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Излази по потреби.
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин.
Цена овог броја 150,00 динара
Рок за рекламацију 10 дана

ВРАЊЕ
185.
На основу чл. 84.ст.6. и чл.167.ст.2. Статута
Града Врања (“Службени гласник Града Врања“,
број 37/2018), доносим
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА
I У Одлуци о расписивању избора за
одборнике Скупштине Градске општине Врањска
Бања („Службени гласник Града Врања“, број 3/20),
у тачки I, речи:“ 26.април 2020.године“ мењају се
речима: „ 21. јун 2020.године“.
II Одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Врања“.
У Врању, 11.маја 2020.године
Број: 013-2/2020-02
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
Градско веће града Врања, седница oдржана
дана 21.04.2019. године
186.
На основу члана 9. и члана 65. Закона о
социјалној заштити (,,Службени гласник РС“, број

24/11), члана 12 Одлуке о буџету Града Врања
(,,Службени гласник града Врања“, број 29/2020),
Правилника о критерјумима за избор и
финансирање пројеката за реализацију услуга
социјалне заштите, по расписаном конкурсу за
финансирање и суфинансирање пројеката за
реализацију услуга социјалне заштите и члана 61.
Пословника Градског већа града Врања (Службени
гласник града Врања 20/16), Градско веће на
седници одржаној дана: 21.04.2020 године, донело
је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком додељују се средства у
укупном износу од 7.450.000,00 динара као помоћ и
подршка лицима у стању социјалном потребе, кроз
финансирање услуга из области социјалне заштите.
Средства за финансирање ових услуга обезбеђена
су наменским трансфером од стране Министарства
за рад, запошљавање и социјална питања и Одлуком
о буџету града Врања за 2020 годину.
Члан 2.
Средства из члана .1 ове Одлуке додељују се:
- Јавној установи Центар за развој локалних
услуга Врање, за реализацију пројекта под називом
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„Прихватилиште - други дом“ у износу у
2.050.000,00 динара,
-Јавној установи Центар за развој локалних
услуга Врање, за реализацију пројекта под називом
„Дајем живо(с)т годинама“ пружање услуга помоћи
у кући за стара лица“ у износу у 5.400.000,00
динара,
Члан 3.
Са пружаоцем услуга
из члана 2. ове
Одлуке, у име Града градоначелник закључује
уговор о финансирању и суфинансирању пројекта за
реализацију услуга социјалне заштите.
Члан 4.
Пружилац услуга дужан је да Комисији за
избор пројеката,
достави извештај о наменском
трошењу одобрених новчаних средстава, односно о
реализацији активности предвиђених пројектом, а
коначни наративни и фонансијски извештај
најкасније до 31.12.2020. године.

Градско веће града Врања, на седници одржаној
дана 21.04.2019. године, донело је:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ
ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДАВРАЊА У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
У области екологије и заштите животне
средине, из буџета града Врања, по расписаном
конкурсу Градског већа града Врања, финансираће
се следећи пројекат:
Ред
ни
број
1.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,
дана
21.04.2020.године, број: 06-72/1/2020-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
187.
На основу члана 100. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС“, бр.
135/04, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука
УС и 14/16), Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине града
Врања за 2019.годину („Службени гласник града
Врања“ бр.11/2019 ), члана 8.став 6. Правилника о
начину, мерилима и критеријумима за избор
пројеката из области екологије и заштите животне
средине који се финансирају и суфинансирају из
буџетског фонда за заштиту животне средине града
Врања („Службени гласник града Врања“ бр.9/18 и
23/19), члана 61. и члана 63. Пословника Градског
већа града Врања (,,Службени гласник града
Врања“, број 20/16),
Предлога Комисије за
вредновање пројеката у области екологије и
заштите животне средине на територији града
Врања, број 06-73/2020-04 од 21.04.2020. године,
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2.

3.

Подносилац
пројекта

Назив
пројекта

Одобрени
износ

Удружење
стамбених
јединица насеља
„Пошта – банка“
Врање
Друштво за
церебралну у
дечју парализу
„Сунце“ Врање
Дечји савез града
Врања

„ Ново лице
блока“Пошт
а – банка 2“

900.000,00

„За лепше
сутра“

50.000,00

„Рециклирај
50.000,00
мо и
природу
чувајмо“
Укупно: 1.000.000,00

Члан 3.
Са подносиоцима пројекта из члана 1. ове
Одлуке, којима су средства из буџета одобрена, у
име Града, градоначелник закључује уговор о
финансирању/суфинансирању пројеката из области
области екологије и заштите животне средине у
2020. години.
Члан 4.
Корисници средстава у обавези су да
одобрени програм - пројекат реализују до 31.
децембра текуће године.
Средства ће се уплаћивати у складу са
приливом средстава у буџету града Врања за текућу
годину, односно по приоритету реализације
програма или пројеката од стране учесника
конкурса.
Корисници средстава дужни су да у року од
15 дана од завршетка, односно реализације
пројеката,а најкасније до 31. децембра 2020. године,
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Градском већу доставе извештај о реализацији са
финансијским показатељима утрошка средстава.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“

Број -13- Страна-491

73/2020-04 од 21.04.2020. године и доставила
Градском већу на разматрање и усвајање.
Градско веће града Врања разматрало је
предлог Комисије, те је Предлог прихваћен и
донета одллука као у диспозитиву.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,
дана
21.04.2020.године, број: 06-72/2/2020-04

Образложење
У складу са одредбама Правилника о начину,
мерилима и критеријумима за избор пројеката из
области екологије и заштите животне средине који
се финансирају и суфинансирају из буџетског фонда
за заштиту животне средине града Врања
(„Службени гласник града Врања“ бр.9/18 и 23/19),,
Градско веће града Врања распиисало је јавни
корнкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката удружењима из области екологије и
заштите животне средине. Тескт конкурса објављен
је на званичном сајту града Врања и дневном листу
„Српски телеграф“ и био отворен 15 дана.
Комисија за вредновање пројеката у области
екологије и заштите животне средине на територији
града Врања, утврдила је Предлог Одлуке број 06-

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
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Издавач: Скупштина града Врања - Одељање за послове Скупштине града, Ул. Краља Милана бр. 1
Главни и одговорни уредник: Марко Тричковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник Владица Митић
Уређује: Одељање за послове Скупштине града
Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ
Врање
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