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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
246. 
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 2. седници сазваној по хитном поступку 
одржаној  30.9.2013.године, на основу 
члана 2а и члана 67 став 4 тачка 3) Закона о 
пореском поступку и пореској администра-
цији („Службени гласник РС“ бр. 80/2002, 
84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 
55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. 
закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. 
закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 
93/2012 и 47/2013), Закључака Владе 
Републике Србије 05 број: 023-6895/2013 о 
усвајању Програма финансијске консоли-
дације привредних друштава Одбрамбене 
индустрије Србије са већинским држав-
ним/друштвеним капиталом и члана 36 
Статута општине Врњачка Бања ("Слу-
жбени лист Општине Врњачка Бања" број  
1/13-пречишћен текст), донела је 
 

О Д Л У К У 
О РЕГУЛИСАЊУ ПОТРАЖИВАЊА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА ОД  
„ПРВЕ ПЕТОЛЕТКЕ – НАМЕНСКЕ“ 

ТРСТЕНИК  
 

Члан 1 
Основни износ потраживања 

општине Врњачка Бања, по основу свих 
јавних прихода (уступљених и изворних) 
доспелих на наплату до 31. децембра 
2012.године  према привредном друштву 
„Прва петолетка – наменска“ Трстеник, 
матични број 07623950, ПИБ 101306823 је 
116.757.409,51 динара (податак из одговора 
на захтев за доставу података о висини дуга 
достављен од стране „Прве петолетка – 
наменска“ Трстеник број 400-1876/13 од 
05.09.2013.године). 

Укупан износ потраживања 
Општине Врњачка Бања према пореском 

дужнику „Прва петолетка – наменска“ 
Трстеник, представља износ основног 
потраживања из става 1 овог члана који се 
увећава са припадајућим каматама до 
31.12.2012.године и припадајућим износом 
валоризације у смислу члана 4. Закона о 
условном отпису камата и мировању 
пореског дуга, а на начин и под условима 
који је прописала Влада својим Закључком 
05 број: 023-6895/2013 од 
09.08.2013.године. 

Обрачун камате извршиће Општи-
нска управа – Одељење за финансије, 
локалне јавне приходе и привреду након 
достављања потребних података за обрачун 
камате од стране пореског дужника „Прве 
петолетка – наменска“ Трстеник. 
 

Члан 2 
Скупштина општине је сагласна да 

се потраживања по основу свих јавних 
прихода (уступљених и изворних) из члана 
1 ове одлуке уступе (пребију) са обавезама 
по Споразуму о одлагању плаћања 
пореског дуга за ЈП „Бели Извор“ број 110-
260/13 од 15.08.2013.године, који су 
закључили Министарство финансија и 
привреде, Општина Врњачка Бања и ЈП 
''Бели извор'' Врњачка Бања и  Споразуму о 
одлагању плаћања пореског дуга за ЈП 
„Борјак“ број 110-261/13 од 
15.08.2013.године, који су закључили 
Министарство финансија и привреде, 
Општина Врњачка Бања и ЈП ''Борјак'' 
Врњачка Бања. 

 
Члан 3 

Скупштина општине Врњачка Бања 
сагласна је са захтевом који је упутио 
председник општине Врњачка Бања према 
Влади Републике Србије за решавање 
проблема у пословању јавних комуналних 
предузећа број 400-2079/13 од 
17.09.2013.године у коме се предлаже 
Влади Републике Србије да потраживања 
општине Врњачка Бања односно учешће у 
капиталу привредног друштва „Прве 
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петолетке – Наменска“ Трстеник у износу 
од 116.757.409,51 динара увећаних за 
припадајућу камату за доцњу уступи 
Републици Србији и да Република Србија у 
истом износу умањи обавезу коју имају 
комунална јавна предузећа ЈП„Бели Извор“ 
и ЈП „Борјак“ према Министарству 
финансија – Пореској управи.  

Скупштина општине Врњачка Бања 
сагласна је да потраживања од осталих 
привредних друштава Прве петолетке која 
су у реструктурирању а која имају према 
јединици локалне самоуправе – општини 
Врњачка Бања  уступи Републици Србији 
уз умањење обавеза која имају комунална 
јавна предузећа ЈП„Бели Извор“ и ЈП 
„Борјак“ према Министарству финансија – 
Пореској управи у истом износу. 
 

Члан 4 
 Овлашћује се председник општине 
да реализује ову одлуку и достави 
Скупштини општине на сагласност сва 
потребна акта и уговоре о уступању 
потраживања и умањењу обавеза за 
комунална јавна предузећа ЈП„Бели Извор“ 
и ЈП „Борјак“ према Министарству 
финансија – Пореској управи, односно 
друга одговарајућа акта потребна за 
реализацију ове одлуке. 
 

Члан 5 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
листу општине Врњачка Бања". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

        Број: 400-1876/13од 30.9.2013.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
247. 
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 2. седници сазваној по хитном поступку, 
одржаној 30.9.2013.године, на основу 
чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), 
чл.12. и 58. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12), чл.24. Одлуке 
о промени оснивачког акта ЈП за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.2/13) и  чл.36. 
тачка 11.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/13-
пречишћен текст), донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника Привременог 
Надзорног одбора  Јавног предузећа за 
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 

Врњачка Бања 
 

Члан 1 
Врши се допуна решења Скупштине 

општине Врњачка Бања бр. 020-182/13  од  
17.9.2013.године, тако што се именује  
Бранислав Бежановић за председника  
Привременог Надзорног одбора ЈП за 
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања, испред оснивача. 
 

