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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

436. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на својој 19. седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст)  и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Врњачка Бања у  

општини Врњачка Бања, којима није одређен 

назив, а који су у Елаборату уличног система 

Републичког геодетског завода Републике 

Србије означени бројевима: 
 

Улица 1: назив улице : „ Авалска“ 

Улица почиње од кп 190/1 иде дуж кп 

191/6, 194/33, 194/58 до кп 194/42, све у КО 

Врњачка Бања. 
 

Улица 2: назив улице: „Балканска“ 

 Улица почиње од 191/6 иде преко кп 

194/22, 194/21, 194/40, 194/20, 194/18 и 194/16 

до кп 194/6, све у КО Врњачка Бања. 
 

Улица 3: назив улице: „ Банатска“ 

Улица почиње од кп 191/6 иде дуж кп 

195/6 до кп 195/2, све у КО Врњачка Бања. 
    
     Улица 4: назив улице: „Видовданска“ 

Улица почиње од кп 194/33 иде дуж кп 

195/22 до кп 195/25 где се и завршава, све у 

КО Врњачка Бања. 
     

Улица 5: назив улице: „Деспота 

Стефана“ 

 Улица почиње од кп 191/6 иде преко 

кп 194/52, 194/15, 194/35 и 194/34 где се и 

завршава, све у КО Врњачка Бања. 
 

   Улица 6: назив улице: „Грачаничка“ 

  Улица почиње од 510/1 иде преко кп 

4107/12, 4106/3, 4095/17, 4095/3, 4097/13, 

4097/8 до границе са насељеним местом 

Руђинци, све у КО Врњачка Бања. 
 

   Улица 7: назив улице: „Дунавска“ 

 Улица почиње од кп 4115 иде дуж кп 

4104/5 до кп 4104/9, све у КО Врњачка Бања. 
 

Улица 8: назив улице: „Егејска“ 

   Улица почиње од кп 2128/4 иде дуж кп 

1711 до кп 1705/1, све у КО Врњачка Бања. 
 

Улица 9: назив улице: „Ибарска“ 

Улица почиње од кп 2128/4 иде дуж кп 

2013 и завршава се између кп 2015/2 и 2064/1, 

све у КО Врњачка Бања. 
 

 Улица 10: назив улице: „Игуманска“ 

Улица почиње од кп 1998/1 иде дуж кп 

2164 до кп 2107/2 у којој се завршава, све у 

КО Врњачка Бања. 
 

 Улица 11: назив улице: „Јухорска“ 

Улица почиње од кп 3627 иде дуж кп 

3657 до кп 3659/1, све у КО Врњачка Бања. 
 

 Улица 12: назив улице: „Каленићева“ 

Улица почиње од 1955 иде дуж кп 

2165/5, 2165/4, 1960/1, 3607, 3607/5 до кп 

3604/1, све у КО Врњачка Бања. 

 

 Улица 13: назив улице: „Космајска“ 

Улица почиње од кп 3665 иде дуж кп 

3627, 3800, 3846 до кп 3832/1, све у КО 

Врњачка Бања. 
 

 Улица 14: назив улице: „Маричка“ 

Улица почиње од кп 4038/1 иде дуж кп 

3725 до кп 3707/1, све у КО Врњачка Бања. 
 

 Улица 15: назив улице: 

„Милешевска“ 

 Улица почиње од кп 2157/2 иде дуж кп 

1693 затим преко кп 1706/3, 1706/6, 1707/1, 

1709/2 до кп 1708/15, све у КО Врњачка Бања. 
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Улица 16: назив улице: „Хиландарска“ 

Улица почиње од кп 1598/1 иде дуж кп 

1601/13, 1601/15, 1601/20, 1614/6, 1617/3 до кп 

1696/2, све у КО Врњачка Бања. 
 

 Улица 17: назив улице: „Острошка“ 

Улица почиње између кп 1176/26 и 

1561 иде дуж кп 2155 до кп 2156, све у КО 

Врњачка Бања. 
 

 Улица 18: назив улице: „Пчињска“ 

Улица почиње од кп 1559 иде дуж кп 

2155 и 1175 до кп 1174/1, све у КО Врњачка 

Бања. 

 Улица 19: назив улице: „Крушедо-

лска“ 

Улица почиње од кп 951/21 иде дуж кп 

951/15 и 951/16 до кп 955/2, све у КО 

Врњачка Бања. 
 

 Улица 20: назив улице: „Светого-

рска“ 

            Улица почиње од кп 951/3 иде дуж кп 

951/29, 951/9 до кп 951/8, све у КО Врњачка 

Бања. 
 

 Улица 21: назив улице: „Пештерска“ 

Улица почиње од кп 906/35 иде дуж кп 

953/4, 953/6 и 953/2 где се и завршава, све у КО 

Врњачка Бања. 
 

 Улица 22: назив улице: „Церска“ 

Улица почиње између кп 3438/2 и 3405 

иде дуж кп 3419/1 и 3419/4 до кп 3415/2, све у 

КО Врњачка Бања. 
  

Улица 23: назив улице: „Тимочка“ 

Улица почиње од кп 3419/3 (КО 

Врњачка Бања) иде дуж кп 3410/2 (КО 

Врњачка Бања) и 3513/7 (КО Ново Село) до 

кп 3512/2 (КО Ново Село). 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број: 9-519/18  од 2.11.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

437. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19. седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГОЧ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Гоч у  општини 

Врњачка Бања, којима није одређен назив, а који 

су у Елаборату уличног система Републичког 

геодетског завода Републике Србије означени 

бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „ Љуктенска“ 

 Улица почиње између кп 581/1 и 546/2 

иде дуж кп 1475, 1476/3, 459/3, 412/3 и 

завршава се између кп 412/1 и 407/1, све у КО 

Гоч. 
 

Улица 2: назив улице: „Живорада 

Жике Стојковића“ 

Улица почиње између кп 624/6 и 620/1 

иде дуж кп 1475, 643/2, 792, 299 и завршава 

се између кп 344 и 293, све у КО Гоч. 
 

Улица 3: назив улице: „Бранислава 

Бране Ћурчића“ 

Улица почиње од кп 1475 иде дуж кп 

1478, 394, 104, 312 до кп 311, све у ко Гоч. 
     
 Улица 4: назив улице: „Др  Павла 

Тодоровића“ 
Улица почиње од кп 1486/3 иде дуж кп 

662/2, 663/1, 665/2, 665/3 до кп 383/1  где се и 

завршава, све у КО Гоч.     
 

   Улица 5: назив улице: „Др Ђоке Ст 

Јовановића“ 

Улица почиње од кп 1476/3 иде дуж кп 

441 и завршава се између кп 473 и   446/13, 

све у КО Гоч. 
 

   Улица 6: назив улице: „Јован 

Белимарковића“ 

          Улица почиње од кп 1476/3 иде дуж кп 
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449/2 и завршава се између кп 448 и 449/4, све 

у КО Гоч. 

 

   Улица 7: назив улице: „Проф. 

Будимира Филиповића“ 

Улица почиње од кп 1475 иде дуж кп 

533 до кп 522, све у КО Гоч. 
 

Улица 8: назив улице: „Брезнички 

пут“ 

Улица почиње између кп 605/4 и 1684 

иде дуж кп 621/2 589, 1739, КО Брезна, затим 

прелази у кп 24 иде преко кп 41 и 50 до кп 47, 

КО Гоч. 
 

Засеок 1: назив засеока: „Река“ 

Заселак се пружа између кп 921, 930, 

872/2, 883, 598 и 859, све у КО Гоч. 
 

Засеок 2: назив засеока: „Вуково брдо“ 

Заселак се пружа између кп 921, 930, 

872/2, 883, 598 и 859, све у КО Гоч. 
 

Засеок 3: назив засеока: „Гарешница“ 

Заселак се пружа између кп 1045, 1125, 

1424 и 1080, све у КО Гоч. 
 

Засеок 4: назив засеока: „Водице“ 

Заселак се пружа између кп 551/1, све у 

КО Гоч. 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број:9-510/18  од 2.11.2018.године 

4 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 

438. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19.седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

ЛИПОВА 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Липова у  општини 

Врњачка Бања, којима није одређен назив, а који 

су у Елаборату уличног система Републичког 

геодетског завода Републике Србије означени 

бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „ Хиландарска“ 

 Улица почиње између кп 190/2 и 187/2 

иде дуж кп 188/1 и завршава се између кп 

167/2 и 220/3, све у КО Липова. 
 

Улица 2: назив улице: „Балканска“ 

Улица почиње од кп 188/1 иде дуж 

179/5 и 178/14 до кп 178/8, све у КО 

Липова. 
 

Улица 3: назив улице: „ Банатска“ 

Улица почиње од кп 188/1 иде дуж 

кп 174/5, 175/10 до кп 175/4, све у КО 

Липова. 
    
  Улица 4: назив улице: „Видовданска“ 

Улица почиње од кп 4999/1 (КО Ново 

Село) иде дуж кп 1155 (КО Липова) и 

завршава се између кп 161/2 (КО Липова) и 

4607/4 (КО Ново Село). 
     
 Улица 5: назив улице: „Студеничка“ 

Улица почиње између кп 4999/4 (КО 

Ново Село) и 221/16 (КО Липова) иде дуж кп 

1154/1, 1146/1, 479/1 и завршава се између кп 

480/2 и 477/4, све у КО Липова. 
    
 Улица 6: назив улице: „Грачаничка“ 

Улица почиње између кп 393/1 и 474/4 

иде дуж кп 1146/1 и 440 до кп 1159, све у КО 

Липова. 
 

   Улица 7: назив улице: „Дунавска“ 

Улица почиње од кп 1146/1 иде дуж кп 

390/1до кп 390/4, све у КО Липова. 
 

Улица 8: назив улице: „Милешевска“ 

Улица почиње између кп 1147(КО 

Липова) и 722/4 (КО Ново Село) иде дуж кп 
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4999/1 (КО Ново Село), 4980 (КО Ново Село) 

и завршава се измешу кп 807 (КО Липова) и 

4768 (КО Ново Село). 

 

Улица 9: назив улице: „Острошка“ 

Улица почиње између 221/9 и 221/16 

иде дуж кп 253/2 и 151 и завршава се између 

кп 3/1 и 289, све у КО Липова. 
 

Улица 10: назив улице: „Светогорска“ 

Улица почиње између кп 220/11 и 221/9 

иде дуж кп 221/1 преко кп 215/2 до кп 217/1, 

све у КО Липова. 
 

