада у дневне услуге у заједници које сходно
члану 44. Закона о социјалној заштити
(„Сл.гласник РС“, бр.24/2011) обухватају
активности које подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу, а које
обезбеђује јединица локалне самоуправе. Чланом
33. Одлуке о социјалној заштити Општине
Врњачка Бања („Службени лист општине
Врњачка Бања“, бр.16/11 и 21/16) прописано је да
Клуб за стара лица омогућује дружење, културно-
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забавне активности, социјалну интеграцију,
рекреацију,
развијање
солидар-ности,
самопомоћи и потенцијала старих лица, те да
услуге Клуба могу користити сва стара лица са
територије Општине на препоруку Центра за
социјални рад, других социјалних актера и по
личном избору.
Наведену
услугу,
према
достављаним
извештајима, Центар за социјални рад Врњачка
Бања пружа корисницима у складу са Програмом
рада Центра за социјални рад Врњачка Бања за
2017.годину на који је Скупштина општине
Врњачка Бања дала сагласност решењем бр.40064/17 од 31.01.2017.године и решењем бр.400547/17 од 29.06.2017.године. Финансијским
планом Центра за социјални рад Врњачка Бања за
2017.године на који је дата сагласност закључком
Председника
општине
бр.400-1091/17
од
19.06.2017.године за реализацију услуге Клуб
старих у 2017.години предвиђена су средства у
укупном износу од 280.000,00 динара (износ од
200.000,00 динара са позиције Накнаде за
соц.заштиту за услугу Клуб за старе, док је износ
од 80.000,00 динара опредељен за трошкове
утврђивања права на коришћење наведене услуге
и реализацију саме услуге).
4. Услуга социјалне заштите Помоћ у кући, са
чијом применом се започело 2005.године у форми
пројекта, од 2007.год. је уведена као услуга
интегрисана у Одлуци о социјалној заштити
Општине Врњачка Бања („Службени лист
општине Врњачка Бања“, бр.16/11 и 21/16), и у
2016.год. је финансирана из трансферних и
средстава буџета општине. Чланом 22. Одлуке о
социјалној заштити Општине Врњачка Бања
прописано је да се услугом Помоћи у кући за
одрасла и стара лица обезбеђује подршка у
задовољавању свакодневних животних потреба у
стану корисника, како би се унапредио квалитет
живота старих лица и спречио одлазак у
институцију... и наведену услугу Центар за
социјални рад пружа корисницима у складу са
Правилником о мерилима, критеријумима и
ближим условима за учешће корисника и
сродника обавезних на издржавање у трошковима
помоћи у кући за одрасла и стара лица
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
бр.5/13). За пружање наведене услуге социјалне
заштите Центар за социјални рад Врњачка Бања
не поседује одговарајућу лиценцу, а захтев за
лиценцирање је поднео у августу 2016.године.
Услугу Помоћ у кући Центар пружа
корисницима у складу са Програмом рада Центра
за социјални рад Врњачка Бања за 2017.године на
који је Скупштина општине Врњачка Бања дала
сагласност
решењем
бр.400-64/17
од

