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ГОДИНА XXVIII
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"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРАЊЕ
Четвртак,18.новембар.2021.године.

Комисија за спровођење поступка за избор
директора.
705.
На основу члана 30. Одлуке о начину и
поступку именовања директора јавних предузећа и
Јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град
Врање („Службени гласник Града Врања“, број
1/2021), Комисија за спровођење поступка за избор
директора, на седници одржаној 18.11.2021.године,
донела је

Број -31- Страна-2597

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

податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на
јавни конкурс, писаном и усменом провером, у
складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа и уредбом којом се уређују мерила
за избор директора јавног предузећа.

Члан 1
Овим правилником прописују се мерила
према којима се у изборном поступку, оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештина,
утврђује резултат кандидата за именовање
директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа ( у даљем тексту: јавно предузеће) чији је
оснивач Град Врање у складу са законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа и уредбом
којом се уређују мерила за избор директора јавног
предузећа.

Оцењивање стручне оспосбљености кандидата
Оцењивање увидом у податке
Члан 3.
Стручна оспособљеност кандидата проверава
се увидом у податке и усмено, у разговору са
кандидатом.
Увидом у податке оцењује се стручна
оспособљеност
кандидата
стечена
високим
образовањем и стручна оспособљеност стечена
радним искуством.
Под радним искуством сматра се укупно
радно искуство које је кандидат стекао на
пословима за које се захтева високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама или специјалистичким
струковним студијама ( у даљем тексту: високо
образовање), радно искуство које је кандидат стекао
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа, као и радно искуство које кандидат има у
организовању рада и вођењу послова.

Члан 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата за именовање директора јавног предузећа
( у даљем тексту: кандидат), оцењује се увидом у

Члан 4.
Комисија оцењује стручну оспособљеност
кандидата стечену високим образовањем оценом
два (2) до три (3), а стручну оспособљеност

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКTОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНИХ
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ВРАЊЕ
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кандидата стечену радним искуством оценом један
(1) до три (3), при чему оцене имају следеће
значење;
1) оцена један (1) - „не задовољава“;
2) оцена два (2) - „делимично задовољава“; и
3) оцена три (3) – „ у потпуности задовољава“.
Члан 5.
Стручна оспосбљеност кандидата стечена
високим образовањем оцењује се оценом два (2) или
три (3), и то:
1) за високо образовање на студијама другог
степена ( мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, мастер
наука), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ESPB бодова- оценом два (2);
2) за високо образовање на студијама трећег
степена ( доктор наука) – оцена три (3).
Члан 6.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
укупним радним искуством на пословима за које се
захтева високо образовање, оцењује се:
1) за стечено радно искуство од пет до 10
година – оценом један (1);
2) за стечено радно искуство од 10 до 15
година – оценом два (2);
3) за стечено радно искуство преко 15
година – оценом три (3).
Стручна оспособљеност кандидата стечена
радним искуством на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа ( у
даљем тексту: послови), оцењује се:
1) за радно искуство стечено на пословима
у трајању од три до пет година - оценом
један (1);
2) за радно искуство стечено на пословима
у трајању од пет до седам година оценом два (2); и
3) за радно искуство стечено на пословима
у трајању преко седам година - оценом
три (3).
Стручна оспосбљеност кандидата стечена
радним искуством које кандидат има у
организовању и вођењу послова, оцењује се:
1) за стечено радно искуство до три године
– оценом један (1);
2) за стечено радно искуство од три до
седам година – оценом два (2); и
3) за стечено радно искуство преко седам
година – оценом три (3).

Оцењивање усменом провером кандидата
Члан 7.
Усменом провером- у разговору са
кандидатом, Комисија оцењује:
-стручну оспособљеност кандидата, на
основу његових одговора на питања која се односе
на
програм
пословања
јавног
предузећа,
корпоративно управљање и унапређење рада и
развоја јавног предузећа.
- знања кандидата, на основу његових
одговора на питања која се односе на познавања
једне или више области из које је делатност за чије
је обављање основано јавно предузеће, односно
познавање других делатности које обавља јавно
предузеће; познавање прописа којима се уређује
правни положај јавних предузећа и привредних
друштава; прописа којима се уређују услови и
начин обављања делатности од општег интереса;
општих прописа о раду; као и посебних области
знања.
-вештину кандидата, на основу његових
одговора на питања која се односе на вештину
комуникације у међуљудским односима.
Члан 8.
За усмену проверу-разговор са кандидатима
Комисија унапред припрема питања.
Укупан број питања је пет.
Свим кандидатима који учествују у усменој
провери за одређено јавно предузеће постављају се
иста питања.
Члан 9.
Сваки члан Комисије оцењује сваки одговор
кандидата, оценом од један (1) до три (3), при чему
оцене имају следеће значење;
1) оцена један (1) - „не задовољава“;
2) оцена два (2) - „делимично задовољава“; и
3) оцена три (3) – „ у потпуности
задовољава“.
Утврђивање просечне оцене кандидата
Члан 10.
Комисија утврђује и бројчано исказује
резултат сваког кандидата, израчунавањем његове
просечне оцене, према следећим мерилима:
1) утврђивањем просечне оцене по основу оцена
из члана 5. и 6. овог правилника (оцена
стручне оспособљности кандидата стечена
високим образовањем;
стручна оспособљеност кандидата по основу
радног искуства:
укупним радним искуством на пословима за
које се захтева високо образовање;
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радним искуством на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
радним искуством које кандидат има у
организовању и вођењу послова);
2) утврђивањем просечне оцене по основу
усмене провере-у разговору са кандидатом, у
смислу члана 7, 8. и 9. овог правилника.
Утврђивање просечне оцене кандидата из
става 1.тач. 1) овог члана врши се на тај начин што
се саберу све оцене по прописаним мерилима,
односно бројем четири (укупан број мерила).
Утврђивање просечне оцене кандидата из
става 1.тач. 2) овог члана врши се на тај начин што
сваки члан израчунава своју средњу оцену (збир
оцена подели са бројем пет-укупним бројем
питања), а потом се збир средњих оцена свих
чланова Комисије подели са бројем пет (укупан број
чланова Комисије).
Збир оцена из става 1. и 2.овог члана дели се
са бројем два, односно укупним бројем мерила по
основу којих је вршена провера кандидата.
Максимална просечна оцена кандидата је
три.
Члан 11.
Ако два или више кандидата имају једнак
резултат, примењују се према наведеном редоследу
следећа мерила:
1) дуже радно искуство у организовању рада и
вођењу послова ( при чему се рачунају године
и пуни месеци радног искуства);
2) дуже радно искуство на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа ( при
чему се рачунају године и пуни месеци
радног искуства);
3) виши степен високог образовања.
У случају да два или више кандидата након
примене мерила из става 2. овог члана имају једнак
резултат, предност има кандидат за којег Комисија
у поновном разговору утврди да најбоље испуњава
захтеве за обављање послова директора јавног
предузећа.
Ступање на снагу Правилника
Члан 12.
Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном глснику Града
Врања.
КОМИСИЈА
ЗА
ИЗБОР
ДИРЕКТОРА,дана
18.11.2021.год., број:02-221/2021-10
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Новица Станисављевић,с.р.
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706.
На основу члана 8. Одлуке о начину и
поступку именовања директора јавних предузећа и
Јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град
Врање („Службени гласник Града Врања“, број
1/2021), Комисија за спровођење поступка за избор
директора, на седници одржаној 18.11.2021.године,
донела је
ПОСЛОВНИК
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ВРАЊЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником ближе се уређује
организација, начин рада, поступања и одлучивања
Комисије за спровођење поступка за избор
директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Врање ( у даљем
тексту: Комисија за избор директора), као и друга
питања од значаја за рад ове комисије.
Члан 2.
Седиште Кимисије за избор директора је у
Врању, ул. Краља Милана број 1.
II ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА
Члан 3.
Комисија за избор директора у свом раду
користи печат и штамбиљ Скупштине Града.
О употреби печата и штамбиља стара се
председник Комисије за избор директора.
Члан 4.
Председник Комисије за избор директора:
1) представља Комисију;
2) сазива седнице Комисије и њима
председава;
3) потписује акта Комисије;
4) стара се о томе да Комисија обавља
послове у складу са важећим прописима
и благовремено;
5) стара се о примени Пословника;
6) обавља друге послове утврђене овим
пословником и одлукама Комисије.
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Члан 5.
Чланови Комисије за избор директора имају
право и обавезу:
1) да редовно присуствују седницама
Комисије;
2) да учествују у расправи о питањима која
су на дневном реду седнице Комисије и
гласају о сваком предлогу Комисије;
3) да предлажу тачке дневног реда;
4) да обављају све дужности и задатке
одређене
од
стране
председника
Комисије.
Члан 6.
Председник и чланови Комисије за избор
директора су дужни да на првој седници дају писане
изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица
имају интерес за спровођење јавног конкурса.
Повезано лице у смислу става 1. овог члана је
супружник или ванбрачни партнер члана Комисије,
крвни сродник члана Комисије у правој линији,
односно у побочној линији закључно са другим
степеном сродства, усвојитељ или усвојеник члана
Комисије, као и свако друго лице које се према
другим основама и околностима може оправдано
сматрати повезаним са чланом Комисије.
Члан 7.
Комисија је самостална у свом раду и
одлучивању, а послове из делокруга надлежности
обавља у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа, уредбом којом се уређује
избор
директора
јавних
предузећа,
овим
пословником и другим прописима којима се уређује
област избора директора јавних предузећа.
III НАЧИН РАДА, ПОСТУПАЊА И
ОДЛУЧИВАЊА
Члан 8.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Комисија пуноважно ради и одлучује на
седници на којој је присутна већина од укупног
броја именованих чланова Комисије за избор
директора.
Одлука се сматра донетом ако за предлог
одлуке гласа већина од присутних чланова
Комисије.
Члан 9.
Седницу сазива председник Комисије за
избор директора.
Члан Комисије има право да затражи од
председника Комисије да закаже седницу Комисије
за избор директора.

