Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 9-1023/16
Дана: 5.12.2016.године
Врњачка Бања
Општинска управа општине Врњачка Бања, на основу чл.93. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст),
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА
1. Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/1,
93/12, 62/13, 108/13 и 142/14) у чл.42. став 4. прописано је да локални орган управе
надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном
извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о
буџету.
Чл.93. Статута Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања
бр. 23/16-пречишћен текст), је прописано да се јавна расправа одржава у току поступка
усвајања одлуке о буџету.
2. Сагласно наведеном закону и Статуту, сачињен је
- Нацрт Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
3. У циљу свеобухватног разматрања наведеног докумената, позивамо све
заинтересоване грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се одржати:
У Врњачкој Бањи, дана 6.12.2016.године (у т о р а к), са почетком у 12 сати, у сали
Скупштине општине.
ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТЕ ОДЛУКА И ДОКУМЕНАТА
4. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном сајту
општине Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, а непосредни увид у исти, може се
извршити у Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, канцеларија
47.
Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу достављати путем e-mail-a
vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs или на јавној расправи.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
5. Овим путем се позивају одборници СО Врњачка Бања и чланови Општинског
већа да узму учешће на Јавној расправи.
6.Објављивање овог Јавног позива у средствима јавног информисања, почиње
5.12.2016.год., а на web сајту општине Врњачка Бања од 2.12.2016.године, а исти се
објављује и на друге одговарајуће начине, како би грађани благовремено били упознати
са местом и временом одржавања јавне расправе.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 1-1023/16
Дана: 5.12.2016.године
Врњачка Бања

_____________________________

Предмет: Позив на јавну расправу
Обавештавамо Вас да је зам.начелника Општинске управе, сагласно својим
овлашћењима из чл.42. Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10,
101/10, 101/1, 93/12, 62/13108/13 и 142/14), расписао Јавни позив за учешће у јавној
расправи, у поступку разматрања следећег документа:
- Нацрт Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину
Јавна расправа ће се одржати у Врњачкој Бањи, 6.12.2016.године (у т о р а к), са
почетком у 12 сати, у сали Скупштине општине.
Како се сагласно чл.94.ст.3. Статута општине, о одржавању јавне расправе
посебно извештавају представници органа општине и јавних служби, то овим путем и
чинимо, и позивамо Вас да узмете учешће у овом поступку.
Напомињемо да је наведени документ постављен на званичном сајту општине
Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, где можете извршити увид у исти.
С поштовањем,
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

СПИСАК ПОЗВАНИХ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ, која је заказана за 20.6.2016.године, а
поводом разматрања докумената:
- Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину
Сагласно чл.94. ст.3 Статута општине, начелник Општинске управе је позвао
следећа лица:
1. Бобан Ђуровић, председник општине
2. Иван Џатић, зам.председника општине
3. Иван Радовић, председник СО
4. Дане Станојчић, зам.председника СО
5. Ненад Манојловић, пом.председника општине
6. Душан Стевановић, пом.председника општине
7. Славиша Пауновић, зам.начелника Општинске управе
8. Гордана Узуновић, шефица Службе за буџет, финансијеи локалну пореску
администарацију
9. Јасмина Трифуновић, шефица Службе за послове Скупштине општине,
10. директори јавних предузећа и установа
11. одборници СО и
12. чланови Општинског већа.

СЕКРЕТАР СО
Гајшек Олгица

ЗАПИСНИК
Са јавне расправе одржане дана 20.6.2016.године, која је започета у 12 сати, у
згради Општинске управе-великој сали Скупштине општине, Крушевачка 17.
Јавној расправи су присутна лица која је сагласно чл.94. ст.3. позвао начелник
Општинске управе и то: Славиша Пауновић, зам.начелника Општинске управе, Саша
Радисављевић, секретар СО, Гајшек Олгица, зам.секретар СО, Гордана Узуновић, шефица
Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Зоран Дунић, шеф Службе
буџет, Јасмина Трифуновић, шефица Службе за послове Скупштине општине, Живорад
Јаћимовић, шеф Службе за привреду, локални економски развој и друштвене делатности, и
Виолета Трифуновић, ст.сарадник за послове информисања.
Присутни су одборници: Родољуб Џамић и Милутин Думановић.
Јавној расправи су присуствовао је члан Општинског већа Никола Војновић.
Испред јавних предузећа и установа су присутни: Горан Атанасковић, директор
Народне библиотеке, Саша Миленковић, директор Културног центра, Саша Миодраговић,
испред Центра за социјани рад, Снежана Миљевић, испред Дирекције за планирање и
изградњу, Бојан Терзић, испред ПУ ''Радост'', Божић Софија, испред Дома здравља,
Лазовић Јелена, испред ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'', Марина Рсовац и Јеринић
Зорица, испред ЈП ''Борјак'', Стефановић Радосија и Виолета Сотировић, испред ЈП ''Бели
извор'', Зоран Рајић, директор Општинске стамбене агенције и Иван Трифуновић,
директор Туристичке организације.
Јавној расправи присуствују и средства јавног информисања.
Предмет јавне расправе је сагласно чл.93. Статута општине Врњачка Бања
следећи документ:
- Нацрт Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину
Нацрт овог документа је објављен на званичном сајту општине Врњачка Бања:
www.vrnjackabanja.gov.rs, у периоду од 17.6.2016.године до 20.6.2016.године, а Јавни
позив је објављиван на локалним средствима информисања – Радио ''Бања 2'' у истом
периоду, на званичном сајту општине Врњачка Бања, као и на огласној табли Општинске
управе, а увид у наведни документ, заинтересовани грађани су могли да остваре у
Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
Јавну расправу је отворио Славиша Пауновић, зам.начелника Општинске управе, у
својству медијатора.
Гордан Узуновић је у образложењу ове одлуке, истакла да је разлог за предлог
Ребаланса, у циљу стварања услова за функционисање јавне расвете, где недостају
средства у износу од око 25 милиона динара, због измена система обрачуна ел.енергије,
стварања услова за комунално депоновање смећа, релаизације активности председника
општине, усаглашавање са законом ради функционисања Дирекције за планирање и
изградњу и усаглашавање са Законом о јавним предузећима. Увећање буџета се планира за
72.304.000,00 динара, а о расходној страни је известила по апропријацијама.
Терзић Бојан је поднео писану примедбу и истакао да су још 3. јануара доставили
служби допис за недостајуће средства која су доспела у 2015.години, за намирнице и
сталне трошкове, која средства треба уврстити у неки наредни ребаланс.
У писаном захтеву ПУ ''Радост'' се обраћа са молбом за повећање средстава на
позицији 424- Специјализоване услуге у износу од 675.000 динара, за потребе здравствене
заштите у 2016.години, из извора финанисрања 01-Буџет.
Родољуб Џамић је говорио о ситуацији у буџету, обзиром на умањен прилив
прихода, не подржава да се укине апропријација за водовод и канализацију, јер ће се на тај
начин онемогућити ЈП да конкурише за средства из других извора финансирања. Што се
тиче ситуације са јавном расветом, сматра да се може извршити уштеда планом