25.10.2017. године

31.01.2017.године и решењем бр.400-547/17 од
29.06.2017.године.
Финансијским планом Центра за социјални рад
Врњачка Бања за 2017.године на који је дата
сагласност закључком Председника општине
бр.400-1091/17
од
19.06.2017.године
за
реализацију услуге Помоћ у кући предвиђена су
средства у износу од 900.000,00 динара (износ од
800.000,00 динара са позиције Накнаде за
соц.заштиту опредељен је за услугу Помоћ у кући
за надокнаде за рад геронтодомаћица, док је износ
од 100.000,00 динара опредељен за трошкове
утврђивања права на коришћење наведене услуге
и реализацију саме услуге. Са позиције Трошкова
за утврђивање права и реализацију услуга по
Одлуци о социјалној заштити Општине Врњачка
Бања која износи 1.030.000,00 динара, део
финансијских средстава се издваја и за
реализацију услуге Помоћ у кући.
Остатак средстава, до укупно опредељеног износа
од 1.710.000,00 динара, у износу од 810.000,00
динара представља трошкове рада координатора
услуге које је као стручни радник ангажован за
организацију рада, праћење реализације саме услуге
и сагледавање ефеката исте.
5. Услуга социјалне заштите Саветовалиште за
брак и породицу предвиђена је чланом 41.
Одлуке о социјалној заштити Општине Врњачка
Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“,
бр.16/11 и 21/16) као услуга којом се обезбеђује
стручна помоћ и подршка појединцима и
породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски
рад, социјално едукативне и информативне
услуге у циљу унапређења породичних односа,
решавања животних тешкоћа, како би се
спречили социјални проблеми и ублажиле
последице,
те
да
корисници
услуге
Саветовалишта
могу
бити
лица
са
пребивалиштем/боравиштем
на
подручју
Општине. Како се Центар за социјални рад у
Допуни Програма рада и финансијског плана за
2017.год. бр.551-47/2017-1 од 22.02.2017.године
изјаснио да за пружање услуге Саветовалишта за
брак и породицу има кадрове који имају лиценцу,
и то 7 запослених стручних радника који би
могли у наредном периоду пружати услугу
саветовања за брак и породицу у терминима од 2
пута недељно по 2 сата, а полазећи од сатнице од
500,00 динара/сату као и пратећих трошкова,
укупно је опредељен износ средстава од
215.428,57 динара у 2017.години, примерен за
реализацију наведене услуге, са чијом применом
би се започело у назначеном обиму у наредном
временском периоду од 01.10.2017. до
31.12.2017.године.
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Овај програм објављује се у „Сл.листу
општине Врњачка Бања“, а ступа на снагу даном
доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:110-52/17 од 18.10.2017.године
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Иван Џатић,с.р.

______________________________________
304.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на ванредној седници одржаној телефонским
путем дана 13.10.2017.године, 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 и 103/2015), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17),
члана 59.Статута Општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16пречишћен текст), члана 33. Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и
Закључка Општинског већа бр. 9-645/17 од
13.10.2017.године, доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и
18/17) у оквиру раздела 4 директног корисника
буџетских средстава – Општинске управе, глава
4.01.06.
Буџетске
резерве, функционална
класификација 160, програм 0602 Опште услуге
јавне управе, програмска активност 0602-0009
Текућа резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 500.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 2 директног корисника буџетских
средстава – Председник општине и Општинско
веће, функционалне класификације 111, програм
2101 Политички систем локалне самоуправе,
програмска активност 2101-0001 Функционисање извршних органа, економска класифи-

25.10.2017. године

кација 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: 9-645/17
од 13.10.2017.године, а поводом захтева Одсека
за локални економски развој и инвестицијебр.9645/17 од 13.10.2017.године, а на основу
иницијативе Председника општине број 9-645/17
од 13.10.2017.године на име недостајућих
средстава за финансирање унапређења спортске
инфаструктуре - израда идејног решења дечјег
игралишрта на Гочу.
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 нису биле довољне за
реализацију у разделу 2-Председник општине и
Општинско веће.
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: 9-645/17 од 13.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________

305.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на ванредној седници одржаној телефонским
путем дана 10.10.2017.године, 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 и 103/2015), Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17),
члана 59.Статута Општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16пречишћен текст), члана 33. Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и
Закључка Општинског већа бр. 400-2159/17 од
10.10.2017.године, доноси
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25.10.2017. године

Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2159/17 од 10.10.2017.године

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и
18/17) у оквиру раздела 4 директног корисника
буџетских средстава – Општинске управе, глава
4.01.06.
Буџетске
резерве, функционална
класификација 160, програм 0602 Опште услуге
јавне управе, програмска активност 0602-0009
Текућа резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 210.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 директног корисника буџетских
средстава – Општинске управе, у оквиру главе
4.18. МЗ Отроци, функционалне класификације
130, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0602-0002 Функционисање
месних
заједница,
економска
класификација
425,
назив
економске
класификације Текуће поправке и одржавање.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 425 Текуће поправке
и одржавање.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу Закључка Општинског већа бр: 4002159/17 од 10.10.2017.године, а поводом захтева
индиректног корисника буџетских средстава МЗ
Отроци, број 400-2159/17 од 5.10.2017.године, на
име недостајућих средстава за извођење радова
на поправци и одржавању терена у и око Балон
хале.
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
МЗ Отроци.
Обавезује се МЗ Отроци 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 МЗ Отроци.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Врњачка Бања“.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________