Улица 11: назив улице: „Церска“ 

Улица почиње од кп 151 иде дуж кп 

296/1, 299/2 и 307/3 до кп 491, све у КО 

Липова. 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

              Број: 9-523 /18  од 2.11.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 

439. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на својој 19. седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРЊЦИ 
 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Врњци у  општини 

Врњачка Бања, којима није одређен назив, а који 

су у Елаборату уличног система Републичког 

геодетског завода Републике Србије означени 

бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „ Кнеза Лазара“ 

Улица почиње од кп 2129/1 иде дуж кп 

105/1 и 105/3 до кп 97/3, све у КО Врњачка 

Бања. 

Улица 2: назив улице: „Деспота 

Стефана“ 

Улица почиње од кп 151/11 иде дуж кп 

151/1 до границе са насељеним местом 

Руђинци, све у КО Врњачка Бања. 

 

Улица 3: назив улице: „Кнегиње 

Милице“ 

Улица почиње од кп 2129/1 иде дуж кп 

78/3, 78/1, 78/2 до кп 78/4, све у КО Врњачка 

Бања. 

    Улица 4: назив улице : „Јована Дучића“ 

Улица почиње од кп 131/5 иде дуж кп 

131/4, 131/21 до кп 131/22, све у КО Врњачка 

Бања. 
 

    Улица 5: назив улице: „Атанасија 

Видака“ 

 Улица почиње од кп 3544 иде дуж кп 

353/8, 3528/3, 3528/2, 3529/6, 3529/9 до кп 

3525/2, све у КО Врњачка Бања.(Напомена - 

предложена улица је део званичне улице 

Атанасија Видака). 
 

   Улица 6: назив улице: „Илије 

Бирчанина“ 

          Улица почиње од кп 4034 иде дуж кп 

3524/1, 3524/15, 3529/11 до кп 3518, све у  КО 

Врњачка Бања.    
 

   Улица 7: назив улице: „Врњачка“ 

          Улица почиње између кп 38/3 и 42 иде 

дуж кп 40 и 4061 до границе са  насељеним 

местом Руђинци, све у КО Врњачка Бања. 
 

Улица 8: назив улице: „Хајдук 

Вељкова“ 

Улица почиње од кп 4061 иде дуж кп 

4078 до границе са насељеним местом 

Руђинци, све у КО Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
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Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 9-536/18  од 2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 

440. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19.седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НОВО 

СЕЛО 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Ново Село у  

општини Врњачка Бања, којима није одређен 

назив, а који су у Елаборату уличног система 

Републичког геодетског завода Републике 

Србије означени бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „ Краљевачка“ 

Улица иде дуж целог насељеног места 

Ново Село од границе са насељеним местом 

Подунавци до границе са насељеним местом 

Врњци дуж кп 4959, 4961 и 4962, КО Ново 

Село. 
 

Улица 2: назив улице: „Мало поље“ 

  Улица почиње од кп 4942 иде дуж кп 

4956 и завршава се између кп 1643/1 и 1642/2, 

све у КО Ново Село. 
 

Улица 3: назив улице: „Змај Јовина“ 

 Улица почиње од кп 4956 иде дуж кп 

1605 и завршава се између кп 1617 и 1597, 

све у КО Ново Село. 
 

    Улица 4: назив улице: „Браће Југовића“ 

Улица почиње између кп 1341 и 1643 

иде дуж кп 4956 и 1286 до кп 4953, све у КО 

Ново Село. 
 

    Улица 5: назив улице: „Моравска“ 

Улица почиње од кп 4962 иде дуж кп 

4953 и завршава се између кп 1171 и 1246/1, све 

у КО Ново Село. 
 

   Улица 6: назив улице: „Обрежа“ 

Улица почиње између кп 821/7 и 

1247/2 иде дуж кп 4953 и 818 па преко кп 814, 

815, и 810 до кп 805, све у КО Ново Село. 
 

   Улица 7: назив улице: „Вука 

Караџића“ 

          Улица почиње од кп 4623 иде дуж кп 

4610/15, 4619/22, 4619/31 до кп 4619/26, све у 

КО Ново Село 
 

Улица 8: назив улице: „Деспота 

Ђурђа“ 

Улица почиње од границе са насељеним 

местом Липова иде дуж кп 4686/2, 4686/1, 

4689/6 и 4690/2 до кп 4697, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 9: назив улице: „Веселина 

Маслеше“ 

Улица почиње од кп 4971 иде дуж кп 

3271/2, 3269/2 до кп 3320/1, све у КО Ново 

Село.  
 

 Улица 10: назив улице: „Ваздухо-

пловаца“ 
Улица почиње од кп 3419/3(КО 

Врњачка Бања) иде дуж кп 3410/2 (КО 

Врњачка Бања) и 3513/7 (КО Ново Село) до 

кп 3512/2 (КО Ново Село). 
 

 Улица 11: назив улице: „Деспота 

Угљеше“ 

Улица почиње измежу кп 4959 и 1839/2 

иде дуж кп 4941, 4957, 4936, 1812/1 и 1604 до кп 

1605, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 12: назив улице: „Димитрија 

Туцовића“ 

Улица почиње од кп 4938 иде дуж кп 

4957 и 1576 до кп 1580, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 13: назив улице: „Ивана 

Рибара“ 

Улица почиње од кп 4941 иде дуж кп 

4958 и завршава се између кп 183 и 1899, све 

у КО Ново Село. 
 

 Улица 14: назив улице: „Јована 

Дучића“ 
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Улица почиње од кп 4957 иде преко кп 

1829/2, 1856/2, 185/3, 1853, 1871/2, 1871/1 до кп 

4958, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 15: назив улице: „Радничка“ 

Улица почиње од кп 4959 иде дуж кп 

1935, 1932, 1923 до кп 1925, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 16: назив улице: „Солунска“ 

Улица почиње од кп 4956 иде дуж кп 

1767/2 и 4942 до кп 1759, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 17: назив улице: „Железн-

ичка“ 

Улица почиње од кп 4956 иде дуж кп 

1769/9, 1769/16, 1785/7, 1785/6 до кп 1789/13, 

све у КО Ново Село. 
 

 Улица 18: назив улице: „Генерала 

Белимарковића“ 

Улица почиње од кп 4954 иде дуж кп 

2347 до кп 4953, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 19: назив улице: „Првомајска“ 

Улица почиње од кп 4943 иде дуж кп 

4954 и 840 до кп 838, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 20: назив улиц: „Југ 

Богданова“ 

Улица почиње између кп 881/1 и 1152 

иде дуж кп 4951/1 до кп 4953, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 21: назив улице: „Видовда-

нска“ 

Улица почиње од кп 4951/1 иде дуж кп 

835 и завршава се између кп 843 и 831, све у КО 

Ново Село. 
 

 Улица 22: назив улице: „Изворска“ 

Улица почиње од кп 1286 иде дуж кп 

1255, 1281/1,1280/1 до кп 1277, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 23: назив улице: „Креманска“ 

Улица почиње од кп 4943 иде дуж кп 

4951/1 и завршава се између кп 3045/2 и 

1072/2, све у КО Ново Село. 
  

Улица 24: назив улице: „Цара Лазара“ 

 Улица почиње од кп 4943 иде дуж кп 

4969 и 4951/1 и завршава се између кп 3090 и 

1064/4, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 25: назив улице: „Ливадска“ 

 Улица почиње измежу кп 3056 и 4962 

иде дуж кп 4943 и 4970, КО Ново Село до 

границе са насељеним местом Врњци. 
 

 Улица 26: назив улице: 

„Синђелићева“ 

Улица почиње између кп 917 и 1060 

иде дуж кп 4951/1 и завршава се између кп 

901/1 и 1103, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 27: назив улице: „Страхињића 

Бана“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Врњци иде дуж кп 4952, 

4951/1, 1064/2 до кп 1093/7, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 28: „Топлице Милана“ 

Улица почиње од кп 1048/12 иде преко 

кп 1047, 933/1, 1045/2, 953, 970/2, 971/2, 972/2 

до кп 4952, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 29: назив улице: „Цара 

Душана“ 

 Улица почиње између кп 1056 и 1061 

иде дуж кп 4951/1, 1048/12, 931/2, 922/2 до кп 

920, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 30: назив улице: 

„Омладинска“ 

Улица почиње између кп 3040/5 и 4962 

иде дуж кп 4943 до кп 2964, све у ко Ново 

Село. 
 

 Улица 31: назив улице: „Цветна“ 

Улица почиње од кп 4956 иде дуж 

кп 1797/2, 1822, 1820 до кп 1817, све у КО 

Ново Село. 
 

 Улица 32: назив улице: „Цара 

Уроша“ 

Улица почиње од кп 1801/1 иде дуж 

кп 1793, 1824 до кп 1815/1, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 33: назив улице: 

„Ослободилачких ратова Србије“ 

Улица почиње 4953 иде дуж кп 1237 

до кп 1286, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 34: назив улице: „Жртава 

Другог светског рата“ 

Улица почиње од кп 4953 иде дуж 

кп 1220/1, 1217/3, 1220/3 и завршава се 

између кп 1700 и 1214, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 35: назив улице: 

„Просветарска“ 

Улица почиње од кп 4956 иде дуж кп 

1732, 1746/3,1756/1, 1747/3 до кп 1738, све у КО 

Ново Село. 
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 Улица 36: назив улице: „Слатинска“ 

Улица почиње од кп 4959 иде дуж кп 

4960, 1997, 2005/8, 2005/1 до кп 2005/3, све у 

КО Ново Село. 
 

 Улица 37: назив улице: „Хајдук 

Станкова“ 

Улица почиње од кп 4959 иде дуж кп 

2196 па преко кп 2629/4 до кп 2629/5, све у 

КО Ново Село. 
 

 Улица 38: назив улице: „Филипа 

Вишњића“ 

Улица почиње од кп 4959 иде дуж кп 

4965 и завршава се између кп 2242 и 2605/1, 

све у КО Ново Село. 
 

 Улица 39: назив улице: „Зајечевска“ 

Улица почиње од кп 4961 иде дуж кп 

2243 и 4965 и завршава се између кп 2762 и 

2759/2, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 40: назив улице: „Река“ 

 Улица почиње између кп 3759/4 и 

2754/1 иде дуж кп 4965, 4937/11, 4209, 4232 

до границе са насељеним местом Рсавци, све 

у КО Ново Село. 
 

