
предлог измене плана: 

 

 Скупштина општине Врњачка Бањана својој редовној __ седници, одржаној дана 

____2020. год на основу чл. 4 став 2.и 3.Одлуке о монтажним објектима ("Сл. листопштине 

Врњачка Бања", бр. 4/19), чл.40. Статута општине Врњачка Бања  (Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 12/19), доноси: 

 

 

ОДЛУКУО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

 Овом Допуном врши се измена и допуна Плана општег распореда места за 

постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, број 4/19 12/19 и 25/19), тако што: 

 

У ЧЛ. 15. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ 

ПРОГРАМ) "ЛОКАЦИЈА БР. 16: ''ПРОМЕНАДА 1'', 

брише се алинеја: 

 

-На локацији испред испред ограде хотела ''Звезда'' предвиђа се постављање 9Д  

БИОСКОПА  до 16м2.  

 

У ЧЛ. 15. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ 

ПРОГРАМ) "ЛОКАЦИЈА БР. 16: ''ЗВЕЗДА 1 И 2'', 

после алинеје: 

 

-На локацији између бањске променаде и Врњачке реке, на простор преко пута Виле 

„Авала“, предвиђа се постављање дечијих спортских реквизита, површине 6м2, означено као 

ПЗ 3 у графичком прилогу Плана. 

 

додаје се алинеја: 

 

-На локацији између бањске променаде и Врњачке реке, на простор преко пута Виле 

„Авала“, предвиђа се постављање 9Д  БИОСКОПА  до 16м2, означено као 9ДБ у графичком 

прилогу Плана. 

 

 

Члан 2. 

У ЧЛ. 16. "ЛОКАЦИЈА БР. 14: ''ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ'',  

после алинеје: 

 

-На локацији поред тениских терена и Дечијег игралишта предвиђена је површина за дечији 

забавни програм (електричне клацкалице за децу), означено као ПЗ 4 у графичком прилогу 

Плана, али само у случају да ни након друге лицитације нема заинтересованих за 

постављање предвиђене тезге за продају ручних радова, уметничких слика, сувенира, 

бижутерије и сл. означено као Твс у граф. Прилогу. 

 

додаје се алинеја: 

 

-На локацији Дечијег игралишта предвиђена је површина за постављање брода за забаву 

деце, површине до 60м2, означено као ДЗБ у графичком прилогу Плана, 

 

 

 

 

 



Члан 3. 

У ЧЛ.17. ТАЧКА 2. ПРОМЕНАДА 1. И 2.ДОДАЈЕ СЕ СТАВ 3. КОЈИ ГЛАСИ:  

''У графичком прилогу Плана, мења се  површина баштекоја припада објекту "Беле Лађеи 

сада ће износити 112,5м2 (7.5м х 15м)". 

 

Члан 4. 

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

Врњачка Бања. 

 

 

      

     О б р а з л о ж е њ е 

    

 

 Разлози за доношење измена и допуна Плана општег распореда места за постављање 

монтажних објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања садржани су у 

сугестијама и предлозима заинтересованих странака након усвајања плана. 

 

 Правни основ за доношење наведених измена и допуна Плана општег распореда 

места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања је 

у одредби  чл. 4. Одлуке о монтажним објектима ("Сл. листопштине Врњачка Бања", бр. 

4/19), којом је, између осталог прописано да Скупштина општине, у складу са 

урбанистичким планом и потребама реализације туристичке понуде општине Врњачка Бања, 

доноси План општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на 

територији општине Врњачка Бања. Чланом 40. Статута општине Врњачка Бања прописане 

су надлежности СО Врњачка Бања. 

 

  

 Финансијска средства - за спровођење ових измена и допуна Плана нису потребна 

додатна финансијска средства. 

  

  Ступање на снагу и објављивање: Нацртом је предвиђено да Одлука ступа на 

снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општина Врњачка Бања''. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

              Број:_________ /20 од ________ . 2020.године   

     

 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Иван Радовић 

 

 

 

 

 

 

Обрађивач плана: 

Општинска стамбена агенција 

 Врњачка Бања  

 


