
                  Н А Ц Р Т 

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

2017. године, на основу чл.49. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр.72/11, 88/13, 

105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и 113/17),  чл. 215. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 

96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС), чл. 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 - др. закон и 10/16-др.закон)  и чл. 36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 - пречишћен текст),  донела је 

 

Одлуку 

о  изменама и допунама Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

У Одлуци о саобраћају на територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.7/17), у чл.2. у ставу 1. додаје се тачка 17. која гласи: 

''полигон''  је уређена површина која се користи за практичну обуку кандидата за 

возаче.'' 

 

Члан 2. 

У чл.9. ставу 1.на крају реченице ставља се зарез и додаје текст: ''а за коришћење 

полигона и других простора за практичну обуку кандидата за возаче надлежна је 

организациона јединица Општинске управе за послове саобраћаја''. 

 

Члан 3. 

 У чл.9.додају се ставови 3. и 4. који гласе: 

''Надлежна организациона јединица за послове саобраћаја, по поднетом захтеву 

правног лица које врши оспособљавање кандидата за возаче, издаје одобрење за 

коришћење полигона и других простора за практичну обуку кандидата за возаче, којим се 

прецизирају услови коришћења, са одређивањем локалне комуналне таксе у складу са 

посебном одлуком. 

Одобрење из става 1.овог члана се доставља саобраћајом инспектору и  

организационој јединици надлежној за локалне јавне приходе Општинске управе. '' 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

  

                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

                                       Број:___________/17 од _________године  

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                Иван Радовић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ је садржан у чл.49. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр.72/11, 

88/13,105/14, 104/16-др.зако, 108/16 и 113/17), се регулише да коришћење, одржавање и 

управљање стварима у јавној својини који користе органи аут.покрајине и ЈЛС ближе се 

уређују прописом надлежног органа. 



Одредбом чл.  215. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. Закон и 9/2016 – 

одлука УС),  је регулисан начин оспособљавања кандидата за возаче, као делатности од 

општег интереса, као и извођење прописаних радњи возилом на уређеном полигону. 

 

Разлог за доношење одлуке лежи у чињеници да је дошло до једностраног раскида 

уговора због неизвршавања уговорних обавеза, који је закључен на основу Решења о 

избору најповољбнијег понуђача и давању у закуп објекта-полигона са приступним путем 

на кп.бр.170/3 КО Врњачка Бања, бр.361-31/14 од 11.12.2014.године, које је донео 

Председник општине, по спроведеном поступку за давање у закуп овог објекта. 

Како је по закону и подзаконским актима, обавеза правног лица које врши оспособљавање 

кандидата за возаче да поједине радње обавља на уређеном простору-полигону, то се 

указала потреба да се то питање ближе уреди овом одлуком. 

 

Објашњење основних правних института: 

Чл.1. се односи на допуну чл.2 основне одлуке, којом се дефинишу појмови, одн.изрази 

употребљени у овој одлуци, па се предлаже да се изврши допуна са појмом ''полигон'' на 

предложени начин. 

Чланом 2. се врши допуна чл.9. тако што се одређује надлежност у вези полигона и других 

простора за практичну обуку кандидата за возаче. 

Чланом 3. се ближе уређују начин и услови коришћења простора за практичну обуку 

возача, као и надлежност органа Општинске управе. 

Чланом 4. се предлаже да одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања'', у складу са члан 196. ст.3. и 4. Устава Републике 

Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006). 

 

Фининансијски ефекти:  За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска 

средства. 

 

 

Обрадила:           НАЧЕЛНИК 

Руководилац Одсека за послове органа општине        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Јасмина Трифуновић              Славиша Пауновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Član 206  

Osposobljavanje kandidata za vozače je delatnost od opšteg interesa koja ima za cilj da kandidat 

za vozača stekne teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za samostalno i bezbedno 

upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.  

Osposobljavanje kandidata za vozače se sastoji od: teorijske obuke, praktične obuke u 

upravljanju vozilom i vozačkog ispita.  

Član 215  

Praktična obuka obuhvata ovladavanje veštinama u upravljanju vozilom u saobraćaju na putu, u 

pogledu:  

1) provere i pripreme vozila za bezbedno učestvovanje u saobraćaju na putu,  

2) upotrebe komandi i uređaja vozila,  

3) izvođenja propisanih radnji vozilom na uređenom poligonu,  

4) izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu iz člana 214. stav 1. tačka 11) ovog zakona,  

5) upravljanja vozilom u saobraćaju na putu u naselju, u uslovima slabog, srednjeg i jakog 

intenziteta saobraćaja,  

6) upravljanja vozilom u saobraćaju na putu van naselja, u uslovima slabog, srednjeg i jakog 

intenziteta saobraćaja,  

7) upravljanja vozilom na putu u naselju i van naselja, u noćnim uslovima,  

8) uvežbavanja radnji vozilom i postupanje vozača u različitim saobraćajnim situacijama,  

9) razvijanja odnosa poverenja i poštovanja prema drugim učesnicima u saobraćaju, sticanja 

navike pomaganja drugim učesnicima u saobraćaju i preduzimanja mera da ne dođe do 

saobraćajne nezgode.  



Bliže propise o načinu sprovođenja praktične obuke kandidata za vozače donosi ministar 

unutrašnjih poslova.  

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona dužno je da praktičnu obuku kandidata za vozače 

obavlja na propisan način.  

 

 

 

 

 

 

 


