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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
244. 

У складу са чл. 146. став 3. 

Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.1/21-пречишћен текст и 33/21), а по  

сравњењу са изворним текстом акта, 

утврђено је да се у  Одлуци о покретању 

поступка и давању сагласности за исправку 

граница на к.п. бр.  986/1 КО Врњачка Бања 

која је објављена у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања'', број 33/21, 

поткрала грешка, па се даје  

       

ИСПРАВКА 

Одлуке о покретању поступка и давању 

сагласности за исправку граница на к.п. бр. 

986/1 КО Врњачка Бања 

  

 У  Одлуци о покретању поступка и 

давању сагласности за исправку граница на  

к.п. бр. 986/1 КО Врњачка Бања   

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

број 33/21), поткрала  се техничка грешка, 

па се даје исправка у следећем: 

 У преамбули Одлуке у последњем 

пасусу , бришу се речи  “ по иницијативи 

Ћирић ( Милутин ) Тијане из Врњачке Бање 

, број 46-43/21 од дана 15.03.2021 год“ а сада 

треба да гласи “ по иницијативи МФС ОЛИ 

ТИМ ДОО број 46-2/21 од дана 12.01.2021 

год“ 
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-105/21 од 12.7.2021.год. 

Зам.СЕКРЕТАРЕ СКУПШТИНЕ 

Јелена Радовић, с.р. 

___________________________________ 

245. 

У складу са чл. 146. став 3. 

Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.1/21-пречишћен текст и 33/21), а по  

сравњењу са изворним текстом акта, 

утврђено је да се у  Одлуци о покретању 

поступка и давању сагласности за исправку 

граница на  к.п. бр.  394/41 површина од 

13м2 КО Врњачка Бања која је објављена у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања 

број 33/21“, поткрала грешка, па се даје  

       

ИСПРАВКА 

Одлуке о покретању поступка и давању 

сагласности за исправку граница на  к.п. бр. 

394/41 површина од 13м2 КО Врњачка Бања 

  

 У  Одлуци о покретању поступка и 

давању сагласности за исправку граница на 

к.п. бр. 394/41  КО Врњачка Бања   

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

број 33/21), поткрала  се техничка грешка, 

па се даје исправка у следећем: 

 У преамбули Одлуке у последњем 

пасусу , бришу се речи  “ по иницијативи 

Ћирић ( Милутин ) Тијане из Врњачке Бање 

, број 46-43/21 од дана 15.03.2021 год“ а сада 

треба да гласи “ по иницијативи Бабић 

Душанке из Трстеника и Вучићевић Добриле 

из Београда , број 46-77/2021 од дана 

22.04.2021 год“ 
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-102/21 од 12.7.2021.год. 

Зам.СЕКРЕТАРЕ СКУПШТИНЕ 

Јелена Радовић, с.р. 

___________________________________ 

246. 

У складу са чл. 146. став 3. 

Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.1/21-пречишћен текст и 33/21), а по  

сравњењу са изворним текстом акта, 

утврђено је да се у  Одлуци о покретању 

поступка и давању сагласности за исправку 

граница на к.п. бр.  1260/10 КО Врњачка 

Бања која је објављена у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања'', број 33/21“, 

поткрала грешка, па се даје  
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ИСПРАВКА 

Одлуке о покретању поступка и давању 

сагласности за исправку граница к.п. бр. 

1260/10 КО Врњачка Бања 

  

 

  У  Одлуци о покретању поступка и давању 

сагласности за исправку граница на  к.п. бр. 

1260/10 КО Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', број 33/21), 

поткрала  се техничка грешка, па се даје 

исправка у следећем: 

 У преамбули Одлуке у последњем 

пасусу , бришу се речи  “ по иницијативи 

Ћирић ( Милутин ) Тијане из Врњачке Бање 

, број 46-43/21 од дана 15.03.2021 год“ а сада 

треба да гласи “ по иницијативи Привредног 

друштва за производњу промет и услуге 

ОЛИ КООП број 46-84/21 од дана 18.05.2021 

год“ 
 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-104/21 од 12.7.2021.год. 

Зам.СЕКРЕТАРЕ СКУПШТИНЕ 

Јелена Радовић, с.р. 

___________________________________ 

247. 

У складу са чл. 146. став 3. 

Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.1/21-пречишћен текст и 33/21), а по  

сравњењу са изворним текстом акта, 

утврђено је да се у  Одлуци о покретању 

поступка и давању сагласности за исправку 

граница ради формирања грађевинске 

парцеле  на к.п. бр.  986/5 КО Врњачка Бања 

која је објављена у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања , број 33/21“, 

поткрала грешка, па се даје  

       

ИСПРАВКА 

Одлуке о покретању поступка и давању 

сагласности за исправку граница ради 

формирања грађевинске парцеле к.п. бр. 

986/5 КО Врњачка Бања 

  

 У  Одлуци о покретању поступка и 

давању сагласности за исправку граница 

ради формирања грађевинске парцеле к.п. 

бр. 986/5 КО Врњачка Бања    (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'', број 33/21), 

поткрала  се техничка грешка, па се даје 

исправка у следећем: 

 У преамбули Одлуке у последњем 

пасусу , бришу се речи  “ по иницијативи 

Ћирић ( Милутин ) Тијане из Врњачке Бање 

, број 46-43/21 од дана 15.03.2021 год“ а сада 

треба да гласи “ по иницијативи Горана 

Рашковића из Врњачке Бање број 46-88/2021 

од дана 26.05.2021 год“ 
    

 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-101/21 од 12.7.2021.год. 

Зам.СЕКРЕТАРЕ СКУПШТИНЕ 

Јелена Радовић, с.р. 

___________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 

општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

  

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/

