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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 1.седници заказаној по хитном поступку, 
одржаној дана 05.01.2017.године, на основу 
чл. 29. став 4.Закона о јавној својини (''Сл. 
гласник РС'', бр. 72/11), чл.99.Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- 
Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник 
РС'', бр. 24/12,48/2015 и 99/2015), Одлуке о 
начину поступања са непокретностима које 
су у јавној својини Општине Врњачка Бања, 
односно на којима општина Врњачка Бања 
има посебна својинска овлашћења (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.28/16-
пречишћен текст), Одлуке  о покретању 
поступка отуђења непокретности из јавне 
својине oпштине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 18/16), чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.23/16-
пречишћен текст) и предлога Комисије за 
спровођење поступка располагања непокре-
тностима у јавној својини бр.46-67/16 од 
04.01.2017.године, која је формирана од 
стране СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања '', бр.21/16 и 27/16), доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА  

 
Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се из јавне 
својине општине Врњачка Бања, по 
тржишној вредности, по спроведеном 
поступку прикупљања писмених понуда 

путем јавног оглашавања, кп.бр. 500/44, 
површине 4197м2 у КО Врњачка Бања, која 
је уписана код Службе за катастар 
непокретности Врњачка Бања у листу   
непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања 
као јавна својина општине Врњачка Бања, 
купцу Милутиновић Милораду из 
Голубовца, Трстеник, као најповољнијем, 
једином понуђачи по понуди бр.46-120/16 од 
26.12.2016.године. 
  

Члан 2. 
Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 
21.000.000,00 динара, постигнутој у 
поступку прикупљања писмених понуда 
путем јавног оглашавања који је спровела 
Комисија за спровођење поступка распола-
гања непокретностима у јавној својини, у 
ком поступку је утврђена купопродајна цена. 

О отуђењу непокретности из чл.1. 
ове Одлуке из јавне својине Општине 
Врњачка Бања купац Милутиновић 
Милораду из Голубовца, Трстеник је у  
обавези да са општином Врњачка Бања 
закључи уговор у року од 30 дана од дана 
доношења ове Одлуке,  у противном ова 
Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 
Уговор о отуђењу у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка 
Бања у року од 30 дана од дана доношења 
ове Одлуке. 
 

  Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-67/16 од  05.01.2017.године 

        ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Иван Радовић,с.р.                                                                                        

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XIII – БРОЈ  1– ВРЊАЧКА БАЊА –    16.1.2017. ГОДИНЕ 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
2. 
 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
11.1.2017. 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., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), члана  
33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка 
Општинског већа бр. 400-46/17 од 
11.1.2017.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 2017.г. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 
28/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 
резерва, програм 0602 локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе, 
функционална класификација 160, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у укупном износу од 
790.000,00 динара, у корист апропријације у 
разделу 4 Општинска управа, глава 4.05. 
Установа Туристичка организација, 
функционална класификација 473, програм 
1502 Развој туризма, програмска активност 
1502-0002 Промоција туристичке понуде, 
економска класификација 424 назив 
економске класификације Специјализоване 
услуге. 

За наведени износ умањиће се 
планирана позиција Текуће буџетске резерве 
и увећати апропријација 424 
Специјализоване услуге. 
 

2.  Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу закључка 
Општинског већа бр. 400-46/17 од  
11.1.2017.г. а поводом захтева Установе 
Туристичка организација Врњачка Бања  бр. 
400-46/17 од 11.1.2017.године. 
 

3. О реализацији овог решења стараће 
се Служба за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију и Установа 
Туристичка организација Врњачка Бања. 
 

4. Обавезује се Установа Туристичка 
организација Врњачка Бања  да у року од 5 
дана по реализацији одобрених средстава, 
надлежној Служби за финансије достави 
Извештај о реализацији одобрених средстава 
са одговарајућом финансијском 
документацијом којом се потврђује трошење 
одобрених буџетских средстава. 
 

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

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-46/17 од 11.1.2017.год.                                                                             
 
ПРЕДСЕДНИК                                                                               

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                     
Бобан Ђуровић, с.р. 