306.
Општинско веће општине Врњачка Бања
телефонској седници, одржаној дана 10.10.2017.
године, на основу чл.46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14други 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 и 103/2015), Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2017.годину („Сл. лист општине
Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17), члана 59.
Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен
текст), члана 33. Пословника о раду Општинског
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка Општинског
већа бр. 400-1299/17 од 10.10.2017.године, доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР.400-1299/17 ОД 20.6.2017.ГОДИНЕ
1. Ставља се ван снаге Решење о употреби
средстава текуће буџетске резерве бр.400-1299/17
од 20.6.2017.године, којим су из средстава
утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка
Бања за 2017.г. („Службени лист општине
Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17) у оквиру раздела
4 директног корисника буџетских средстава –
Општинске управе, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,
економска класификација 49912 назив позиције
Текућа резерва одобрена средства у укупном
износу од 1.680.000,00 динара у оквиру раздела 4
директног корисника буџетских средстава –
Општинске управе, у оквиру главе 4.05. Установа
Туристичка
организација,
функционалне
класификације 473, програм 1502 развој туризма,
програмска активност 1502-0002 Промоција
туристичке понуде, економска класификација
424,
назив
економске
класификације
Специјализоване услуге
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За наведени износ умањена је планирана позиција
Текуће резерве и увећана апропријација 424
Специјализоване услуге.
2. Закључак и Решење Општинског већа бр. 4001299/17 од 20.6.2017.године, стављају се ван
снаге и Општинско веће сада доноси Решење о
стављању ван снаге Решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве на основу Закључка
Општинског већа бр. 400-1299/17 од 20.6.2017.
године.
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за
буџет и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2133/17 од 10.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________

307.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на 11.редовној седници одржаној дана
18.10.2017.године, на основу чл.46. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07,
83/14-др закон и 101/16-др.закон), чл. 18, 19 и 21а.
Одлуке о финансијској подршци породици са
децом на територији општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/15пречишћен текст, 10/15, 4/16 и 21/16), Одлуке о
буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
бр.28/16, 7/17 и 18/17) чл.59. Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), чл.33.
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр.7/09), Закључка
Општинског већа о утврђивању новчаног износа
као помоћ породици, у корист даровитих ученика
основних и средњих школа и студената основних,
мастер,
специјалистичких
и
докторских
академских и специјалистичких струковних
студија, 2017.буџетску годину („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.4/17) и Закључка Општинског
већа бр.400-1924/17 од 18.10.2017.године, доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, бр.28/16, 8/17 и
18/17) у оквиру Раздела 4. Општинска управа,
глава 4.01.10. Награде за најбоље ученике и

25.10.2017. године

студенте-једнократна новчана помоћ, функционална класификација 900, програмска класификација 0901- Социјална и дечја заштита,
програмска активност 0901-0006- Подршка деци
и породицама са децом, економска класификација 47271, назив позиције Накнаде из буџета за
образовање, одобрава се новчана помоћ у износу
од 30.000,00 динара Ени Црноглавац.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа бр. 4001924/17 од 18.10.2017.године, а по Захтеву бр.4001924/17 од 7.9.2017.године, Ене Црноглавац из
Врњачке Бање.
3.
Средства одобрена по овом Решењу
исплатиће се на текући рачун Црноглавац Радице,
мајке Црноглавац Ене бр. 160-0100100163777-83
код Банке Интеса.
4. О реализацији овог решења стараће се Одсек
за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1924/17 од 18.10.2017.године
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Иван Џатић,с.р.
__________________________________________

