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Административне послове за потребе 

Локалног савета за запошљавање обављаће 

организациона јединица Општинске управе 

задужена за локални економски развој. 

Члан 6.   

Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од 

дана објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-656/20 од 11.9.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Иван Радовић, с.р. 

___________________________ 

188. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

1. редовној седници одржаној дана 11.9.2020. 

године, на основу чл. 5, 9, 29, 53.  Закона о 

планском систему („Сл. гласник РС“, бр. 

20/2018), чл. 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и чл. 40. Статута општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

12/19), доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ  

ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 2021-2027 

 

Основне одредбе 

Члан 7.   

Приступа се процесу израде Плана 

развоја општине Врњачка Бања 2021-2027. ( у 

даљем тексту: План развоја) у свему према 

документу „Смернице за израду планова развоја 

јединица локалне самоуправе“, Републичког 

секретаријата за јавне политике Владе 

Републике Србије. 

Члан 8.   

 Циљ израде Плана развоја из чл.1. ове 

Одлуке је да се кроз један транспарентни процес 

на основу анализе постојећег стања и дијалог 

свих заинтересованих страна дефинише визија, 

приоритети, циљеви и мере/активности који 

покривају све кључне аспекте социјалне и 

економске развојне политике, као и политике 

заштите животне средине и просторног развоја, 

усклађених са одговарајућим међународним и 

онима на нивоу Републике, уз оптимално 

коришћење буџетских средстава и обезбеђења 

одрживог раста и развоја општине. 

 

Носиоци одговорности за израду Плана 

развоја 

Члан 9.  

Овлашћује се Председник општине да 

посебним решењима формира координациони 

тим за израду Плана развоја, тематске 

подтимове и  Партнерски форум као 

комплементарне консултативне платформе у 

процесу израде Плана развоја, којима ће се 

формализовати састав и надлежности истих.  

 

Фазе израде 

Члан 10.   

У циљу израде што квалитетнијег Плана 

развоја и на што транспарентнији начин, а у 

складу са наведеним правним оквиром, потребно 

је да процес израде Плана развоја прође кроз 

следеће фазе: 

1. Припрема и организација процеса; 

2. Преглед и анализа постојећег стања; 

3. Дефинисање визије и приоритетних 

циљева; 

4. Дефинисање мера; 

5. Дефинисање оквира за спровођење, 

праћење спровођења, извештавање и 

вредновање Плана развоја; 

6. Стављање Нацрта плана развоја на јавни 

увид; 

7. Спровођење јавне расправе о Нацрту 

плана развоја; 

8. Усвајање и објављивање Плана развоја 

од стране Скупштине општине; 

Кроз цео процес израде Плана развоја 

посебно су важне консултације и прикупљање и 
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обрада података јер представљају континуиране 

процесе који се прожимају кроз више фаза 

процеса израде Плана развоја. 

 

Јавна расправа 

Члан 11.      

Спровођење јавне расправе о Нацрту 

плана развоја вршиће се у складу са 

Правилником о поступку и начину спровођења 

јавне расправе у поступку припрема одлука и 

других аката („Сл. Лист Општине Врњачка 

Бања“, бр. 13/2018) 

Рокови и временски оквири 

Члан 12.    

Орган задужен за обављање стручних и 

административних послове за потребе 

координационог тима за израду Нацрта плана 

развоја је дужан да на интернет презентацији 

Општине, односно на други примерен начин, 

обавести јавност да је отпочео рад на припреми 

Плана развоја који доноси Скупштина општине, 

у року од седам радних дана од дана почетка 

израде Плана развоја. 

План развоја донеће се најкасније до 1. 

јануара 2021. године. 

Прегледи индикованог распореда 

активности на изради Плана развоја са 

временским оквирима, приказани табеларно и 

кроз гантограм, дати су у прилогу ове Одлуке и 

њен су саставни део. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 13.  

Стручне и административне послове за 

Координационо тело обављаће организациона 

јединица Општинске управе надлежна за 

локални економски развој. 

Члан 14.   

 У сврху обавештавања јавности, на 

званичном сајту општине формираће се посебан 

банер у вези са Планом развоја, у оквиру којег ће 

се јавности стављати на увид све информације о 

томе у којој се фази процеса израде налази План 

развоја, почев од обавештења о отпочињању 

израде наредног дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке, повезане вести и припадајући 

документи, усвојен План развоја, а касније и 

Средњорочни план општине Врњачка Бања 

2021-2023, као и извештаји о спровођењу Плана 

развоја. 

Члан 15.   

Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од 

дана објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“ и на званичном сајту општине 

Врњачка Бања. 

 

                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-657/20 од 11.9.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Иван Радовић, с.р. 

          ___________________________ 

 

189. 

 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

1.седници, одржаној дана 11.9.2020.године, на 

основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр: 72/09, 

81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 

98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута 

Општине Врњачка Бања („Службени лист 

општине Врњачка Бања“, бр: 12/19),  донела је 

ОДЛУКУ 

о доношењу Плана детаљне 

регулације „ГРАЧАЦ 1“ 

Члан 1. 

 Доноси се План детаљне регулације 

„ГРАЧАЦ 1“ ( у даљем тексту План). 

Члан 2. 

 Просторним планом општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр: 