 Улица 41: назив улице: „Зеленго-

рска“ 

 Улица почиње од кп 4965 иде дуж кп 

2752, 2743, 2724, 2126, 2095 и завршава се 

између кп 2063 и 2098/2, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 42: назив улице: „Грабовачка“ 

Улица почиње између кп 3820 и 2116 

иде дуж кп 4963, 2112, 2105, 2104 до кп 

2103/1, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 43: назив улице: „Црне среде“ 

Улица почиње између кп 4036 и 4012/1 

иде дуж кп 4967 и завршава се између кп 4625 и 

4617/1, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 44: назив улице: „Новоселска“ 

Улица почиње од 4962 иде дуж кп 

4967 и завршава се између кп 4034 и 4012/1, 

све у КО Ново Село. 
 

 Улица 45: назив улице: „Пионирска“ 

           Улица почиње од кп 4967 иде дуж кп 4966, 4937/11 и 3758 до кп 4965, све у КО Ново Село.  
 

 Улица 46: назив улице: „Дубравска“ 

 Улица почиње од кп 4962 иде дуж кп 

4971 и завршава се иземеђу кп 3313/1 и 

3351/1, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 47: назив улице: „Краља 

Милана“ 

          Улица почиње од кп 4962 иде дуж кп 

4968 до кп 4967, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 48: назив улице: 

„Црвеноармејска“ 

Улица почиње од  кп 4968 иде 

полукружно дуж кп 2951/3, 2959, 2961/9 и назад 

до кп 4968, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 49: назив улице: 

„Карађорђева“ 

Улица почиње од кп 4962 иде дуж кп 

4973 и 4971 до границе са насељеним местом 

Врњци, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 50: назив улице: „Косовска“ 

Улица почиње од кп 4973 иде дуж кп 

3338 до кп 4971, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 51: назив улице: 

„Витојевачка“ 

Улица почиње од кп 4962 иде дуж кп 

3170 до границе са насељеним местом Врњци, 

све у КО Ново Село. 
 

 Улица 52: назив улице: „Дубоки 

поток“ 

Улица почиње од кп 4967 иде дуж кп 

3618, 3455/45, 3563 до границе са насељеним 

местом Врњачка Бања. 
 

 Улица 53: назив улице: „Бане 

Миленковић“ 

Улица почиње од кп 4968 иде дуж кп 

2449/5, 2449/4, 2450/3 и 2451/2 до кп 4967, 

све у КО Ново Село. 
 

 Улица 54: назив улице: „Нушићева“ 

Улица почиње од кп 4971 иде дуж кп 

4972, 2930, 2889 до кп 4975, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 55: назив улице: „Балканска“ 

Улица почиње од кп 2889 иде преко кп 

2890, 2880, 2883/4, 2861/1, 2861/4 до кп 4967, 

све у КО Ново Село. 
 

 Улица 56: назив улице: „Београдска“ 

Улица почиње од кп 4968 иде дуж кп 

2871/2, 2889 и завршава се између кп 2891/1 и 

2432, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 57: назив улице: „Брђанска“ 

Улица почиње од кп 2930 иде преко кп 

2426, 2425, 2424, 2443 до кп 4968, све у КО 

Ново Село. 
 

 Улица 58: назив улице: „Косовски 

божури“ 
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Улица почиње од кп 4971 иде преко кп 

2417/8, 2417/18 до кп 2423/2, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 59: назив улице: „Космајска“ 

Улица почиње од кп 4968 иде дуж кп 

2417/12, 2417/45 и 2417/16 до кп 2417/18, све у 

КО Ново Село. 
 

 Улица 60: назив улице: „Милутина 

Миковића Хехета“ 

Улица почиње од кп 4967 иде дуж кп 

3674 затим преко кп 3680/2 до кп 3680/1 где се 

завршава, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 61: назив улице: „Царице 

Милице“ 

Улица почиње између кп 2927/1 и 3274 

иде дуж кп 4972 и 4974 и завршава се између кп 

3413 и 3378/1, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 62: назив улице: „Зелено брдо“ 

Улица почиње од кп 4971 иде дуж кп 

4974 и завршава се између кп 3363/1 и 3309, 

све у КО Ново Село. 
 

 Улица 63: назив улице: „Острошка“ 

Улица почиње од кп 4974 иде преко кп 

3312, 3317/1 и 3318/3 до кп 4972, све у КО 

Ново Село. 
 

 Улица 64: назив улице: „Марка 

Пантовића“ 

Улица почиње од кп 4971 иде преко кп 

3315/3, 3317/3, 3317/4 до кп 3317/8, све у ко 

Ново Село. 
 

 Улица 65: назив улице: „Краљице 

Наталије“ 

Улица почиње од кп 4967 иде дуж кп 

4623 до границе са насељеним местом 

Липова, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 66: назив улице: „Стефана 

Немање“ 

Улица почиње између кп 4624 и 

4678/15 иде дуж кп 4967, све у КО Ново Село 

до границе насељеним местом Рсавци, затим 

иде једним делом уз границу и завршава се 

између кп 4746 (КО Ново Село) и 4748 (КО 

Рсавци). 
 

 Улица 67: назив улице: „Шумска“ 

Улица почиње од кп 4999/1 иде дуж кп 

4707 до кп 4967, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 68: назив улице: „Новосадска“ 

Улица почиње од кп 4999/1 иде дуж кп 

4747 до кп 4967, све у КО Ново Село. 

 

 Улица 69: назив улице: „Широка“ 

Улица почиње од кп 4999/1 иде дуж кп 

4719/3, 4725/1 4718/6 до кп 4718/5, све у КО 

Ново Село. 
 

 Улица 70: назив улице: „Болета 

Јанковића“ 

Улица почиње од кп 4967 иде дуж кп 

4479 и и 4996 до кп 4225/2, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 71: назив улице: „Орловачка“ 

Улица почиње између кп 4528/1 и 

4594/1 иде дуж кп 4978/1, 4988 до кп 1154/1, 

све у КО Ново Село. 
 

 Улица 72: назив улице: „Љубице и 

Гргура Паштровића“ 

Улица 4976 иде дуж кп 1036, 4976/1 до 

границе са насељеним местом Липова, све у 

КО Ново Село. 
 

 Улица 73: назив улице: „Боре 

Миленковића“ 

Улица почиње од кп 4972 иде дуж кп 

3288/7, 3285/3,3423 до кп 3419, све у КО Ново 

Село. 
 

 Улица 74: назив улице: „Душана 

Удовичића“ 

Улица почиње од кп 2930 иде преко кп 

2924, 2920/3, 2921/2, 4975до кп 4967, све у 

КО Ново Село 
 

 Улица 75: назив улице: „Милана 

Панића“ 

Улица почиње од кп 4965 иде дуж кп 

3773, 3786, 4977 и завршава се између кп 3904 

и 3782/2, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 76: назив улице: „Јована 

Влајковића“ 

Улица почиње од кп 4954 иде дуж кп 

1116/1, 1082/3, 1086/4 до кп 1087/1, све у КО 

Ново Село. 
 

 Улица 77: назив улице:  „Живојина 

Мишића“ 

Улица почиње од 4951 иде дуж кп 

1067/1, 1093/5, 1093/4, 1093/3, 1093/1 до кп 

1088/4, све и КО Ново Село. 

  

Улица 78: назив улице:  „Хиланда-

рска“ 

Улица почиње од кп 4951/1 иде преко 

кп 905/1, 905/5, 905/3, 905/2 све до кп 906, све 

у КО Ново Село. 
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 Улица 79: назив улице: „Жике 

Ваљаревића“ 

Улица почиње од кп 4951/1 иде преко 

кп 914/2, 914/2, 914/3, 913, 912, 911 до кп 

915/1, све у КО Ново Село. 
 

 Улица 80: назив улице: „Липовачка“ 

Улица почиње између кп 4754/4 (КО 

Липова) и 358/1 (КО Ново Село) иде дуж кп 

4999/1 (КО Ново Село) до кп 4999/11 (КО 

Ново Село). 
 

 Засеок 1: назив засеока: „Виногради“ 

Заселак се пружа између кп 3382, 

3399/2, 3478/4 и 3476, све у КО Ново Село. 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-511/18  од 2.11.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

441. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19.седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

ПОДУНАВЦИ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Подунавци у  

општини Врњачка Бања, којима није одређен 

назив, а који су у Елаборату уличног система 

Републичког геодетског завода Републике 

Србије означени бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „Николе Тесле“ 

 Улица иде кроз цело насељено место 

Подунавци дуж кп 1736 и 1737/3, затим преко 

кп 1110, 1099/2, 1098/4, 1097/2, затим дуж кп 

1737/1 до границе са насељеним местом 

Грачац, све у КО Подунавци. 
 

Улица 2: назив улице: „Раковичка“ 

 Улица почиње од кп 1735/1 иде дуж кп 

1740, затим скреће и иде дуж кп 54 и 26 до 

границе са насељеним местом Вранеши, све у 

КО Подунавци. 
 

Улица 3: назив улице: „ Беочићи“ 

Улица почиње од кп 1740 иде дуж кп 

1744 до границе са насељеним местом Стубал, 

све у КО Подунавци. 
 

    Улица 4: назив улице: „Прва 

железничка“ 
Улица почиње између кп 1736 и 747/1 

иде дуж пруге кп 1735/1 и завршава се код 

границе са насељеним местом Вранеши, све у 

КО Подунавци.  

 

Улица 5: назив улице: „Друга железни-

чка“ 

Улица почиње између кп 1736 и 748/2 

иде дуж пруге кп 1735/1, затим дуж кп 751/2, 

1017, 1014/2, 1010/2, 1008/2 , 1000/2, 1734/1 до 

границе са насељеним местом Грачац, све у КО 

Подунавци. 
 

    Улица 6: назив улице: „Златац“ 

 Улица почиње од кп 1734/6 иде дуж кп 

1016 и 989/3 и завршава се код кп 989/2,    све 

у КО  Подунавци. 
 

    Улица 7: назив улице: „Изворска“ 

Улица почиње од кп 997 иде дуж кп 983 и 

завршава се између кп 993 и 975/1, све у КО 

Подунавци. 
 

Улица 8: назив улице: „Француска 

улица“ 

Улица почиње од кп 1734/1 иде дуж кп 

970 и 1738 до кп 856, све у КО Подунавци. 
 

