
ПРЕДЛОГ 

 

Oдсек за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Врњачка Бања, на основу чл. 115. став 2. Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању 

јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих површина (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 

11/17 – пречишћен текст и 18/18), чл.39. – 44. Закона о оглашавању (''Сл.гласник РС'' бр. 6/18) и чл. 

43. став 1. и 2. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 

104/13), доноси  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА РАСПОРЕДА МЕСТА  

за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање  

на јавним површинама  

 

Члан 1.  

У члану 4. ставу 1. Плана распореда места за постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним површинама („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.2/08), 

речи „површине од 6 м2 до 8м2, уз дозвољено одступање највише 5%“, мењају се речима 

„максималне површине до 50м2“. 

 

У члану 7. Одлуке из става 1. мења се тачка 1., тако да сада гласи : 

 

 „1. Улица Кнеза Милоша  

Дозвољава се постављање билбордова на међусобном растојању најмање од 100м., почевши од 

већ постављеног билборда, у истој линији, са леве и десне стране улице, гледајући од 

магистралног пута М5 ка кружној раскрсници, уз сагласност власника парцеле и удаљености 7м, 

мерено са спољне стране од ивице коловоза.“ 

 

Члан 2.  

Речи „ЈП Дирекција за планирање и изградњу“ мењају се речима „Општинска стамбена 

агенција“, а речи „ТСЦ (Туристичко спортског центра Врњачка Бања)“ речима „Туристичка 

организација Врњачка Бања“. у целом тексту  Плана распореда места за постављање билборда и 

посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама. 

 

Члан 3. 

 Задужује се Oдсек за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове Општинске управе 

општине Врњачка Бања да сачини пречишћен текст Плана распореда места за постављање 

билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама у складу са 

изменама и допунама из чл.1. и 2. ове Одлуке. 

 

Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу Општине Врњачка 

Бања“.  

 

 

 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ЕКОЛОШКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: _________ од __________.г.  

 

ШЕФ ОДСЕКА  

Славица Стаменић 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење ове одлуке налази се у чл. 115. став 2. Одлуке о општем 

уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих површина 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 11/17 – пречишћен текст и 18/18 којим је нормиран начин и 

поступак доношења Плана распореда, чл. чл.39. – 44. Закона о оглашавању (''Сл.гласник РС'' бр. 

6/18) који регулишу оглашавање на отвореним површинама, односно површинама које су у 

правном режиму јавне својине, као и на осталим површинама, укњучијући и површине које нису у 

јавној својини, зашта ја законом предвиђена надлежност јединица локалне самоуправе у погледу 

уређења постављања огласних средстава и чл и чл. 43. став 1. и 2.Закона о јавним путевима 

(„Сл.гласник ПС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), којим је уређено да се рекламне 

табле, рекламни панои , уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање могу 

поставити на државном путу и поред тог пута на удаљености од седам метара, односно на 

општинском путу и поред тог пута на удаљености од пет метара, мерено са спољне стране од 

ивице коловоза.У ставу 2. истог члана прописано је да се постављање натписа врши на основу 

одобрења које издаје управљач јавног пута.  

  
Разлози за доношење ове одлуке: 

 Општина Врњачка Бања на овај начин доводи у тржишно равноправни положај власнике 

приватних површина које се налазе са обе стране улице наведене у члану 1. ове Одлуке, будући да 

исти нису били равномерно третирани претходном одредбом.Такође, из текста се бришу називи 

јавних предузећа и установа које су престале да постоје и замењују називима њихових правних 

следбеника. 

 

 Објашњење основних правних института: 

Чл. 1. предвиђена је измена члана 4. став 1 и члана 7. став 1.   Плана распореда места за 

постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама на 

предложени начин. 

Чл. 2. Предвиђена је замена назива јавних предузећа и установа које су престале да 

постоје, називима њихових правних следбеника. 

Чл. 3. Задужује се надлежна организациона јединица Општинске управе општине 

Врњачка Бања да сачини пречишћен текст. 

Чл. 4. Уређено је ступање на правну снагу ове Одлуке. 

 

 Финансијска средства потребна за спровођење ове Одлуке: 

  За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства. 

 

 

Обрадила:                                 НАЧЕЛНИК 

Славица Стаменић                                                ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

шеф Одсека за урбанизам,                          Славиша Пауновић 
еколошке и имовинско правне послове 


