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214. 
 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на 33. редовној седници одржаној дана 

28.9.2015. године, на основу чл.110.Закона о 

социјалној заштити („Сл.гласник Републике 

Србије“ бр.24/11) и чл.9. и 60. Одлуке о 

социјалној заштити општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр16/11), 

чл. 59.Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр,13/14-

пречишћен текст и 16/14) и чл. 33. 

Пословника о раду Општинског већа 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр.7/09), 

доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ 

ОРГАНИЗОВАЊА ДОБРОВОЉНОГ 

РАДНОГ АНГАЖОВАЊА 

 

Члан 1. 

 

          Овим  Правилником утврђује се начин 

организовања добровољног радног 

ангажовања радно способних лица, која су у 

стању социјалне потребе, а Установи Центар 

за социјални рад општине Врњачка Бања ( у 

даљем тексту:Центар) поднела су захтев за 

остваривање права на једнократну новчану 

помоћ или неку другу врсту помоћи 

предвиђену Одлуком о социјалној заштити 

општине Врњачка Бања, као и услови и 

поступак за остваривање права на 

добровољно радно ангажовање на територији 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

 

Право из претходног члана овог 

Правилника могу да остваре радно способни, 

незапослени појединци и чланови њихових 

породица, који се нађу у изузетно тешкој 

материјалној ситуацији и корисници су права 

на новчану социјалну помоћ у складу са 

Законом о социјалној заштити или 

корисници права на једнократну новчану 

помоћ или неке друге врсте помоћи ( права и 

услуге) предвиђене Одлуком о социјалној 

заштити општине Врњачка Бања, а у складу 

са Одлуком о социјалној заштити општине 

Врњачка Бања. 

 

           Члановима породице у смислу 

остваривања права на добровољно радно 

ангажовање сматрају се брачни и ванбрачни 

другови, деца (брачна ,ванбрачна, усвојена и 

узета на издржавање) и сродници у правој 

линији, а у побочној до другог степена 

сродства, под условом да живе у заједничком 

домаћинству. 

 

            Од добровољног радног ангажовања 

изузимају се лица млађа од 15 година, а за 

лица од 15. до 18. године је потребно 

лекарско уверење и сагласност родитеља. 

 

           Центар упућује радно способна лица 

на радно ангажовање првенствено у јавне 

установе,  предузећа и органе и организације 

основане од стране Општине Врњачка Бања 

(у даљем тексту: наручиоци посла ), или их 

Центар непосредно ангажује на пословима 

пружања услуга од значаја за живот 

корисника (хуманитарне активности,помоћ 

старима и болеснима и др.), уз писмену 

изјаву о прихватању добровољног радног 

ангажовања корисника права. 

    

   Са напред поменутим правним 

лицима Центар закључује Протокол о 

сарадњи. 

 

Исказане потребе потписника 

Протокола за радним ангажовањем, 

достављају се Центру. 

 

Правна лица са којима је закључен 

Протокол о сарадњи пружиће логистичку, 

теоријску и практичну обуку и заштиту на 

раду добровољно радно ангажованим лицима 

о сопственом трошку. 

 

Члан 3. 

 

          Добровољно радно ангажовање лица, у 

смислу члана 2. овог Правилника, спровешће 

се у локалној заједници на пословима 

уређења паркова, јавних површина, пружања 
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услуга предвиђене Одлуком о социјалној 

заштити општине Врњачка Бања и свим 

другим пословима од непосредног и 

свакодневног значаја за живот грађана 

општине Врњачка Бања (хуманитарне акције, 

помоћ старима и болеснима, и др.), али и на 

другим пословима на основу исказане 

потребе наручиоца посла и радне 

способности, знања и вештине коју поседује 

корисник права. 

 

           Накнада за један сат добровољног 

радног ангажовања утврђује се на основу 

минималне зараде по радном часу утврђене 

одлуком Социјално – економског савета  

Републике Србије у периоду, који претходи 

месецу радног ангажовања и исту исплаћује 

Центар ангажованом лицу. Центар 

ангажованом лицу наведени износ накнаде 

исплаћује кроз једнократну помоћ или у 

натури ( у вредности накнаде која би била 

исплаћена), као вид материјалне подршке 

односно другог права предвиђеног Одлуком 

о социјалној заштити.  

 

 Лице из чл. 2 овог Правилника могу у 

току једне календарске године бити 

добровољно радно ангажована највише до 

400 радних часова, а не више од 100 радних 

часова у току једног месеца. 

  

 О поштовању одредаба из претходног 

става овог члана Правилника, непосредно и 

заједно се старају наручиоци посла и Центар, 

о чему имају обавезу вођења интерне 

евиденције. 