Предлог за заказивање седнице из става
2.овог члана мора бити достављен председнику у
писаном облику и да садржи образложење.
Седница Комисије сазива се писаним путем,
накасније три дана пре дана одржавања седнице.
Изузетно од става 4.овог члана, седница
Kомисије се може сазвати и електронском поштом
или телефонским путем, у року краћем из става
4.овог члана.
Члан 10.
Пре почетка седнице, председник констатује
број присутних чланова Комисије за избор
директора.
Председник Комисије предлаже дневни ред.
Право да предложи измену или допуну
дневног реда има сваки члан Комисије.
О предлозима за измену и допуну
предложеног дневног реда одлучује се без расправе,
редом како су поднети.
Након изјашњавања о предлозима за измену
и допуну предложеног дневног реда, Комисија гласа
о усвајању дневног реда у целини.
Члан 11.
Пре утврђивања дневног реда приступа се
усвајању извода из записника са претходне седнице.
Сваки члан Комисије може да стави
примедбе на извод из записника.
О изнетим примедбама, Комисија одлучује
гласањем, по реду којим су изнети.
Након
одлучивања
о
примедбама,
председник констатује да је записник усвојен у
предложеном тексту, односно са усвојеним
примедбама.
Члан 12.
На седници се ради по тачкама дневног реда.
Председник Kомисије или предлагач кратко
извештава по тачки дневног реда и предлаже начин
даљег поступања.
Пошто утврди да је тачка дневног реда
исцрпљена, председник закључује расправу о тој
тачки дневног реда, након чега се прелази на
одлучивање.
Уколико је изнето више предлога у оквиру
једне тачке дневног реда, одлучује се редом како су
предлози поднети.
IV СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
Члан 13.
Изборни поступак спроводи се на начин и по
поступку прописаним законом којим се уређује
правни положај предузећа, уредбе којим се уређују
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мерила за именовање директора, скупштинске
Одлуке којом се уређује начин и поступак
именовања директора јавних предузећа и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач Град Врање.
V ЗАПИСНИК И АКТИ КОМИСИЈЕ
Члан 14.
О раду на седници Комисије води се
записник.
Записник садржи главне податке о раду на
седници, а нарочито о присутним и одсутним
члановима, предлозима о којима се расправљало са
именима учесника у расправи, свим фазама
изборног поступка, одлукама, закључцима и другим
актима који се на седници донесу.
Записник потписује председник Комисије.
Члан 15.
Записник о изборном поступку садржи све
битне чињенице које су од утицаја за сачињавање
ранг листе кандидата за избор директора, а
нарочито:
1) садржину јавног конкурса по основу којег се
врши избор кандидата за именовање
директора;
2) податке о поднетим пријавама, а нарочито о
уредности и благовремености пријава;
3) податке о разматраним пријавама;
4) начин утврђивања резултата кандидата (опис
начина оцењивања стручне оспособљености,
знања и вештине кандидата);
5) утврђену ранг листу кандидата за именовање
директора јавних предузећа и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач Град .
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Члан 18.
На питања која нису уређена овим
пословником сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује правни положај предузећа, уредбе
којим се уређују мерила за именовање директора,
скупштинске Одлуке којом се уређује начин и
поступак именовања директора јавних предузећа и
јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град
Врање и у складу с тим донети посебни акти
Комисије.
Члан 19.
Пословник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
КОМИСИЈА
ЗА
ИЗБОР
ДИРЕКТОРА,дана
18.11.2021.год., број:02-220/2021-10
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Новица Станисављевић, с.р.
Градска општина Врањска Бања
707.
На основу члана 43. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и
103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” бр. 129/2007), члана 13.
став 1. тачка 1. и члана 30. став 1. тачка 1. Статута
Градске општине Врањска Бања („Службени
гласник града Врања“ бр. 6/2019 ), Скупштина
Градске општине Врањска Бања на седници
одржаној дана 12.11.2021. године донела је:

VI ЈАВНОСТ РАДА
Члан 16.
Рад Комисије за избор директора је доступан
јавности.
О раду Комисије јавност се обавештава
давањем саопштења за медије, оглашавањем на
званичној интернет страници Града и на други
погодан начин.
За обавештавање
јавности надлежан је
председник Комисије за избор директора.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
На канцеларијско и архивско пословање
сходно се примењују прописи којима се уређује ова
област.

ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У одлуци о Буџету Градске општине
Врањска Бања за 2021. годину ( „Службени гласник
Града Врања бр. 42/20 и 8/21) члан 1. мења се и
гласи
Приходи и примања, расходи и издаци
буџета Градске општине Врањска Бања за 2021.
годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:
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РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економска
класификација

Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

1.
2.
3.

Буџетски суфицит/дефицит

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности 6211)

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

у динарима

7+8

230.750.000

4+5

230.750.000

(7+8) - (4+5)

0

62

0

(7+8) - (4+5) - 62

0

Примања од задуживања

91

0

2.

Примања од продаје финансијске имовине (конта
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92

0

3.

Неутрошена средства из претходних година

3

0

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (за
набавку домаћих хартија од вредности 6211)

6211

0

5.

Издаци за отплату главнице дуга

61

0

B.

Нето финансирање

(91+92+3) - (61+6211)

0

Члан 2.
Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:
Класа/Ка
тегорија/
Група

Конто

1

2

700000
710000
711000
711111

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

3
Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на зараде

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

Структура
%

4

5

230,750,000.00
35,000,000.00

100.0%
15.17%

31,000,000.00

13.43%

25,000,000.00

10.83%

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу
Пореске управе

2,000,000.00

0.87%

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу
Пореске управе

2,000,000.00

0.87%

711190

Порези на друге приходе

2,000,000.00

0.87%
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ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

4,000,000.00

1.74%

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
физичких лица

2,000,000.00

0.87%

2,000,000.00
174,750,000.00

0.87%
75.73%

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
правних лица
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од нивоа градова на ниво
општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина

153,000,000.00
21,750,000.00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

20,000,000.00

Накнада за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса

20,000,000.00

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

1,000,000.00

Остали приходи у корист нивоа општина

1,000,000.00

УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИИ ПРИМАЊА

230,750,000.00

66.31%
9.42%
8.67%
8.67%
0.56%
0.43%
100%

Члан 3.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Екон.
клас.
1
400
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
480
482
483
483
490
49911
49912
500

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

2

3

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
Материјал
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
Стална резерва
Текућа резерва
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

140,240,000
21.010.000
16.800.000
2.890.000
50.000
60,000
1,100,000
110,000
108,720.000
18,710,00
550,000
14,140,000
4,240,000
66,090,000
4,990,000
510,000
500,000
10,000
10,000
10,000,000
1,000,000
9,000,000
90,510,000
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510
511

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;

512

Машине и опрема;
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

90,510,000
85,920,000
4,590,000
230,750,000

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину у складу са
Стратегијом одрживог развоја града Врања за период 2013 – 2023, исказују се у следећем прегледу:
Год
ина
завр
шет
Укупна
ка
Р.б
Назив капиталног
фин
вредност
2021
2022
2023
р.
пројекта
анси пројекта
рањ
а
прој
екта
1
2
3
4
5
7
8
9
I КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ У БУЏЕТУ ГО ВРАЊСКА БАЊА:
Уређење фасада на
1
2021 2023
10.000
1,000.000
1.500.000
1.500.000
зградама у јавној својини
Израда пројектне
документације за
2 развојне пројекте на
2021 2023
1.000
1.000
1.000.000
1.500.000
територији ГО Врањске
Бање
Опрема и техника за
3 уређење зелениих
2021 2021
1.000
10.000
површина
Набавка мобилијера у
4
2021 2021
10.000
1.000
500.000
500.000
централном парку
Израда уличне расвете у
5
2021 2021
5.000
5.000
селу Бујковац - Корбевац
Изградња уличне расвете
6
2021 2021
1,700,000
1,700,000
у селу Дуга Лука
Изградња уличне расвете
7
2021 2021
5,000
5,000
у селу Паневље
Замена канделабера у
8
2021 2021
1.000
1.000
парку
Текуће одржавање
саобраћајница ( крпљење
ударних рупа,одржавање
9 кинете и риголе и израда
2021 2021
3,550.000
3.550.000
3.000.000
3.000.000
затворених јаркова) на
територији ГО Врањска
Бања
Одржавање
саобраћајница и путева у
10 зимским условима на
2021 2021
3,450.000
3,450.000
1,000.000
1,500.000
територији ГО Врањска
Бања
Одржавање
11
2021 2021
3,550,000
3,550,000
4,000,000
4,500,000
сеоских,некатегорисаних,
Годин
а
почет
ка
фина
нсира
ња
проје
кта

Након
2023

10
901.000

1.000.000

500.000

3.000.000

1,000.000

5,000,000
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атарских,пољопривредни
х,шумских и осталих
путева на територији ГО
Врањска Бања
Средства за
суфинансирање
12
2021 2021 23.300.000 23.300.000
шеталишта у главној
улици ГО Врањска Бања
Периодично одржавање –
ојачавање коловоза улице
13
2021 2021 30,000.000 30.000.000 15.000,000 15,000,000
на подручју ГО Врањска
Бања
Асфалтирање улице на
13.000.000
14 подручју Градске
2021 2021 23,000,000 23,000,000 18,000,000
општине Врањска Бања
Изградња зелене пијаце
15 поред амбуланте у
2021 2021
600,000
600,000
3.000.000
Врањској Бањи
Замена уличних
светиљки натријумових и
16
2021 2023 45,000,000
3,580,000 15,000,000 15,000,000
живиних арматура у лед
светиљке
Одржавае аутобуских
17
2021 2021
590.000
590.000
стајалишта
Одржавање водотокова и
бујичних потока на
18
2021 2021
3,550,000
3,550,000
подручју ГО Врањска
Бања
Изградња водоводне
19
2021 2021
790,000
790,000
мреже
Изградња пута од
Врањске Бање до села
20
2021 2021
1.000
1.000 20.000.000
Првонек учешће ГО
Врањска Бања
Пројектно техничка
документација за
21
2021 2021
1,000.000
1,000,000
500.000
фекалну и атмосферску
канализацију
Пројектнотехничка
22 докуменатција за
2020 2020
200.000
200.000
500.000
изградњу улица
Пројектно техничка
документација за
23
2021 2021
5.000
5.000
изградњу водоводне
мреже
Изградња бициклистичке
24
2021 2022
7.000.000
10.000
7.000.000
стазе, трим стазе
Суфинансирање
реконстрикције и
25
2021 2021
6,500,000
6,500,000
енергетске санације
вртића Бамби
Израда нових аутобуских
26
2021 2021
980.000
980.000
стајалишта
I УКУПНО КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
150,034,000
92.536.000
53.700.000
30.200.000
У БУЏЕТУ ГО ВРАЊСКЕ БАЊЕ
II КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ КОНСКУРИСАТИ КОД ДОНАТОРА, РЕСОРНИХ
МИНИСТАРСТАВА , МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, РАЗВОЈНИХ ФОНДОВА, И ДРУГИХ
ИНСТИТУЦИЈА:

