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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА X – БРОЈ 1 – ВРЊАЧКА БАЊА –
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3.1.2014. ГОДИНЕ

Уговором о суфинансирању број 110291/13 од 07.10.2013. године.

1.

Члан 3

Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
27.12.2013. године,
на основу члана 5.
Закона о буџетском систему („Сл. гласник
РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,
63/13 – испр. и 108/2013), члана 16. Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за 2013.
Годину („Сл. лист Општине Врњачка
Бања“ бр. 22/12, 4/13,13/13 и 18/13) и члана
59. Статута Општине Врњачка Бања („Сл.
лист општине Врњачка Бања“ бр. 1/13пречишћен текст) и чл.33. Пословника о
раду Општинског већа општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“
бр. 7/09), донело је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„ИЗРАДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ“
Члан 1

Општина Врњачка Бања кандидовала је пројекат „Израда плана генералне
регулације Врњачке Бање“ на конкурсу
Министарства грађевинарства и урбанизма
и исти је одобрен за суфинансирање од
стране Министарства за грађевинарство и
урбанизам у износу од 1.000.000,00 динара.
На име сопственог учешћа Општина
Врњачка Бања обезбедила је износ од
1.000.000,00 динара са раздела 1.18
Пројектно планирање и набавка имовине,
економске класификације 5114 Пројектно
планирање, намењене за израду урбанистичких планова.
Члан 2
Обавезује се Општинска управа
општине Врњачка Бања да спроведе
одговарајуће процедуре за реализацију
пројеката
„Израда
плана
генералне
регулације Врњачке Бање“ у складу са

Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у „Сл.
листу општине Врњачка Бања.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-18/14 од 27.12.2013. године
ЗАПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
2.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
27.12.2013. године, на основу члана 5.
Закона о буџетском систему („Сл. гласник
РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,
63/13 – испр. и 108/2013), члана 16. Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за 2013.
Годину („Сл. лист Општине Врњачка
Бања“ бр. 22/12, 4/13,13/13 и 18/13) и члана
59. Статута Општине Врњачка Бања („Сл.
лист општине Врњачка Бања“ бр. 1/13пречишћен текст) и чл.33.Пословника о
раду Општинског већа општине Врњачка
Бања(„Сл. лист општине Врњачка Бања“
бр. 7/09), донело је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА У МЗ ВУКУШИЦА“
Члан 1

Општина
Врњачка
Бања
кандидовала је пројекат „Инвестиционо
одржавање путева у МЗ Вукушица“ на
конкурсу
Министарства
регионалног
развоја и локалне самоуправе, а на основу
Јавног позива за расподелу средстава
предвиђених програмом мера о распореду
и коришћењу средстава за подршку развоја
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месних заједница у 2013. години којим је
предвиђено обавезно учешће подносиоца у
висини од 25% и исти је одобрен за
суфинансирање од стране Министарства за
грађевинарство и урбанизам у износу од
2.400.000,00 динара.
Кандидовани износ за реализацију
овог пројекта је 7.121.712,00 дин. од чега је
предвиђено учешће Министарства из става
1. овог члана у износу од 75% вредности
пројекта, односно 5.321.124,00 динара, а
учешће Општине Врњачка Бања у износу
од 25% вредности пројекта, односно
1.780.428,00 дин.
Обзиром да је укупна предвиђена
вредност за реализацију овог пројекта
7.121.712,00 дин. где је од Министарства из
става 1. овог члана тражено 75%, односно
номинално 5.321.124,00 динара, а добијено
2.400.000,00 динара, што представља 75%
укупних средстава за реализацију, на име
сопственог учешћа Општина Врњачка
Бања обезбедила је 25% учешћа, односно
износ од 800.000,00 динара са раздела 1.16
Средства за финансирање пројеката,
економске класификације 500 Издаци за
нефинансијску имовину.
Члан 2
Обавезује се Општинска управа
општине Врњачка Бања да спроведе
одговарајуће процедуре за реализацију
пројеката инвестиционог одржавања путева
у МЗ Вукушица у складу са Уговором о
суфинансирању
број
110-268/13
од
27.08.2013. године.
Члан 3
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у „Сл.
листу општине Врњачка Бања.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400- 17/14 од 27.12.2013. године
ЗА ПРЕДСЕДНIК-а ОПШТIНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНIК ПРЕДСЕДНIКА ОПШТIНЕ

Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
3.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
27.12.2013. године, на основу члана 5.
Закона о буџетском систему („Сл. гласник
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РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,
63/13 – испр. и 108/2013), члана 16. Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за 2013.
Годину („Сл. лист Општине Врњачка
Бања“ бр. 22/12, 4/13,13/13, 18/13 и
20/13),члана 59. Статута Општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“
бр. 1/13-пречишћен текст) и чл.33.
Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњ.Бања'', бр.7/09 ) донело је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
''ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ДОМОВА КУЛТУРЕ У МЗ ПОДУНАВЦИ
И МЗ РУЂИНЦИ''
Члан 1
Општина
Врњачка
Бања
кандидовала је пројекте „Инвестиционо
одржавање Дома културе у МЗ Подунавци“
и „Инвестиционо одржавање Дома културе
у МЗ Руђинци“ на конкурсу Министарства
регионалног развоја и локалне самоуправе,
а на основу Јавног позива за расподелу
средстава предвиђених програмом мера о
распореду и коришћењу средстава за
подршку развоја месних заједница у 2013.
години којим је предвиђено обавезно
учешће подносиоца у висини од 25% и
исти су одобрени за суфинансирање од
стране Министарства за грађевинарство и
урбанизам
у
укупном
износу
од
2.010.517,00 динара.
Кандидовани износ пројеката за
инвестиционо одржавање Дома културе у
МЗ Подунавци је 2.971.980,00 динара, где
је учешће Министарства из става 1. овог
члана у износу од 75% вредности пројекта,
односно номинално 2.228.985,00 дин. а
учешће општине Врњачка Бања у износу од
25%
вредности
пројекта,
односно
742.995,00 дин.
Кандидовани износ пројеката за
инвестиционо одржавање Дома културе у
МЗ Руђинци је 1.396.740,00 динара, где је
учешће Министарства из става 1. овог
члана у износу од 75% вредности пројекта,
односно номинално 1.047.555,00 динара, а
учешће општине Врњачка Бања у износу од
25%
вредности
пројекта,
односно
349.185,00 динара.
С обзиром на то да је укупна
предвиђена вредност за реализацију
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пројеката из става 1. овог члана
4.368.720,00
динара,
где
је
од
Министарства из става 1. овог члана
тражено
75%,
односно
номинално
3.276.540,00
динара,
а
добијено
2.010.517,00 динара, што представља 75%
укупних средстава за реализацију, на име
сопственог учешћа општина Врњачка Бања
обезбедила је 25% учешћа, односно износ
од 670.173,00 динара са раздела 1.16
Средства за финансирање пројеката,
економска класификација 500 Издаци за
нефинансијску имовину.
Члан 2
Обавезује се Општинска управа
општине Врњачка Бања да спроведе
одговарајуће процедуре за реализацију
пројеката
инвестиционог
одржавања
домова културе у МЗ Подунавци и МЗ
Руђинци, а у складу са Уговором о
суфинансирању
број
110-379/13
од
21.11.2013. године.
Члан 3
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
„Сл.листу општине Врњачка Бања.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400- 20/14 од 27.12.2013. године
ЗА ПРЕДСЕДНIК-а ОПШТIНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНIКА ОПШТIНЕ

Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
4.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на ванредној седници одржаној дана
27.12.2013.год., на основу чл. 137. и 138.
Закона о спорту („Сл.гласник РС“ , бр.
24/11; 99/11 и др.закони ), Одлуке о буџету
СО Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања „ бр. 22/12, 4/13, 18/13 и
20/13), чл.59. Статута општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13- пречишћен текст ) и чл.33.
Пословника о раду Општинског Већа
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09), по разматрању предлога Одбора за
омладину и спорт za III и IV измене и
допуне Одлуке о расподели буџетских
средстава намењених за развој спорта и
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спортских активности у општини Врњачка
Бања за 2013.годину, као обједињен текст
предлога доноси,