 
 
 
 
3. 
 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
11.1.2017. 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., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), члана  
33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка 
Општинског већа бр. 400-47/17 од 
11.1.2017.год.,  доноси 
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Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 
28/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 
резерва, програм 0602 локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе, 
функционална класификација 160, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у укупном износу од 
450.000,00 динара, у корист апропријације у 
разделу 4 Општинска управа, глава 4.02. 
Установа Културни центар, функционална 
класификација 820, програм 1201 Развој 
културе, програмска активност 1201-0001 
Функционисање локалних установа културе 
и то износ од 250.000,00 динара  у корист 
апропријације економске класификације 423 
назив економске класификације Услуге по 
уговору и износ од 200.000,00 динара  у 
корист апропријације економске 
класификације 424 назив економске 
класификације Специјализоване услуге. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће буџетске резерве и увећати 
апропријација423 Услуге по уговору и 
апропријација 424 Специјализоване услуге. 
 

2.  Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу закључка 
Општинског већа бр. 400-47/17 од  
11.1.2017.г. а поводом захтева Установе 
Културни центар Врњачка Бања  бр. 400-
47/17 од 11.1.2017.године. 
 

3. О реализацији овог решења стараће 
се Служба за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију и Установа 
Културни центар Врњачка Бања. 
 

4. Обавезује се Установа Културни 
центар Врњачка Бања  да у року од 5 дана по 
реализацији одобрених средстава, надлежној 
Служби за финансије достави Извештај о 
реализацији одобрених средстава са 
одговарајућом финансијском 
документацијом којом се потврђује трошење 
одобрених буџетских средстава. 
 

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

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-47/17 од 11.1.2017.год.                                                              
 
ПРЕДСЕДНИК                                                                               

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                     
Бобан Ђуровић, с.р. 

 
 
 

 
4. 
 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници одржаној дана 
11.1.2017. године, на основу чл.46 Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/14-др закон), чл. 173 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправа („Сл. 
Гласник РС“ 21/16) и чл. 59 Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 23/16- пречишћен текст) 
и члана 33 Пословника о раду Општинског 
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.7/09)  доноси,  
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању Жалбене комисије 

 
I 

 Образује се Жалбена комисија 
општине Врњачка Бања, као колегијални 
орган (у даљем тексту Жалбена комисија) у 
саставу: 
1.Саша Радисављевић, председник комисије 
2.Ивана Јовановић, члан 
3.Гордана Предолац, члан 
 

II 
Задатак Жалбене комисије:  

-одлучује о жалбама службеника на решења 
којима се одлучује о њиховим правима и 
дужностима; 
-одлучује о жалбама учесника интерног и 
јавног конкурса; 
 
 

III 
 Жалбена комисија се именује на 

период од пет година. 
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Жалбена комисија донеће Пословник 
о раду Жалбене комисије. 
 

IV 
 Члановима Жалбене комисије 
припада право на накнаду за рад чију висину 
одређује Општинско веће посебним 
решењем. 
 

V 
 Доношењем овог Решења стављају се 
ван снаге Решење бр.020-40/16 од 
21.3.2016.године и Решење бр.020-40/16 од 
21.12.2016.године.  
 
 Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном листу општине 
Врњачка Бања, а објавиће се и на интернет 
страници општине Врњачка Бања. 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-40/16 дана 11.1.2017.године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Бобан Ђуровић, с.р. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
5. 

Председник општине Врњачка Бања 
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 5 Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2017. годину („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 28/16) и члана 56 став 1 тачка 7 
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања, бр. 23/16-
пречишћен текст) донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању износа за субвенционисање 

превоза деце која похађају обавезни 

припремни предшколски програм и основне 
школе на територији општине Врњачка 

Бања, која нису у могућности да користе 
уговорени превоз код овлашћеног 

превозника за превоз на територији општине 
Врњачка Бања у 2017. години 

 
Члан 1 

Овим закључком, сагласно члану 5 
Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања, за 2017. буџетску, а за 2016/17. и 
2017/18. наставну годину, утврђује се начин 
и износ субвенционисања превоза деци која 
похађају обавезни припремни предшколски 
програм и ученицима који похађају основне 
школе на територији општине Врњачка 
Бања, а који имају пребивалиште на 
територији општине Врњачка Бања и чија 
удаљеност од школе је већа од четири 
километра и на наведеној релацији не могу 
да користе аутобуски превоз, јер им не 
одговарају постојећи поласци уговореног 
превозника или није организован превоз 
аутобусом од места пребивалишта до школе. 
 