Улица 9: назив улице: „Јеринска 

улица“ 
Улица почиње од 970 иде дуж кп 926 и 

завршава се у кп 948/1, све у КО Подунавци. 
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Улица 10: назив улица: „Друга 

Петровица“ 
Улица почиње од кп 1736 иде дуж кп 

1749/1 и 1759, све у КО Подунавци и 

завршава се између кп 1386/1 (КО-

Подунавци) и 1648 (КО-Вранеши). 
 

Улица 11: назив улице: „Дубравска“ 

Улица почиње од кп 1749/1 иде дуж кп 

1362/11 и 1361/6 до кп 1360/1, све у КО 

Подунавци. 
 

Улица 12: назив улице: „Прва 

Петровица“ 
Улица почиње од кп 1736 иде дуж кп 

1748, 1730/1 и 1394/1 све до границе са 

насељеним местом Вранеши, све у КО 

Подунавци. 
 

Улица 13: назив улице: „Карађорђа 

Петровића“ 

Улица почиње од кп 1394/1 иде дуж кп 

1375, 1378/3, 1383/3 и завршава се у кп 

1378/4, све у КО Подунавци. 
 

Улица 14: назив улице: „Српских 

домаћина“ 

 Улица почиње између кп 1730/2 и 

1189/2 иде дуж кп 1730/1 и 1423 до границе са 

насељеним местом Вранеши, све у КО 

Подунавци. 
 

Улица 15: назив улице: „Светог 

Саве“ 

Улица почиње од кп 1737/3 иде дуж кп 

1745/1 све до границе са насељеним местом 

Вранеши, све у КО Подунавци. 
 

 Улица 16: назив улице: „Љековачка“ 

 Улица почиње између кп 1109/9 и 

1133/1 иде дуж кп 1746 све до границе са 

насељеним местом Грачац, све у КО 

Подунавци. 
 

Улица 17: назив улице: „Омладинска“ 

Улица почиње 1737/3 иде дуж кп 1109/8, 

1746, 1747 и 1196 све до кп 1730/1, све у КО 

Подунавци. 

 

Улица 18: назив улице: „Срњевачка“ 

Улица почиње од кп 1746 иде дуж кп 

1621 и 1750/1 све до кп 1745/1, све у КО 

Подунавци. 

 

 Улица 19: назив улице: „Петрушка“ 

Улица почиње од кп 1750 иде дуж кп 

1592 све до кп 1745/1, све у КО Подунавци. 

 

 Улица 20: назив улице: „Јанкова 

улица“ 

Улица почиње од кп 1737/1 иде дуж кп 

1093 и завршава се код кп 1746, све у КО 

Подунавци. 
 

Улица 21: назив улице: „Хиланда-

рска“ 

Улица почиње од кп 1761 иде дуж кп 

1707 и 1723/2 и завршава се код кп 1719/5, све у  

КО Подунавци. 

 

Улица 22: назив улице : „Воденичка“ 

Улица почиње од кп 1649 иде дуж кп 

1752 и завршава се између кп 1706 и 1713, све у  

КО Подунавци. 
 

Улица 23: назив улице: „Стефана 

Немање“ 
Улица почиње између кп 1593 (КО-

Грачац) и 1697 (КО- Подунавци) иде дуж кп 

1761 (КО- Подунавци) и завршава се између 

кп 1569 (КО-Грачац) и 1709/1 (КО-

Подунавци). 
 

Улица 24: назив улице: „Бранка 

Радичевића“ 

Улица почиње између кп 1196 и 1159/3 

иде дуж кп 1747 до границе са насељеним 

местом Вранеши, све у КО Подунавци. 
 

Улица 25: назив улице: „Стефана 

Првовенчаног“ 

Улица почиње од кп 1745/1 иде дуж кп 

1751 до границе са насељеним местом Грачац, 

све у КО Подунавци. 
 

Улица 26: назив улице : „Зелена стаза“ 

Улица почиње од кп 1196 иде дуж кп 

1175/1 и 1458 све до кп 1747, све у КО 

Подунавци. 
 

Улица 27: назив улице: „Михајла 

Пупина“ 
Улица почиње од кп 1737/3 иде дуж кп 

1043 и 1734/23 скреће и иде дуж 1734/14 све 

до кп 1734/10, све у КО Подунавци. 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
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   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

  Број: 9-514/18  од 2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

442. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 18. седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године донела је 
 

О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

ГРАЧАЦ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Грачац у  општини 

Врњачка Бања, којима није одређен назив, а који 

су у Елаборату уличног система Републичког 

геодетског завода Републике Србије означени 

бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „ Грачачка“ 

 Улица иде од границе са насељеним 

местом Подунавци дуж кп 5587/2 и 5587/1 до 

границе са насељеним местом Ново Село, све 

у КО Грачац. 
 

Улица 2: назив улице: „Моравска“ 

 Улица почиње од кп 5586/1 иде дуж кп 

5588 и завршава се између кп 493 и 370/1, све 

у КО Грачац. 
 

Улица 3: назив улице: „Прва 

железничка“ 

Улица почиње од 5583/1 иде дуж кп 

5586/2 уз пругу до границе са насељеним 

местом Подунавци, све у КО Грачац. 
 

    Улица 4: назив улице: „Томинац“ 
Улица почиње од кп 5586/1 иде дуж кп 

5593 до границе са насељеним местом Ново 

Село, све у КО Грачац. 

 

 Улица 5: назив улице: „Друга 

железничка“ 

 Улица почиње између кп 553 и 5587/1 

иде дуж кп 5586/1 уз пругу и завршава се у кп 

592/1, све у КО Грачац. 
 

   Улица 6: назив улице: „Бобовска“ 

Улица почиње од кп 1064 иде дуж кп 

5594 и завршава се између кп 598/1 и 870/2, све 

у КО Грачац. 
 

   Улица 7: назив улице: „Др 

Томислава Ђуровића“ 

          Улица почиње између кп 898/2 и 5587/1 

иде дуж кп 5586/1 уз пругу и завршава    се у 

кп 889/1, све у КО Грачац. 
 

Улица 8: назив улице: „Др Момчила 

Ђуровића“ 

Улица почиње између кп 900 и 5587/1 

иде дуж 5586/1 па среће дуж кп 910, 914 и 

922/1 до кп 818/2, све у КО Грачац. 
 

 Улица 9: назив улице: „Ромска“ 

  Улица почиње између кп 411 и 434/2 

иде дуж кп 5603 и завршава се између кп 424/3 

и 423/4, све у КО Грачац. 
 

Улица 10: назив улице: „Топличка“ 

Улица почиње од кп 5601 и завршава се на 

кп 5584 све у КО Грачац. 
 

Улица 11: назив улице: „Продовка“ 

Улица почиње од кп 5587/1 иде дуж 5596, 

5597 и 1447 до кп 1400, све у КО Грачац. 
 

Улица 12: назив улице: „Ширик“ 

Улица почиње од кп 5587/1 иде дуж кп 

5595 и 5610 и завршава се између кп 2558/2 и 

2778, све у КО Грачац. 
 

Улица 13: назив улице: „Слатинска“ 

Улица почиње између кп 2498 и 2632 иде 

дуж кп 5611, 5610 и уз границу са насељеним 

местом Ново Село дуж кп 5646 све до кп 934, 

све у КО Грачац. 
 

Улица 14: назив улице: „Гостиљска“ 

Улица почиње од кп 5587/2 иде дуж кп 

5602 па преко кп 5583/1 и 1268/3 до кп 5601, све 

у КО Грачац. 
 

Улица 15: назив улице: „Светосавска“ 

Улица почиње од магистралног пута и иде 

целом дужином кп 5600 и наставља до кп 5628, 

преко 5628 до кп 3805, преко 3805 до кп 5626, 

даље преко 5626 до кп 5659, преко 5659 до кп 

5624, преко 5624 до кп 5606 и преко 5606 све у 
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КО Грачац и завршава на граници кат.општине 

Подунавци. 
 

Улица 16: назив улице: „Палча“ 

Улица почиње од кп 5587/1 иде дуж кп 

5599, затим преко кп 1325 и 1326 до кп 1336, све  

у  КО Грачац. 
 

Улица 17: назив улице: „Извор 

Илинац“ 

Улица почиње од кп 5587/1 иде дуж 5598/1 

и 1336 до кп 5600, све у КО Грачац. 
 

Улица 18: назив улице: „Главичка“ 

Улица почиње 5600 иде дуж кп 5612 до 

кп 2930/2 где се и завршава, све у КО Грачац. 
 

Улица 19: назив улице: „Др Жарка 

Ђуровића“ 

Улица почиње од кп 5600 иде дуж кп 2342 

до кп 5612, све у КО Грачац. 

 

Улица 20: назив улице: „Шумска“ 

Улица почиње од 5600 иде дуж кп 2498 

до кп 5611, све у КО Грачац. 
 

Улица 21: назив улице: „Ливадска“ 

Улица почиње од кп 5612 иде дуж кп 

5613 и завршава се између кп 2666/2 и 2664, 

све у КО Грачац. 
 

Улица 22: назив улице: „Мали 

Ђуровићи“ 

Улица почиње од кп 5600 иде дуж кп 

3146/2, 3147/2, 5618/1до 3172/2, све у КО 

Грачац. 
 

Улица 23: назив улице: „Др Бранка 

Ђуровића“ 

Улица почиње од кп 5600 иде 

полукружно дуж кп 3007 назад до кп 5600, 

све у КО Грачац. 
 

Улица 24: назив улице: „Цветна“ 

Улица почиње од кп 3007 иде дуж кп 

5607 до кп 2292, све у КО Грачац. 
 

Улица 25: назив улице: „Чукурски 

венац“ 

Улица почиње од кп 5600 иде дуж кп 

4318, 5629, 5630 и 4647 до границе са 

насељеним местом Рсавци. 

 

Улица 26: назив улице: „Татарска“ 

Улица почиње од кп 5600 иде дуж кп 

3102 до кп 3386, све у КО Грачац. 
 

Улица 27: назив улице: „Дебељачки 

извор“ 

Улица почиње од кп 3102 иде дуж кп 

3072 и 3459 до кп 2027, све у КО Грачац. 
 

Улица 28: назив улице: „Рудопољска“ 

Улица почиње од кп 5600 иде дуж кп 

3386 и 3753 до кп 5659/1, све у КО Грачац. 
 