ОДЛУКУ
о III изменама и допунама Одлуке о
расподели буџетских средстава
намењених за развој спорта и
спортских активности у општини
Врњачка Бања за 2013.годину
I
У члану 2. став 1. Одлуке о
расподели буџетских средстава намењених
за развој спорта и спортских активности у
општини Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка
Бања“,
бр.
3/13),
износ
4.400.000,00 мења се у износ од
5.000.000,00.
II
У члану 2. став 2. тачка 1., брише се
2.400.000,00
динара
и
сада
стоји
3.000.000,00 динара.
III
У члану 2. став 2. тачка 4.,Одлуке о
расподели буџетских средстава намењених
за развој спорта и спортских активности у
општини Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 3/13), износ 30.000.00
мења се у износ од 196.000,00 динара.
IV
У члану 2. став 2. тачка 7., брише се
140.000,00 динара и сада стоји 122.000,00
динара.
V
У члану 2. став 2. тачка 9., брише се
480.000,00 динара и сада стоји 234.000,00
динара.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Сл.листу
општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 9-1311/13 од 27.12.2013.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Андрија Боћанин,с.р.
________________________________________
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5.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној
27.12.2013.године, на основу члана 46.
Закона о локалној самоуправи („Сл.глсник
РС“, бр.129/07), чл.59.Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“,бр. 1/13-пречишћен текст) и чл. 33.
Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине
Врњачка Бања», бр.7/09), доноси
У П У Т СТ В О
О СКЛАПАЊУ УГОВОРА, НАЧИНУ
ЕВИДЕНТИРАЊА СКЛОПЉЕНИХ
УГОВОРА, ПРАЋЕЊА И
ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕЊУ
УГОВОРА
Члан 1.
Овим
Упутством
ближе
се
регулише спровођење одлука и других
аката скупштине општине које се односе на
поступак закључења уговора, дефинише се
процедура склапања уговора, задужења,
обавезе и одговорности лица која учествују
у поступку склапања уговора када је једна
уговорна страна Општина Врњачка Бања
или Општинска управа Општине Врњачка
Бања, као и носиоца послова који
састављају
уговоре
прате
њихову
реализацију и финансијско извршење у
Општинској управи Општине Врњачка
Бања и заштиту имовинских интереса
општине у Општинском јавном правобранилаштву.
Члан 2.
Поступак склапања уговора када је
једна уговорна страна Општина Врњачка
Бања и Општинска управа Општине
Врњачка Бања, може да започне након
доношења одлука и других аката Скупштине општине које прописују обавезе и
овлашћења за закључење уговора као и
основне елементе уговора укључујући и
врсту и висину инструмената обезбеђења
извршења уговорних обавеза.
Носиоци послова - извршиоци на
састављању уговора праћењу њихове
реализације и финансијског извршења
дефинишу се актома о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
органима локалне самоуправе.
Носиоци послова на састављању
уговора обавезно пре израде текста уговора
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прибављају доказ из става 1. овог члана као
и доказ да су за реализацију уговора
обезбеђена финансијска средства у складу
са законима и другим прописима који
уређују области јавних финансија, јавне
својине, јавних набавки односно концесије
и одговорни су за усаглашеност текста
