
         П Р Е Д Л О Г 

Скупштина општине Врњачка Бања на __ редовној седници одржаној дана 

___2018.године, на основу чл. 7.Одлуке о изградњи, постављању и одржавању 

споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања''.бр.34/17) и чл. 36. Статута општине Врњачка 

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

 

О Д Л У К У 
о изградњи и  постављању споменика Павлу Мутавџићу 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се приступа изградњи и постављању споменика Павлу Мутавџићу,  

начелнику округа крушевачког, који је најзаслужнији за оснивање бање у Врњцима 

1868.године – оснивачу Основателног фундаторског друштва кисело-вруће воде у 

Врњцима, а које се сматра првом туристичком организацијом на Балкану. 
 

Члан 2. 

Споменик из чл.1.ове одлуке ће се поставити на  локацији садашње цветне ронделе 

на платоу код нове Врњачке Цркве, преко пута хотела ''Фонтана'', на кп.бр.586/1 КО 

Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

 Средства за изградњу и постављање овог споменика обезбеђују се у буџету 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 

Прихвата се мишљење Одбора за спровођење одлуке о подизању и изградњи 

споменика на терторији општине Врњачка Бања садржано у закључку бр.9-145/18 од 

19.3.2018.године, да се  сагласно чл.9. Одлуке о изградњи, постављању и одржавању 

споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања''.бр.34/17),  распише конкурс за избор скулптурског 

идејног решења за изградњу и постављању овог споменика. 
 

Члан 5. 

 О спровођењу ове одлуке, стараће се  Одбор за спровођење одлуке о подизању и 

изградњи споменика на територији општине Врњачка Бања, образован решењем 

Скупштине општине Врњачка Бања бр. 020 -2/18 од 3.1.2017.године, Председник општине 

Врњачка Бања и Културни центар. 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном 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 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 7.Одлуке о изградњи, 

постављању и одржавању споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на 

територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања''.бр.34/17),  којим је 

прописано да уколико Бањски одбор Скупштине општине Врњачка Бања прихвати 

иницијативу из члана 6. ове одлуке, одлуку о изградњи и постављању споменика, након 

претходно прибављене сагласности министарства надлежног за послове културе, на 

предлог Општинског већа, доноси Скупштина општине Врњачка Бања. 

 Разлози за доношење одлуке: Бањски одбор је на седници одржаној 

12.12.2017.године прихватио иницијативу за постављање споменика Павлу Мутавџићу,  

начелнику округа крушевачког, који је најзаслужнији за оснивање бање у Врњцима 

1868.године – оснивачу Основателног фундаторског друштва кисело-вруће воде у 

Врњцима, а које се сматра првом туристичком организацијом на Балкану. На седници 

одржаној 9.3.2018.године, Бањски одбор је разматрао предлоге и мишљења у погледу 

локације за постављање овог споменика и заказао јавну расправу која је одржана 

9.3.2018.године. 

 Са јавне расправе прихваћена иницијатива за заједничку седницу Бањског  одбора и 

Одбора за спровођење одлуке о подизању и изградњи споменика, ради бољег сагледавања 

свих аспеката од утицаја на изналажење најбољег решења локације и осталих услова 

његовог постављања, која седница је одржана 19.3.2018.године. 

 Бањски одбор је на овој седници донео закључак којим је за изградњу и постављање 

споменика Павлу Мутавџићу, утврдио  локацију садашње цветне ронделе на платоу код 

нове Врњачке Цркве, преко пута хотела ''Фонтана''. 

 Објашњење правних института: 

 Чл.1. и 2. ове одлуке се односе на личност којој се подиже споменик и локацију за 

његово постављање, у складу са одлуком Бањског одбора. 

 Чл.3.се дефинише обезбеђење средстава, што је у складу са чл.14. Одлуке о 

изградњи, постављању и одржавању споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на 

територији општине Врњачка Бања. 

Члан 4.регулише да ће се спровести јавни конкурс за избор идејног решења. 

 Чл.5. се односи на спровођење одлуке, па се дефинише да исту спроводи Одбор за 

спровођење одлуке о подизању и изградњи споменика на територији општине Врњачка 

Бања, Председник општине  и Културни центар. 

 Ступање на снагу: Предлаже се одлука ступи на снагу даном објављивања, а у 

циљу предузимања даљих радњи и активности на спровођењу одлуке, а све поводом 150 

година обележавања организованог Бањског туризма. 

 Финансијски ефекти: За спровођење ове одлуке, обезбеђују се средства у буџету 

општине. 

 
Обрадили:                 НАЧЕЛНИК 

        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Саша Радисављевић, секретар СО        Славиша Пауновић 

 

Гајшек Олгица, зам.секретара СО    


