
18 Страна 1     -   Број  62.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     20.10.2020. године 

  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

231. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.10.2020.године, на основу чл. 110 

став 5 Закона о социјалној заштити ( „Сл.гласник 

РС“,бр. 24/11), чл.60 Одлуке о социјалној 

заштити Општине Врњачка Бања („Сл.лист о 

пштине Врњачка Бања“, бр.16/11 и 21/16), чл.59 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'',бр. 12/19) и чл. 33 

Пословника Општинског већа општине Врњачка 

Бања(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр. 

52/20), доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ 

И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ 

НОВЧАНУ ПОМОЋ И ДРУГИХ ПРАВА У 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОПШТИНИ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан1. 

У чл.4. став 1. тачка 1. подтачка 2.) 

алинеја 1 Правилника о утврђивању и 

реализацији права на једнократну новчану помоћ 

и других права у социјалној заштити у општини 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.10/15 и 3/16) мењасе и гласи: 

 „ – набавка намирница и хигијенског пакета- до 

15.000 динара“.  

 

Члан 2. 

У чл.4.став 1. тачка 1. подтачка9.) мења 

се и гласи: 

-„плаћање комуналних рачуна – до 

10.000,00 динара“. 

 

Члан3. 

У чл.4.став 1. тачка4. Мења се и гласи: 

„Право на накнаду трошкова сахране 

(најнужнији трошкови опреме), по рачуну 

погребног предузећа до 30.000,00 динара“. 

 

Члан4. 

У чл.4.став 1. тачка7. подтачка1.) мења 

се и гласи:, 

-„малигна обољења до 40.000,00 динара“, 

- подтачка 2.)мењасе и гласи: 

„шећерна болест до 10.000,00 динара“, 

- подтачки 5.) мењасе и гласи: 

„церебрална парализа, мултипле склероза, 

реуматска грозница, коронарне и 

цереброваскуларне болести, системске 

аутоимуне болести, хроничне бубрежне 

инсуфицијенције и цистичне фиброзе до 

30.000,00 динара“. 

 

Члан5. 

У свему осталом одредбе чланова напред 

наведеног Правилника остају на снази.  

 

 

Члан6. 

Ова Одлука о измени Правилника ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у службеном 

листу општине Врњачка Бања. 

.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2467/20 од 20.10.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

_________________________________ 

 

232. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.10.2020.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

47/18), 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, 113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке 

о буџету општине Врњачка Бања за 2020.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/19, 

11/20 и 54/20), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

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

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.52/20) и 

Закључка Општинског већа бр.400-2528/20 од 

20.10.2020.г., доноси 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVI – БРОЈ  62– ВРЊАЧКА БАЊА –    20.10.2020. ГОДИНЕ 
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Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2020.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 

41/19, 11/20 и 54/20) 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  150.000,00 динара у 

корист     апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.14 МЗ Подунавци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница економске класификације 482, назив 

економске класификације Порези, обавезне таксе 

и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом, односно у финансијском плану за 

2020.годину 4822 Обавезне таксе. 

За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 482 Порези, 

обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом. 

 

2. Средства из претходне тачке 

одобравају се на основу Закључка Општинског 

већа бр. 400-2528/20 од 20.10.2020.год, а 

поводом захтева МЗ Подунавци, број 400-

2528/20 од 15.10.2020.год. за потребе измирења 

текућих обавеза Месне заједнице Подунавци. 

 

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 Подунавци. 

Обавезује се МЗ Подунавци 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 

Одсек за буџет и финансије и Месна заједница 

Подунавци. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2528/20 од 20.10.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

_________________________________ 

233. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.10.2020.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

47/18), 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, 113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке 

о буџету општине Врњачка Бања за 2020.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/19, 

11/20 и 54/20), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

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

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.52/20) и 

Закључка Општинског већа бр.400-2536/20 од 

20.10.2020.г., доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2020.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 

41/19, 11/20 и 54/20) 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 290.000,00 динара у  корист  

апропријације у разделу  4  директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.04. ПУ „Радост“, функционалне 

класификације 911, програм 2001 Предшколско 
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образовање и васпитање, програмска активност 

0001 Функционисање и остваривање 

предшколског образовања и васпитања, 

економске класификације 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински објекти, 

односно у финансијском плану за 2020. Годину, 

економска класификација 5113 капитално 

одржавање зграда и објеката.  

За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана економска класификација 511 

Зграде и грађевински објекти. 

 

2. Средства из претходне тачке 

одобравају се на основу Закључка Општинског 

већа бр. 400-2536/20 од 20.10.2020.год, а 

поводом захтева ПУ „Радост“ Врњачка Бања, 

број 400-2536/20 од 16.10.2020.год. за потребе 

замене котла за грејање у о објекту вртића у 

Новом Селу „Принцеза Катарина“. 

 

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 ПУ „Радост“ Врњачка Бања. 

Обавезује се ПУ „Радост“ 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 

Одсек за буџет и финансије и ПУ „Радост“ 

Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2536/20 од 20.10.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

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

Радисављевић, секретар Скупштине општине, тел. 601-210, тираж: 30. Службени лист општине Врњачка 

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

 

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

