
ПРЕДЛОГ 

 

Скупштина општине Врњачка Бања на својој редовној _________ седници одржаној 

дана ___________ 2017. 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 189 Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 69 Закона о 

основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13 и 101/17) 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. 5/15-пречишћен текст, 10/15, 4/16 и 

21/16) у члану 6, тачка 3. иза текста „суседне општине“ брише се текст „Трстеник и града 

Краљева“. 

Члан 2 

У наслову поглавља 3. иза текста „суседне општине“ брише се текст „Трстеник и града 

Краљева“. 

 

Члан 3 

У члану 12 брише се алинеја 1, а додају се нове алинеје 1, 2 и 3 које гласе: 

 „деца и њихови пратиоци ради похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од два километра“; 

 „ученици основних школа на удаљености већој од четири километра од седишта школе, 

а похађају основне школе на територији општине Врњачка Бања или на територији 

суседне општине уколико је школа коју похађају најближа месту пребивалишта 

ученика“; 

 „редовни ученици средњих школа“; 

 

Алинеје 2 и 3 постају алинеје 4 и 5. 

 

Члан 4 

Задужује се секретар СО да сачини пречишћен текст Одлуке. 

 

Члан 5 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

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; 

- чланом 69 Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13 и 

101/17), којим је прописано да ученик који је настањен на удаљености већој од четири 

километра од седишта школе на територији своје јединице локалне самоуправе и на 

територији друге јединице локалне самоуправе, ако је та школа на удаљености већој од 

четири километра и најближа је месту пребивалишта ученика, има право на бесплатан 

превоз; 

- одредбама члана 189 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 

бр. 88/17) којим је прописано да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују 

средства за превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског 

програма на удаљености већој од два километра и за превоз ученика основних школа чија 

најближа школа је на удаљености већој од четири километра од места пребивалишта коју 

похађају на територији своје или на територији суседне општине. 

Разлог за доношење Одлуке је измењен Закон о основном образовању и васпитању 

(„Сл. гласник РС“, бр. 55/13 и 101/17) и нови Закон о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) којим је прописана новина да се у буџету обезбеђују 

средства за финансирање превоза ученицима који похађају школе и на територијама суседних 

општина уколико су оне најближе месту пребивалишта детета – ученика.  

Финансијска средства за реализацију ове Одлуке планирана су буџетом општине 

Врњачка Бања за 2017. годину у разделу 4, глава 4.01.08., функционална класификација 912, 

програмска класификација 2002-Основно образовање, програмска активност 2002-0001-

Функционисање основних школа, редни број позиције 142, економска класификација 472, 

назив позиције - Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика) - планирана 

средства буџетом за 2017. годину у укупном износу од 10.350.000,00 динара 

 

Ступање на снагу: Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Бр. 400-3058/17 од 19.12.2017. године 

 

Обрадила          

А. Прибаковић                      

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА        НАЧЕЛНИК 

       Живорад Јаћимовић            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ     

 Славиша Пауновић            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