15.000.000

25.000.000

11.420.000

15.000.000

25.501,000
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Изградња пешачке зоне у
улици Краља Петра 1
оскободиоца
Санација главе
геотермалне бушотине
WG2 и WG3, замена
припадајуће арматуре,
цевовода и мерне
технике
Изградња атмосферске
канализације у насељу
,,Штипљани,Рудничи пут
1 фаза 300м
Асфалтирање улице
Раскрсје у с.Корбевац у
дужини од 130м
Изградња атмосферске
канализације у нас. Огош
(Средорек)
Асфалтирање улице
Раскрсје у с.Корбевац у
дужини од 200м
Изградња кабловског
вода 10кв од МБТС 10/4
кв Савинци до центра
Бањске зоне
Изградња фекалне
канализације у нас.Огош
Изградња атмосферске
канализације у улици
Доситејеве и Боре
Станковића
Изградња летње
позорнице
Асфалтирање улице у
насељу Грамађе
Асфалтирање дела улице
Иве Андрића 2 фаза
Асфлатирање дела улице
Иве Андрића 3 фаза
Асфалтирање улице Иве
Андрића 4 фаза
Асфалтирање улица у
насељу Савинци
Пројектно техничка
документација за
реконструкцију улице у
нас.Штипљани 1 фаза
Уређење Здравковог
потока
Пројектно техничка
документација за
реконструкцију улице у
нас.Штипљани 2 фаза
Изградња саобраћајнице
до школе у селу Топлац
Пројектно техничка

2020

2021

56.400.000

28.200.000

2020

2020

23.000.000

13.000.000

2020

2021

5.000.000

2020

2020

900.000

2020

2021

2.700.000

2.700.000

2020

2020

1.700.000

1.700.000

2020

2022

3.900.000

2020

2020

2.400.000

2.400.000

2020

2020

4.536.000

4.536.000

2020

2021

15.000.000

2020

2021

2.500.000

2020

2020

735.000

735.000

2020

2020

1.760.000

1.760.000

2020

2020

2.340.000

2.340.000

2020

2021

1.888.700

1.888.700

2020

2020

54.000

54.000

2020

2022

36.000.000

10.000.000

2020

2020

54.000

54.000

2020

2020

1.455.000

1.455.000

2020

2020

54.000

54.000

5.000.000

900,000

3.900.000

5.000.000

10.000.000
2.500.000

10.000.000

10.000.000

6.000.000
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документација за
реконструкцију улице у
нас.Штипљани 3 фаза
Пројектно техничка
документација за
21 реконструкцију улице у
2020 2020
нас.Гуштери у дужини од
200м
Изградња пута у насељу
22 Чомоганци у дужини од
2019 2021
300м
Израда
пројектнотехничке
документације за
23
2020 2020
изградњу атмосферске
канализације у
нас.Штипљани
Рехабилитација локалног
24 пута Врањска Бања 2020 2022
Првонек
Пројекат за асфалтирање
25
2020 2020
улице у насељу Савинци
Пројекат за асфалтирање
26
2020 2020
улице Иве Андрића
Пројекат за летњу
27
2020 2020
позорницу
II УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ИЗ
ЕКСТЕРНИХ ИЗВОРА
III УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ИЗ
СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

36.000

36.000

2.000.000

1.000.000

153.000

153.000

105.000.00
0

35.000.000

150.000

150.000

60.000

60.000

450.000

450.000

256.424.700
333.820.700
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1.000.000

35.000.000

35.000.000

107.224.700

66.901.000

48.900.000

6.000.000

184.620.700

94.023.000

65.800.000

36.500.000

Члан 5.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функц
Укупна јавна
Функционална класификација
Структура
%
иje
средства
1
2
11
12
51,050,000
22.12%
100
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
111
130
200
220
400
436
451
490
500
510
520

Извршни и законодавни органи
Опште услуге;
ОДБРАНА
Цувилна одбрана
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Остала енергија
Друмски саобраћај
Економски послови некласификовани на
другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;
Управљање отпадним водама;

14,110,000

6.11%

36,940,000
6,930,000
6,930,000
90,250,000
22.060,000
58,190,000

16.01%
3.00%
3.00%
41.78%
9.56%
25.22%

10,000,000

4.33%

13,170,000

5.71%

3,450,000

1.50%

1,070,000

0.46%
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560
600
620
630
640
800
810
900
911

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“ Четвртак,18.новембар.2021.године.

8,650,000

3.75%

51,130,000

22.16%

Заштита животне средине некласификована на
другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;

10.12 %

23,350,000
790,000
26,990,000

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Предшколско образовае
УКУПНО

0.34%
11.70%

20,000

0.0086%

20,000
18,200,000
18,200,000
230,750,000

0.0086 %
7,89%
7,89%
100.0%

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Средства буџета у износу од 230.750.000,00 динара распоређују се по корисницима и врстама
издатака, и то:

Ра
зде
о

1
1

Г
л Програма
ска
в Класиф.
а

2

3

Фу
нк
циј
а

4

Еко
ном
Поз
.
ициј
Кла
а
сиф
.
5

6

2101
2101-0001

111
111
111
111

1
2
3
4

411
412
422
423

01

Извори финансирања
расхода и издатака
Опис

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање скупштине
Извршна и законодавна власт
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за
Програмску активност 21010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
2101-0001:
Извори финансирања за
Програм 16:

Средства
из буџета
(01)

Средства
из
осталих
извора

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВ
А

8

9

10

3,000,000

3,000,000

500,000
30,000
3,000,000

500,000
30,000
3,000,000

6,530,000

6,530,000

6,530,000

6,530,000
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01

01

2
2101

2101-0002

111
111
111
111

5
6
7
8

411
412
422
423

01

01

01

3
2101

2101-0002

111
111
111
111

9
10
11
12

411
412
422
423
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Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

6,530,000
6,530,000

6,530,000
6,530,000

Извори финансирања за Раздео
1:
Приходи из буџета

6,530,000

6,530,000

Свега за Раздео 1:

6,530,000

6,530,000

3,700,000

3,700,000

620,000
70,000
10,000

620,000
70,000
10,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

4,400,000
4,400,000

4,400,000
4,400,000

Извори финансирања за Раздео
2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

4,400,000
4,400,000

4,400,000
4,400,000

1,600,000

1,600,000

270,000
10,000
1,300,000

270,000
10,000
1,300,000

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних
органа
Извршна и законодавна власт
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за
Програмску активност 21010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
2101-0002:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних
органа
Извршна и законодавна власт
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
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01

01

01
4

0602
0602-0009

112

13

499
12

01
0602-0010

Извори финансирања за
Програмску активност 21010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
2101-0002:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за Раздео
3:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 3:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Програмска активност: Текућа
буџетска резерва
Функција: Финансијски и
фискални послови
Текућа ерзерва
Свега за програмску активност
0602-0009
Извори финансирања за
Програмску активност 06020009:
Приходи из буџета
Програмска активност: Стална
буџетска резерва

3,180,000

3,180,000

3,180,000

3,180,000

3,180,000
3,180,000

3,180,000
3,180,000

3,180,000
3,180,000

3,180,000
3,180,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

8,500,000

8,500,000

1,500,000

1,500,000

50,000
60,000
1,100,000

50,000
60,000
1,100,000

110,000

110,000

3,810,000

3,810,000

Функција: Финансијски и
фискални послови
112

13

499
11

Стална ерзерва
Свега за програмску активност
0602-0009

0602-0001

130
130
130
130
130
130
130

14
15
16
17
18
19
20

411
412
413
414
415
416
421

Програмска
активност:Функционисање
локалне самоуправе и градских
општина
Опште услуге јавне управе
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