Члан 2 
Субвенцију за превоз из члана 1 овог 

закључка остварују деца која похађају 
обавезни припремни предшколски програм и 
ученици основних школа који путују на 
релацији од места пребивалишта до школе 
која се налази на територији општине 
Врњачка Бања, чија удаљеност је већа од 
четири километра, а коју родитељи возе 
сопственим возилом. 

Висина износа накнаде трошкова 
превоза обрачунава се на бази 10% од износа 
цене литра бензина - европремиjум БМБ 95 
Нафтне индустрије Србије према цени 
горива на дан обрачуна, по пређеном 
километру за повратну релацију на којој 
путују. 

Изузетно, за кориснике права из става 
1, који имају пребивалиште у брдско-
планинском подручју, чији је пређени пут од 
куће до школе и обратно већим делом са 
висинском разликом на успону и силажењу 
(преко 70% пређеног пута), накнада 
трошкова превоза обрачунава се на бази 
14%. 

Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2017. годину, из раздела 4 глава 4.01.08 
Помоћ ученицима у основном образовању, 
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функционална класификација 912 Основно 
образовање, програмска класификација 
2002-Основно образовање, програмска 
активност 2002-0001- Функционисање 
основних школа, редни број позиције 142, 
економска класификација 472 Накнада за 
социјалну заштиту из буџета (превоз 
ученика).  

 
Члан 3 

Право на субвенцију утврђује се 
решењем Општинске управе општине 
Врњачка Бања, надлежне организационе 
јединице за послове образовања, којим се у 
сваком појединачном случају утврђује 
испуњеност услова за остваривање овог 
права у 2017. години, за наставну 2016/17. 
годину, односно 2017/18. годину. 

Решење реализује Одсек за буџет и 
финансије Општинске управе општине 
Врњачка Бања у складу са Календаром 
образовно-васпитног рада основне школе за 
наставну 2016/17. годину, односно  2017/18. 
годину, који је донело Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја РС. 
 

Члан 4 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и примењује се за период од 
01.01. до 31.12.2017. године,  у складу са 
финансијским могућностима буџета 
Општине. 
 

Члан 5 
Закључак се објављује у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-24/17 од 04.01.2017. године 
 

                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                          Бобан Ђуровић, с.р. 

 
6. 

Председник општине Врњачка Бања 
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 5 Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст, 
10/15, 4/16 и 21/16), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017. годину 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
28/16) ) и члана 56 став 1 тачка 7 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања, бр. 23/16-пречишћен текст) 
донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању номиналног износа 

делимичног субвенционисања превоза 
ученицима основних и средњих школа који 

путују због додатног стицања знања и 
вештина, или тренирања у спортским 

клубовима на територији Општине, или на 
територији суседне општине Трстеник и 

града Краљева у 2017. години 
 

Члан 1 
Овим закључком, сагласно члану 5 

Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања, утврђује се за 2017. буџетску, а за 
наставну 2016/17. и 2017/18. годину, 
субвенционисање превоза ученицима 
основних и средњих школа који путују због 
додатног стицања знања и вештина, или 
тренирања у спортским клубовима на 
територији Општине, или на територији 
суседне општине Трстеник и града Краљева, 
у износу од 60% од цене карте за одлазак и 
повратак, на начин и по поступку који је 
ближе прописан наведеном Одлуком. 
 

Члан 2 
Право на делимично 

субвенционисање превоза, највише до 15 
одлазака и повратака месечно, у назначеном 
периоду остварују ученици из члана 1 овог 
закључка, у висини од 60% од цене превоза 
за дане у којима путују, према ценовнику 
овлашћеног превозника. 

Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2017. годину: 
са раздела 4 глава 4.01.08 Помоћ ученицима 
у основном образовању, функционална 
класификација 912 Основно образовање, 
програмска класификација 2002-Основно 
образовање, програмска активност 2002-
0001 - Функционисање основних школа, 
редни број позиције 142, економска 
класификација 472 Накнада за социјалну 
заштиту из буџета (превоз ученика) и 
са раздела 4 глава 4.01.09 Помоћ ученицима 
у средњем образовању, функционална 
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класификација 920 Средње образовање, 
програмска класификација 2003-Средње 
образовање, програмска активност 2002-
0001 - Функционисање средњих школа, 
редни број позиције 144, економска 
класификација 472 Накнада за социјалну 
заштиту из буџета (превоз ученика). 
 

