
Скупштина општине Врњачка Бања на __ редовној седници одржаној  ___2018. 

године, у складу са чл.  36.  и чл. 106. Статута општине Врњачка Бања-пречишћен текст 

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

О Д Л У К У 

 у вези сарадње и удруживања са градовима и општинама, удружењима, невладиним 

организацијама и  сарадњи са невладиним организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на основу  чл. 106 .Статута општине Врњачка 

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

органи Општине могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама у интересу Општине и њених грађана – овлашћуje  Председника општине  

да одлучује о сарадњи са невладиним организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама, у случајевима када то не изискује финансијска средства на терет буџета 

Општине Врњачка Бања, уз обавезу писменог извештавања Скупштине општине на првој 

наредној седници. 
 

Члан 2. 

У случајевима када је Скупштина општине донела одлуке о сарадњи и удруживању 

са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама, сагласно чл.36.став 

1. тачка 24. Статута општине Врњачка Бања,  као  и када је донела одлуке да органи 

Општине могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама, овлашћује се Председник општине, да може одлучивати о учешћу у 

реализацији заједничких пројеката, који производе финансијске ефекте за општину 

Врњачка Бања у износу до 1.000.000,00 динара, о чему извештава Скупштину општине на 

првој наредној седници. 
 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге Закључак Скупштине општине 

Врњачка Бања бр. 020-49/17 од  6.3.2017.године. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

                                       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:_______/18 од  ____2018.године 
                                                                                  
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                             Иван Радовић 

О б р а з л ж е њ е 

 Чланом 36.ст.1.у тачки 24. Статута општине Врњачка Бања је регулисано да 

Скупштина општине у складу са законом одлучује о сарадњи и удруживању са градовима 

и општинама, удружењима, невладиним организацијама, а у чл.106. стоји да органи 

општине могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама у интересу Општине и њених грађана. 

У циљу ефикаснијег спровођења ових поступака, Скупштина општине је донела 

закључак 020-49/17 од  6.3.2017.године, којим је овластила Председника општине да 

одлучује о сарадњи са невладиним организацијама, хуманитарним и другим 



организацијама, у случајевима када то не изискује финансијска средства на терет буџета 

Општине Врњачка Бања, уз обавезу писменог извештавања Скупштине општине на првој 

наредној седници.  

Oвом одлуком се се предлаже да остане исто решење, одн. о томе одлучује 

Председник општине (члан 1), као и да  Председник општине одлучује у случају када 

сарадња производи финансијске ефекте до 1.000.000 динара, а из разлога што је у 

спровођењу већ донетих одлука Скупштине општине о сарадњи, а поводом расписаних 

конкурса у учешћа на истим у роковима који су конкурсима строго прецизирани, долазило  

до ситуација, да је неоходно брзо одлучивање, ради сагласности општине за учешће у 

истим, па се из тих разлога, предлаже решење као у члану 2. ове одлуке. 
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