Четвртак,18.новембар.2021.године.
130
130
130
130
130
130
130
130
130

21
22
23
24
25
26
27
28
29

422
423
424
425
426
482
483
511
512

01

0602-0014

220
220
220

29/1
29/2
29/3

422
425
426

01

1102
1102-0007

436
436

30
30/1

425
511

01
07

0701
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Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0001:
Програмска активност:
Управљање ванредним
ситуацијама
Функција: Цивилна одбрана
Трошкови путовања
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за
Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1102-0001:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност:
Производња и дистрибуција
топлотне енергије
Функција: Остала енергија
Текуће поправке и одржавања
осталих објеката
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Програмску активност 11020007:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за програмску активност
1102-0007:
ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
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430,000
9,830,000
2,700,000
710,000
2,990,000

430,000
9,830,000
2,700,000
710,000
2,990,000

500,000

500,000

10,000

10,000

60,000
4,580,000

60,000
4,580,000

36,940,000

36,940,000

36,940,000

36,940,000

10,000
6,420,000
500,000

10,000
6,420,000
500,000

6,930,000

6,930,000

6,930,000

6,930,000

10,000
13,050,000

10,000
22,050,000

9,000,000

13,060,000

13,060,000

13,060,000
9,000,000

9,000,000

9,000,000

22,060,000

2612-Страна -Број -31-

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“ Четвртак,18.новембар.2021.године.

0701-0001
451
451

31
32

425
511

01

01
1102
1102-0003

510
510
510
510

33
34
35
36

421
424
511
512

01

0401
0401-0004

520

37

511

01
07

0401-4001

Програмска активност:
Управљање саобраћајем
Функција: Друмски саобраћај
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Програмску активност 07010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0701-0001:
Извори финансирања за
Програм 0701:
Приходи из буџета
Свега за Програм 0701:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност:
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
Функција: Послови становања и
заједнице некласификовани на
другом месту
Стални трошкови
Остале специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
Програмску активност 11020003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1102-0003:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност:
Управљање опадним водама
Функција: Управљање отпадним
водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Програмску активност 04010004:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Свега за програмску активност
0401-0004:
Пројекат: Одржавање
водотокова и бујичних потока
на територији ГО Врањска
Бања

46,610,000
11,580,000

46,610,000
11,580,000

58,190,000

58,190,000

58,190,000

58,190,000

58,190,000
58,190,000

58,190,000
58,190,000

900,000
1,040,000
1,500,000
10,000

900,000
1,040,000
1,500,000
10,000

3,450,000

3,450,000

3,450,000

3,450,000

20,000

1,050,000

1,070,000

1,050,000

20,000
1,050,000

1,050,000

1,070,000

20,000

20,000
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560

38
39
40

424
425
511

01

1101
1101-4001

620

41

511

01
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Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Пројекат 0401-4001:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-4001:
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500,000
8,050,000
100,000

500,000
8,050,000
100,000

8,650,000
8,650,000

8,650,000
8,650,000

23,300,000

23,300,000

23,300,000
23,300,000

23,300,000
23,300,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Пројекат: Реконструкција и
изградња дома културе
Зграде и грађевински објекти

20,000

20,000

Извори финансирања за
Пројекат 1102-4003:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-4003:

20,000
20,000

20,000
20,000

10,000

10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

790,000

790,000

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Пројекат: Изградња главне
улице
Функција: Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Пројекат 1101-4001:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1101-4001:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

1102
1102-4002
620

42

511

1102-4003
620

43

511

01

1102-4004
620

44

511

01

1102-4001

630

45

511

Пројекат: Изградња зелене
пијаце код амбулатне
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Пројекат 1102-4002:
Свега за пројекат 1102-4002:

Пројекат: Пројектно техничка
документација фасада
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Пројекат 1102-0004:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-0004:
Пројекат: Изградња водоводне
мреже на подручју ГО Врањска
Бања
Функција: Водоснадбевање
Зграде и грађевински објекти
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01

1102-0001

640
640
640
640

46
47
48
49

421
425
426
511

01

01

1102-4005

810

50

511

01

2001

2001-0001

911

51

511

01
07

Извори финансирања за
Пројекат 1102-4001:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-4001:
Програмска активност:
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Функција: Јавна расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавања
осталих објеката
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Програмску активност 11020003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1102-0001:
Извори финансирања за
Програмску активност 11020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1102-0003:
Пројекат: Изградња
бициклистичке стазе, трим
стазе и уређење парка
Функција: Спортско рекреативни
објекти
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Пројекат 1102-4005:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-4005:
ПРОГРАМ 8ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност:
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања
Функција: Образовање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Програмску активност 20010001:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Свега за програмску активност
0701-0001:

790,000
790,000

790,000
790,000

14,000,000

14,000,000

4,290,000
1,500,000
7,200,000

4,290,000
1,500,000
7,200,000

26,990,000

26,990,000

26,990,000

26,990,000

25,400,000

25,400,000

25,400,000

25,400,000

20,000

20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

6,500,000

11,700,.0
00

6,500,000

18,200,000

6,500,000
11,700,000

6,500,000 11,700,000

18,200,000
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Свега за програм 2001

01

01
07

01
07

01

01
07

01

01

ПРОГРАМ 1
Извори финансирања за
Програмску активност 1101:
Приходи из буџета
СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 1
ПРОГРАМ 2
Извори финансирања за
Програмску активност 1102:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2
ПРОГРАМ 6
Извори финансирања за
Програмску активност 0401:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
СВЕГА ПРОГРАМ 6
ПРОГРАМ 7
Извори финансирања за
Програмску активност 0701:
Приходи из буџета
СВЕГА ПРОГРАМ 7
ПРОГРАМ 8
Извори финансирања за
Програмску активност 2001:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа
власти
СВЕГА ПРОГРАМ 8
ПРОГРАМ 15
Извори финансирања за
Програмску активност 2001:
Приходи из буџета
СВЕГА ПРОГРАМ 15
ПРОГРАМ 16
Извори финансирања за
Програмску активност 2001:
Приходи из буџета
СВЕГА ПРОГРАМ 16
СВЕГА РАЗДЕО 1,2,3,4

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА
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6,500,000 11,700,000

18,200,000

23,300,000

23,300,000

23,300,000
23,300,000
53,360,000

23,300,000
23,300,000
53,360,000

44,360,000
9,000,000
9,000,000

44,360,000
9,000,000
53,360,000
9,720,000

1,050,000
1,050,000

8,670,000
1,050,000
9,720,000
58,190,000

44,360,000
9,720,000

8,670,000
8,670,000
58,190,000

58,190,000
58,190,000
18,200,000

58,190,000
58,190,000
18,200,000

6,500,000

6,500,000

11,700,000
6,500,000 11,700,000
53,870,000

11,700,000
18,200,000
53,870,000

53,870,000
53,870,000
14,110,000

53,870,000
53,870,000
14,110,000

14,110,000
14,110,000

14,110,000
14,110,000

209,000,000 21,750,000

230,750,000
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Члан 7.

