
НАЦРТ 

 

Скупштина општине Врњачка Бања на својој  ___седници одржаној _______ 2018. 

године, на основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл. 

гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 190. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 88/17), и члана 36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), доноси 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом 

на територији општине Врњачка Бања 

 

Члан 1 

У Одлуци о финансијској подршци породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 2/18-пречишћен текст), у Поглављу 

4.ПРАВО НА ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ,  у чл.21а, став 1.  се мења и 

гласи:  

             ''Изузетно,  може се додељивати новчана помоћ по захтеву даровитих ученика, 

односно студената без спровођења поступка утврђеног чланом 21. став 2. ове одлуке, на 

основу доказа о испуњености услова из члана 18., 19. и 20. ове одлуке, о чему решење доноси  

организациона јединица Општинске управе надлежна  за послове образовања.'' 

 

Члан 2. 

 У чл.23. у ставу 1.  после речи: ''односно'', додаје се реч: ''до'', а остали текст наставља. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.__________од _______________. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ дефинисан је: 

- чланом 9 Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 

115/05 и 107/09) којим је прописано да Општина може, уколико је обезбедила средства, да 

утврде и друга права, већи обим права од права утврђених наведеним законом и повољније 

услове за њихово остваривање; 

- Чл.190. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), је 

прописано да установа може учешћем јединице локалне самоуправе или од проширене 

делатности да обезбеди средства за виши квалитет у области предшколског, основног и 

средњег образовања и васпитања, а ова средства користе се за побољшање услова 

образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање 

програма који нису основна делатност установе, за исхрану и помоћ деци и ученицима.  

Разлог за доношење Одлуке и објашњење правних института: је враћање 

надложности за одлучивање о наведеном праву првостепеном органу, с тим да Општинско 

веће остаје да одлучује у другом степену, што је предвиђено у чл.1.овог предлога. 

Члан 2. се односи на ближе прецизирање могућности одређивања новчане помоћи за 

ученике основних и средњих школа, до 50% у односу на износ помоћи која је утврђена за 

студенте. 



Финансијска средства за реализацију ове Одлуке планирана су буџетом општине 

Врњачка Бања за 2018. годину у разделу 4, глава 4.01.10., функционална класификација 900, 

програмска класификација 0901-социјалн а и дечија заштита, програмска активност 0006-

подршка деци и породици са децом, редни број позиције 98, економска класификација 47271, 

назив позиције - Накнада  из буџета за образовање планирана средства буџетом за 2018. 

годину у укупном износу од 1.000.000,00 динара 

 

Ступање на снагу: Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 

                   

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА        НАЧЕЛНИК 

       Живорад Јаћимовић            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ     

 Славиша Пауновић            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