Члан 2 
 Ово решење се доноси због 
наступања разлога из чл. 58. Закона о 
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 
бр.119/12) и чл.24. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.2/13), обзиром 
да је Скупштина општине Врњачка Бања, 
као надлежни орган оснивача прихватила 
заључак Комисије за сагледавање стања и 
предлагање мера за реформу јавног 
сектора, ЈП „Борјак“ Врњачка Бања и ЈП 
“Бели извор“ Врњачка Бања, да оснивач у 
складу са својим овлашћењима из чл.58. 
Закона о јавним предузећима, а у циљу 
заштите општег интереса и отклањања 
поремећају у пословању предузме мере 
које се односе на промену унутрашње 
организације јавних предузећа, и 
разрешење органа које именује оснивач и 
именовање привремених органа. 
 

Члан 3 
 Ово решење ће се  објавити у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

      Број: 020-182/13  од  30.9.2013.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Родољуб Џамић,с.р. 
____________________________________ 
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248. 
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 2. седници сазваној по хитном поступку, 
одржаној 30.9.2013.године, на основу 
чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), 
чл.12. и 58. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12), чл.24. Одлуке 
о промени оснивачког акта ЈП за обављање 
комуналних делатности ''Бели извор'' 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.2/13) и  чл.36. тачка 11.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/13-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Привременог 

Надзорног одбора  Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели 

извор'' Врњачка Бања 
 

Члан 1 
 Врши се допуна решења Скупштине 
општине Врњачка Бања бр. 020-183/13  од  
17.9.2013.године, тако што се именује  
Зоран Малићанин за члана Привременог 
Надзорног одбора ЈП за обављање 
комуналних делатности ''Бели извор'' 
Врњачка Бања, испред оснивача. 
  

Члан 2 
 Ово решење се доноси због 
наступања разлога из чл. 58. Закона о 
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 
бр.119/12) и чл.24. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за за обављање 
комуналних делатности ''Бели извор'' 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.2/13), обзиром да је Скупштина 
општине Врњачка Бања, као надлежни 
орган оснивача прихватила заључак 
Комисије за сагледавање стања и 
предлагање мера за реформу јавног 
сектора, ЈП „Борјак“ Врњачка Бања и ЈП 
“Бели извор“ Врњачка Бања, да оснивач у 
складу са својим овлашћењима из чл.58. 
Закона о јавним предузећима, а у циљу 
заштите општег интереса и отклањања 
поремећају у пословању предузме мере 
које се односе на промену унутрашње 
организације јавних предузећа, и 
разрешење органа које именује оснивач и 
именовање привремених органа. 
 

 

Члан 3 
 Ово решење ће се  објавити у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

     Број: 020-183/13  од  30.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
249. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској  седници, одржаној 
дана 25.9.2013.године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 
93/12, 62/13 и 63/13испр.), чл.16 Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2013.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.22/12, 4/13 и 13/13), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13-пречишћен текст), и члана  33. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09),  доноси  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

1. Одобрава се коришћење средстава из 
буџета општине Врњачка Бања за 
2013.годину Предшколској установи 
''Радост'' Врњачка Бања за опремање вртића 
''Принцеза Катарина'' у Новом Селу, 
посуђем, гардеоберима са чивилуцима, 
спремиштима за креветиће и креветићима 
са апропријације средства за финансирање 
пројеката, функционална класификација 
400, економска класификација 500, назив 
позиције Издаци за нефинансијску 
имовину у износу од 1.200.000,00 динара из 
извора финансирања 01. 
2. О реализацији овог решења стара се  ЈП 
„Бели извор“ и одељење Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежно за 
послове финансија, и одељење надлежно за 
праћење извршења програма установа и 
Предшколска установа ''Радост'' Врњачка 
Бања. 
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3. Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2080 /13 од 25.9.2013.године 
 

   ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                 Андрија Боћанин,с.р. 
_____________________________________ 
 
250. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској  седници, одржаној 
дана 25.9.2013.године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 
93/12, 62/13 и 63/13испр.), чл.16 Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2013.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.22/12, 4/13 и 13/13), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13-пречишћен текст), и члана  33. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09),  по обавештењу 
установе Културни центар Врњачка Бања 
од 24.6.2013.године, а на предлог Одељења 
за финансије, локалне јавне приходе и 
привреду бр.400-2077/13 од 
25.9.2013.године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
БР.400-1941/13 ОД 13.9.2013.Г. 

 
I 

 Укида се решење Општинског већа 
општине Врњачка Бања бр.400-1941/13 од 
13.9.2013.г. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2077 /13 од 25.9.2013.године 
 

   ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                 Андрија Боћанин,с.р. 
_____________________________________ 
 

РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
251. 

