
Скупштина општине Врњачка Бања на __ редовној седници одржаној 

дана____2018.године, на основу чл. 146. став 3. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. ,64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука 

УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 20. став 1. тачка 18. Закона 

о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон и 10/16-др.закон) и 

чл. 14. и 36. став 1. тачка 7. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', број 23/16-пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о изградњи, постављању и одржавању споменика, спомен 

обележја и скулптуралних дела на територији општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

У Одлуци о изградњи, постављању и одржавању споменика, спомен обележја и 

скулптуралних дела на територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.34/17),  чл.9. се мења и гласи:  

''Одбор  спроводи конкурс за избор идејног решења или ће на основу стручног 

мишљења  користити постојећи односно реплику постојећег споменика . 

Конкурс се објављује најмање у једном дневном листу, који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије. 

Одбор спроводи конкурс и врши избор идејног решења споменика. 

Одбор изузетно може одлучити о коришћењу постојећег споменика односно 

реплике већ постојећег споменика ''. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: ______/18 од  _____2018. године 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                                      Иван Радовић 

О б р а з л о ж е њ е 

 Прави основ за доношење ове Одлуке садржан је у члановима 20. став 1. тачка 18.  

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16 

– др. закон ) и члановима 14. и 36. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст), којима је регулисана надлежност јединица 

локалне самоуправе за доношење аката из њихове надлежности, као и надлежност 

општине да врши послове у вези са заштитом културних добара и подстицања развоја 

културног и уметничког стваралаштва......као и чланом 146. став 3. Закона о планирању и 

изградњи ( „Сл.гласник РС“ ,бр. 72/09, 81/09-испр. ,64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 

42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), којима је 

предвиђена надлежност јединица локалне самоуправе за изградњу и постављање 

споменика и спомен обележја на површинама јавне намене, уз претходно прибављену 

сагласност министарства надлежног за послове културе. 

 Разлози за доношење ове одлуке садржани су у Закључку Бањског одбора СО 

Врњачка Бања, бр.9-114/18 од 6.3.2018.године, који је предложио измену чл.9. одлуке на 



начин да се предвиди обавезно спровођење конкурса за избор идејног решења изгледа 

споменика. 

 Објашњење основних правних института и појединачних решења  

 Из наведених разлога се предлаже измена чл.9. на начин да Одбор обавезно 

спроводи конкурс за идејно решење, а изузетно може да се користи реплика постојећег 

споменика. 

 Процена финансијских средстава потребних за спровођење ове Одлуке – За 

спровођење ове Одлуке нису потребна додатна финансијска средства. 
 Одредба која се мења  

'' Члан 9. 

Одбор  одлучује или да се спроводи конкурс за избор аутора или идејног решења,  

или да се ангажује аутор по позиву или ће (на основу стручног мишљења) користити 

постојећи односно реплику постојећег споменика . 

Уколико Одбор одлучи да се спроводи конкурс, конкурс се објављује најмање у 

једном дневном листу, који се дистрибуира на територији целе Републике Србије. 

Одбор може одлучити да се спроведе конкурс по позиву уз учешће најмање три аутора. 

Одбор спроводи конкурс и врши избор идејног решења споменика. 

Одбор изузетно може одлучити о коришћењу постојећег споменика односно 

реплике већ постојећег споменика.'' 
 

Обрадила                             НАЧЕЛНИК 

Руководилац Одсека за послове     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

органа општине            Славиша Пауновић 

Јасмина Трифуновић       

           

 
 