Члан 3 
Право на субвенцију утврђује се 

решењем Општинске управе општине 
Врњачка Бања, надлежне организационе 
јединице за послове образовања, којим се у 
сваком појединачном случају утврђује 
испуњеност услова за остваривање овог 
права у 2017. години, за наставну 2016/17. и 
2017/18. годину. 

Решење се реализује у складу са 
потврдом или другим доказом о присутности 
на месечном нивоу, које корисник 
субвенције доставља Одсеку за буџет и 
финансије. 
 

Члан 4 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и примењује се до 31.12.2017. 
године, у складу са финансијским 
могућностима буџета Општине. 
 

Члан 5 
Закључак се објављује у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-25/17 од 04.01.2017. године 
 

                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                    Бобан Ђуровић, с.р. 
 
7. 

Председник општине Врњачка Бања  
на основу чл. 9.ст.4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Сл.гласник 
РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09), чл. 5. Одлуке 
о финансијској подршци породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/15-
пречишћен текст, 10/15, 4/16 и 21/16),  
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 
2017. годину ( „Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.28/16) и чл.56. ст.1. тач.7. Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“ бр.23/16- пречишћен текст),  
донео је 
 
 

З А К Љ У ЧА К 
 

О утврђивању висине новчаног износа за 
исплату по основу права на једнократну 
новчану помоћ за рођење детета у 2017. 

години 
 
 

Члан 1. 
Овим закључком сагласно чл.5. 

Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања за 2017.-у годину, утврђује се новчани 
износ од 20.000,00 динара, по основу права 
на једнократну новчану помоћ за рођење 
детета, на начин и по поступку који је ближе 
прописан наведеном Одлуком. 
            

Члан 2. 
Право на једнократну новчану помоћ 

у назначеном периоду и у назначеном 
износу од 20.000,00 динара     остварује 
мајка живорођеног детета под условом да 
један од родитеља има пребивалиште 
најмање задње три година без прекида на 
територији општине Врњачка Бања, у 
непрекидном трајању рачунајући до дана 
рођења детета или да испуњава 
алтернативни услов да један од родитеља 
има пребивалиште на територији општине 
Врњачка Бања у укупном трајању од 15 
година са прекидима до дана рођења детета, 
при чему наведени родитељ мора да има 
пребивалиште на територији општине 
Врњачка Бања у моменту подношења 
захтева. 
             Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2017. годину број позиције 140; 
функционална класификација 040; 
економска класификација 472 накнада за 
социјалну заштиту из буџета.  
 

Члан.3. 
 Организациона јединица Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежна за 
послове образовања, дечије и социјалне 
заштите, утврдиће решењем  у сваком 
појединачном случају испуњеност услова  за 
остваривање права из члана 2. овог 
закључка. 
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  Исплату новчаног износа по донетом 
правоснажном решењу из права на 
једнократну новчану помоћ за рођење детета 
вршиће организациона јединица Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежна за 
послове финансија. 
              

Члан 4. 
 Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а 
примењиваће се од 01.01.2017.године до 
31.12.2017.год., а у складу са финансијским 
могућностима буџета општине Врњачка 
Бања за 2017. годину. 
 Овај закључак објављује се у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-51/17 дана 10.01.2017.год. 
 

                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                       

Бобан Ђуровић, с.р. 
 

8. 
Председник општине Врњачка Бања  

на основу чл.9.ст.4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Сл.гласник 
РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09), чл.11. 
Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.5/15-пречишћен текст, 10/15, 4/16 21/16),  
Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 
2017.годину („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.28/16) и чл.56. ст.1. тач.7. Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен текст),  
донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 
 

О утврђивању висине финансијске помоћи 
породици  породиља без сталног запослења 

за 
2017. годину 

 
Члан 1. 

Овим закључком сагласно чл.11. 
Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања утврђује се за 2017. годину, висина 
новчаног износа од 3.000,00 динара месечно, 
на име финансијске помоћи породици 

породиље без сталног запослења, на начин и 
по поступку који је ближе прописан 
наведеном Одлуком. 
            