  

           Изузетну цену сата добровољног 

радног ангажовања, Општинско веће 

општине Врњачка Бања, може, ако 

објективне околности налажу, кориговати у 

току календарске године. 

 

           За свако радно ангажовано лице 

Наручилац посла врши уплату у износу 

наведеном у ставу 2. овог члана  Центру. 

 

 У случају радног ангажовања 

корисника у јавној установи,  предузећу и 

органу и организацији основане од стране 

Општине Врњачка Бања, на пословима који 

су предвиђени Планом и програмом истих, за 

текућу годину, и финансирају се из буџета 

Општине дужни су да Центру изврше 

исплату у складу са ставом 2 овог члана. 

 

 Наручилац посла је дужан да Центру 

пружи доказ ( гаранцију) да изведени радови 

од стране корисника нису већ финансирани 

из буџет Општине, а све у циљу избегавања 

двоструког плаћања. 

 

 Центар ће за све извршене општинске 

послове, а који представљају манипулативни 

трошак ( трошак обраде- зараде запослених ) 

обезбеђивати из средстава буџета Општине 

Врњачка Бања опредељених за једнократне 

помоћи и друге врсте помоћи и услуга 

предвиђене Одлуком о социјалној заштити, 

као и накнада које Наручиоци посла 

исплаћују Центру на име радног ангажовања 

корисника. 

 

 Сваки наручилац је дужан да на име 

осигурања корисника изврши уплату код 

осигуравајућег друштва и поштује законом 

прописане мере заштите на раду за свако 

радно ангажовано лице. Такође, наручила 

посла обезбеђује топли оброк и превоз 

корисника у складу са својим инернима 

актима.  

  

Члан 4. 

 

На основу исказане потребе 

Наручиоца посла и тренутне ситуације 

подносилаца захтева за једнократну новчану 

помоћ, одн. корисника сталне социјалне 

помоћи, Центар процењује да ли и кога је 

потребно упутити на рад код одговарајућег 

наручиоца посла, и о томе доноси посебно 

Решење о упућивању. 

 

            Решењем о упућивању, које доноси 

Центар, одређује се лице које се упућује, 

наручилац посла коме се упућује, 

максималан број часова у току појединачног 

месеца, као и број месеци и конкретни 

месеци у којима сваки корисник може бити 

добровољно радно ангажован. 

 

У току једног месеца, од стране 

једног Наручиоца, максимално се може 

ангажовати 20 лица, одн. корисника 

једнократне  новчане помоћи.   

 

Наручиоци посла, у које је Центар 

упутио лице/а на добровољно радно 

ангажовање, достављају Центру Извештај о 

укупном броју сати проведених на раду, у 

чијем наративном делу у кратком и сажетом 

облику наводе конкретно обављање 

активности у том месецу, за свако упућено 

лице и то једном месечно, најкасније до 5-ог 

у месецу за претходни месец. 

 

       У случају непоштовања, односно 

прекорачења, максималног броја сати и 
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месеци, дефинисаних Решењем о упућивању, 

сав преостали рад сматраће се волонтерским 

и за тај рад неће се исплаћивати накнада за 

добровољно радно ангажовање. 

 

        На основу укупног броја сати 

проведеног на добровољном радном 

ангажовању Центар доноси решење о 

признавању права на једнократну новчану 

помоћ у виду накнаде за добровољно радно 

ангажовање. 

 

Члан 5. 

 

        Накнада за добровољно радно 

ангажовање може се пружити у новчаном 

износу, натури или обезбеђивањем 

потребних ствари за задовољавање основних 

животних потреба, на предлог стручног 

радника. 

 

          Задовољавањем животних потреба 

сматра се набавка неопходних ствари за 

домаћинство као што су животне намирнице, 

огрев, лекови, хигијенски прибор, неопходна 

гардероба, као и задовољавање других 

потреба изазваних специфичним стањем или 

ситуацијом ( дуг за утрошену електричну 

енергију, воду комуналне услуге и друго). 

 

           Уколико лице из члана 2. овог 

Правилника одбије понуђени посао из 

неоправданих разлога, губи право на 

једнократну новчану помоћ следећих шест 

месеци. 

 

 Оправданим разлогом за одбијање 

понуђеног посла сматра се болест, а као 

доказ лице је дужно да достави потврду 

надлежне здравствене организације. 

 

          Уколико не постоје објективне 

околности за добровољним радним 

ангажовањем и поред сагласности лица за 

ангажовање, односно чланове његове 

породице, исти задржавају право на 

једнократну новчану помоћ и друге помоћи 

предвиђене Одлуком о социјалној заштити. 