Улица 29: назив улице: „Камиљевачка“ 

Улица почиње од кп 3805 иде дуж кп 

5627 и завршава се између кп 5584 и 4001, све 

у КО Грачац. 
 

Улица 30: назив улице: „Јасичка“ 

Улица почиње од кп 5621 иде дуж кп 

5619 до границе са насељеним местом Ново 

Село, све у КО Грачац. 
 

Улица 31: назив улице: „Милијана 

Тришића“ 

Улица почиње од кп 5630 иде дуж кп 

4602 и 5621 до кп 5600, све у КО Грачац. 
 

Улица 32: назив улице: „Радивоја 

Костића“ 

Улица почиње од кп 5621 иде дуж 4538 и 

4532 до кп 5600, све у КО Грачац. 
 

Улица 33: назив улице: „Жути пут“ 

Улица почиње од кп 2242/1 иде дуж кп 

2241 и 2236 И завршава се између кп 2235/1 и 

2223/1, све у КО Грачац. 
 

Улица 34: назив улице: „Попов извор“ 

Улица почиње између кп 2195 и 2243/3 иде 

дуж кп 2241 и 2273 до кп 2271, све у КО Грачац. 
 

Улица 35: назив улице: „Живана 

Петровића“ 

Улица почиње од кп 5606 иде дуж кп 

1754 до кп 5604, све у КО Грачац. 
 

Улица 36: назив улице: „Омладинска“ 

Улица почиње од кп 1754 иде дуж кп 5605, 

3597, 3583 и 3564 до кп 5624, све у КО Грачац. 
 

Улица 37: назив улице: „Француска 

улица“ 

Улица почиње између кп 388/2 (КО 

Грачац) и 914 (КО Подунавци) иде дуж кп 

5653 (КО Грачац) и завршава се између кп 

881/2 (КО Подунавци) и 376 (КО Грачац). 

 

Улица 38: назив улице: „Аџићки венац“ 

Улица почиње од кп 5659/1 иде дуж кп 

5659/2 и 4034 до кп 4016, све у КО Грачац. - 

Заједничка са насељеним местом Отроци. 
 

Улица 39: назив улице: „Драгањска“ 

Улица почиње од кп 5606 иде дуж кп 
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1820/2 полукружно и враћа се до кп 5600, 

све у КО Грачац. 
 

Засеок 1: назив засеока: „Тромеђа“ 

Заселак се пружа на кп 1600, 1599/1 и 

1599/2, све у КО Грачац. 
 

Засеок 2: назив засеока: „Забран“ 

Заселак се пружа на кп 1531 КО Грачац. 
 

Засеок 3: назив засеока: „Високи“ 

Заселак се пружа између кп 3654, 3648/1, 

3611 и 3616/2, све у КО Грачац. 
 

Засеок 4: назив засеока: „Орница“ 

Заселак се пружа између кп 3872/1, 3961, 

3881/11, 3962 и 3964, све у КО Грачац. 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

            Број: 9-513/18  од 2.11.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

443. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19. седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

ВРАНЕШИ 
 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Вранеши у  

општини Врњачка Бања, којима није одређен 

назив, а који су у Елаборату уличног система 

Републичког геодетског завода Републике 

Србије означени бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „ Краљевачка“ 

Улица иде преко целог насељеног 

места дуж кп 3988/3, КО Вранеши. 
 

Улица 2: назив улице: „Трновачка“ 

Улица почиње од кп 3988/2 иде дуж кп 

3987 и 1328 до кп 1322/1, све у КО Вранеши. 
 

Улица 3: назив улице: „ 

Железничка“ 

Улица почиње између кп 1321 и 1338/3 

иде дуж кп 3987 до кп 3983, све у КО 

Вранеши. 
    
  Улица 4: назив улице: „Раковичка“ 

Улица почиње између кп 1330/1 и 

3988/3 иде уз пругу дуж кп 3988/2, затим 

скреће и иде дуж кп 3986 и 3985 и завршава 

се између кп 820/3 и 1019, све у КО Вранеши. 
 

    Улица 5: назив улице: „Моравска“ 

 Улица почиње од кп 3988/2 иде дуж кп 

3981 и завршава се између кп 906/2 и 879/1, 

све у КО Вранеши. 
 

   Улица 6: назив улице: „Изворска“ 

Улица почиње између кп 1152/1 и 

3988/1 иде уз пругу дуж кп 3988/2 и завршава 

се између кп 1117 и 3988/3, све у КО 

Вранеши. 
 

   Улица 7: назив улице: „Тениска“ 

         Улица почиње између кп 1155/1 и 

3988/3 иде уз пругу дуж кп 3988/2 и 

завршава се између кп 1171 и 3988/3, све у 

КО Вранеши. 
 

Улица 8: назив улице: „Главочка“ 

Улица почиње од кп 3988/3 иде дуж кп 

1221 и завршава се између кп 1220 и 1187/1, 

све у КО Вранеши. 
 

 Улица 9: назив улице: „Песничка“ 

Улица почиње од кп 3988/3 иде дуж кп 

1184 и 1190/11 до кп 1190/8, све у КО 

Вранеши. 
 

 Улица 10: назив улице: „Ливадска“ 

Улица почиње од кп 3988/3 иде дуж кп 

3988/1 и завршава се између кп 1276 и 1371/2, 

све у КО Вранеши. 
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 Улица 11: назив улице: „Милована 

Дишовића“ 

Улица почиње од кп 3988/3 иде дуж кп 

1244, 1273, 3988/1 и 3989 и завршава се 

између кп 1718/2 и 1763/1, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 12: назив улице:      

„Индустријска“ 

Улица почиње између кп 1270 и 1239 

иде дуж кп 1244, 1379, 1554 и 3991 и 

завршава се између кп 1936/1 и 2751/2, све у 

КО Вранеши. 
 

 Улица 13: назив улице: „Цветна“ 

Улица почиње од кп 1379 иде дуж кп 

1380 до кп 3988/1, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 14: назив улице: „Војводе     

Мишића“ 

Улица почиње од кп 1379 иде дуж кп 

3990 и 3992 и завршава се између кп 2064 и 

1951, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 15: назив улице: „Храстова“ 

Улица почиње од кп 3990 иде дуж 

2003 до кп 3972, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 16: назив улице: 

„Излетничка“ 

Улица почиње између кп 1392/2 и 

1235/1 иде дуж кп 1244, 1444/1, 1447/2 и 1432 

и завршава се између кп 1458/5 и 1431/2, све 

у КО Вранеши. 
 

 Улица 17: назив улице: „Пољска“ 

Улица почиње од кп 1244 иде дуж кп 

1208 и 1204/7 до кп 1204/4, све у КО 

Вранеши. 
 

 Улица 18: назив улице: „Поштанска“ 

Улица почиње између кп 1991 и 1551 

иде дуж кп 1554 и 1764 до кп 3989, све у КО 

Вранеши. 
 

 Улица 19: назив улице: „Ловачка“ 

Улица почиње од кп 3989 иде дуж кп 

2987 и 3995 до кп 2903, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 20: назив улице: „Доситејева“ 

 Улица почиње од кп 3989 иде дуж кп 

3995 и завршава се између кп 2984 и 2841, све 

у КО Вранеши. 
 

 Улица 21: назив улице: „Деспотова“ 

  Улица почиње од кп 3995 иде преко 

2814 и 1826 па затим дуж кп 1827 до кп 1839, 

све у КО Вранеши. 

 

 Улица 22: назив улице: „Ратарска“ 

            Улица почиње од кп 3995 иде дуж кп 

1826 до кп 3973, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 23: назив улице: „Учитељска“ 

Улица почиње од кп 3989 иде дуж кп 

1803 и 1802 и завршава се измешу кп 1866 и 

1789/3, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 24: назив улице: „Арсенија 

Чарнојевића“ 

Улице почиње од кп 3989 иде дуж 

3996, 3096 и 3208 до кп 3974, све у КО 

Вранеши. 
 

 Улица 25: назив улице: „Степе 

Степановића“ 

Улица почиње од кп 3996 иде дуж кп 

1736 и 1682 до кп 4012, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 26: назив улице: „Поточка“ 

Улица почиње између кп 3053 и 1668/2 

иде дуж кп 1682, 3974 и 3096 и завршава се 

између кп 3095 и 3104/1, све у ко Вранеши. 
 

 Улица 27: назив улице: „Војводе 

Путника“ 

Улица почиње од кп 1682 иде дуж кп 

3974 до кп 1662 и границе са насељеним 

местом Подунавци, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 28: назив улице: 

„Копаоничка“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Подунавци иде дуж кп 

3998 до границе са насељеним местом 

Грачац, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 29: назив улице: 

„Златиборска“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Подунавци иде дуж кп 

3997 до границе са насељеним местом 

Грачац, све у КО Вранеши. 

 

 Улица 30: назив улице: „Обилићева“ 

Улица почиње од кп 3998 иде дуж кп 

3606 па уз кп 3975 све до кп 3552, све у КО 

Вранеши. 
 

 Улица 31: назив улице: „Дурмито-

рска“ 

 Улица почиње од кп 3998 иде дуж кп 

3859 све до границе са насељеним местом 

Грачац, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 32: назив улице: „Југ 

Богданова“ 

Улица почиње од кп 3482 иде уз кп 
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3975 па дуж 4006/2 све до 4006/1 све у КО 

Вранеши. 
 

 Улица 33: назив улице: „Михајла 

Петровића Аласа“ 

Улица почиње 3746/1 иде дуж кп 

4013/1 до границе са насељеним местом 

Подунавци, све у КО Вранеши. 

 

 Улица 34: назив улице: „Шумска“ 

Улица почиње од кп 3995 иде дуж кп 

2839 и завршава се између кп 2857 и 2700, све 

у КО Вранеши. 
 

 Улица 35: назив улице: „Гочка“ 

 Улица почиње од границе са 

насељеним местом Драгосињци иде дуж кп 

2250/2, 2283/2, 2304/2, 3915/1, 3913/4 до кп 

3911/2, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 36: назив улице: „Црновршка“ 

Улица почиње од кп 2278 иде дуж кп 

4004, 4020, 3934/3, 3936/2 и 3945/2 до ганице 

са насељеним местом Драгосињци, све у КО 

Вранеши. 
 

Улица 37: назив улице: „Светог 

Саве“ 

Улица почиње између кп 1794 и 1762/1 

иде дуж кп 3989 до кп 4005, све у КО 

Вранеши. 
 

