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Скупштина општине Врњачка Бања на ____. седници одржаној дана _________.2017. 

године, на основу  чл.112. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст ),  донела је 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

ОДРЕДБЕ  ЧЛАНА  41.ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА   

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст) 

 

 I. Скупштина општине је донела Пословник Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'',бр.23/16), којом у чл.41. утврђене надлежности сталних радних тела, 

која су образована сагласно чл.41. Статута  општине Врњачка Бања (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и чл. 40. Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16). 
 

II. У извештају Одбора за административно мандатна питања и нормативна акта Скупштине 

општине Врњачка Бања бр. 06-7/17-1 од  30.1.2017.године, у тачки II Одбор је разматрао 

одредбу Пословника о раду скупштине општине Врњачка Бања, која се односи на 

надлежности овог Одбора и то у односу на став 5. који гласи:  

 ''Разматра нацрте Статута општине, Пословника Скупштине општине, као и других 

општих аката којима се стварају одређене обавезе за грађане, за области које нису у 

надлежности других радних тела.'', те сматра да је цитирана одредба нејасна како  у односу 

на саму надлежност овог Одбора, тако и других сталних радних тела СО, па предлаже да се 

сачини нацрт Аутентичног тумачења, којим ће се прецизирати надлежности одбора који су 

формирани на основу Статута општине Врњачка Бања, у наведеном погледу, с тим што би 

нацрт Аутентичног тумачења разматрали одбори на које се оно односи, пре разматрања на 

Скупштини општине. 
 

 III.  У чл.41. акта који се тумачи, утврђене су надлежности: 

1. Бањског одбора за питања привреде, пољопривреде, заштите животне средине и 

друштвене делатности, 

2. Одбора за спорт,  удружења и савезе и родну равноправност, 

3. Одбора за борбу против корупције, 

4. Одбора за административно-мандатна питања и нормативна акта. 

  Нејасноће у погледу надлежности разматрања поједних питања, пре свега општих и 

других аката које разматра Скупштина општине, јављају се у оквиру надлежности Бањског 

одбора и Одбора за административно-мандатна питања и нормативна акта, имајући у виду  

да припремљене материјале –прописе и друга акта, разматрају надлежна радна тела и 

Општинско веће о чему достављају извештај Скупштини општине, на основу чл. 108. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, па се ово Аутентично тумачење односи на 

наведене одборе.  

  
IV.  Одредбу Пословника Скупштине општине Врњачка Бања из тачке I. и III. овог 

Аутентичног тумачења,  треба тумачити полазећи од одредбе чл.36. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бе.129/07), којим се регулише да Скупштина општине оснива 

стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности у ком циљу 

дају мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и обавља 

друге послове утврђене статутом општине, као и чл. 41. Стаута општине Вењачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',бр.23/16), којим су образовани одбори као  стална радна 

тела чија се надлежност утврђује Пословником Скупштине. 

 



V.  Полазећи од цитираних одредби закона, Статута и пословника Скупштине, примењујући 

логичко, језичко и систематско тумачење,  одредбу чл. 41. Пословника Скупштине општине 

Врњачка Бања у погледу надлежности сталних радних тела,  а у делу који регулише 

надлежности Бањског одбора да  разматра сва питања и предлоге одлука и других аката од 

значаја за развој Врњачке Бање, привреде, предузетништва, јавних предузећа,  друштвених 

делатности-установа, као и  питања из области просторног и урбанистичког планирања и 

естетског уређења  поједних делова насељеног места Врњачка Бања, и естетеског и 

визуелног уређења значанијих објеката, који су у погледу архитектуре препознатљива 

обележја Врњачке Бање,  питања  из области заштите и очувања природних ресусрса 

(пољопривредно, шумско земљиште, градског грађ.земљишта и др.),  предузимања мера за 

унапређење људских ресурса и  разматрања предлоге одлука и других аката који се односе 

на финансирање општине, утврђивања такси, накнада и других јавних прихода, буџета и 

завршног рачуна, разматрања амандмана на ове одлуке, те да су у називу овог одбора 

побројане области за које се оснива, а да Одбор за административно-мандатна питања и 

нормативна акта, разматра нацрте Статута, пословника Скупштине, као и других општих 

аката којима се стварају одређене обавезе за грађане, то исту треба тумачити на начин да 

Одбор за административно мандатна питања и нормативна акта, који превасходно има 

функцију да разматра питања везана за статус изабраних, именованих и поставњених лица у 

органима општине, разматра нацрте Статута и Пословника, као и да разматра остала акта, 

као што је разматрање аката о располагању имовином у јавној својини, чијим усвајањем 

грађани и правна лица стичу одређена права и обавезе,  а по природи и функцији самог 

Одбора, разматра обавештења Уставног суда о покретању поступка за оцену уставности и 

законитости прописа који је донела Скупштина општине, разматра предлоге одлука и аката 

са становишта усклађености са Статутом и даје предлоге за  аутентична тумачења општих 

аката, Статута и Пословника. 

 

VI.  Ово аутентично тумачење објавити у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

О б р а з л о ж е њ е 

            Правни основ за давање аутентичног тумачења је садржан у чл.112.Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16), којим се регулише да 

у вршењу послова из своје надлежности органи Општине доносе одлуке, правилнике, 

наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и друге кате и дају аутентично тумачење 

аката које доносе. 

 Разлози за давање аутентичног тумачења садржани су у потреби да се прецизира  

одредба чл..41. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'',бр.23/16), у погледу утврђивања надлежности Бањског одбора за питања привреде, 

пољопривреде, заштите животне средине и друштвене делатности и Одбора за 

административно-мандатна питања и нормативна акта. 

 Процена износа финансијских средстава - За спровођење аутентичног тумачења 

ове Одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету општине Врњачка Бања. 
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