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ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
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Дана: 3.2.2015.године 

Врњачка Бања 

 

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. Одредбом чл.93. Статута Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен текст), је прописано да су органи Општине дужни 

су да одрже најмање једну јавну расправу у току поступка утврђивања изворних 

прихода општине, као и усвајања стратешких и акционих планова развоја. 

 2. Сагласно Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'', бр.132/14 и 145/14) и Одлуци о отпочињању израде измена и допуна 

Стратегије одрживог развоја   општине Врњачка Бања  (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 17/14), сачињени су: 

 - Нацрт Одлуке о доприносу  за уређивање грађевинског земљишта 

 - Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Врњачка Бања  

 - Нацрт измена и допуна Стратегије одрживог развоја   општине Врњачка 

Бања  2013-2023.године  

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 3. У циљу свеобухватног разматрања  наведених докумената, позивамо све 

заинтересоване  грађане, представнике привреде и удружења да узму активно учешће 

у јавној расправи, која ће се одржати: 

 У Врњачкој Бањи, дана 5.2.2015.године (ч е т в р т а к), са почетком у 10 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 НАЦРТ  ДОКУМЕНАТА 

 4. Нацрт ових докумената је објављен   на званичном сајту општине Врњачка 

Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, у периоду од 12.12.2014.године –Стратегија, а од 

3.2.2015.године до 5.2.2015.године одлуке које су предмет јавне расправе, а 

непосредни увид у исте, може се извршити у Одељењу за локални економски развој, 

канцеларија бр.48 и Одељењу за планирање и изградњу, канцеларија бр.50, сваког 

радног дана, 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. О овом Јавном позиву се посебно извештавају одборници и чланови 

Општинског већа ради правовременог информисања и доставе предлога и сугестија на 

документа која су  предмет јавне расправе. 

6.Објављивање  овог Јавног позива на локалним средствима јавног 

информисања (Радио и ТВ Врњачка Бања), почиње 4.2.2015.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,с.р. 

 