На основу члана члана 9. Закона о 
платама у државним органима и јавним 
службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/01, 
62/06 - др. закон и 63/2006 – испр. др. 
Закона, 116/2008 – др.закони, 92/2011 и 
99/2011 – др.закон ), чланова 2. и 5. Уредбе 
о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 44/08 - пречишћен 
текст и 2/2012), 41. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 1/13), члана 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13), Одбор за административно манда-
тна питања и нормативна акта Скупштине 
општине Врњачка Бања, доноси следећу 

 
О Д Л У К У 

о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата изабраних и постављених лица у 

органима општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се 

коефицијенти за обрачун и исплату плата 
изабраним и постављеним лицима у 
органима Општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

Изабрана лица су лица које је 
изабрала Скупштина општине и то: 
председник Општине, заменик председника 
Општине, председник Скупштине општи-
не, заменик председника Скупштине опш-
тине и чланови Општинског већа. 

Постављена лица су лица које је 
поставио надлежни орган општине и то: 

- Скупштина општине поставља: 
секретара Скупштине општине, заменика 
секретара Скупштине општине, Општин-
ског јавног правобраниоца, заменика 
општинског јавног правобраниоца и грађа-
нског браниоца,  

- Председник општине поставља 
буџетског инспектора и помоћнике предсе-
дника општине за поједине области, 

- Општинско веће поставља наче-
лника Општинске управе и заменика наче-
лника Општинске управе. 
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Члан 3. 
Изабрана и постављена лица која су 

на сталном раду у органима општине 
Врњачка Бања за свој рад примају плату. 

 
Члан 4. 

Плате изабраних и постављених 
лица утврђује се на основу: 

1. основице за обрачун плата 
2. коефицијента који се множи 

основицом, 
3. додатка на плату, 
4. обавеза које запослени плаћа по 

основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање из плате, у складу са 
законом. 

 
Члан 5. 

Коефицијент изражава сложеност 
послова, одговорност, услове рада и 
стручну спрему. Коефицијент садржи и 
додатак на име накнаде за исхрану у току 
рада и регреса за коришћење годишњег 
одмора. 

 
Члан 6. 

Додатак на плату припада за: 
1. време проведено у радном односу 

(минули рад), 
2. дежурство и други случајеви рада 

дужег од пуног радног времена, одређени 
прописима (прековремени рад) 

3. рад на дан државног и верског 
празника 

4. рад ноћу (између 22,оо - 6,оо 
часова наредног дана) ако такав рад није 
вреднован при  тврђивању коефицијента 

5. рад у сменама. 
Додатак на плату из ст.1. овог члана 

обрачунава се и исплаћује у висини 
утврђеној посебним колективним угово-
ром, односно Анексом посебног колекти-
вног уговора и Правилником о раду, у 
складу са законом и подзаконским актима. 

 
Члан 7. 

Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата изабраних лица износе: 

-7,74 за председника општине, 
-7,35 за заменика председника 

општине , 
-7,00 за председника скупштине 

општине, 
-6,50 за заменика председника 

скупштине општине, 
-6,50 за чланове општинског Већа. 

Члан 8. 
Изабрано лице које није на сталном 

раду у органима општине има право на 
накнаду у износу од 70% од плате утврђене 
на начин из члана 7. ове Одлуке, уколико 
посебном одлуком скупштине општине 
није другачије утврђено. 

 
Члан 9. 

Коефицијенат за обрачун и исплату 
плата за постављена лица износи: 

1. За лица које поставља Скупштина 
општине: 

-  14,58  за Општинског јавног 
правобраниоца, 

- 13,52 за заменика Општинског 
јавног правобраниоца, 

- 13,33 за секретара скупштине 
општине, 

- 12,35 за заменика секретара 
скупштине општине, 

- 13,68 за грађанског браниоца. 
2. За лица које поставља председник 

општине: 
-   12,05 за буџетског инспектора, 
- 14,80 за помоћнике председника 

општине 
3. За лица које поставља Општинско 

веће: 
- 14,85 за начелника Општинске 

управе, 
- 14,67 за заменика начелника 

Општинске управе. 
 

Члан 10. 
Коефицијенти из чл.9 ове Одлуке за 
именована и постављена лица у Општи-
нској управи општине Врњачка Бања, по 
основу сложености и одговорности послова 
увећавају се за додатни коефицијент до 9.  
 

Члан 11. 
Коефицијенти утврђени за поста-

вљена лица из чл.9 увећан за коефицијент 
из члана 10  ове Одлуке,  по основу 
руковођења и одговорности увећава се 
највише до 30 %. 

 
Члан 12. 

Плата изабраних и постављених 
лица обрачунава се применом основица 
које се утврђују на основу смерница макро-
економске политике и аката Владе РС 
везано за раст зараде, у складу са располо-
живим средствима буџета планираним за 
ове намене, које ће се констатовати посе-
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бним закључком Одбора за админист-
ративно мандатна питања. 

 
Члан 13. 

Изабрана и постављена лица имају 
право на накнаду зараде за време 
одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад до 30 дана, у време 
празника, плаћеног одсуства и у др. 
случајевима под условима и у висини 
предвиђеним законом и другим прописима 
којима се уређују права из радног односа. 
Изабрана и постављена лица имају право 
на накнаду трошкова превоза на рад и са 
рада, дневнице за службена путовања, 
коришћење сопственог аутомобила и др., у 
висини и начин утврђен законом и другим 
прописима којима се уређују права из 
радног односа. 

