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Општинска управа општине Врњачка Бања, на основу чл.93. Статута општине 

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

објављује  
 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 
 

ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА  

 1. Законом  о буџетском систему  (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/1,  

93/12,  62/13, 108/13 и 142/14) у чл.42. став 4. прописано је да локални орган управе 

надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном 

извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о 

буџету.  

Законом  о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',  бр.62/06,  47/11 и 

93/12) прописано је да изворне  приходе утврђује Скупштина општине, по претходно 

одржаној јавној расправи, а чл.93. Статута Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 

општине Врњачка Бања бр.23/16-пречишћен текст), је прописано да се јавна расправа 

одржава у току поступка усвајања одлуке о буџету, као и утврђивања изворних прихода 

општине. 

  2. Сагласно наведеним законима, сачињена су акта 

 - Нацрт   Ребаланса  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

- Нацрт Одлуке о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје 

 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 3. У циљу свеобухватног разматрања  наведеног докумената, позивамо све 

заинтересоване  грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се одржати: 

 У Врњачкој Бањи, дана 24.2.2017.године (п е т а к), са почетком у 12 сати, у сали 

Скупштине општине. 
  

ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТЕ ОДЛУКА И ДОКУМЕНАТА 

 4. Нацрт одлука наведених у овом Јавном позиву објављен је на званичном сајту 

општине Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, а непосредни увид у исти, може се 

извршити у Општинској управи. 

 Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу достављати путем e-mail-a 

vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs  или на јавној расправи. 
  
ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

 5. Овим путем се позивају одборници СО Врњачка Бања и чланови Општинског 

већа да узму учешће на Јавној расправи. 

 6.Објављивање  овог Јавног позива у средствима јавног информисања, почиње 

23.2.2017.год., и на  web сајту општине Врњачка Бања од 23.2.2017.године, а исти  се 

објављује и  на друге одговарајуће начине,  како би грађани благовремено били упознати 

са местом и временом одржавања јавне расправе. 

            НАЧЕЛНИК  

            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                   Славиша Пауновић 

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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      _____________________________ 

 

 

 

 

Предмет: Позив на јавну расправу  
 

 

 

 Обавештавамо Вас да је начелник Општинске управе, сагласно својим 

овлашћењима из чл.42. Закона  о буџетском систему  (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 

101/10, 101/1,  93/12, 62/13108/13 и 142/14), расписао Јавни позив за учешће у јавној 

расправи, у поступку разматрања следећих докумената:  
 

 - Нацрта Ребаланса Одлуке о  буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

- Нацрта Одлуке о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје 

 

Јавна расправа  ће се одржати у Врњачкој Бањи, 24.2.2017.године (п е т а к), са 

почетком у  12 сати, у сали Скупштине општине. 

 

 Како се сагласно чл.94.ст.3. Статута општине, о одржавању јавне расправе 

посебно извештавају представници органа општине и јавних служби, то овим путем и 

чинимо, и позивамо Вас да узмете учешће у овом поступку. 
  
  

 Напомињемо да је наведени документ постављен на званичном сајту општине 

Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, где можете извршити увид у исти. 

  

 С поштовањем,  

 

 

                НАЧЕЛНИК  

       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

             Славиша Пауновић 

   

 

 

          

 

 

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/


З А П И С Н И К 

 Са јавне расправе одржане дана 24.2.2017.године, која је започета у 12 сати, у 

згради Општинске управе-великој сали Скупштине општине, Крушевачка 17. 

 

 Јавној расправи су присутна лица која је  сагласно чл.94. ст.3. позвао начелник 

Општинске управе и то: Љиљана Радаковић, зам.начелника Општинске управе, Гајшек 

Олгица, зам.секретар СО, Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, Владимир Стаменчић, у 

Одседку за буџет и финансије. 

 Присутни су одборници: Родољуб Џамић, Милан Плањанин, Миљко Арсић и 

Јордан Пецић. 

 Испред јавних предузећа и установа су присутни: Лазаревић Ивица, вд директора 

ЈП ''Шуме-Гоч'', Драшковић Стеван, вд директора ЈП ''Борјак'', Бојан Терзић, испред ПУ 

''Радост'' и Светлана Стринковић, испред Центра за социјални рад.  

 Предмет јавне расправе су  сагласно чл.93. Статута општине Врњачка Бања  

следећи документи:  

 - Нацрт Ребаланса  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

- Нацрт Одлуке о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје 

 

    Нацрт ових докумената је објављен   на званичном сајту општине Врњачка Бања: 

www.vrnjackabanja.gov.rs, у периоду од 23.2.2017.године до 24.2.2017.године, а Јавни 

позив је објављиван на локалним средствима информисања –  Радио ''Бања 2'' у истом 

периоду,   на званичном сајту општине Врњачка Бања, као и на огласној табли Општинске 

управе, а увид у   наведни документ, заинтересовани грађани су могли да остваре у 

Општинској управи.  

 

 Јавну расправу је отворила Љиљана Радаковић, зам.начелника Општинске управе, у 

својству медијатора. 

 

ПРВА ТАЧКА 

Зоран Дунић је у образложењу ове одлуке, истакао да је разлог ребаланса интерна 

прерасподела одобрених апропријација у оквиру већ одобреног буџета и створеног 

билансног простора по основу започетог поступка одлагања плаћања пореског дуга за 

ПДВ који је Општина Врњачка Бања обрачунала у својству пореског дужника за 

реализацију капиталног пројекта “Изградња националног тренажног ватерполо центра 

Врњачка Бања”, да се закључењем споразума о репрограму на 5 година у овој години се 

ослобађа износ од 20.000.000 динара, да је укупна висина интерна прерасподела расхода 

овим ребалансом је +/- 20.150.000 динара. Такође да ће се средства користити за   

реализацију пројеката намењених за збрињавање избеглих лица у 2017.г. Истакао је да 

се предложеним ребалансом врше  промене апропријација у делу у коме се финансира 

реализација програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима из делокруга 

надлежности јединице локалне самоуправе, као и програма заштите животне средине и 

то на начин да се врши прерасподела одобрених апропријација иницијалном одлуком 

према предлозима ових програма који су урађени у 2017.години. 

Предлога и сугестија није било. 

 

ДРУГА ТАЧКА 

Гајшек Олгица је известила да је ова одлука последица примене Закона о 

изменама и допунама Закона о прекршајима, којим је прописано да  Скупштина општине 

мора прописати фиксни износ казни за прекршаје и то у  распону прописаном законом, па 

се овим предлогом предлаже да фиксни износ за: 

-правно лице износи 150.000,00 динара 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/


-предузетника износи 75.000,00 динара и  

-физичко лице и одговорно лице износи 25.000,000 динара, што је максимални износ 

који се може прописати по закону. Напоменула је да законом прописана могућност да суд 

приликом одлучивања одмеравати и вршити ублажавање казне, до законом прописаног 

минимума. Такође је истакла да ће се примењивати и правни инстиут-прекршајни налог, 

који ће издавати комунална и саобраћајна инспекција за оне прекршаје за која је овом 

одлуком то предвиђено. 

Предлога и сугестија није било. 

 

 

Јавна расправа је завршена у 12,10 сати. 
 

Записник сачинили:  

Јасмина Трифуновић 

 

Гајшек Олгица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