рестрикције за јавну расвету, као и
уштедама за планиране расходе за путну
инфраструктуру.
Такође је говорио о буџету за пољопривреду, где је потребно испитати да ли је
реално планиран износ, а сагледати и начин трошења са ове позиције. Потребно је решити
питање међусобних потраживања између општине, ЈП ''Бели извор'' и ЈП ''Борјак'', јер ово
питање мора бити решено, а која проистичу из периода од неколико година. Истиче да је
буџет планиран у складу са Одлуком о максималном броју радника, и на крају се осврнуо
на инвестиције, као и започет пројекат реализације уређења и реконструкције сале СО.
Саша Миодраговић је истакао да је Центру за соц.рад умањен износ од 2.000.000
динара, а на основу трансфера са виших нивоа власти, при чему рекао да Центар још нема
лиценцу за пружање услуга, и да није извесно да ће је добити до краја 2016.године, што
проузрокује недостатак средстава за измирење преузетих обавеза из области соц.заштите.
Гордана Узуновић је одговрила да су била планирана средства од око 8.000.000
динара, а овим смањењем остаће 6.000.000 динара, с тим да се не прузимају нове обавезе у
складу са инструкцијама Службе.
Представник ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Јелена Лазовић, је истакла да су
предлог поднели Општинском већу, дана 17. јуна 2016.г., да се са позиције - Одржавање
паркова и зеленила ''Борјак и Нови аутопревоз'', умањи износ од 18.000.000 динара и
умањи апропријација за ком.хигијену ЈП ''Бели извор'' за 8.600.000 динара, а за укупан
износ планира и уведе нова апропријација за ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа''.
Живорад Јаћимовић је дао додатна објашњења за трансферна средства у износу од
2.300.000 динара, и предлаже да се са апропријације која је намењена за саветодавно
терапијске услуге за особе са сметњама у развоју умањи за 700.000 динара и да се за исти
износ увећа предложена апропријација за социјана давања из буџета преко Центра за
социјани рад, а да се посебним актима изврши расподела наменских трансферних
средстава ресорног министарства, из којих би се финансирале иновативне услуге
пружаоца социјалних услуга.
Такође, обзиром да Служба има 2 захтева за вантелесну оплодњу, предлаже
увећање позиције 472 –накнада за соц.заштиту из буџета за 185.000 динара.
У писаном облику, Туристичка организација се обратила са захтевом за додатна
средства на позицији 411 и 412 за плате у висини од 400.000 динара, која би се формирала
тако што ће се умањити позиције 411 и 412 код Спортског центра.
ОО Синдиката Општинске управе, предлаже расподелу на следећи начин:
- Општинско правобранилаштво, ред.бр.38, назив-социјална давања запослених,
ек.клас.414 увећа за 70.000 динара
- Општинска управа, ред.бр.5, назив апропријације-социјална давања
запосленима,, ек.клас. 414 увећа за 430.000 динара, а умањи апропријација на
ред.бр.82, ек.клас.48191 за 500.000 динара.
Народна библиотека ''др Душан Радић'', се писаном облику обратила захтевом да се
уваћају позиције: 415 Накнаде трошкова за запослене за 300.000 динара, 424- Спец.услуге
за 400.000 динара, 425-Текуће поправке и одржавање за 500.000 динара и 515немат.имовина за 200.000 динара, са наведеним разлозима за увећање наведених
апропријација.
Јавна расправа је завршена у 12,40 сати.
Записник сачинили:
Јасмина Трифуновић
Гајшек Олгица