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
308.
Председник општине Врњачка Бања, на
основу чл. 29.став 1.Закона о јавној својини (''Сл.
гласник РС'', бр. 72/11), чл.99.Закона о планирању
и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-Одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), 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. 24/12,48/2015 и 99/2015), 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) чл.56.Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр.23/16) и иницијативе Општинске
стамбене
агенције
бр.46-84/17
од
13.10.2017.године, доноси
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ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
отуђење из јавне својине општине Врњачка Бања,
поступком прикупљања писмених понуда путем
јавног оглашавања, по тржишној вредности :
- кп.бр.1320/1 површине 1651м2 КО Врњачка
Бања, уписанa код Службе за катастар
непокретности Врњачка Бања у листу непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као јавна
својина општине Врњачка Бања.
Члан 2.
Непокретност из чл.1.ове Одлуке се
отуђују се у виђеном стању путем јавног
оглашавања у поступку прикупљања писмених
понуда под следећим условима:
-почетна цена према процени тржишне
вредности непокретност која се прибавља од
Пореске управе, филијала Ц Врњачка Бања,пре
расписивања јавног огласа, утврђена на 6.000,00
динара по м2 по извештају бр.115-464-08-79/2017
од 16.10.2017.године;
-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од
дана закључења уговора о отуђењу,
-критеријум за избор најповољнијег понуђача је
највећи износ понуђене цене а уколико два или
више понуђача понуде исти износ цене, Комисија
за спровођење поступка позваће понуђаче који су
понудили исти износ цене, да у року од три дана
од дана пријема позива, доставе нову писмену
затворену понуду, са увећаним износом цене у
односу на претходно дату понуду, а које понуде
ће комисија отворити и утврдити најповољнијег
понуђача;
-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;
-рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели у поступку прикупљања писмених понуда
је 8 дана од окончања поступка;
-рок за подношење понуда је 30 дана од дана
објављивања јавног огласа у дневном листу,
-отварање понуда је 5-тог дана од дана истека
рока за подношење понуда, у великој сали СО бр.
34. зграда Општине, Крушевачка 17.;
Подносиоци непотпуних и неблаговремених понуда немају право да учествују у
поступку отварања прикупљених писмених
понуда, одн. непотпуне и неблаговремене понуде
се одбацују.

25.10.2017. године

Понуде се
достављају у затвореној
коверти са назнаком: ''Понуда за ... (навести
податке чл.1.) – не отварати'', на адресу: Општина
Врњачка Бања, Крушевачка 17.Врњачка Бања, за
Комисију за спровођење поступка располагања
непокретности у јавној својини општине Врњачка
Бања.
Поред општих услова обазни елемент
јавног огласа су услови за спровођење реализацију планиране
намене по Плану
генералне регулације Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 27/16) који између
осталог
обухвата
и
препоруку
израде
урбанистичког пројекта за изградњу .
Члан 3.
Поступак прикупљања писмених понуда
јавним
оглашавањем,
сагласно
закону,
подзаконским актима и одлукама Скупштине
општине Врњачка Бања, које уређују ову област
спроводи Комисија формирана решењем
Скупштине општине Врњачка Бања (“Сл.лист
општине Врњачка Бања”, бр. 21/14, 27/16 и 19/17)
и доставља Скупштини предлог за отуђење.
Члан 4.
Оглас за прикупљање понуда за отуђење
непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити
објављен у локалним средствима јавног
информисања (радију и телевизији) и једном
дневном листу који се дистрибуира на територији
целе Републике Србије, са елементима из Одлуке
о начину поступања са непокретностима које су у
јавној својини општине Врњачка Бања односно
на којима општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења и Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупља писмених понуда.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-84/17 од 25.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_______________________________________
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309.

310.

