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Општинска управа општине Врњачка Бања, на основу чл.93. 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,  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.  
 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. 
  2. Сагласно наведеном закону и Статуту, сачињен је 
 - Нацрт   Ребаланса  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину 
 
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 29.6.2015.године (п о н е д е љ а к), са почетком у 11 сати, у 
сали Скупштине општине. 
  
ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТЕ ОДЛУКА И ДОКУМЕНАТА 
 4. Нацрт одлуке наведене 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 Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, канцеларија 
47. 
 Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу достављати путем e-mail-a 
vrnjci_spa@ptt.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 на локалним средствима јавног информисања 
(Радио и ТВ Врњачка Бања), почиње 25.6.2015.год., 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. 

 
        ЗАМ.НАЧЕЛНИКА  
            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                   Славиша Пауновић 
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