уговора са наведеним прописима уколико
истим није другачије регулисано. Уколико
уоче недостатаке у документацији без
одлагања у писаној форми обавештавају
носиоца овлашћења за потписивање
уговора.
Члан 3.
Носиоци послова из чл.2. став 2.
по потписивању уговора од овлашћених
лица уговор уписују у Књигу склопљених
уговора чије вођење се прописује актом о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи
Општине Врњачка Бања и то обавезно у по
једном примерку у дигиталном и
аналогном облику. Организациона јединица општинске управе надлежна за примену
информационих технологија у Општиској
управи води једиствену електронску базу
уговора на ниву Управе и предлаже
начелнику Управе правила о приступу
бази. Овлашћење за приступ бази доноси
Начелник општинске управе.
Члан 4
Запослени који раде на пословима
састављања уговора дужни су да сваки
уговор упишу у Књигу уговора и по један
примерак уговора проследе и то :
-један примерак уговора прослеђује се
организационој
јединици
Општинске
управе надлежној за послове буџета и
финасијапословима
Трезора
који
преузимају уговор уз потпис у Књизи
уговора,
- један примерак уговора прослеђују
Општинском јавном правобраниоцу који
преузима уговор уз потпис у Књизи
уговора,
- један примерак потписаног уговора уз
потпис се обавезно прослеђује носиоцима
послова на праћењу реализације уговора,
- један примерак се уводи у евиденцију
уговора органиyационе јединице у којој се
сачињава уговор,
- један примерак се доставља архиви
Општинске управе општине Врњачка Бања.
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Члан 5
Запослени на пословима Трезора
који води помоћну књигу уговора након
пријема уговора из Књиге уговора из члана
3 овог упутства евидентира уговор у
одговарајућој помоћној књизи уговора и
прати финансијско извршење уговора.
Евидентирање пословних промена
(књижење) мора се водити ажурно на
дневном нивоу, финансијске извештаје о
извршењу обавеза по склопљеним уговорима састављати месечно, до 5-ог у месецу за
предходни месец након извршеног сравњивања са запосленима који су учествовали у
састављању уговора.
Члан 6
Запослени
који
учествују
у
састављању уговора дужни су да изврше
сравњење извршавања уговора са службом
Трезора у року и на начин из члана 4 овог
Упутства уз састављање записника о истом.
Члан 7
Запослени
који
учествују
у
састављању уговора дужни су да услове
плаћања ускладе са Трезором општине
како би се обезбедили услови за њихово
финансијско праћење.
Члан 8.
Запослени који прати извршење
уговора у Трезору након извршеног
сравњења
и
сачињавања
записника
сачињава извештај који се доставља
руководиоцима организационе јединице
која је надлежне за финансијско праћење и
извршавања уговора и организационе
јединице које је надлежне за праћење
реализације уговора.
Члан 9.
По добијању извештаја из члана 8
овог упутства запослени на сатављању
уговора прослеђују опомену пред утужење
за све оне који у поменутом извештају нису
измирили своје обавезе и прате да ли је у
остављеном року поступљено по опомени.
Уколико опоменути није поступио
у року и на начин утврђен опоменом из
предходног става запослени доставља сву
потребну документацију Општинском
јавном
правобранилаштву
на
даљи
поступак утуживања, наплате и судске
заштите имовинских интереса општине.

