
 

Скупштина општине Врњачка Бања на ___ редовној седници одржаној дана 

________године, а на основу чл.10.Закона о бањама (''Сл.гласник РС'',број 80/92 и 

67/93-др.закон) и чл.36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', број 23/16-пречишћен текст), донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о коришћењу природног лековитог 

фактора, бр.325-6/05 од 7.3.205.године, у чл.1. у тачки 2. брише се алинеја један. 

 

Члан 2. 

 Брише се чл.2.ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о коришћењу природног лековитог 

фактора, бр.325-6/05 од 7.3.205.године и ову одлуку, доставити Влади Републике 

Србије ради давања сагласности сходно чл.10.ст.1. Закона о бањама (''Сл.гласник РС'', 

бр. 80/92 и 67/93-др.закон). 
 

        Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: _______/17  од ____2017.године 

     

         ПРЕДСЕДНИК   

                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Иван Радовић 

 
     О б р а з л о ж е њ е  

Правни основ: Чланом 10.Закона о бањама, регулисано је да право 

коришшћења природног лековитог фактора у бањи (термо и минерална вода, гас и 

лековито блато) домаћем правном или физичком лицу даје општина на чијем 

подручју се налази бања уз сагласност Владе Републике Србије. Такође је у чл.14.овог 

Закона, прописана висина казне за привредни преступ предузећа или другог правног 

лица ако користи природни лековити фактор без одлуке из чл.10. Закона. 

Напомињемо да је на основу чл.3.Закона о бањама, Влада Републике Србије 

донела Уредбу о утврђивању подручја бање ''Врњачка Бања'', која је објављена у 

''Сл.гласник РС'', бр. 26/97). 

Скупштина општине Врњ.Бања је на седници од 27.3.1998.године, донела 

Одлуку о коришћењу природног лековитог фактора, а на седници од 5.6.1998.године, 

извршена је исправка ове Одлуке и на основу наведеног у ''Сл.листу општине 

Краљево'', бр.9/98, објављен утврђен пречишћен текст Одлуке о коришњењу 

природног лековитог фактора, којом се овај фактор на подручју општине Врњ.Бања 

даје на коришћење Специјалној болници и то: термоминералне и минералне воде са 

извора топла вода-Римски извор, Снежник, Слатина и Језеро, у сврху лечења и 

рехабилитације и Друштвеном предузећу “Вода Врњци” вишак термоминералне воде 

са извора топла вода-Римски извор, који ово предузеће користи од 1970.године, за 

производњу и флаширање минералне воде. 

 

 

 



Разлози за доношење ове одлуке и објашњење правних института: 

Скупштина општине Врњачка Бања донела Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о коришћењу природног лековитог фактора, бр.325-6/05 од 7.3.205.године, а 

поводом захтева ЈП ''Бели извор'' и ''Воде Врњци'' АД, којом је одредбом чл.1.''Води 

Врњци'' АД, дат на коришћење природни лековити фактор: 

- вишак термоминералне воде са извора топла вода “Римски извор” коју ово 

предузеће, односно правни претходник ДП “Вода Врњци” користи од 197о.године, за 

производњу и флаширање минералне воде и 

- минерална вода са извора ''Борјак''  на кп.бр. 2124/3 КО Врњачка Бања за 

производњу и флаширање минералне воде 

Чланом 2. је   ЈП за обављање комуналних фелатности ''Бели извор'', дат на 

коришћење природни лековити фактор-термоминерална вода са извора ''Бели извор'', 

на кп.бр.1125/6 КО Врњачка Бања. 

  Ова одлука  је сходно Закону о бањама достављена влади РС на сагласност, 

која сагласнот није добијена, због чега се предлаже да се иста, са овом одлуком 

достави надлежном органу ради добијања сагласности. 

 Објашњење основних правних института: 

У чл.1.ове одлуке се предлаже брисање алинеје 1, у чл.1.тачки2. обзиром да 

''Вода Врњци'' не користи вишак термоминералне воде са извора топла вода “Римски 

извор”, а у чл.2.да  се брише чл.2. којим је ЈП ''Бели извор'' дат на коришћење 

природни лековити фактор-термоминерална вода са извора ''Бели извор'', на 

кп.бр.1125/6 КО Врњачка Бања, обзиром да ово предузеће није користило ово право, 

због чега, у овом случају  није примењивана  Одлука о коришћењу природног 

лековитог фактора (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 9/98), на коју одлуку је Влада 

Републике Србије дала сагласност, која је објављена у ''Сл.гласнику Републике 

Србије'',  број 25/98. 

 

Ступање на снагу: одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

  НАЧЕЛНИК  

     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Славиша Пауновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У 2005.години,  ЈП “Бели Извор” је поднео за добијање права коришћења на 

минералном извору “Бели Извор” у Врњ.Бањи, у којем наводи  да је ово предузеће као 

суинвеститор током 1992.године са Рударско геолошким факлултетом у Београду и 

“Нафта гас”-ом као извођачем радова, извео радове на истражно-експлоатационој 

бушотини “Бели Извор” испред пословне зграде овог предузећа, када је и подигнута 

чесма за точење минералне воде, такође да се прати квалитет и количина воде.  

Такође је и “Вода” АД Врњци  поднела захтев за давање сагласности за 

коришћење минералне воде са бушотине БЛВ 1/97 “Борјак” на кп.бр..2124/3 КО 

Врњачка Бања а за потребе пуњења и флаширања, наводећи у захтеву да је ово 

предузеће отпочело са истражним радовима на овом изворишту пре 10-так година и 

да је сада исто приведено намени односно доведено у стање употребљивости воде за 

пиће, као и да је Министарство науке и заштите животне средине као носиоцу 

истраживања одобрило извођење истраживања на локалитету “Борјак”, као и утврђене 

и одобрене резерве воде са бушотине воде,  

 

на основу којих је Скупштина општине Врњачка Бања донела Одлуку о 

изменама и допунама Одлуке о коришћењу природног лековитог фактора, бр.325-6/05 

од 7.3.205.године, која је сагласно Закону о бањама достављена влади РС на 

сагласниост, која сагласнот није добијена, због чега се предлаже да иста престане да 

важи, као у чл.4.предлога. 

 

На основу наведеног се предла`е Скупштини општине Врњ.Бања да изврши допуну 

наведене одлуке како је то и предло`ено. 

   

 

ОП[ТИНСКА УПРАВА ОП[ТИНЕ ВРЊА^КА БАЊА 

 