Председник општине Врњачка Бања, на
основу чл.44. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и
101/16- др.закон), чл. 56. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 23/16-пречишћен текст) и Уговора о
сарадњи Комесаријата и Општине бр.110-168/17
од 17.05.2017.године, заведен код Комесаријата
бр.9-9/680 од 19.05.2017.године, доноси

Председник општине Врњачка Бања, на
основу чл.44. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и
101/16- др.закон), чл. 56. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 23/16-пречишћен текст) и Уговора о
сарадњи Комесаријата и Општине бр.110-137/17
од 19.4.2017.године заведен код Комесаријата
бр.9-9/572 од 21.4.2016.године, доноси

РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о образовању Комисије за
избор корисника према Уговору о сарадњи
Комесаријата и Општине на реализацији помоћи
за доделу средстава намењених стварању и
побољшавању услова становања породица
интерно расељених лица на територији општине
Врњачка Бања, кроз набавку пакета
грађевинског материјала

РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о образовању Комисије за
избор корисника према Уговору о сарадњи
Комесаријата и Општине на реализацији помоћи
за побољшање услова становања породица
избеглица која имају пребивалиште/боравиште
на територији општине Врњачка Бања, кроз
набавку пакета грађевинског материјала

Члан 1.
Комисија за избор корисника према
Уговору о сарадњи Комесаријата и Општине у
циљу пружања помоћи за доделу средстава
намењених стварању и побољшавању услова
становања породица интерно расељених лица на
територији општине Врњачка Бања, кроз набавку
пакета грађевинског материјала образована
Решењем председника општине бр.020-116/17 од
08.06.2017.године у члану 1 допуњује се
именовањем два члана и то под редним бројем:
9. Маријана Штрбановић, дипл.инг.архитектуре,
члан,
10. Драган Лазић, Одсек за инспекцијске послове,
заменик члана.
Члан 2.
У осталом делу Решење бр.020-116/17 од
08.06.2017.године остаје непромењено.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-116/17 од 18.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________

Члан 1.
Комисија за избор корисника према
Уговору о сарадњи Комесаријата и Општине у
циљу пружања помоћи за побољшање услова
становања породица избеглица која имају
пребивалиште/боравиште на територији општине
Врњачка Бања, кроз набавку пакета грађевинског
материјала, образована Решењем председника
општине бр.020-97/17 од 3.5.2017.године у члану
1 допуњује се именовањем два члана и то под
редним бројем:
9. Маријана Штрбановић, дипл.инг.архитектуре,
члан,
10. Драган Лазић, Одсек за инспекцијске послове,
заменик члана.
Члан 2.
У осталом делу Решење бр.020-97/17 од
3.5.2017.године остаје непромењено.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-97/17 од 18.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________

Страна 9

- Број 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

311.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,
103/2015 и 99/2016), члана 24. Одлуке о буџету
општине
Врњачка Бања за
2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број
28/16, 7/17 и 18/17) и члана 56. став 18. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р ЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и
18/17) у оквиру раздела 4 директног корисника
буџетских средстава – Општинске управе, глава
4.01.06.
Буџетске
резерве, функционална
класификација 160, програм 0602 Опште услуге
јавне управе, програмска активност 0602-0009
Текућа резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 1.000 динара у
корист следеће апропријације у разделу 4
директног корисника буџетских средстава –
Општинске управе, у оквиру главе 4.12. Месна
заједница Врњци, функционалне класификације
130, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска
активност
0602-0002
Функционисање месних заједница, економска
класификација
482,
назив
економске
класификације Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти другом. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
49912 Текућа буџетска резерва и увећати
планирана позиција 482 Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног нивоа власти другом.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева индиректног корисника буџетских
средстава Месне заједнице Врњци, број 4002162/17 од 05.10.2017. године, а на име отварања
апропријације економске класифи-кације 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом у оквиру
финансијског плана овог индиректног корисника.
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
Месне заједнице Врњци.

25.10.2017. године

Обавезује се Месна заједница Врњци да посебно
евидентира промене по овом решењу, и да у
оквиру извештавања о реализацији свог
финансијског плана односно програма рада
посебно извести о реализацији трошење јавних
средстава по овом решењу у оквирима одобреног
износа и за намене за коју су средства додељена
за буџетску годину.
4. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2162/17 од 05.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.