3.1.2014. године

Члан 10
Општинско јавно правобранилаштво
по пријему уговора исти уписује у Књигу
примљених уговора, чије вођење се
дефинише актома о унутрашњем уређењу и
систематизацији
радних
места
у
Правобранилаштву.
Општинско јавно правобранилаштво
након пријема захтева за покретање
поступка утуживања, наплате и судске
заштите имовинских интереса општине без
одлагања предузима све потребне правне
радње ради реализације истог.
Општинско јавно правобранилаштво
једном месечно, најкасније до 5-ог у
месецу за предходни месец, доставља
извештај о статусу поднетих захтева за
утужење организационој јединици која је
надлежне за финансијско праћење и
извршавања
уговора
и
носиоцома
овлашћења за потписивање уговора.
Члан 11
Запослени
који
учествују
у
састављању уговора дужни су да након
закључења уговора записнички депонују
инструменте обезбеђења плаћања, уколико
су уговором предвиђена, у благајну
Трезора Општине Врњачка Бања. Записник
о примопредаји инструмената обезбеђења
плаћања уговорних обавеза
обавезно
потписује уговорна страна која даје
инструменте обезбеђења плаћања и
руководиоц службе Трезора.
Члан 12
Начелник Општинске управе доноси
правилник којим прописије образац листа
Књиге уговора и правила о приступу
јединственој електронској бази уговора у
року од 15 дана од дана ступања на снагу
овог Упутства.
Члан 13
Сви
учесници
у
постуку
састављања, потписивања уговора, праћења
финансијског извршења, реализације као и
заштите имовинских интереса општине
када је једна уговорна страна Општина
Врњачка Бања или Општинска управа
Општине Врњачка Бања, у обавези су да се
придржавају одредби овог Упутсрва у
противном се примењују одредбе важећих
прописа о оговорности овлашћених лица
односно о одговорности запослених.
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Носиоци послова на састављању
уговора, праћењу њихове реализације и
финансијском извршењу дужни су да
овлашћеним лицима за потписивање
уговора и оквиру дела послова чији су
носиоци укажу у писаној форми на
последице поступања супротно важећим
пропицима.
Општинска управа и Општинско
јавном правобранилаштво по потреби а
најмање два пута годишње доставњају
извештај о реализацији свих уговора где је
једна уговорна страна Општина Врњачка
Бања или Општинска управа Општине
Врњачка Бања
Члан 14
Ступањем на снагу овог упутстава
престаје да важи Упутство о начину
евидентирања
склопљених
уговора,
праћења и извештавања о извршењу
уговора које су донели начелник
Општинске управе општине Врњачка Бања
и Општинско јавно правобранилаштво
општине Врњачка Бања заведено под бр.
јп.68/06 од 3.7.2006.г.
Члан 15
Ово упуство ступа на снагу у року
од осам дана
од дана доношења а
објављује се „Сл.листу општине Врњачка
Бања.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400- 15/14 од 27.12.2013. год.
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Андрија Боћанин,с.р.
____________________________________
6.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници, одржаној дана
27.12.2013. године, на основу Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр. и 108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 22/12, 4/13, 13/13,18/13
и 20/13), и чл. 59. Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33.
Пословника о раду Општинског већа

3.1.2014. године

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1.Одобрава се коришћење средстава буџета
општине Врњачка Бања за 2013.г. у
укупном износу од 670.173,00 динара са
раздела 1.16. Средства за финансирање
пројеката, функционална класификација
400, економска класификација 500 – назив
позиције Издаци за нефинасијску имовину,
за суфинансирање пројекта „Инвестиционо
одржавање Дома културе у МЗ Подунавци“
и „Инвестиционо одржавање Дома културе
у
МЗ
Руђинци“
по
Уговору
о
суфинансирању
број110-379/13
од
21.11.2013. године и одлуци Општинског
већа бр.400- 20/14 од 27.12.2013.године.
2.О реализацији овог решења стара
се Одељење Општинске управе надлежно
за локални економски развој и Одељење
Општинске управе надлежно за послове
финансија.
3.Ово
решење
објавити
у
„Службеном листу општине Врњачка
Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400- 19/14 од 27.12.2013.године
ЗА
ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
7.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници, одржаној дана
27.12.2013. године, на основу Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр. и 108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 22/12, 4/13, 13/13,18/13
и 20/13), и чл. 59. Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33.
Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси
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РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1.Одобрава се коришћење средстава буџета
општине Врњачка Бања за 2013.г. у
укупном износу од 800.000,00 динара из
извора 01, са раздела 1.16. Средства за
финансирање пројеката, функционална
класификација
400,
економска
класификација 500 – назив позиције
Издаци за нефинасијску имовину, за
суфинансирање пројекта „Инвестиционо
одржавање путева у МЗ Вукушица'' по
Уговору о суфинансирању број:110-268/13
од 27.8.2013. године и одлуци Општинског
већа бр.400- 17/14 од 27.12.2013.године.
2.О реализацији овог решења стара
се Одељење Општинске управе надлежно
за локални економски развој и Одељење
Општинске управе надлежно за послове
финансија.
3.Ово
решење
објавити
у
„Службеном листу општине Врњачка
Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400- 16/14 од 27.12.2013.године
ЗА
ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
8.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници, одржаној дана
27.12.2013.године
на
основу
члана
69.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.), члана
24. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2013.год.(„Сл.лист Општине
Врњачка Бања„ бр.22/12, 4/13, 13/13 и
18/13), члана 59.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13-пречишћен текст), и члана 33.
Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