Шифра
Програмска
Програмска класификација
активност/
Програм
Пројекат
1101
ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
1101-П1
Пројекат: Изградња главне улице
1102
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним
1102-0001
осветљењем
1102-0002
1102-П1
1102-П2
1102-П3
1102-П4

Програмска активност: Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
Пројекат: Изградња водоводне мреже на подручју ГО
Врањска Бања
Пројекат: Изградња зелене пијаце на подручју ГО
Врањска Бања
Пројекат: Реконструкција и изградња дома културе у
Врањској Бањи
Пројекат: Израда пројектно техничке докментације за
израду фасада

Укупна јавна
средства

Структура

23,300,000

10.10 %

23,300,000
53,360,000

10,10 %
23,12 %

26,990,000

11,70 %

3.450.000

1,50 %

790,000

0.34 %

20,000

0.0086 %

20,000

0,0086 %

10,000

0,0043 %

20,000

0,0086 %

1102-П5

Пројекат: Бициклистичка стаза,трим стаза и уређење
парка

001-0007

Програмска активност: Производња и дистрибуција
топлотне енрг.

22,060,000

9.56 %

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност: Управљање опадним водама

9,720,000
1,070,000

2,66 %
0.46 %

8,650,000

3.75 %

58,190,000

23,23%

11,580,000

5,02 %

46,610,000

20,20%

53,870,000
36,940,000

23,35%
16,01 %

10,000,000
6,930,000

4.33%
3,00%

18,200,000

7,89 %

18,200,000

7,89 %

14,110,000

6.11%

6,530,000
4,400,000
3,180,000

2,83%
1,90%
1,38%
100.0%

0401
0401-0004
0401-П1
0701
0701-0001
0701-0002

Пројекат: Одржавање водотокова и бујичних потока на
територији ГО Врањска Бања
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност: Управљање саобраћајем
Програмска активност: Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602
0602-0001
0602-0009
0602-0014
2001
2001-0001
2101
2101-0001
2101-0002
2101-0003

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Стална и текућа резерва
Управљање у вандредним ситуацијама
ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа ( председник )
Функционисање извршних органа ( веће )
УКУПНО

Средства буџета у износу од 230.750.000 динара утврђени су и распоређени по програмској

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

230,750,000

класификацији, и то:
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Члан 8.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама
за 2022. и 2023. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби члана
36а. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 142/2014 и 68/2015 – други закон), и Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015), број запослених код
корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време:
Редни
број

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава локалне власти

Број
запослених
на
неодређено

Број
запослених
на
одређено

Укупан
број
запослених

1

2

3

4

5(3+4)

7

15

22

7

3
2
10

3
2
17

Органи и организације локалне власти
1

Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

Члан 9.
За извршавање ове Одлуке о буџету
одговоран је председник Градске општине Врањска
Бања (у даљем тексту: председник) или лице које он
овласти.
Наредбодавац за извршење буџета у целини
и по финансијским плановима је председник.

Члан 12.
Новчана средства буџета града, директних и
индиректних корисника буџетских средстава, као и
других корисника јавних средстава који су
укључени у консолидовани рачун трезора града
Врања, воде се и депонују на консолидованом
рачуну трезора града Врања.

Члан 10.
Председник, може овластити одређено лице
које ће бити одговорно за реализацију буџетског
програма и пројекта, у смислу наменског,
ефективног, ефикасног, економичног, односно
законитог трошења буџетских средстава.

Члан 13.
Средства распоређена за финансирање
расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима извршења буџета
које доноси Секретаријат за финансије, на предлог
корисника буџетских средстава.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе
комплетну документацију (копије) на којој је
заснована обавеза чије се плаћање захтева.
Плаћање из буџета неће се извршити
уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Секретаријат за финансије и привреду може
затражити на увид и оригиналну документацију.

Члан 11.
Наредбодавац директних и индиректних
корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за
управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из
средстава корисника, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
За законито и наменско коришћење
средстава распоређених овом Одлуком, одговорни
су руководиоци директних и индиректних
корисника буџетских средстава.
За законито и наменско коришћење
средстава распоређених овом одлуком Урави
Градске општине, одговоран је Начелник Управе
Градске општине.

Члан 14.
Изузетно, у случају да се у буџету Управа
Градске општине Врањска Бања определе актом
другог нивоа власти наменска трансферна средства
укључујући и средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода или наменска трансферна
средства, као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли били познати у поступку
доношења Одлуке о буџету, Служба надлежна за
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послове финансија Управае Градске општине
Врањске Бање отвориће у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему, на основу тог акта,
одговарајуће апропријације за извршавање расхода
по том основу.

распоређена је апропријација у износу
од 23.300.000 динара за
суфинансирање изградње шеталиста у
гланој улици на подручју ГО Врањска
Бања,

Члан 15.
Распоред и коришћење средстава у укупном
износу од 230,750.000 динара врши се по
програмима у оквиру раздела и глава, и то:

• Програм 2 – Комунална делатност
• Програмска активност 1102-0001:
Управљање/одржавање
јавним
осветљењем
распоређена
је
апропријација у износу од 26,990.000
дин. за финансирање трошкова
електричне енергије, одржавања јавне
расвете, набавка материјала за
одржавање јавне расвете, замену
уличних
светиљки
и
живиних
арматура у лед светиљке, изградњу
јавне расвете у с.Бујковац – Корбевац,
изградњу јавне расвете у селу Дуга
Лука, изградња јавне расвете у селу
Превалац,изградња уличне расвете
поред амбуланте, замена канделабера
у парку и пројектно техничку
документацију.
• Програмска активност 1102-0002:
Одржавање
чистоће
на
површинама
јавне
намене
распоређена је апропријације у износу
од 3.450.000 дин. за одржавање јавних
зелених површина односно за набавку
садница,
четинара,зимзеленог
растиња,уређење
мобилијара
у
централном парку, за набавку опреме
за уређење зелених површина као и
услуге дезинфекције и дезинсекције
на подручју ГО Врањска Бања.
• Пројекат: Изградња зелене пијаце
поред амбуланте у Врањској Бањи.
планирана је сума 20.000 динара,
односно за изградњу пијаце 10.000
динара и за пројектно – техничку
документацију 10,000 динара.
• Програмска
активност:
Производња
и
дистрибуција
топлотне енергије планирана је сума у
укупном износу од 22.060.000 динара,
10.000 за одржавање топловодног
канала, као и 13.060.000 динара за
суфинансирање
реконстриукције
топловодних инсталација и 9.000.000
од Министарство заштите животне
средине
за
реконструкцију
топловодних инсталација.

Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
Глава 1 – Скупштина Градске Општине
Врањска Бања
• Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе
• Програмска активност 2101-0001 –
Функционисање
скупштине
за
редовне
трошкове
изабраних,
постављених и запослених лица у
Скупштини
распоређене
су
апропријације у укупном износу од
6.530.000 динара.
Раздео 2- ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ:
Глава 1 – Председник Градске општине
• Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе
• Програмска активност 2101-0002 –
Функционисање извршних органа за
редован рад председника Градске
општине
распоређене
су
апропријације у укупном износу од
4,400.000 динара.
Раздео 2- ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Глава 1 – Веће Градске општине
Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе
• Програмска активност 2101-0003 –
Функционисање извршних органа за
редован рад већа Градске општине
распоређене су апропријације у
укупном изнопсу од 3.180.000 динара
Раздео
3
–
УПРАВА
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Глава 1 – Управа Градске општине
Програм 1 – Урбанизам и просторно
планирање
• Програмска активност 1301:
изградња главне улице
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• Пројекат
1102-п1:
Изградња
водоводне мреже на подручју ГО
Врањска Бања распоређена је
апропријација у износу од 790.000
динара за израду пројектно техничке
документације за водоводну мрежу у
селу Корбевац у ужини од 4.3 км
• Пројекат 1102-П3: Реконструкција
дома културе у Врањској Бањи–
распоређене су средства у износу од
20.000 динара за израду пројектно
техничке документације,
• Пројекат
1102-П4:
Израда
пројектно техничке документације
за обнову фасада планирана су
средства у износу од 10,000 динара.
• Пројекат 1102-П5: За изградњу 1фазе
бициклистичке стазе,трим стазе и
уређење парка планирана су средства
у износу од 10.000 динара
• Програм 6 – Заштита животне средине
• Програмска активност 0401-0004:
Управљање
отпадним
водама
распоређена је апропријација у
укупном износу од 2,070.000 динара,
20.000 за израду пројектно техничке
документације
за
фекалну
и
атмосферску канализацију, као и
1.050.000 динара на основу конкурса
које је расписала стална конференција
градова и општина за финансирање
израде
пројетно
техничке
документације у циљу стварања
техничког основа за инфраструктурно
уређење
ромских
опремање
и
подстандардим насења на територији
РС.
• Пројекат
0401-П1:
Уређивање
водотокова и бујичних потока на
територији ГО Врањска Бања
распоређена је апропријација у износу
од 8.650.000 динара, чишћење дивљих
депонија на територији ГО Врањска
Бања
• Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програмска активност 0701-0001: Управљање
саобраћајем распоређена је апропријација у
укупном износу од 11,580.000 динара за
асфалтирање улица у насељима на подручју ГО
Врањска Бања, као и асфалтирање некатегорисаних
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путева по селима на територији ГО Врањска Бања,
као и израду пројектно техничке документације.
• Програмска активност 0701-0002:
Одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
распоређена
је
апропријација у износу од 46.610.000
за
одржавање
сеоских,
некатегорисаних, атарских путева,
крпљење ударних рупа, одржавање
саобраћајница у зимским условима,
периодично одржавање – ојачавање
колововоза улица на територији ГО
Врањска Бања
• Програм 8 – Предшколско васпитање и
образовање
• Програмска активност 2001-0001:
Функционисање
и
остваривање
предшколског
васпитања
и
образовања
распоређена
је
апропријација у укупном износу од
18.200.000 динара, 6.500.000 за
суфинансирање реконструкција и
енергетска санација објекта вртића
Бамби у Врањској Бањи, као и
Министарство рударства и енергетике
11.700.000 динара
• Програм 15: Локална самоуправа
• Програмска активност 0602-0001:
Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина
распоређене су апропријације у
укупном износу од 36.940.000 динара,
за редовне трошкове функционисања
општинске управне јединице, стална
и текућа буџетска резерва у износу од
10.000.000
динара,
финанирања
манифестације и осталих расхода
предвиђених буџетом, као и 6.930.000
динара за управљањем у вандредним
ситуацијама.
Члан 16.
Директни
и
индиректни
корисници
буџетских средстава могу корисити средства
распоређена овом одлуком само за намене за које су
им, по њиховим захтевима, та средства одобрена и
пренета.
Корисник буџетских средстава, који
одређени расход извршава из средстава буџета и из
осталих извора прихода, обавезан је да измирење
тог расхода прво врши из прихода из тих осталих
извора.
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Обавезе преузете у 2020. години у складу са
одобреним апропријацијама у 2020. години, а не
извршене у току 2020. године, преносе се у 2021.
годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација
овом одлуком.
Расположива апропријација корисника који
има преузете обавезе које преноси у 2021. годину
рачуна се по формули: одобрена апропријација за
2021. годину – преузете обавезе из 2020. године =
расположива апропријација у 2021. години.
Члан 17.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе
морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна
трезора, осим ако је законима, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 18.
Корисници буџета могу преузимати обавезе
на терет буџета само до износа апропријације
утврђене Буџетом, распложивом апропријацијом из
члана 20. односно само до износа утврђеног
тромесечном квотом.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,
могу преузети обавезе по уговору који се односи на
капиталне издатке и захтева плаћање у више година,
на основу предлога Службе надлежне за послове
финансија Управе Градске општине Врањска Бања,
уз сагласност Већа Градске општине, а највише до
износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 4. ове одлуке.
Износе квота за све буџетске кориснике
утврђују Служба надлежна за послове финансија
Управе Градске општине Врањска Бања и
обавештавају буџетске кориснике најкасније до 31.
јануара 2021. године, односно у роковима
одређеним Упутством о раду трезора.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом или актом
Скупштине Градске општине Врањска Бања није
другачије прописано.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе за расходе и издатке код којих се обавезе на
терет буџета преузимају путем рачуна, требовања и
на друге сличне начине, само до износа одобреног
квотом за одређено тромесечје.
Преузете обавезе чији је износ већи од
апропријације одобрене Буџетом, расположиве
апропријације из члана 20. и квоте утврђене за
одговарајуће тромесечје или су у супротности са

Законом о буџетском систему,
извршавати на терет буџета.

