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Председник Скупштине општине Врњачка Бања, на основу чл.93. и 94. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 13/14-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, 
108/13, 124/14 и 68/15-др.заскон) 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.13/14-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 и Статуту, сачињени су нацрти: 
 - Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину, као и нацрти одлука 
којима се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такси и накнада и то: 
 - Одлуке  о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 
 - Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама 
  
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
 3. У циљу свеобухватног разматрања  наведених докумената, позивамо све 
заинтересоване  грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се одржати: 
 У Врњачкој Бањи, дана 15.12.2015.године (у то о р а к), са почетком у 11 сати, у 
сали Скупштине општине. 
 О одржавању Јавне расправе, председник Скупштине општине ће сагласно 
чл.94.ст.3. Статута општине, посебно известити представнике органа општине и јавних 
служби. 
 
ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТЕ ОДЛУКА И ДОКУМЕНАТА 
 4. Нацрти одлука наведених у овом Јавном позиву објављени су на званичном сајту 
општине Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, а непосредни увид у исте, може се 



извршити у Служби  за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, канцеларија 
47, сваког радног дана, почев од 14.12.2015.године до 15.12.2015.године, у времену од 7,30 
до 15,30 часова. 
 Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу достављати путем e-mail-a 
vrnjci_spa@ptt.rs  или на јавној расправи. 
  
ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА  
 5. Овај Јавни позив се доставља одборницима и члановима Општинског већа ради 
правовременог информисања и доставе предлога и сугестија на документ који је предмет 
јавне расправе 
 

6.Објављивање  овог Јавног позива на локалним средствима јавног информисања 
(Радио и ТВ Врњачка Бања), почиње 14.12.2015.године, и web сајту општине Врњачка 
Бања, а исти  се објављује и  на друге одговарајуће начине,  како би грађани благовремено 
били упознати са местом и временом одржавања јавне расправе. 

 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
         Родољуб Џамић 
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      _____________________________ 

 
Предмет: Позив на јавну расправу  
 
 Обавештавамо Вас да је председник Скупштине општине, сагласно својим 
овлашћењима из чл.94. Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.13/14-пречишћен текст), расписао Јавни позив за учешће у јавној расправи, у поступку 
разматрања нацрта следећих документа:  
 
 - Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину,  
 - Одлуке  о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 
 - Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама 
  
 

Јавна расправа  ће се одржати у Врњачкој Бањи, дана  15.12.2015.године (у то р а к), са 
почетком у  11 сати, у сали Скупштине општине. 

 
 Како је Јавним позивом предвиђено да ће о одржавању јавне расправе, председник 
Скупштине општине сагласно чл.94.ст.3. Статута општине, посебно известити 
представнике органа општине и јавних служби, то овим путем и чинимо, и позивамо Вас 
да узмете учешће у овом поступку, уз напомену да је председник СО дужан да обавести 
Скупштину о неодазивању позваних лица, што се констаутје и у записнику о току јавне 
расправе. 
 
 Такође, позивамо и одборнике СО Врњачка Бања и чланове Општинског већа да 
узму учешће на Јавној расправи. 
 
 Напомињемо да су наведена документа постављена на званичном сајту општине 
Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, где можете извршити увид у исте. 
  
 С поштовањем,  
 
         СЕКРЕТАР 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
         Гајшек Олгица 
 



 
 
 
 