Члан 2. 
Право на финансијску помоћ у 

назначеном периоду и у назначеном износу 
од 3.000,00 динара  месечно  оствариваће 
породица породиље без сталног запослења, у 
којој један од супружника има 
пребивалиште најмање задње три године без 
прекида на територији општине Врњачка 
Бања, рачунајући до дана рођења детета или 
да испуњава алтернативни услов да један од 
супружника има пребивалиште на 
територији општине Врњачка Бања у 
укупном трајању од 15 година са прекидима 
до дана рођења детета у периоду који је 
законом прописан за породиљско одсуство и 
одсуство са рада због неге детета, при чему 
наведени родитељ мора да има 
пребивалиште на територији општине 
Врњачка Бања у моменту подношења 
захтева. 
 Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2017. годину број позиције 140; 
функционална класификација 040; 
економска класификација 472 накнада за 
социјалну заштиту из буџета. 
  

Члан 3. 
 Организациона јединица Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежна за 
послове образовања, дечије и социјалне 
заштите, утврдиће решењем  у сваком 
појединачном случају испуњеност услова  за 
остваривање права из члана 2. овог 
закључка. 
  Исплату новчаног износа по донетом 
правоснажном решењу из права на 
финансијску помоћ породици породиље без 
сталног запослења вршиће организациона 
јединица Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежна за послове 
финансија.              
 

Члан 4. 
 Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а 
примењиваће се од 01.01.2017.год. до 
31.12.2017.год., имајући у виду финансијске 
могућности буџета општине Врњачка Бања 
за 2017.годину. 
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               Овај закључак објављује се у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-52/17 дана 10.01.2017.год. 
 

                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                               Бобан Ђуровић, с.р. 

 
9. 

Председник општине Врњачка Бања   
на основу чл. 9.ст.4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Сл.гласник 
РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09), чл. 2.Одлуке 
о финансијској подршци породици са децом 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.4/09), 
чл.31. Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, бр.5/15-пречишћен текст, 
10/15, 4/16 и 21/16), Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2017. годину 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.28/16) и чл.56. ст.1.тач.7. Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен текст),  
донео је 

З А К ЉУ ЧА К 
 

О утврђивању висине финансијске подршке  
породици  са  децом за  2017. годину 

 
Члан 1. 

 Чланом 31. Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања предвиђено је да ће 
се затеченим корисницима по правоснажним 
решењима вршити исплата  до истека рока 
утврђеним  решењем. 
            

Члан 2. 
    Овим закључком сагласно чл.2. Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом, 
утврђује се висина Финансијске подршке 
породици породиље за четврто и свако 
следеће живорођено дете за период од 
01.01.2017.год. до 31.12.2017.год. у износу 
од 15.000,00 динара месечно.  
 

Члан.3. 
 Финансијска подршка у износу од 
15.000,00 динара месечно у периоду из чл.2. 

овог закључка 2017.-е године исплаћује се 
породици за четврто и свако следеће живо 
рођено дете са датумом рођења од 
08.03.2009.год. до 31.12.2014.год., до 
навршених 15 година живота детета, и 
односи се на кориснике затечене у праву по 
правоснажним решењима на дан ступања 
Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.5/2015). 
 Финансијска  средства обезбеђују се у 
буџету општине Врњачка Бања за 
2017.годину, број позиције 140; 
функционална класификација 040; 
економска класификација 472 накнада за 
социјалну заштиту из буџета. 
            

Члан 4. 
 Организациона јединица Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежна за 
послове образовања, дечије и социјалне 
заштите, утврдиће решењем  у сваком 
појединачном случају испуњеност услова  за 
остваривање права из члана 2. овог 
закључка. 
  Исплату новчаног износа по донетом 
правоснажном решењу из права на 
финансијску подршку породици породиље 
за четврто и свако следеће живорођено дете 
вршиће организациона јединица Општинске 
управе општине Врњачка Бња надлежна за 
послове финансија. 
 

Члан 5. 
 Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а 
примењиваће се од 01.01.2017.године до 
31.12.2017.год., а у складу са финансијским 
могућностима буџета општине Врњачка 
Бања за 2017. годину. 
Овај закључак објављује се у „Сл.листу 
општине Врњачка Бања.“ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-53/17 дана 10.01.2017.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                     Бобан Ђуровић. с.р. 
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