______________________________________
312.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,
103/2015 и 99/2016), члана 24. Одлуке о буџету
општине
Врњачка Бања за
2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број
28/16, 7/17 и 18/17) и члана 56. став 18. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р ЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и
18/17) у оквиру раздела 4 директног корисника
буџетских средстава – Општинске управе, глава
4.01.06.
Буџетске
резерве, функционална
класификација 160, програм 0602 Опште услуге
јавне управе, програмска активност 0602-0009
Текућа резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 250.000 динара
у корист следеће апропријације у разделу 4
директног корисника буџетских средстава –
Општинске управе, у оквиру главе 4.13. Месна
заједница Руђинци, функционалне класификације
130, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска
активност
0602-0002
Функционисање месних заједница, економска
класификација
425,
назив
економске

Страна 10

- Број 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

класификације Текуће поправке и одржавања. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
49912 Текућа буџетска резерва и увећати
планирана позиција 425 Текуће поправке и
одржавања.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева индиректног корисника буџетских
средстава Месне заједнице Руђинци, број 4001909/17 од 06.09.2017. године, на име
недостајућих средстава за санацију дела путног
правца Арсићи-Чомагићи у дужини од 200 m.
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
Месне заједнице Руђинци.
Обавезује се Месна заједница Руђинци да
посебно евидентира промене по овом решењу, и
да у оквиру извештавања о реализацији свог
финансијског плана односно програма рада
посебно извести о реализацији трошење јавних
средстава по овом решењу у оквирима одобреног
износа и за намене за коју су средства додељена
за буџетску годину.
4. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1909/17 од 07.09.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________

313.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,
103/2015 и 99/2016), члана 24 Одлуке о буџету
општине
Врњачка Бања за 2017.годину
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број
28/16, 7/17 и 18/17) и члана 56. став 18. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р ЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и

25.10.2017. године

18/17) у оквиру раздела 4 директног корисника
буџетских средстава – Општинске управе, глава
4.01.06.
Буџетске
резерве, функционална
класификација 160, програм 0602 Опште услуге
јавне управе, програмска активност 0602-0009
Текућа резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 75.000 динара у
корист следеће апропријације у разделу 4
директног корисника буџетских средстава –
Општинске управе, у оквиру главе 4.17. Месна
заједница
Станишинци,
функционалне
класификације 130, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 0602-0002
Функционисање месних заједница, економска
класификација
425,
назив
економске
класификације Текуће поправке и одржавања. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
49912 Текућа буџетска резерва и увећати
планирана позиција 425 Текуће поправке и
одржавања.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева индиректног корисника буџетских
средстава Месне заједнице Станишинци, број
400-1855/17 од 31.08.2017. године, на име
недостајућих средстава за копање канала на
територији МЗ Станишинци
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
Месне заједнице Станишинци.
Обавезује се Месна заједница Станишинци да
посебно евидентира промене по овом решењу, и
да у оквиру извештавања о реализацији свог
финансијског плана односно програма рада
посебно извести о реализацији трошење јавних
средстава по овом решењу у оквирима одобреног
износа и за намене за коју су средства додељена
за буџетску годину.
4. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1855/17 од 08.09.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________
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314.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10,
101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр, 108/13 и
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 28/16, 7/17 и
18/17), председник Општине Врњачка Бања
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 28/16, 7/17 и
18/17) у оквиру раздела 4 Општинска управа,
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 325.000,00 динара
у корист следеће апропријације у разделу 3
Општинско правобранилаштво, функционалне
класификације 330, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 0602-0004
Општинско
правобранилаштво,
економска
класификација
482,
назив
економске
класификације Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти другом.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 482 Порези, обавезне
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева директног корисника Општинског
правобранилаштва Општине Врњачка Бања, број
400-2122/17 од 03.10.2017.године, а на име
додатних средстава за реализацију активности
Општинског
правобранилаштва
Општине
Врњачка Бања.
3. Овим решењем средства текуће буџетске
резерве користе се за непланиране сврхе за које
нису утврђене апропријације или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне за реализацију финансијског плана
Општинског
правобранилаштва
Општине
Врњачка Бања.
Обавезује се Општинско правобранилаштво
Општине Врњачка Бања да посебно евидентира
промене по овом решењу, и да у оквиру

25.10.2017. године

извештавања о реализацији свог финансијског
плана односно програма рада посебно извести о
реализацији трошење јавних средстава по овом
решењу у оквирима одобреног износа и за намене
за коју су средства додељена за буџетску годину.
4. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2122/17 од 04.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________

