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Скупштина општине Врњачка Бања на ____. седници одржаној дана _________.2018. 

године, на основу  чл.112. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст),  донела је 

 

 
 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

ОДРЕДБЕ  ЧЛАНА 11.СТАВА 1. ОДЛУКЕ О ДОПРИНИСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (''СЛ.ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА'', БР.3/17-

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ И 3/18 - АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ) 
 

 

I Скупштина општине је донела Одлуку  о доприносу за уређивање грађевинског 

земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.3/17-пречишћен текст и 3/18 - аутентично 

тумачење). 

 

II Одредба чл.11.став 1. Одлуке  о доприносу за уређивање грађевинског земљишта 

гласи:  

''Лицу са утврђеним степеном инвалидитета, признаје се право на умањење доприноса за 

уређење грађевинског земљишта у проценту утврђеног инвалидитета, и то само за прву изградњу 

породичног стамбеног објекта за нето површину до 200м2 у објекту, којим трајно решавају своје 

стамбено питање, уколико поднесу валидне доказе, односно уверења надлежне здравствене 

установе и организационе јединице Општинске управе надлежне за послове планирања и 

изградње и уверење Одељења за локалне јавне приходе и уверење Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања да на територији општине Врњачка Бања нема другу непокретност. 

 

III. Ову одредбу треба разумети тако да се примењује и на већ изграђен породични 

стамбени објекат, уколико се ради о адаптацији тог објекта или уградњи посебних 

неопходних уређаја на том објекту, у циљу омогућавања несметаног коришћења 

породичног стамбеног објекта и стварања неопходних услова за достојанствен живот особа 

са инвалидитетом, уз прибављање свих тражених доказа из члана 11. став 1. Одлуке  о 

доприносу за уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.3/17-

пречишћен текст и 3/18 - аутентично тумачење). 

 

 IV. Ово аутентично тумачење објавити 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 за давање аутентичног тумачења је садржан у чл.112.Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14 и 16/14), којим се 

регулише да у вршењу послова из своје надлежности органи Општине доносе одлуке, 

правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и друге кате и дају аутентично 

тумачење аката које доносе. 

 Разлози за давање аутентичног тумачења садржани су у потреби да се прецизира део 

одредбе чл.11.став.1 Одлуке, односно да се намера доносиоца Одлуке усклади са приликама из 

живота локалне самоуправе, обзиром да сам циљ правне норме иде ка томе да се особама са 

инвалидитетом омогући квалитететан и достојанствен живот у друштвеној заједници, а што је у 

складу са Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за 



период до 2020. Године,а која има за циљ континуирано спровођење активности које 

допринесе унапређењу положаја особа са инвалидитетом кроз уклањање препрека са којима 

се сусрећу у различитим областима друштвеног живота и омогућавање уживања свих права 

на равноправној основи и Акционим планом за спровођење Стратегије. 

 ''Ово са разлога што имплементација права врло често коригује и самог законодавца, јер 

се тек у пракси покаже да је неки пропис неспроводив или да изазива последице супротне од 

оних које су се желеле постићи.Знати применити једну правну норму која је правно и 

друштвено оправдана, значи пре свега, разумети је и успешно препознати оне субјекте и објекте 

на које се она односи и циљ ради којег је донесена.'' ( Правосудни практикум-Владимир 

Тодоровић 2007.г.). 

 Ради превазилажења ситуације евентуалних ситуација у којима особа са 

инвалидитетом жели да адаптира или угради неопходне уређаје ради олакшавања свог 

положаја на већ изграђеном породичном објекту, предлаже се да Скупштина општине 

донесе Аутентично тумачење ових одредби одлуке, како је то и предложено. 

 Процена износа финансијских средстава - За спровођење аутентичног тумачења 

ове Одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету општине Врњачка Бања. 
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Обрадио: 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                           ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ  

   Саша Радисављевић                                                                   ОРГАНА ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Јасмина Трифуновић 