 

          Изузетно када је у питању неодложна 

ситуација за једнократном новчаном помоћи, 

Центар одн. директор, на предлог стручног 

радника, може одобрити и исплатити, и пре 

него што радно ангажовани корисник буде 

упућен на рад, а корисник ће накнадно 

обавити посао у вредности (број часова) 

исплаћеног износа, прерачунато у складу са 

чланом 3 став 2овог Правилника. 

 

Члан 6. 

 

            Средства за исплату једнократне 

новчане помоћи по основу добровољног 

радног ангажовања  обезбеђују се из буџета 

општине Врњачка Бања и накнада које 

Наручиоци посла исплаћују Центру на име 

радног ангажовања корисника. 

 

Члан 7.  

 

 Центар може упућивати кориснике и 

код других Наручиоца посла, ван јавног 

сектора ( у предузећа, код предузетника и 

др.), при чему ће се обрачун накнаде за радно 

ангажовање вршити у складу са чл.3 став 2. 

овог Правилника. Ова средства се уплаћују 

Центру.  

 

Члан 8. 

 

Овај Правилник ступа на снагу и 

примењиваће се од дана доношења. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број : 400-1858/15 од 28.8.2015.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић с.р. 

 

 

 

 

215. 

 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

телефонској седници, одржаној дана 9.10.2015. 

године, на основу основу Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 

испр. и 108/2013), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2015.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 21/14, 5/15, 8/15 и 10/15), 

члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.13/14-

пречишћен текст и 16/14), члана  33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-1005/15; 400-

1006/15 од 9.10.2015.год.,  доноси  

 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
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О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

БР.400-1005/15 ОД 19.5.2015.ГОДИНЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр.21/14,  5/15, 

8/15 и 10/15) у оквиру раздела 2.2. Стална и 

текућа резерва, функционална класификација 

160, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 функционисање 

локалне самоуправе, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 

одобрена су средства у укупном износу од 

2.000.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4.21. Установа "Спортски 

центар",функционална класификација 810, 

програм 1301 развој спорта и омладине, 

програмска активност 1301-0003 Одржавање 

спортске инфраструктуре, економска 

класификација 512, назив економске 

класификације Машине и опрема. 

 За наведени износ умањена је планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећана 

апропријација 512 Машине и опрема. 

 

2.  Закључак и Решење Општинског већа бр. 400-

1005/15  од 19.5.2015.г. стављају се ван снаге 

након разматрања мишљења Службе за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и  

Општинско веће сада доноси  Решење о укидању 

Решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве на основу Закључка Општинског већа бр. 

400-1005/15; 400-1006/15 од 9.10.2015.године. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Установа "Спортски центар" 

Врњачка Бања. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1005/15 од 9.10.2015.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                      Андрија Боћанин с.р            

 

 

 

216. 

 

      Општинско веће општине Врњачка 

Бања телефонској седници, одржаној дана 

9.10.2015. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2015.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 21/14, 5/15, 8/15 и 

10/15), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.13/14-

пречишћен текст и 16/14), члана  33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-1005/15; 400-

1006/15од 9.10.2015.год.,  доноси  

 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

БР.400-1006/15 ОД 19.5.2015.ГОДИНЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр.21/14,  5/15, 

8/15 и 10/15) у оквиру раздела 2.2. Стална и 

текућа резерва, функционална класификација 

160, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 функционисање 

локалне самоуправе, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 

одобрена су средства у укупном износу од 

800.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4.21. Установа "Спортски 

центар",функционална класификација 810, 

програм 1301 развој спорта и омладине, 

програмска активност 1301-0003 Одржавање 

спортске инфраструктуре, економска 

класификација 425, назив економске 

класификације Текуће поправке и одржавање. 

 За наведени износ умањена је планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећана 

апропријација 425 Текуће поправке и одржавање. 

 

2.  Закључак и Решење Општинског већа бр. 400-

1006/15  од 19.5.2015.г. стављају се ван снаге 

након разматрања мишљења Службе за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и  

Општинско веће сада доноси  Решење о укидању 

Решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве на основу Закључка Општинског већа бр. 

400-1005/15, 400-1006/15 од 9.10.2015.године. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Установа "Спортски центар" 

Врњачка Бања. 
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5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1006/15 од 9.10.2015.године                                    

                                                                                                                   

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                      Андрија Боћанин с.р     
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  Општинско веће општине Врњачка 

Бања телефонској седници, одржаној дана 

9.10.2015. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2015.год. („Сл. 