315.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10,
101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр, 108/13 и
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 28/16, 7/17 и
18/17), председник Општине Врњачка Бања
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ 400-1171/17 ОД
05.06.2017.ГОДИНЕ
1.Укида се Решење председника општине о
употреби средстава текуће буџетске резерве број
400-1171/17 од 05.06.2017.године, којим су из
средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Врњачка Бања за 2017.г. („Службени лист
општине Врњачка Бања“, брoj 28/16, 7/17 и 18/17)
у оквиру раздела 4 Општинска управа, 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, одобрена
средства у укупном износу од 40.000,00 динара у
корист апропријације у разделу 4 Општинска
управа, глава 4.05. Установа Туристичка
организација, функционална класификација 473,
програм 1502 Развој туризма, програмска
активност 1502-0002 Промоција туристичке
понуде, економске класификације 424, назив
економске
класификације
Специјализоване
услуге.
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За наведени износ умањена је планирана позиција
49912 Текућа буџетска резерва и увећана
планирана позиција 424 Специјализоване услуге.
2.Решење председника општине о употреби
средстава текуће буџетске резерве број 4001171/17 од 05.06.2017.године, укида се на основу
захтева индиректног корисника буџета Установе
Туристичка организација број 400-1171/17 од
09.10.2017.године.
3. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1171/17 од 09.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________

316.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10,
101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр, 108/13 и
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 56. став 18. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.годину
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, брoj
28/16, 7/17 и 18/17), председник Општине
Врњачка Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ 400-1175/17 ОД
05.06.2017.ГОДИНЕ
1.Укида се Решење председника општине о
употреби средстава текуће буџетске резерве број
400-1175/17 од 05.06.2017.године, којим су из
средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Врњачка Бања за 2017.г. („Службени лист
општине Врњачка Бања“, брoj 28/16, 7/17 и 18/17)
у оквиру раздела 4 Општинска управа, 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, одобрена
средства у укупном износу од 360.000,00 динара
у корист апропријације у разделу 4 Општинска
управа, глава 4.05. Установа Туристичка
организација, функционална класификација 473,
програм 1502 Развој туризма, програмска

25.10.2017. године

активност 1502-0002 Промоција туристичке
понуде, економске класификације 424, назив
економске
класификације
Специјализоване
услуге.
За наведени износ умањена је планирана позиција
49912 Текућа буџетска резерва и увећана
планирана позиција 424 Специјализоване услуге.
2.Решење председника општине о употреби
средстава текуће буџетске резерве број 4001175/17 од 05.06.2017.г., укида се на основу
захтева индиректног корисника буџета Установе
Туристичка организација број 400-1175/17 од
09.10.2017.г.
3. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1175/17 од 09.10.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________

Страна 13

- Број 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

25.10.2017. године

САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
303.Програм о коришћењу наменских трансфера у 2017.години........................
304. - 305.Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.......................
306. Решење о укидању решења о употреби текуће буџетске резерве
бр.400-1299/17 од 20.6.2017.године..............................................................................
307. Решење о једнократној новчаној помоћи за ученике и студенте.................

1
4
5
6

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
308. Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине
општине Врњачка Бања...................................................................................................
6
309. Решење о допуни Решења о образовању Комисије за избор корисника према
Уговору о сарадњи Комесаријата и Општине на реализацији помоћи за доделу
средстава намењених стварању и побољшавању услова становања
породица интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања,
кроз набавку пакета грађевинског материјала...............................................................
8
310. Решење о допуни Решења о образовању Комисије за избор корисника према
Уговору о сарадњи Комесаријата и Општине на реализацији помоћи за побољшање
услова становања породица избеглица која имају пребивалиште/боравиште на
територији општине Врњачка Бања, кроз набавку пакета грађевинског материјала.. 8
311.-314. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.......................
9-11
315. Решење о укидању решења о употреби текуће буџетске резерве
бр.400-1175/17 од 5.6.2017.године..............................................................................
11

__________________________________________________________________________________________________
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

Страна 14

- Број 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

25.10.2017. године

