
         Н А Ц Р Т 

Скупштина општине Врњачка Бања, на __ редовној седници одржаној дана 

____2018.године, на основу чл.93.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),  чл.10. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист Општине Врњачка Бања'',  бр. 23/16-пречишћен текст),  чл.41. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.23/16-пречишћен текст и 7/17-Аут.тумачење)  и на основу сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе бр.015-05-00070/2018-24 од 12.9.2018.године, донела 

је  

 

     О  Д  Л  У  К  У 

о давању назива делу насељеног места Врњачка Бања-Црквено брдо 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује назив дела насељеног места Врњачка Бања-Црквено брдо, 

као препознатљивог предела, који се налази у центру Врњачке Бање, а који карактерише 

вредно наслеђе парковске архитектуре са елементима архитектонско-пејзажног уређења и 

посебно историјским, културним и уметничким наслеђем насталим као резултат деловања 

и интеракције природних и људских фактора. 

 Назив-Црквено брдо се пределу из става 1.овог члана даје из разлога што централно 

место у њему заузима Храм рођења Пресвете Богородице, који је 1834.године подигао 

протојереј Хаџи Јефтимије Поповић. 

 

Члан 2. 

 За тзв. досадашњи назив овог дела Врњачка Бање-Чајкино брдо, који се користио у 

актима и документима које су доносили, како локални, тако и виши органи власти, ступањем 

на снагу ове одлуке, користиће се  назив-Црквено брдо.   

 

Члан 3. 

 Црквено брдо се простире на подручју одређеном чл.2.Одлуке о проглашењу 

''Чајкиног брда'' у Врњачкој Бањи за културно добро-просторно културно историјску целину 

(''Сл.лист општине Краљево'', бр.7/85). 

 

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 о ж е њ е 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у 93. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) 

којим је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује празнике и 

одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених 

места на својој територији, као и о додељивању звања "почасни грађанин" особи чији су рад 

и достигнућа од посебног значаја за општину уз претходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе. 

Чл.10. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-

пречишћен текст), предвиђено је да општина утврђује називе улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком, 

уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

Министарств државне управе и локалне самоуправе је својим актом бр.015-05-

00070/2018-24 од 12.9.2018.године дало сагласност на Нацрт ове одлуке, који акт се у 

прилогу доставља. 

Одредбом чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка, у делу који се односи на 

надлежности Бањског одбора  утврђено је да разматра предлоге и иницијативе за називе 

улица и тргова, заштићених природних и културних добара и световних обележја на 

територији општине Врњачка Бања.  

Разлози и објашњење основних правних института закључка и одлуке: 

 Како је у званичној употреби за предметни део насељеног места Врњачке Бање и 

''Чајкино брдо'' и ''Црквено брдо'', то је покренута иницијатива да се кориси назив-Црквено 

брдо, а из разлога који су наведени у чл.1.нацрта одлуке, тако да се ступањем на снагу ове 

одлуке, користи се  назив-Црквено брдо (чл.2.). 

 Подручје Црквеног брда је одређено одлуком из чл.3.ове одлуке.   

  За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства. 

 

Обрадили:          НАЧЕЛНИК 

Саша Радисављевић, секретар СО          ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                 Славиша Пауновић 

 Гајшек Олгица, зам.секретара СО                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               
             Република Србија 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

         Број: 9-476/18 

         Датум: 10.9.2018.године 

 

     МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И   

     ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

       

            Б Е ОГ Р А Д 

        Бирчанинова 6 

 

Предмет: Захтев за давање сагласности на давање  назива делу насељеног места Врњачка 

Бања-Црквено брдо 
 

 Бањски одбор Скупштине општине Врњачка Бања је прихватио нацрт Одлуке за 

давање назива делу насељеног места Врњачка Бања-Црквено брдо, на начин који је садржан 

у закључку бр.9-476/18  од 7.9.2018.године, чији је саставни део и нацрт Одлуке о  давању  

назива  делу насељеног места Врњачка Бања-Црквено брдо. 
 

 Иницијативу је прихватио Бањски одбор, који је као стално радно тело Скупштине 

општине надлежан за давање предлога за давање назива улицама и трговима,  заштићеним 

природним и културним добарима и световним обележјима на територији општине Врњачка 

Бања. 
 

 На основу чл.93. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), се обраћамо том министарству ради давања претходне 

сагласности, како би Скупштина општине одлучила о давању назива делу насељеног места 

у Врњачкој Бањи,  како је то дато у прихваћеној иницијативи. 
 

 У прилогу достављамо: 

  

 1. Нацрт Одлуке о  давању  назива  делу насељеног места Врњачка Бања-Црквено 

брдо, 

 2. Закључак Бањског одбора бр.9-476/18  од 7.9.2018.године. 
   

 С поштовањем,  

        ЗАМ.СЕКРЕТАРА 



                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Гајшек Олгица 

 

 

 

 