 Улица 38: назив улице: 

„Косанчићева“ 

Улица почиње од кп 3988/3 иде дуж кп 

иде дуж кп 1744 до кп 1350, све у КО 

Вранеши. 
 

 Улица 39: назив улице: „Јове 

Јовановића Змаја“ 

Улица почиње од кп 3988/3 иде дуж кп 

1305 и завршава се између кп 1356 и 1300/2, све 

у КО Вранеши. 
 

 Улица 40: назив улице: „Дишовски 

сокак“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Подунавци и иде дуж кп 

4012 до кп 1648, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 41: назив улице: 

„Шумадијска“ 

Улица почиње од кп 3989 иде дуж кп 

1707 до кп 3996, све у КО Вранеши. 
 

 Улица 42: назив улице: „Устаничка“ 

Улица почиње од кп 3989 иде дуж кп 

3096 и завршава се између кп 3090/3 и 3098, 

све у КО Вранеши. 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-520/18  од 2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

444. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19. седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

РСАВЦИ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Рсавци у  општини 

Врњачка Бања, којима није одређен назив, а који 

су у Елаборату уличног система Републичког 

геодетског завода Републике Србије означени 

бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „Драгише 

Шпировића“ 

 Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ново Село иде дуж кп 

1024/1 и завршава се између кп 459 и 351/6, 

све у КО Рсавци. 
 

Улица 2: назив улице: „Предрага 

Ђукића“ 

Улица почиње од кп 1024/1 иде дуж 
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кп 460 до кп 1029, све у КО Рсавци. 
 

Улица 3: назив улице: „ Десимира 

Ђукића“ 

Улица почиње од кп 1024/1 иде дуж 

кп 319 до кп 1021, све у КО Рсавци. 

. 

Улица 4: назив улице: „Владимира 

Богдановића“ 
Улица почиње од кп 1024/1 иде дуж кп 

453/1 до кп 460, све у КО Рсавци. 
 

    Улица 5: назив улице: „Слободана Д.     

Бонџића“ 

 Улица почиње од кп 1033 иде дуж кп 

389, 359, 58 затим преко кп 74/3 до кп 74/4, 

све у КО Рсавци. 
 

    Улица 6: назив улице: „Миломира 

Станисављевића“ 

   Улица почиње између кп 4746 и 4748 

иде дуж кп 4967 и 4981 до кп 4763, све у КО 

Ново Село. 
   
  Улица 7: назив улице: „Предрага 

Чеперковића“ 

Улица почиње између кп 1020 и 59 иде 

дуж кп 359, 334, 251, 240, 1023 до кп 203, све 

у КО Рсавци. 
 

Улица 8: назив улице: „Радета 

Благојевића“ 

Улица почиње између кп 232 и 212 иде 

дуж кп 1023, 893 и завршава се између кп 916 

и 899/1, све у КО Рсавци. 
 

 Улица 9: назив улице: „Зорана      

Лекића“ 

Улица почиње од кп 1023 иде дуж кп 

203 затим преко кп 175 до кп 168/2, све у КО 

Рсавци. 
 

 Улица 10: назив улице: „Милутина 

Мистопољца“ 
Улица почиње од кп 203 иде дуж кп 

140 и 146, заврпава се између кп 143 и 121/2, 

све у КО Рсавци. 
 

 Улица 11: назив улице: „Ивана 

Ивановића“ 

Улица почиње између кп 321/1 и 464/1 

иде дуж кп 1024/1 и 893 и завршава се између кп 

914 и 904, све у КО Рсавци. 
 

 Улица 12: назив улице: „Миодрага 

Ивановића“ 

Улица почиње од кп 1024/1 иде дуж кп 

1025,736 и 773/2 до кп 780/2, све у КО 

Рсавци. 

 Улица 13: назив улице: „Слатинска“ 

Улица почиње између кп 2498 и 2632 

иде дуж кп 5611, 5610 и уз границу са 

насељеним местом Ново Село дуж кп 5646 све 

до кп 934, све у КО Грачац. 
 

 Улица 14: назив улице: „Живорада 

Вељковића“ 

Улица почиње између кп 748 и 738 иде 

дуж кп 1025 и завршава се између кп 763 и 

509/2, све у КО Рсавци. 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број:9-515/18  од 2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

445. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19.седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 
ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

СТАНИШИНЦИ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Станишинци у  

општини Врњачка Бања, којима није одређен 

назив, а који су у Елаборату уличног система 

Републичког геодетског завода Републике 

Србије означени бројевима: 
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Улица 1: назив улице: 

„ Станишиначка“ 

 Улица почиње од насељеног места 

Врњачка Бања иде дуж кп 348, 3648/1 и 

заршава се између кп 561/1 и 541, све у КО 

Станишинци. 
 

Улица 2: назив улице: „Чеперко-

вићи“ 

Улица почиње од кп 3648/1 иде дуж 

кп 494/1, 500/1, 525 до кп 3655, све у КО 

Станишинци. 
 

Улица 3: назив улице: „ Малињак“ 

Улица почиње између кп 737/1 и 691 

иде дуж кп 730, 3656/1, 3656/3, 1655 и 

завршава се између кп 1679 и 3658, све у КО 

Станишинци. 
     
 Улица 4: назив улице: „Брегови“ 

Улица почиње од кп 3656/1 иде дуж кп 

869/9 па 896/5 и 873/6 до кш 87/5, све у КО 

Станишинци. 
 

    Улица 5: назив улице: „Косовке 

девојке“ 

Улица почиње од кп 3656/1 иде дуж кп 

896/16, 891/1 до кп 886, све у КО 

Станишинци. 

 

    Улица 6: назив улице: „Јована 

Миодраговића“ 

Улица почиње између кп 2059 и 2033 

иде дуж кп 3649, 3648/1 и завршава се између 

кп 728/1 и 908, све у КО Станишинци. 
   
  Улица 7: назив улице: „Доња Мала“ 

Улица почиње од кп 3649 иде дуж кп 

3666/2, 2833/3, 3666/1, 3654 и завршава се 

између 2157 и 2215, све у КО Станишинци. 
 

Улица 8: назив улице: „Школска“ 

Улица почиње од кп 3647 иде дуж кп 

3658 и завршава се између кп 1418/1 и 1012/1, 

све у КО Станишинци. 
 

Улица 9: назив улице: „Улица 

Јоргована“ 

Улица почиње од кп 3647 иде дуж кп 

3662 до кп 3668, све у КО Станишинци. 
 

 Улица 10: назив улице: „Златни 

Поток“ 
Улица почиње од 3647 иде дуж кп 

3688 и завршава се између кп 3135 и 3143/2, 

све у КО Станишинци. 

 

 Улица 11: назив улице: „Виљачка“ 

Улица почиње између кп 3334 и 3670 

иде дуж кп 3333/2, 3333/1, 3330, 3328/2, 3239, 

3214 и завршава се између кп 3461 и 3192, све у 

КО Станишинци. 
 

 Улица 12: назив улице: „Бачевица“ 

Улица почиње од кп 730 иде преко кп 

727/1, 1943/6, 1943/25, 1948/7, све у КО 

Станишинци. 
 

 Улица 13: назив улице: „Ралићи“ 

Улица почиње од кп 1943/29 иде дуж 

кп 1943/4, 1943/10, 1941/1, 1975/2, 1975/1 до 

кп 1971, све у КО Станишинци. 
 

 Улица 14: назив улице: „Ливадска“ 

 Улица почиње од 2284 и 2472 иде дуж 

кп 3665, 2425, 2433/2, 2435/2, 2439 до кп 

3654, све у КО Станишинци. 
 

 Улица 15: назив улице: „Грабак“ 

Улица почиње од 2284 и 2472 иде дуж 

кп 3665, 2425, 2433/2, 2435/2, 2439 до кп 3654, 

све у КО Станишинци. 
 

 Улица 16: назив улице: „Дрењак“ 

Улица почиње од кп 3654 иде дуж кп 

2408, 2407 до кп 2827, све у КО Станишинци. 
 

 Улица 17: назив улице: „Улица 

Липа“ 

Улица почиње од кп 3648 иде дуж кп 

902,910/1 до кп 912/1, све у КО Станишинци. 
 

 Улица 18: назив улице: „Цветна“ 

Улица почиње од кп 525 иде преко кп 

803, 802, 3651 и завршава се између кп 426/1 

и 473/2, све у КО Станишинци. 
 

 Засеок 1: назив засеока: „Љуктен“ 

Заселак се пружа између кп 2661/2, 

2647/1, 2642, 2597, све у КО Станишинци. 
 

 Засеок 2: назив засеока: „Бадњевац“ 

Заселак се пружа између кп 567/1, 

580/4, 580/3 и 580/1, све у КО Станишинци. 

 

 Засеок 3: назив засеока: „Главица“ 

Заселак се пружа између кп 2688, 

2712/3, 2747 и 2718, све у КО Станишинци. 
 

 Засеок 4: назив засеока: „Малињак“ 

Заселак се пружа између кп 283, 311, 

289, 287, све у КО Станишинци. 
 

 Засеок 5: назив засеока : „Лисичак“ 

Заселак се пружа између кп 390/2, 397, 

401/4 и 380/1, све у КО Станишинци. 
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Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 9-517/18  од  2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

446. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19. седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 
РУЂИНЦИ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Руђинци у  

општини Врњачка Бања, којима није одређен 

назив, а који су у Елаборату уличног система 

Републичког геодетског завода Републике 

Србије означени бројевима: 
 

Улица 1: назив улице : „Трстеничка“ 

 Улица почиње од границе са 

насељеним местом Врњци иде дуж кп 2276 до 

границе са насељеним местом Штулац, све у 

КО Руђинци. 
 

Улица 2: назив улице: „Железничка“ 

 Улица почиње између кп 225/3 и 221/5 

иде дуж кп 226/5, 371/9, 364/2, 353/4, 343/2, 

299/3 до кп 296/2, све у КО Руђинци. 

 

Улица 3: назив улице: „Владе 

скелеџије“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Врњци иде дуж кп 300/1 

до кп 300/2, све у КО Руђинци. 
 

    Улица 4: назив улице: „Моравац“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Врњци иде дуж кп 353/2, 

365, 247/1, 318/2, 309/2 до кп 308/1, све у КО 

Руђинци. 
     
 Улица 5: назив улице: „Радомира 

Чеперковића“ 

 Улица почиње између кп 365 и 357/1 

иде дуж кп 352/2, 369/6, 369/8, 369/2, 222/1, 

221/6 до кп 220/3, све у КО Руђинци. 
 