 
Члан 14. 

Одбор за административно- манда-
тна питања донеће решења о утврђивању 
коефицијента за обрачун и исплату плата 
изабраним лицима у органима општине, 
као и за постављена лица од стране 
Скупштине општине и Општинског већа. 

Председник општине донеће 
решења о утврђивању коефицијената за 
обрачун и исплату плата лица која он 
поставља. Приликом одређивања коефици-
јената за обрачун и исплату плата поста-
вљених лица, надлежни орган, односно 
лице које доноси решење, ће у зависности 
од сложености и обима послова, као и 
одговорности, утврђивати и висину увећа-
ња коефицијента у складу са овом одлуком. 

 
Члан 15. 

Изабрано и постављено по Одлуци 
Скупштини општине, по престанку функ-
ције има право на плату у трајању од 6 
месеци у висини коју је имао у време 
престанка функције. 

Право на плату из става 1. овог 
члана изузетно се може продужити до 6 
месеци уколико у том времену изабрано и 
постављено лице стичу право на пензију. 

Права из става 1. и 2. овог члана 
престају заснивањем радног односа или 
стицањем права на пензију према 
прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању. 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата изабраних, 
именованих, постављених лица и 
запослених у органима општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.10/09 –пречишћен текст), Прва измена и 
допуне одлуке бр. 120-11/11 од 
23.03.2011.године и Друга измена и допуне 
одлуке бр. 120-32/12 од 25.04.2012.године.  

 
Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, примењиваће се од 
01.09.2013.године, а објавиће се у „Сл. 
листу општине Врњачка Бања“. 

 
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО 

МАНДАТНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА 
АКТА 

Број 120-75/13 од 30.09.2013.год. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
          Војислав Вујић,с.р. 

_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
252. 
 На основу чл.10. Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања  (''Сл.  лист 
општине Врњачка Бања'',  бр. 15/13), 
секретар Скупштине општине Врњачка 
Бања је сачинио пречишћен текст Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања,  
 
Пречишћен текст Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на 
територији општине Врњачка Бања 
садржи: 

 
1. Одлуку о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања  (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'',  бр. 22/12).  
 
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања  
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(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',  бр. 
2/13).  
 
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања  
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',  бр. 
15/13).  

     
            СЕКРЕТАР СО 
        Гајшек Олгица,с.р. 
Број: 400-2044/13 
Дана: 25.9.2013.године 
 

 
О Д Л У К A 

о финансијској подршци породици са 
децом на територији општине Врњачка 

Бања 
  (Пречишћен текст) 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
           Овом Одлуком утврђују се права на 
финансијску подршку породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања (у 
даљем тексту: Општине), услови и начин 
њиховог остваривања, начин обезбеђивања 
средстава и друга питања од значаја за 
остваривање ових права. 
 

Члан 2 
            Породицу у смислу ове одлуке чине: 
родитељи, односно старатељи, хранитељи, 
усвојитељи и деца, као и сродници у правој 
линији, а у побочној до другог степена 
сродства, под условом да живе у 
заједничком домаћинству и непосредно се 
стара о детету. 
            Подносилац захтева за остваривање 
права из ове одлуке је лице из ст.1.овог 
члана уколико није другачије прописано за 
поједине врсте права прописане овом 
одлуком. 
 

Члан 3 
             Права из ове Одлуке се могу се 
остварити породице уколико испуњавају 
опште услове:  

- Да су чланови породице држављани 
Републике Србије, 

- Да породица има пребивалиште на 
територији општине Врњачка Бања 
у трајању прописаном код оства-
ривања појединачних врста права, 

- Права по овој Одлуци остварују 
породице само у периоду док имају 
пребивалиште на територији општи-
не Врњачка Бања. Пресељењем 
пребивалишта са територијије општ-
ине Врњачка Бања, односно проме-
ном пребивалишта престају права 
утврђена по одредбама ове Одлуке. 

- Корисници права су у обавези да 
пријаве утицајне промене. 

 
Члан 4 

           Укупна финансијска подршка 
породици са децом по основу ове Одлуке 
може се остварити признавањем различи-
тих врста права прописаних овом Одлуком 
највише до износа у висини две просечне 
месечне зараде на територији општине 
Врњачка Бања утврђене у претходном 
годишњем нивоу.   
           Организациона јединица Општинске 
управе надлежна за послове образовања и 
дечје заштите по службеној дужности 
прибавља потребне податке о свим 
чињеницама из ове одлуке потребним за 
реализацију права из ове Одлуке, а по 
поднетом захтеву странке. 

Подносилац захтева за прибављање 
документације у обавези је да плати таксе, 
где је то предвиђено према актима 
надлежних органа. 

На основу  захтева и спроведеног 
поступка и прибављене документације 
наведене у члану 8 ове одлуке организа-
ционе јединице Општинске управе надле-
жне за послове дечије заштите и образова-
ња решењем одлучују о остваривању  
права. 