3.1.2014. године

1.Из средстава утврђених Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2013.г.
(«Службени лист општине Врњачка
Бања»,бр.22/12, 4/13, 13/13 и 18/13) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска
резерва одобравају се средства у укупном
износу од 157.600,00 динара, у корист
следеће апропријације у разделу 1.07
накнаде
штете
услед
елементарних
непогода, функционална класификација
160, економска класификација 484, назив
позиције накнаде штете за повреде или
штету насталууслед елементарних непогода или других природних узрока.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција Текуће буџетске резерве и
увећати планирана апропријација 484
накнаде штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу поднетог захтева бр. 4002789/13 од 13.12.2013. године Дебељак
Зорана из Грачаца за новчану помоћ у
складу са могућностима ради санирања
штете проузроковане пожаром у коме је
изгорела његова столарска радионица,
столарија, машине и грађа а приходи од те
делатности су једини извор прихода за
његову породицу и препоруком Штаба за
ванредне ситуације бр.217-1/13-45 од
26.12.2013.године да из средстава текуће
буџетске резерве определи одређени износ
средстава као помоћ подносиоцу захтева и
закључка Oпштинског већа општине
Врњачка Бања
број:400-2789/13 од
27.12.2013.године.
3.О реализацији овог решења стараће се
одељење Општинске управе општине
Врњачка Бања надлежно за послове
финансија.
4.Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2789/13 од 27.12.2013.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_________________________________________

Страна 8

- Број 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

9.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници, одржаној дана
27.12.2013.године
на
основу
члана
69.Закона
о
буџетском
систему
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
108/13), члана 24. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2013.годину
(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.22/12, 4/13, 13/13, 18/13 и 20/13), члана
59.Статута Општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13-пречишћен текст), и члана 33.
Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси
Р Е Ш ЕЊ Е О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА OПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
БР. 400-2862/13 ОД 25.12.2013.
I
Мења се решење Општинског већа
општине Врњачка Бања бр. 400-2862/13 од
25.12.2013., тако што се у
ставу 1.
замењује износ од „20.000,00 динара“
износом од „50.000,00динара“.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број 400- 2953/13 од 27.12.2013.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Андрија Боћанин,с.р.
_______________________________________

3.1.2014. године
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1. Одлука о реализацији пројекта ''Израда Плана генералне регулације
Врњачке Бање''...................................................................................................... 1
2. Одлука о реализацији пројекта ''Инвестиционо одржавање
путева у МЗ Вукушица''.........................................................................................
3. Одлука о реализацији пројекта ''Инвестиционо одржавање
домова културе у MЗ Подунавци и МЗ Руђинци''...........................................
4. Одлука о III изменама и допунама Одлуке о расподели
буџетских средстава намењених за развој спорта и спортских
активности у општини Врњачка Бања за 2013.годину ..................................
5. Упутство о склапању уговора, начину евидентирања склопљених
уговора, праћења и извештавања о извршењу уговора...............................
6. - 7. Решења о коришћењу средстава буџета за финансирање пројеката..
8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.............................
9. Решење о измени решења Општинског већа општине Врњачка Бања
бр. 400-2862/13 од 25.12.2013.године..................................................................

1
2
3
4
6
7
8

____________________________________________________________________________________________________

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник,
Олгица Гајшек, секретар Склупштине општине Врњачка Бања, тел. 601-110, тираж: 30. Службени
лист
општине
Врњачка
Бања
објављује
се
на
званичном
сајту
Општине
www.opstinavrnjackabanja.com.
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