    Улица 6: назив улице: „Цветна“ 

Улица почиње од кп 2276 иде дуж кп 

289/3 па улази у кп 391 где се и завршава, све 

у КО Руђинци. 
 

    Улица 7: назив улице: „Боћанска“ 

Улица од кп 2276 иде дуж кп 389/2, 

384/1, 383/3 до кп 379, све у КО Руђинци. 
 

Улица 8: назив улице: „Михајла 

Пупина“ 

Улица почиње између кп 488/1(КО 

Руђинци) и 4164(КО Врњачка Бања) иде дуж 

кп 2277(КО Руђинци) до границе са 

насељеним местом Врњци. 
 

 Улица 9: назив улице: „Руђиначки 

пут“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Врњци иде дуж кп 4154 (КО 
Врњци) иде дуж кп 2277, 2278/1 и завршава 

се између кп 774/4 и 1246, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 10: назив улице: „Руђиначка“ 

Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

2280/1, 733, 716, 2283, 1305, 1436, 1468 до кп 

1472, све у КО Руђинци. 
 

Улица 11: назив улице: „Николе 

Тесле“ 

Улица почиње између кп 1240 и 1256/2 

иде дуж кп 2278/1 и завршава се између кп 

1177/1 и 1158, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 12: назив улице: „Војводе 

Мишића“ 

Улица почиње између кп 774/4 и 734/5 

иде дуж кп 2280/1, 2280/1, 540 до кп 2277, све 

у КО Руђинци. 
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Улица 13: назив улице: „Радничка“ 

Улица почиње од кп 2277 иде дуж кп 

425/1, 424/2, 424/3, 423/5 до границе са 

насељеним местом Врњци, све у КО Руђинци. 

 

 Улица 14: назив улице: „Рајска“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Врњачка Бања иде дуж кп 

867/3, 867/2, 840, 847/6 до кп 847/2, све у КО 

Руђинци. 

 Улица 15: назив улице: „Анђелка 

Гашића“ 

Улица почиње између кп 840 и 836/1 иде 

дуж кп 837/1, 830/12, 836/14, 836/14, 831/2, 

828/6, 786 до кп 2278/1, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 16: назив улице: „Сагорелица“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Врњачка Бања иде дуж кп 

997, 1004, 1175/17, 1174/12, 2278/1 и 

завршава се између кп 1143/5 и 1177/1, све у 

КО Руђинци. 
 

 Улица 17: назив улице: „Јошевичка“ 

Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

1158, 1145, 1699, 1472 и опет до кп 2278/1, све у 

КО Руђинци. 
 

 Улица 18: назив улице: „Миленка 

Жупца“ 

Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

1163 и 1168 и враћа се до кп 2278/1, све у КО 

Руђинци. 
 

 Улица 19: назив улице: „Светог 

Ђорђа“ 

Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

1183/3 до кп 1182/3, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 20: назив улице: „Педе 

молера“ 

Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

1185/2 и завршава се између кп 1188/3 и 

1185/21, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 21: назив улице: „Терзиначка“ 

Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

1100/1, 1121, 2281 до кп 2272, све у КО 

Руђинци. 
 

Улица 22: назив улице: „Милутина 

Миланковића“ 

Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

1100/1 и завршава се између кп 1099/13 и 

1121, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 23: назив улице: „Ђурђевда-

нска“ 

  Улица почиње између кп 1124/4 и 

1074/1 иде дуж кп 2278/1 и завршава се 

измеђи кп 1939 и 1936/5, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 24: назив улице: 

„Хиландарска“ 

        Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

1096, 1892, 1905 до кп 2281, све у КО 

Руђинци. 
 

 Улица 25: назив улице: „Острошка“ 

Улица почиње од кп 2279/4 иде дуж кп 

1065/8, 1960/2, 1062 и завршава се између кп 

1047/1 и 1070/7, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 26: назив улице: „Јефимијина“ 

Улица почиње од кп 4115 (КО 

Врњачка Бања) иде дуж кп 903/1, 903/2 и 

завршава се између кп 928/1 и 878/3, све у КО 

Руђинци. 
 

 Улица 27: назив улице: „Цара 

Душана“ 

Улица почиње од кп 956 иде дуж кп 

955/6, 944/4, 938/6 до кп 973/3, све у КО 

Руђинци. 
 

 Улица 28: назив улице: „Мике 

Гашића“ 

Улица почиње од кп 956 иде дуж кп 

912/3 и 912/15 до кп 912/6, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 29: назив улице: „Добрих 

комшија“ 

Улица почиње од кп 956 иде дуж кп 

957/3, 957/8, 957/20 до кп 957/5, све у КО 

Руђинци. 
 

 Улица 30: назив улице: „Славујска“ 

Улица почиње од 956 иде дуж кп 

964/1, 963/2, 964/8 до кп 957/6, све у КО 

Руђици. 
 

 Улица 31: назив улице: „Краљице 

Наталије“ 

Улица почиње од 969 иде дуж 968/2 до 

кп 967/5, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 32: назив улице: 

„Виноградарска“ 

Улица почиње од кп 2296 иде дуж кп 

2153, 2159 и завршава се између кп 2231/5 и 

2251/1, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 33: назив улице: „Десанке 

Максимовић“ 

Улица почиње од кп 2153 иде дуж кп 

2137, 2140/5 до кп 2141/6, све у КО Руђинци. 
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 Улица 34: назив улице:  „Драгана 

Николића“ 

Улица почиње између кп 2231/8 и 

2151/4 иде дуж кп 2284/1 и завршава се 

између кп 2128/6 и 2228/7, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 35: назив улице: „Милоша 

Обреновића“ 

Улица почиње од кп 2278/1 иде дуж кп 

2073, 3074 до кп 2076/1, све у КО Руђинци. 
 

 Улица 36: назив улице: „Стефана 

Немање“ 

 Улица почиње од границе са насељним 

местом Штулац иде дуж кп 2290, 634, 620/4, 

све у КО Руђинци. 
 

 Улица 37: назив улице: „Шумска“ 

Улица почиње од кп 1436 иде дуж кп 

2282, 1578, 1573/3, 1370, 1371 до кп 2274, све 

у КО Руђинци. 
 

 Улица 38: назив улице: „Др Николе 

Џамића“ 

Улица почиње између кп 1694/3 и 1136 

иде дуж кп 1133, 2281 и завршава се између 

кп 1715/1 и 2272, све у KO Руђинци. 
 

 Засеок 1: назив засеока: „Соколац“ 

Заселак се пружа на кп 2258/2, 2285, 

2256/1, све у КО Руђинци. 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-516/18  од 2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

447. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19.седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 
ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

ШТУЛАЦ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Штулац у  општини 

Врњачка Бања, којима није одређен назив, а који 

су у Елаборату уличног система Републичког 

геодетског завода Републике Србије означени 

бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „ Врњачка“ 

Улица иде дуж целог насељеног места 

Штулац, од границе са насељеним местом 

Руђинци до границе са насељеним местом 

Трстеник дуж целе кп 1845, КО Штулац. 
 

Улица 2: назив улице: „Железничка“ 

 Улица почиње између кп 49/1 и 1845 

иде дуж кп 1844/1, 59/2, 64/2, 65/2 до кп 66/2, 

све у КО Штулац. 
 

Улица 3: назив улице: „ Јазвине“ 

Улица почиње између кп 589/14 и 

1845 иде дуж кп 1844/1 и завршава се између 

575/2 и 1845, све у КО Штулац.. 
 

    Улица 4: назив улице: „Мала улица“ 

Улица почиње од кп 1844/1 иде дуж 

кп 686/6 до кп 690/1, све у КО Штулац. 
 

    Улица 5: назив улице: „Немрак“ 

 Улица почиње између кп 691/3 и 1845 

иде дуж кп 1844/1 и завршава се између 694/1 

и 1845, све у КО Штулац. 
 

    Улица 6: назив улице : „Младост “ 

Улице почиње ок кп 1845 иде дуж кп 

117/5 до кп 117/12 , све у КО Штулац. 
 

   Улица 7: назив улице : „Штуљачка“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж кп 

1847/1, 1847/3 до границе са насељеним 

местом Дубље, све у КО Штулац. 
 

Улица 8: назив улице: „Изворска“ 

Улица почиње 1847/1 иде дуж кп 1535, 

1851, 1821, 1834 до границе са насељним 

местом Дубље, све у КО Штулац. 
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Улица 9: назив улице: „Шибине“ 

Улица почиње од кп 1851 иде дуж кп 

1782 и 1820 до границе са насељеним местом 
Руђинци, све у КО Штулац. 

 

  Улица 10: назив улице: „Сунчана“ 

Улица почиње од кп 1851 иде дуж 

1723, 1728, 1584 до кп 1847/1, све у КО 

Штулац. 
 

 Улица 11: назив улице: „Ракићевица“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж 99, 

1860, 149, 157/1 до кп 1847/1, све у КО 

Штулац. 
  

Улица 12: назив улице: „Јашевик“ 

Улица почиње од кп 157/1 иде дуж кп 

183 и завршава се између кп 167/5 и 184, све у 

КО Штулац. 
 

 Улица 13: назив улице: „Дубрава“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж кп 

1848, 880/2, 951, 923 до кп 910, све у КО 

Штулац. 
  

Улица 14: назив улице: „Гочка“ 

Улица почиње између кп 952/1 и 923 

иде дуж кп 951 до кп 1849, све у КО Штулац. 
 

 Улица 15: назив улице: „Пролећна“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж 

801/6 до кп 801/9, све у КО Штулац. 
  

Улица 16: назив улице: „Балканска“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж кп 

800, 798/12 и завршава се између кп 798/7 и 

799/1, све у КО Штулац. 
 

 Улица 17: назив улице: „Попинских 

бораца“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж 1080 

до границе са насељеним местом Дубље. 
 

 Улица 18: назив улице: „Васина“ 

Улица почиње од кп 1847/1 иде дуж кп 

1224, 1190, 1849 и завршава се између кп 1166 и 

1181/2, све у КО Штулац.. 
 

 Улица 19: назив улице: „Радост“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж 

777/8 до кп 777/11, све у КО Штулац. 
  

Улица 20: назив улице: „Ластина“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж кп 

790/3, 790/20 и 790/21 до кп 790/21, све у КО 

Штулац. 
  

