
 

НАЦРТ ОДЛУКЕ 

 

 Скупштина општине Врњачка Бања на __________седници одржаној дана ________ 2018.године 

на основу члана 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр.113/2017 и 

50/2018) и члана 36. Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.23/16-

пречишћен текст), доноси 

 

ОДЛУКУ 

о приступању општине Врњачка Бања у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка 
 

 

Члан 1 

 

Општина Врњачка Бања приступа у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка, у 

циљу обезбеђивања финансијских олакшица при куповини робе и пружању услуга породицама са троје 

и више деце како би се побољшали услови истих за задовољавање основних потреба, као и побољашао 

материјални положај наведених породица.   

                                                                    

Члан 2 

 

Општина Врњачка Бања поднеће пријаву за учлањење у Удружење „Покрет за децу три плус“ 

Управном одбору Удружења, а сходно статуту напред наведеног удружења, како би се поступак 

приступања у чланство спровео. 

  

Члан 3  

 

Даном ступања у чланство општина Врњачка Бања прихвата износ чланарине од 6 динара по 

становнику локалне самоуправе која приступа чланству утврђене Одлуком Скупштине Удружења 

„Покрет за децу три плус“ од 24.05.2018.године, и која чланарина с обзиром на број становника 

општине Врњачка Бања за 2018.годину, за полугодишњи период износи 80.000,00 динара. 

Чланарина за сваку наредну календарску годину утврђује се одлуком Скупштине Удружења 

„Покрет за децу три плус“ Чачак. 

             

            Члан 4 

 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Сл. листу општине Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број:             /18 од            .2018.године  

                                                                                                                                

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                           Иван Радовић                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ 

Чланом 1.  Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр.113/2017 и 

50/2018) прописано је да се финансијска подршка породици са децом додељује ради побољшања услова 

за задовољавање основних потреба деце, усклађивања рада и родитељства, посебног подстицаја и 

подршке родитељима да остваре жењењни број деце, побољшања материјалног положаја породица са 

децом, породица са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и породица са децом без 

родитељског старања. 

Објашњење основних правних института и разлози за доношење акта је обавеза прописана 

Организационој јединици Општинске управе општине Врњачка Бања надлежној за послове друштвене 

бриге о деци и породици да предложи Нацрт Одлуке из ове области која ће за циљ имати финансијску 

подршку породици са децом којом се омогућава: виши ниво друштвене одговорности за породицу са 

децом, боље праћење, једноставније процедуре, укључивање већег броја корисника, ограничење 

максималног износа финансијске подршке по различитим видовима како би се већем броју породица 

који имају потребу и испуњавају услове пружила подршка.  

Ступање на снагу: Одлука о изменама и допунама ступа на снагу даном објављивања у 

сл.гласилу општине.  

 Финансијска средства за реалиацију ове одлуке планираће се у буџету за текућу годину, а 

утврђују се актом председника у складу са могућности буџета. 

                                                                                           

 