 
Члан 5 

Номинални износ права на 
финансијску подршку породици са децом 
утврђује се актом председника Општине за 
сваку календарску годину, у складу са 
финансијским могућностима и средствима 
обезбеђеним за ове намене у буџету 
Општине. 
 
II ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОД-
РШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 
Члан 6 

              Права на финансијску подршку 
породици са децом,  у смислу ове одлуке,  
јесу: 
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1. Право на једнократну новчану помоћ за 
рођење детета, 

2. Право на једнократну новчану помоћ 
породици породиље у којој су оба 
родитеља новорођенчета незапослена, 

3. Право на субвенционисање превоза 
деце која похађају вртиће, основне и 
средње школе на територији општине 
Врњачка Бања и на територији суседне 
општине Трстеник и града Краљева, 

4. Право на помоћ у школовању даровите 
деце,  

5. Право на субвенционисање трошкова 
вантелесне оплодње, 

6. Право на финансијску подршку породи-
ци са децом која су по редоследу 
рођења трећа или нареднорођена у 
породици, а похађају припремни предш-
колски програм или основну школу, 

7. Право на субвенционисање смештаја 
деце у Предшколску установу ''Радост'', 

8. Право на субвенционисање трошкова 
опремања деце за полазак у први разред 
основне школе. 

           
1.ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВ-
ЧАНУ ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА 
 

Члан 7 
Право на једнократну новчану помоћ 

остварује мајка живорођеног детета под 
условом да један од родитеља има 
пребивалиште најмање задњих пет година 
без прекида на територији општине Врњачка 
Бања, рачунајући до дана рођења детета.  

Захтев  се не може поднети за дете 
које није живо у моменту подношења 
захтева. 

Када се приликом порођаја роди 
више деце, мајка остварује право на 
једнократну новчану помоћ за свако 
живорођено дете. 

У случају да мајка није жива, да је 
напустила дете, или да је из објективних 
разлога спречена да непосредно брине о 
детету, право уместо мајке може остварити 
отац, односно лица из чл.2. ове Одлуке. 
 

Члан 8 
Право на једнократну новчану 

помоћ остварује се на основу подношења 
захтева од стране мајке односно лица из 
чл.7. ове Одлуке. 

Захтев обавезно садржи:  
- податке о мајци односно податке о 

лицу из чл.7.ове Одлуке и то: пуно 

име (очево име) и презиме мајке, 
односно лица из чл.7.ове Одлуке,  
тачну адресу, ЈМБГ, назнаку 
установе где се породиља породила,  
тачан назив ограна који је утврдио 
својство лица из чл.4.ове Одлуке и 
друге податке битне за одлучивање, 

- податак о незапослености или кори-
сништву новчане накнаде преко 
Националне службе за запошља-
вање. 

- податке о детету: пол, датум и време 
рођења, 

- текући рачун за исплату. 
Захтев за остваривање права на 

једнократну новчану помоћ може се 
поднети најкасније до навршена три 
месеца живота детета. 

 
2.ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВ-
ЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ПОРОДИ-
ЉЕ У КОЈОЈ СУ ОБА РОДИТЕЉА 
НОВОРОЂЕНЧЕТА НЕЗАПОСЛЕНА  
 

Члан 9 
Право на једнократну новчану 

помоћ остварује породица породиље у којој 
су оба родитеља новорођенчета незапо-
слена најмање задњих 30 дана до дана 
рођења детета и да нису корисници 
новчане накнаде преко Националне службе 
за запошљавање. 
 

Члан 10 
Права из чл.9.ове Одлуке остварују 

се под условима и на начин из чл.7  –  9  
Одлуке.                    

Захтев странке поред података на 
околности  наведене у претходном ставу 
садржи и податке на оклности из 
претходног члана. 

Захтев за остваривање права на 
једнократну новчану помоћ може се 
поднети најкасније до навршена три месеца 
живота детета. 
 

Члан 11 
Износ финансијске подршке поро-

дици породиље у којој су оба родитеља 
новорођенчета незапослена утврђује се као 
збир финансијске подршке за новорођенче 
и финансијске подршке у којој су оба 
родитеља новорођенчета незапослена и не 
може бити већи од двоструког износа права 
тачке 1 члана 6. ове Одлуке 
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3. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 
ПРЕВОЗА ДЕЦЕ КОЈА ПОХАЂАЈУ 
ВРТИЋЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА И НА ТЕРИТОРИЈИ 
СУСЕДНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК И 
ГРАДА КРАЉЕВА 
                                   

Члан 12 
                  Право на субвенционисање 
превоза у току наставне године у градском 
и приградском превозу имају: 
§ деца која похађају припремни 

предшколски програм са пратиоцем и 
редовни ученици основних и средњих 
школа; 
§ деца која похађају предшколску 

установу са пратиоцем и ученици који 
похађају основне и средње школе на 
територији Општине Врњачка Бања или 
на територијама других општина, 
односно градова, уколико на подручју 
општине немају одговарајуће васпитне 
или образовне установе, а на основу 
Мишљења Интерресорне комисије. 
§ редовни ученици основних и средњих 

школа који путују због потреба 
додатног стицања знања и вештина и 
тренирања у спортским клубовима на 
територији Општине и територији 
суседне општине Трстеник и града 
Краљева. 