лист општине Врњачка Бања", бр. 21/14, 5/15, 

8/15 и 10/15), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана  

33. Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка Општинског 

већа бр. 400-1961/15 од 9.10.2015.год.,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 21/13, 5/15 8/15 и 

10/15) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, функционална класификација 160, 

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства 

у укупном износу од 1.280.000,00 динара, од чега 

износ од 200.000,00 динара у корист 

апропријације економске класификације 421 

назив економске класификације Стални 

трошкови и износ од 1.080.000,00 динара у у 

корист апропријације економске класификације 

424 назив економске класификације 

Специјализоване услуге у разделу 4.21. Установа 

"Спортски центар",функционална класификација 

810, програм 1301 развој спорта и омладине, 

програмска активност 1301-0003 Одржавање 

спортске инфраструктуре. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 421 Стални трошкови и 

апропријација 424 Специјализоване услуге. 

 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

1961/15 од 9.10.2015.г. а поводом захтева 

Установе "Спортски центар" Врњачка Бања бр. 

400-1961/15 од 5.10.2015.године. 

 

3.О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Установа "Спортски центар" 

Врњачка Бања. 

 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1961/15 од 9.10.2015.год. 

 

                                                         

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                      Андрија Боћанин с.р    , 

 

 

218. 

 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.56. став 1. тачка 16. Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка  Бања,  бр.13/14),  чл. 

17. ст.1.тачка 2. и чл.19.ст.1.тачка 5 

Закона о безбедности саобраћаја 

( ''Сл.гласник 41/2009, 53/2010 и 101/2011) 

доноси   

 

 

                          О Д Л У К У   О 
ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ 

ВОЗИЛА  DACIJA SANDERO AMBIANCE  

У   ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА ,  ПС У ВРЊАЧКОЈ 

БАЊИ 

 

Члан 1. 

              Овом Одлуком даје се , без 

накнаде, Полицијској станици Врњачка 

Бања, на коришћење путничко возило 

DACIJA SANDERO AMBIANCE   , у 

јавној својини Општине Врњачка Бања , 

сходно чл. 17. ст.1.тачка 2. и 

чл.19.ст.1.тачка 5. Закона о безбедности 
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саобраћаја,   са следећим 

карактеристикама: 

- Путничко возило марке  DACIJA 

SANDERO AMBIANCE   1,2  16V, број 

шасије UU15SD3353654718,  број  мотора 

D4FF732F362898 ,Еуро -6 , број седишта 

за седење  5,     боја бела,    не 

регистрован,  година производње 2015 .                    

                Описано возило Општина 

Врњачка Бања је стекла у отвореном 

поступку јавне набавке предметног 

возила , који је спроведен сагласно 

Закону о јавним набавкама –ЈНД  10/2015. 

                Путничко возило прибављено је 

по цени од 826.667,00 без обрачунатог 

ПДВ-а односно по цени од 992.000,00 са 

обрачунатим ПДВ-ом. 

  

Члан 2. 

                Полицијска станица Врњачка 

Бања, преузима на коришћење возило из 

чл.1. ове Одлуке и у обавези је да исто 

користи у складу са природом и наменом 

ствари са пажњом доброг привредника и 

домаћина, да истим управља у складу са 

чл.24. Закона о јавној својини, односно да 

исто одржава, обнавља и унапређује у 

свему сагласно важећим законским 

прописима за ову врсту покретних ствари 

и другим важећим актима општине 

Врњачка Бања. 

 

 

Члан 3. 

                Полицијска станица Врњачка 

Бања, нема право располагања, отуђења, 

стављања заложног права или ког другог 

стварног права на описаном путничком 

возилу. 

                        

Члан 4. 

                О давању на коришћење 

путничког возила из чл.1. ове одлуке 

председник општине ће закључити 

уговор са Полицијском станицом 

Врњачка Бања , којим ће се ближе 

прецизирати услови коришћења 

предметног возила као и све обавезе 

корисника које произилазе из коришћења 

истог. 

                По закључивању уговора 

извршиће се записнички примопредаја 

возила ближе описаног у чл.1.ове Одлуке. 

               За спровођење ове одлуке 

задужено је Одељење за општу оправу и 

заједничке послове Општинске управе 

општине Врњачка Бања.  

       

Члан 5 . 

              Путничко возило из чл.1.ове 

Одлуке се не може уписати на име 

корисника права код надлежног органа 

унутрашњих послова. 

                                                                      

Члан 6. 

              Ова Одлука ступана снагу 

наредног дана од дана доношења , а 

објавиће се у Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

  Бр. 344-274 /15 од    26.10.2015.г. 

 

 

                                                                         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                             

Бобан Ђуровић       
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