не

могу

се

Члан 19.
Корисници буџетских средстава приликом
додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају
да поступе у складу са прописима који уређују јавне
набавке.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о
јавним набавкама, сматра се набавка чије су
вредности дефинисане Законом о буџету Републике
Србије за 2021. годину.
Члан 20.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године приходи и
примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима и минимални стални трошкови
неопходни за несметано фунцкионисање корисника
буџетских средстава.
Корисник
буџетских
средстава,
који
одређени расход и издатак извршава из других
извора прихода и примања, који нису општи приход
буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу
преузимати само до нивоа остварења тих прихода
или примања, уколико је ниво остварених прихода и
примања мањи од одобрених апропријација.
Члан 21.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2021. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему,
при чему је председник, односно лице које он
овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог
инвестирања.
Члан 22.
Одлуку о промени апропријације у складу са
чланом 61. став 1-4 Закона о буџетском систему
доноси Веће Градске општине.
Решење о употреби текуће буџетске резерве
и сталне буџетске резерве на предлог Службе
надлежне за финансије доноси Веће Градске
општине.
Директни корисник буџетских средстава, у
складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском
систему, уз одобрење Већа Градске општине
Врањска Бања, а на основу мишљења Службе
надлежне за послове финансија Управе Градске
општине
Врањска
Бања
може,
извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из
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општих прихода буџета тог корисника под следећим
условима:
- да укупна средства, која су одобрена овом
Одлуком не буду промењена,
- да се промене апропријација за капитална
улагања не могу смањивати у корист
апропријација за текуће финансирање
оперативног рада корисника и
- да преусмеравање апропријација одобрених
на име одређеног расхода и издатка не може бити
веће од 10% вредности апропријације за расход и
издатак чији се износ умањује.
Директни корисник буџетских средстава уз
одобрење Већа Градске општине Врањска Бања, а
на основу мишљења Службе надлежне за послове
финансија Управе Градске општине Врањска Бања,
може извршити преусмеравање средстава унутар
програма који се финансира из општих прихода
буџета у износу до 10% вредности апропријације
чија се средства умањују.
Ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета, Веће Градске општине Врањска
Бања доноси Одлуку да се износ апропријације који
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску
резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које средства
нису предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 5. овог
члана не може бити већи од износа разлике између
буџетом одобрених средстава текуће буџетске
резерве и половине максимално могућег износа
средстава текуће буџетске резерве утврђене чланом
69. став 3. Закона о буџетском систему.
У свим другим случајевима промене
апропријација врше се у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.
Члан 23.
Изузетно, у случаују да се буџету Градске
општине Врањска Бања из другог буџета
(Републике или друге локалне самоуправе) определе
актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке, орган
управе надлежан за финансије на основу тог акта
отвара одговарајуће апропријације за изрвшавање
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона
о буџетском систему.
Члан 24.
Веће Градске општине одговорно је за
спровођење фискалне политике и управљање јавном
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имовином, приходима и примањима и расходима и
издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Овлашћује се председник Градске општине
Врањска Бања да може поднети захтев
Градоначелнику за одобрење фискалног дефицита
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је
резултат реализације јавних инвестиција на
теритојији Градске општине Врањска Бања, а у
складу са чланом 27. Закона о буџетском систему.
Члан 25.
Веће Градске општине може, у складу са
чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати
услове, критеријуме и начине коришћења средстава
од сопствених прихода буџетских корисника и
одлучити, на предлог Службе надлежне за послове
финансија Управе Градске општине Врањска Бања,
да део јавних средстава од сопствених прихода,
остварених у 2020. години, односно неутрошених из
ранијих година, представља општи приход буџета у
2021. години.
Члан 26.
Накнаде за рад председника и чланова
комисија и других сталних и привремених радних
тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2021.
години.
Задужују се надлежни органи и корисници
јавних средстава да преиспитају потребу постојања
и висину накнада из става 1. овог члана, ради
смањења издатака по овом основу, и у том циљу
иницирају измене прописа, општих и других аката
којима је уређено плаћање ових накнада.
Члан 27.
Веће Градске општине може донети програм
рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних
средстава,
укључујући
и
одређене
критеријуме за извршавање тог програма, и о томе
обавестити скупштину града, уколико таква обавеза
буде прописана посебним законом.
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности председника општине и
градоначелника, засновати радни однос, на
неодређено или одређено време, са новим радником
током 2021. године.
Уколико буџетски корисници не планирају у
свом финансијком плану за 2021. годину и не
извршавају укупна средства за исплату плата на
начин утврђен овом Одлуком председник Градске
општине Врањска Бања ће обуставити пренос
средстава из буџета, док буџетски корисник висину
средстава за плате не усклади са ограничењем из
става 2. овог члана.
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Члан 28.
Директни
и
индиректни
корисници
буџетских средстава, чија се делатност у целини
или претежно финансира из буџета, обрачунаваће
амортизацију средстава за рад у 2021. години, на
терет
капитала
сразмерно
делу средстава
обезбеђених у буџету и средстава остварених по
основу донација.
Члан 29.
Ако корисници буџетских средстава не
изврше обавезе утврђене Законом о буџетском
систему, и овом Одлуком, председник може на
предлог, обуставити извршење издатака, тј. пренос
средстава за тог корисника.
Корисници буџетских средстава дужни су да
обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања,
материјала, као и по основу капиталних издатака
измире у року утврђеном законом који регулише
рокове
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама.
Корисници буџетских средстава, директни и
индиректни дужни су да, најкасније до краја првог
тромесечја 2021. године (31. март 2021. године)
донесу неопходна акта којима ће прописати
буџетске
и
финансијске
процедуре,
ради
унапређења процеса планирања, интерне контроле и
јачања финансијске дисциплине.
Члан 30.
Корисници буџетских средстава дужни су, да
на захтев Службе надлежне за послове финансија
Управе Градске општине Врањска Бања и
Секретаријата за финансије и привреду Градске
управе града Врања, ставе на увид документацију и
доставе податке на основу којих се врши
финансирање њихових расхода.
Надлежни органи за послове финансија из
става 1. овог члана могу остварити и увид у
документацију и промет на подрачунима преко
којих се врши финансирање расхода буџетских
корисника.
Члан 31.
Директни
и
идниректни
корисници
буџетских средства који користе пословни простор
и покретне ствари којим управљају други
корисници јавних средстава, не плаћају закуп у
2021. години, осим сталних трошкова неопходних
за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних строшкова није
могуће извршити на основу издвојених рачуна,
корисник који управља јавним средствима врши
плаћање, а затим директни односно индиректни

корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу
рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се
начином извршавања расхода, у складу са Законом
о буџетском систему.
Члан 32.
За
финансирање
дефицита
текуће
ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, одлучује градоначелник у складу
са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл.
гласник РС, бр. 61/2005,107/2009 и 78/2011).
Одлуку о задуживању за капиталне
инвестиције доноси Скупштина града по претходно
прибављеном мишљењу надлежног министарства.
Износ задужења из става 1. и става 2. овог члана,
мора бити у складу са одредбама Закона о јавном
дугу („Сл. гласник РС, бр. 61/2005,107/2009 и
78/2011) и Одлуци о начину управљања дугом
општине Врање („Сл. гласник Пчињског округа“,
бр. 06/2007).
Члан 33.
Корисници буџетских средстава пренеће на
рачун извршења буџета до 31. јануара 2021. године,
средства која нису утрошена за финансирање
расхода у 2020. години а која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету града Врања
за 2020. годину.
Члан 34.
Орган управе надлежан за финансије
обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише надлежни
извршни орган, а обавезно у року од петнаест дана
по истеку шестомесечног, односно деветомесечног
периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни
орган усваја и доставља извештај Скупштини
општине.
Члан 35.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора
за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему
који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора, неће се вршити уколико сви корисници
нису добили сагласност за финансијски план на
начин прописан законом, односно актом Скупштине
Градске општине Врањска Бања и уколико тај план
нису доставили Управи за трезор.
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Члан 36.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“ и доставити Министарству
финансија.

активност 0009, Програм 15 функционисање
локалне самоуправе, функција 112 позиција 53 ,
економска класификација 49912.Текућа буџетска
резерва.

Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу
даном од
објављивања у ,,Службеном гласнику Града
Врања”.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА,дана:12.11.2021. године, број: 02-28/2021-01

Члан 2.
Средства се преносе у износу од 600.000,00
динара на програм 1501-политички систем локалне
самоуправе,
програмска
активност
0001функционисање извршних органа, функција 474извршни законодавни орган, позиција 108 ,
економска класификација 423-услуге по уговору.

ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић,с.р.
Општинско веће општине Трговиште.
708.
Општинско веће општине Трговиште, на
основу члана 70. Статута општине Трговиште
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на
седници одржаној дана 10.11.2021.године, доноси:

Члан 3.
Решење доставити: рачуноводству и архиви.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављена на огласној табли и службеном гласнику
града Врања .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
дана 17.11.2021године; број 401-240/2021

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Миљана Златковић-Стојановић,с.р.

Члан 1.
Одобрава се употреба текуће буџетске резерве у
износу од 600.000,00 динара са , програмска
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Издавач: Скупштина града Врања - Одељање за послове органа Града, Ул. Краља Милана бр. 1 Врање.
Главни и одговорни уредник: Јелена Станковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник Владица Митић.
Уређује: Одељење за послове органа Града.
Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742145843-10 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ
Врање.
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