 
Члан 13 

Право наведено у ставу 1 алинеја 1. 
члана 12, у виду месечне карте код 
овлашћеног превозника, остварују деца и 
ученици на основу спискова оверених од 
стране установе, односно школа и органи-
зационе јединице Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежне за посло-
ве образовања и достављених превознику 
коме је поверено обављање делатности на 
територији Општине . 

 
 Члан 14 

Право наведено у ставу 1 алинеја 2. 
члана 12, у виду месечне карте код 
овлашћеног превозника, остварују деца и 
ученици на основу потврде издате од 
стране школа и организационе јединице 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
надлежне за послове образовања и доста-
вљених превознику коме је поверено обав-
љање делатности на територији Општине. 

  

Члан 15 
Право на делимично субвенци-

онисање превоза, највише до 15 одлазака и 
повратака месечно, имају ученици 
основних и средњих школа који путују због 
потреба додатног стицања знања и 
вештина, или тренирања у спортским 
клубовима на територији Општине, или на 
територији суседне општине Трстеник и 
града Краљева.  

Право из става 1 на субвенци-
онисање превоза остварује се у висини до 
70% од цене превоза за дане у којима 
путују из наведених разлога, према 
ценовнику превозника и могућностима 
буџета Општине, који проценат се утврђује 
актом из члана 5. ове Одлуке. 

О додатном стицању знања, односно 
тренирању у спортском клубу, надлежни 
орган Општинске управе прибавља потв-
рду о додатном стицању знања и вештина, 
или тренирања у спортским клубовима, на 
основу које сачињава решење о оствареном 
праву на делимично субвенционисање 
превоза. 

Решење се реализује у складу 
уверењем о присутности на месечном 
нивоу које се доставља на реализацију 
Одељењу за финансије и буџет. 
 

Члан 16              
Право на субвенционисан  превоза 

прописано овом одлуком може се реализо-
вати само код овлашћеног превозника са 
којим општина има закључен уговор о 
поверавању послова обављања превоза 
путника у градском и приградском 
саобраћају. 

Деца и ученици која остваре право 
на субвенционисан превоз могу користити 
неограничен број вожњи на свим линијама 
у градском и приградском саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања. 

 
Члан 17 

Овлашћени превозник са Општином 
закључује уговор којим ближе уређује 
међусобна права и обавезе за субвенци-
онисање превоза деце и ученика основних 
и средњих школа на територији Општине и 
на територији друге општине, односно 
града,  будући да се изван територије 
општине одвија међумесни саобраћај. 
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4. ПРАВО НА ПОМОЋ У ШКОЛО-
ВАЊУ ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ  

 
Члан 18 

Права на једнократну новчану 
помоћ имају ученици средњих школа и 
студенти основних академских и 
дипломских академских студија- мастер, 
акредитованих високошколских установа, 
који су први пут уписани у одређени 
разред, односно годину студија у текућој 
школској години, и који имају 
пребивалиште са својом породицом на 
територији општине Врњачка Бања, 
најмање задњих пет година, до дана 
подношења захтева за једнократну помоћ. 

 
Члан 19 

Право из члана 18. остварује ученик 
који поред постигнуте просечне оцене од 
5,00 у претходно завршеном разреду има 
освојено једно од прва три места из једног 
предмета на окружном такмичењу, односно 
у дисциплини или смотри, којa je 
обухваћенa Календаром такмичења и 
смотри Министарства просвете и науке РС. 

 
Члан 20 

Право из члана 18. остварује студент 
који није губио ниједну годину током 
студија, нити мењао високошколску уста-
нову, који је према наставном програму 
високошколске установе на којој студира 
положио све испите из претходне године 
студија и постигао просечну оцену најмање 
9,00. 

 
Члан 21 

Захтеви за доделу једнократне 
новчане помоћи достављају се организа-
ционој јединици надлежној за послове 
образовања Општинске управе општине 
Врњачка Бања, најкасније до 15. новембра 
текуће године.  

Захтеве подносе ученици средњих 
школа и студенти високошколских уста-
нова, са одговарајућом пратећом докумен-
тацијом, којом документују  тражене 
услове. 

 
Члан 22 

Право из члана 18. имају ученици и 
студенти, без обзира на остварено право на 
ученичке, и студентске кредите или 
стипендије по другом основу. 
 

Члан 23 
Висину износа једнократне новчане 

помоћи утврђује извршни орган за сваку 
школску годину и може да износи до 
висине износа просечне зараде у Врњачкој 
Бањи, према последњем објављеном 
податку надлежног републичког органа за 
послове статистике за студенте, односно 
50% од наведеног износа за ученике. 

 
5. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 
ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛО-
ДЊЕ 

 
Члан 24 

Право на финансијску подршку 
могу да остваре парови који због 
стерилитета или привремене неплодности 
немају децу,  а обухваћени су поступком 
вантелесне оплодње. 

 Индикације за вантелесну оплодњу 
могу бити и стерилитет жене и стерилитет 
мушкарца. 
 Право на финансијску подршку 
могу да остваре парови који имају 
пребивалиште на територији општине 
Врњачка Бања, с тим да један од партнера 
има пребивалиште најмање задњих пет 
година пре дана подношења захтева и да су 
држављани Републике Србије. 

