
НАЦРТ 

 

Скупштина општине Врњачка Бања на _______________ редовној седници 

одржаној дана ___________.године, на основу чл. 20. и 32.  Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16 – др. закон ), чл. 14. и 15. 

Закона о јавном здрављу („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) и чл. 14. и 36. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст), доноси  

 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка израде Локалног Плана јавног здравља општине Врњачка Бања за 

период 2017. – 2025. године 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се приступа поступку израде Локалног Плана јавног здравља 

општине Врњачка Бања за период 2017. – 2025.године. ( у даљем тексту План)  

 

 

Члан 2. 

Циљ израде Плана из чл.1. ове Одлуке је успостављање мера за обезбеђивање и 

спровођење активности у областима деловања јавног здравља, у оквиру посебних 

програма из области јавног здравља од интереса за становништво на територији општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Задатак Плана из чл.1. ове Одлуке је да се дефинишу циљеви, који ће садржати 

мере и активности које ће допринети унапређењу друштвене бриге за јавно здравље у 

следећим областима, и то : 

- Физичког, менталног и социјалног здравља становништва; 

- Промоције здравља и превенције болести; 

- Животне средине и здравља становништва 

- Радне околине и здравља становништва 

- Организације и функционисања здравственог система и  

- Поступања у кризним и ванредним ситуацијама. 

 

 Овим документом ће бити обухваћена и питања међусекторске сарадње, 

координације, организације и усмеравање спровођења активности у областима јавног 

здравља које се остварују заједничком активношћу надлежних организационих јединица 

локалне самоуправе и носилаца и учесника у области јавног здравља, као и праћење рада 

здравствених служби и здравља становништва на територији општине Врњачка Бања, 

праћење стања животне средине, а нарочито воде, ваздуха, земљишта, буке, вибрације, 

јонизујућег и нејонизујућег зрачења, као и сва друга питања од значаја за подизање 

квалитета јавног здравља на територији општине Врњачка Бања у складу са законским и 

подзаконским актима.  

 



 

Члан 4. 

Носиоци израде Плана из чл.1. ове Одлуке су Савет за здравље општине Врњачка 

Бања и Одсек за локално економски развој.  

Рок за израду Плана је 60 дана од дана ступања на правну снагу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: ____________од ____________. 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. и 32.  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 члановима 14. и 15. 

Закона о јавном здрављу („Сл.гласник РС“, бр. 15/16), којима је предвиђена надлежност 

јединица локалне самоуправе за доношење мера о друштвеној бризи за јавно здравље на 

локалном нивоу, као и орган који предлаже План јавног здравља на локалном нивоу и 

прати његову реализацију. 

 Разлози за доношење ове одлуке садржани су у правном основу за доношење. 

 Објашњење основних правних института и појединачних решења – Чланом 1. 

је установљена обавеза доношења Локалног Плана јавног здрвља.Чланом 2. су одређени 

циљеви који се остварују израдом и усвајањем Плана јавног здравља општине Врњачка 

Бања.Чланом 3. су одређени задаци који се имају остварити Планом јавног здравља 

општине Врњачка Бања.Чланом 4. су одређени органи који ће бити носиоци израде Плана 

јавног здравља општине Врњачка Бања, а чланом 5. је уређено ступање на правну снагу 

ове Одлуке. 

 Процена финансијских средстава потребних за спровођење ове Одлуке – За 

спровођење ове Одлуке нису потребна додатна финансијска средства. 

 

 

Обрадио :                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Саша Радисављевић                                                                       Славиша Пауновић 