Право на надокнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу могу да остваре 
парови под условом да жена у моменту 
подношења захтева није навршила 
41.годину живота и да је у периоду до 
подношења захтева искористила право на 
максимални број покушаја вантелесног 
оплођења у складу са актом Републичког 
завода за здравствено осигурање којим се 
регулишу обим и права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог 
осигурања. 

Право на надокнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу може да оствари пар 
за услугу коју пружа здравствена установа 
регистрована за обављање вантелесне 
оплодње у Републици Србији. 
 

Члан 25 
                Право на финансијску подршку 
парови могу остварити подношењем заједн-
ичког захтева  Комисији који обавезно 
садржи податке о следећим чињеницама: 
- о постојању брачне заједнице односно 
заједнице живота, 
- о пребивалишту парова, 
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- о држављанству парова, 
- о максималном броју изведених покушаја 
вантелесног оплођења за жене које имају 
до 41.године. 
               Уз захтев се обавезно прилаже 
фактура или профактуру овлашћене здравс-
твене установе о трошковима поступка 
вантелесне оплодње. 
 

Члан 26 
 Право на надокнаду трошкова за 

вантелесну оплодњу, пар може остварити 
највише два пута у различитим годинама, 
по један покушај у години, у висини од 1/3 
пуне цене ове здравствене услуге. 
 

Члан 27 
             О праву на надокнаду дела 
трошкова по поднетим захтевима одлучује 
председник општине на основу предлога 
Комисије коју ће формирати посебним 
решењем. 
  По формирању, Комисија ће донети 
Правилник о критеријумима на који ће 
сагласност дати Општинско  веће општине 
Врњачка Бања. 
  Комисију ће сачињавати лица која 
поседују одговарајућу стручну спрему из 
области медицине и здравствене заштите 
као и представници локалне самоуправе. 
 
6. ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДР-
ШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ КОЈА 
СУ ПО РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА ТРЕЋА 
ИЛИ НАРЕДНОРОЂЕНА У ПОРОДИ-
ЦИ, А ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕ-
ДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ИЛИ ОСНО-
ВНУ ШКОЛУ 
 

Члан 27а 
Деца која су по редоследу рођења 

трећа или нареднорођена у породици, која 
похађају припремни предшколски програм 
у временском трајању од 4 сата дневно и 
редовни ученици основних школа на тери-
торији општине Врњачка Бања остварују 
право на бесплатну ужину и бесплатну 
екскурзију. 

Ближе услове за остваривање права 
из става 1. овог члана, у зависности од 
материјалног цензуса породице, утврђује 
Општинско веће посебним актом, на 
усаглашени предлог надлежних органи-
зационих јединица из области образовања 
и финансија. 

 

Члан 27б 
Право на бесплатну ужину и 

екскурзију остварује се на основу захтева 
родитеља или лица које непосредно брине 
о детету и документације о испуњености 
услова за остваривање права, односно 
извода рођених за децу и друго. 

 
Члан 27в 

Захтев са потребном документа–
цијом подноси се предшколској установи 
или основној школи коју дете похађа.  

Овлашћено лице установе или 
школе сачињава списак деце на основу 
приложене документације.  

Предшколска установа и основне 
школе имају обавезу да надлежној 
организационој јединици за послове 
образовања доставе спискове са именима и 
бројем деце и извештаје у којима су 
наведени изабрани понуђачи, услови из 
понуде, за сваки разред посебно.  

За остваривање права на бесплатну 
ужину спискови се достављају најкасније 
до 15. у текућем месецу за наредни месец. 

За остваривање права на бесплатну 
екскурзију спискови се достављају након 
спроведеног поступка јавне набавке.  

 
Члан 27г 

Надлежна организациона јединица 
за послове образовања након увида у 
документацију, доставља исту надлежној 
организационој јединици за послове 
финансија у циљу планирања средстава за 
реализацију. 

 
Члан 27д 

Право на финансијску подршку из 
чл.27а ове одлуке, остварују деца даном 
почетка школске године, а у складу са 
Календаром образовно-васпитног рада за 
основне школе донетог од стране 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС и програмом за 
извођење екскурзија. 

 
7. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 
СМЕШТАЈА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ 
УСТАНОВУ ''РАДОСТ'' 
 

Члан 27ђ 
 Право на остваривање  субвенције у 
износу од 100% родитељима  у трошковима 
за смештај и исхрану деце у Предшколској 
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установи ''Радост'' Врњачка Бања утврђује 
се за: 

-  треће и свако следеће дете по 
редоследу рођења, на основу утврђеног 
родитељства, односно старатељства,  
 -   децу родитеља који су у стању 
социјалног старања за време док то стање 
траје,  

- децу без родитељског старања и 
- децу са сметњама  у развоју. 
Услов за остваривање овог права се 

доказује одговарајућим документом издат-
им од стране надлежног органа. 
  

Члан 27е 
 Исплата утврђене субвенције из 
чл.27ђ ове одлуке, вршиће се у корист 
Предшколске установе ''Радост'', а на 
основу извештаја који вртић доставља 
Општинској управи до 5-ог у текућем за 
претходни месец. 
 

Члан 27ж 
 Право на субвенције за свако дете 
које похађа вртић предвиђено чл.27ђ 
утврдиће се на основу достављених доказа, 
приликом уписа и склапања уговора са 
родитељима Предшколске установе 
''Радост''. 
 

Члан 27з 
 Услови и начин за остваривање 
права на субвенције из чл.27ђ, ближе се 
регулишу посебним актом вртића-  
Ценовником услуга смештаја деце у 
Предшколску установу ''Радост'', на који 
сагласност даје надлежни орган општине. 
 

8. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 
ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ДЕЦЕ ЗА 
ПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ 
 

Члан 27и 
Право на субвенционисање трошк-

ова имају сва деца која први пут уписују 
први разред основне школе на територији 
општине Врњачка Бања, као и деца са 
пребивалиштем на територији општине 
Врњачка Бања, која први разред уписују у 
основној школи која је ван територије 
општине Врњачка Бања. 

Право из става 1 остварује се као 
једнократна новчана помоћ породици по 
уписаном детету. 

 

III ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА 

 
Члан 28 

           О  правима која су прописана овом 
Одлуком по захтеву странке у првом 
степену одлучује организациона јединица 
Општинске управе: 
 -   за послове образовања,   видови  
финансијске подршке породици са децом 
прописани чл.6. ст.1. тачка 3., 4., 6. и 8.;   
 -   за послове дечје заштите,  видови  
финансијске подршке породици са децом 
прописани чл.6. ст.1. тачка 1., 2,  и 5. 

- за послове финансија, вид 
финансијске подршке породици са децом 
прописан чл.6. ст.1. тачка 7. 
           Примерак правоснажног решења 
надлежни орган доставља странки и 
организационој јединици надлежној за 
послове финансија и буџета. 
            Против решења из ст.1 овог члана 
може се изјавити жалба,  која се подноси 
преко првостепеног органа Општинском 
већу општине Врњачка Бања у року од 15  
дана од пријема решења. 
            О оствареним правима која су 
прописана овом Одлуком и утрошеним 
средствима, евиденцију води организа-
циона јединица Општинске управе надле-
жна за послове образовања и дечје заштите. 
            Организациона јединица Општинске 
управе надлежна за послове образовања и 
дечје заштите је у обавези да пропише и 
објави у „Сл. лист Општине Врњачка 
Бања“ и општинском сајту обрасце захтева, 
евиденција и других аката прописаних 
овом одлуком. 
 

IV СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА 
 

Члан 29 
             Субвенције из ове одлуке 
обезбеђују се у буџету општине Врњачка 
Бања и из донација. 

Обим и врсту права на финансијску 
подршку породици за субвенције из тачака: 
5., 6.,  7. и 8.ове одлуке, које нису исказане 
у номиналнм износу,  утврђује Општинско 
веће општине Врњачка Бања у складу са 
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финансијским могућностима буџета 
Општине. 
 
V ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престају да важе: 

1. Одлука о финансијској подршци 
породици са децом („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.4/09), 

2. Одлука о финансијској подршци 
породици породиља без сталног запослења 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.4/09),  
      3.  Одлука  о остваривању права на 
новчану помоћ новорођенчади („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.9/06 и 2/07), 
      4. Одлука о остваривању права на 
накнаду дела трошкова за вантелесну 
оплодњу („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“,  бр.12/10),  
      5. Одлука о субвенцијама за смештај 
деце у Предшколску установу ''Радост'' 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.16/08),   

       6. Одлука о субвенционирању превоза 
ученика у градском и приградском 
саобраћају на територији општине Врњачка 
Бањa („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
бр.23/08 и 1/09), 
      7. Одлука о финансијској помоћи 
породици са децом  чије треће дете или 
нареднорођено дете похађа припремни 
предшколски програм или основну школу 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», 
бр.19/12) и 
      8.  Одлука  о  кредитирању и другим 
врстама помоћи ученицима и студентима 
са територије општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 
9/06, 2/07, 16/08 и 16/12). 
 

Самостални члан Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 

општине Врњачка Бања 
(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 22/12) 

 
Члан 31 

           На захтеве  поднете до дана ступања 
на снагу ове одлуке по којима није донето 
коначно решење у управном поступку 
примењују се одредбе ове Одлуке. 
           Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје коришћење права остварених на 
основу прописа који су били на снази до 

дана ступања на снагу ове одлуке, осим 
права код којих ће се извршити 
одговарајуће усклађивање са одредбама ове 
Одлуке. 
             Корисницима затеченим у праву по 
правноснажним решењима, на дан ступања 
на снагу ове Одлуке вршиће се исплата до 
истека рока утврђеног решењем. 
 

Самостални члан Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања 

(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 2/13) 
 

Члан 13 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана 

од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 Права утврђена чл.6. тачком 6. 
примењиваће се од 16.1.2013.године, 
односно од почетка другог полугодишта 
школске 2012/13 године, а права утврђена 
чл.6. тачком 7. примењиваће се од 
28.12.2012.године. 
 
Самостални чланови  Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања 

(Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 15/13) 
 

Члан 10 
Задужује се секретар Скупштине 

општине  да сачини пречишћен текст 
Одлуке. 
 

Члан 11 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Сл. листу 
општине Врњачка Бања“. 
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