Улица 21: назив улице: „Тополска“ 

Улица почиње од кп 1845 иде дуж кп 

811/20 до кп 810/1, све у КО Штулац. 
  

Улица 22: назив улице: „Лештак“ 

Улица почиње од кп 1847/1 иде дуж кп 

351/20 до кп 342/2, све у КО Штулац. 
  

Улица 23: назив улице: „Зимовник“ 

Улица почиње од кп 183 иде дуж кп 

167/3, 169/5 до кп 169/1, све у КО Штулац. 

  

Улица 24: назив улице: „Боривоја 

Топаловића“ 

Улица почиње од кп 1847/1 иде дуж кп 

351, 311/3, 315 и 326/1 и завршава се између 

кп 325 и 323/2, све у КО Штулац. 
 

    Улица 25: назив улице: „Слатинска“ 

Улица почиње између кп 311/1 и 252 

иде дуж кп 1842 и завршава се између кп 

300/1 и 265/2, све у КО Штулац. 
 

 Улица 26: назив улице: „Главица“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Руђинци иде дуж кп 1665, 

1620/4, 1655, 1723 до кп 1603, све у КО 

Штулац. 
 

 Улица 27: назив улице: „Обрежа“ 

Улица почиње од кп 685/6 иде дуж кп 

608 до кп 607, све у КО Штулац. 
 

 Улица 28: назив улице: „Моравска“ 

Улица почиње између кп 384/2 и 1845 

иде дуж кп 1844/1, 381, 394/6 до кп 394/2, све 

у КО Штулац. 
 

 Засеок 1: назив засеока: „Котлајски 

врбак“ 

Заселак се налази на кп 470/2, КО 

Штулац. 
Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 9-518/18  од 2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
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448. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19.седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 
ВУКУШИЦА 

 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Вукушица у  

општини Врњачка Бања, којима није одређен 

назив, а који су у Елаборату уличног система 

Републичког геодетског завода Републике 

Србије означени бројевима: 
 

Улица 1: назив улице : „ Вукушичка“ 

 Улица почиње од границе са 

насељеним место Вранеши иде дуж кп 1182 

до кп 1188, КО Вукушица. 
 

Улица 2: назив улице: „Степандело“ 

 Улица почиње од границе са 

насељеним местом Отроци иде дуж кп 1008 и 

1188 и завршава се између кп 619 и 613, све у 

КО Вукушица. 
 

Улица 3: назив улице:  

„ Благојевићки пут“ 

Улица почиње од кп 1182 иде дуж кп 

1186 и завршава се између кп 794 и 800, све у 

КО Вукушица. 
 

    Улица 4: назив улице: „Ердоглија“ 

 Улица почиње између кп 1129 и 975 

иде дуж кп 1127, 988 и 872/3 и завршава   се 

између кп 872/2 и 871/2, све у КО Вукушица. 
 

    Улица 5: назив улице: „Товарничка“ 

Улица почиње од кп 1180 иде дуж кп 

1189 па преко кп 930/1 до кп 923/3, све у КО  

Вукушица. 
 

    Улица 6: назив улице: „Висока“ 

Улица почиње између кп 1130 и 1146/1 

иде дуж кп 1180, КО Вукушица до границе са 

насељеним местом Отроци. 

 

    Улица 7: назив улице: „ Војводе 

Мишића“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом Вранеши иде дуж кп 

1181,  105, 104/1, 142, 96 и завршава се 

између кп 160 и 90, све у КО Вукушица. 
    
 Улица 8: назив улице: „Бачевачки 

пут“ 

Улица почиње од кп 1182 иде дуж кп 

262 затим 1183 до кп 1184, све у КО 

Вукушица. 
 

Улица 9: назив улице: „Радаковићки 

пут“ 

Улица почиње од кп 1182 иде дуж кп 

455, 452, 1181 до кп 469/1, све у КО 

Вукушица. 

 Улица 10: назив улице: „Црквена 

улица“ 
Улица почиње од кп 1182 иде дуж кп 

843/1 затим дуж кп 1185 до кп 1184, све у КО 

Вукушица. 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-521/18  од  2.11.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

449. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 19.седници, одржаној дана 2.11.2018. 

године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 

29. Статута општине Врњачка Бања („Службени 

лист пштине Врњачка Бања“, бр. 23/2016 - 

пречишћени текст) и сагласности Министарства 
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државне управе и локалне самоуправе број 015-

05-00056/2018-24 од 7.8.2018.године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 
ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

ОТРОЦИ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се називи улица 

и засеока у насељеном месту Отроци у  општини 

Врњачка Бања, којима није одређен назив, а који 

су у Елаборату уличног система Републичког 

геодетског завода Републике Србије означени 

бројевима: 
 

Улица 1: назив улице: „ Цара Душана“ 

Улица почиње границе са насељеним 

местом Грачац иде дуж кп 352, 268, 2579, 918 

до кп 943, све у КО Отроци. 

 

Улица 2: назив улице: „Десанке 

Максимовић“ 

Улица почиње од кп 352 иде дуж кп 

338, 2584, 2585 до кп 468, све у КО Отроци. 
 

Улица 3: назив улице: „Аџићки 

венац“ 

Улица почиње између кп 353/1(КО 

Отроци) и 3732/1(КО Грачац) иде дуж кп 2598 
(KО Отроци), 2599 (КО Отроци) и завршава се 

између кп 3909 (КО Грачац) и 2450 (КО 

Отроци). 
 

    Улица 4: назив улице: „Вука 

Стефановића Караџића“ 
Улица почиње између кп 353/1(КО 

Отроци) и 3732/1(КО Грачац) иде дуж кп 

2598(КО Отроци) до кп 5624(КО Грачац). 
 

    Улица 5: назив улице: „Светог 

Николе“ 

Улица почиње од кп 352 иде дуж кп 

323, 149/2, 129, 130/1 до кп 124, све у КО 

Отроци. 
 

   Улица 6: назив улице: „Павла 

Вујисића “ 

   Улица почиње од границе са 

насељеним местом Вукушица иде дуж кп 997, 

959, 943 до кп 2579, све у КО Отроци. 
 

   Улица 7: назив улице: „Милутина 

Миланковића“ 

 Улица почиње од границе са 

насељеним местом Вукушица дуж кп 1038, 

2587/1 и завршава се између кп 1073 и 1059, 

све у КО Отроци. 

Улица 8: назив улице: „Иве Андрића“ 

Улица почиње од кп 2578 иде дуж кп 

2587/1, 2586 и завршава се између кп 1662 и 

1639, све у КО Отроци. 
 

 Улица 9: назив улице: „Ђорђа 

Вајферта“ 

Улица почиње између кп 958 и 982/1 

иде дуж кп 959, 2579 и завршава се између кп 

1224/1 и 1230, све у КО Отроци. 
 

 Улица 10: назив улице: „Стевана 

Мокрањца“ 
Улица почиње између кп 989 и 1174/2 

иде дуж кп 2578 и завршава се између кп 1572 

и 1527, све у КО Отроци. 
 

 Улица 11: назив улице: „Радивоја 

Кораћа“ 

 Улица почиње од кп 2579 иде дуж кп 

768 и 787, завршава се између кп 788 и 786, 

све у КО Отроци. 
 

 Улица 12: назив улице: „Милунке 

Савић“ 

Улица почиње од кп 2579 иде дуж кп 

234, 2569 и завршава се између кп 688 и 682, 

све у КО Отроци. 
 

 Улица 13: назив улице: „Душка 

Радовића“ 

Улица почиње од кп 2579 иде дуж кп 

720 до кп 692, све у КО Отроци. 
 

 Улица 14: назив улице: „Николе 

Тесле“ 

Улица почиње од кп 2569 иде дуж кп 

246/1 и 2583 и завршава се између кп 535/2 и 

505, све у КО Отроци. 
 

 Улица 15: назив улице: 

„Карађорђева“ 

 Улица почиње од границе са 

насељеним местом Грачац иде дуж кп 403 и 

завршава се између кп 408/3 и 402, све у КО 

Отроци. 
 

 Улица 16: назив улице: „Јована 

Јовановића Змаја“ 

Улица почиње од кп 128/1 иде дуж кп 

159/5, 160, 158/3, 162 до кп 164, све у КО 

Отроци. 
 

 Улица 17: назив улице: „Бранка 

Ћопића“ 

Улица почиње од границе са 

насељеним местом иде дуж кп 1004 до кп 

2578, све у КО Отроци. 
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Засеок 1: назив засеока: „Живановићи“ 
Заселак се пружа између кп 1501, 

1503, 1508 и 1544, све у КО Отроци. 
 

 Засеок 2: назив засеока: „Драгањци“ 

Заселак се пружа између кп 1978, 

1995, 1769/1 и 1784/1, све у КО Отроци. 
 

 Засеок 3: назив засеок: „Бабин Гроб“ 

Заселак се пружа између кп 2499, 

2157/8, 2161/1 и 2499, све у КО Отроци. 
 

 Засеок 4: назив засеока: 

„Цветковићи“ 

Заселак се пружа између кп 2178/3, 

2174, 2250 и 1907, све у КО Отроци. 
 

 Засеок 5: назив засеока: „Ланенац“ 

Заселак се пружа између кп 1867, 

2581, 1956/2 и 1818/2, све у КО Отроци. 

 

 Засеок 6: назив засеока: „Зарићи“ 

Заселак се пружа између кп 883/1, 880, 

834 и 828, све у КО Отроци. 

 

 Засеок 7: назив засеока: „Дебеловац“ 

Заселак се пружа између кп 429, 2454, 

2443 и 2440, све у КО Отроци. 

 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинска управа општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                 Број:9-512/18  од  2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

450. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

19.седници, одржаној дана 2.11.2018.године на 

основу чл. 99. став 19-21.Закона о планирању и 

изградњи изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-испр, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14), 29.ст.4. 

Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/11 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 

108/2016 и 113/2017), чл.3 Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник 

РС", бр 16/2018).)  чл. 62. Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст и 

19/17), Одлуке Председника општине Врњачка 

Бања о покретању поступка (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.22/18), чл.36.ст.1тач.21а.и 

чл.15. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст) на предлог Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини, доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

      Члан 1. 

                Овом Одлуком  прибавља се у јавну 

својину општине по тржишним условима, 

непосредном погодбом путем  споразума са 

власником  земљиште на кп.бр. 811/20 КО 

Штулац  површине 440м2, уписано у листу 

непокретности бр.1170 за КО Штулац као 

власништво Топаловић Зорана из Чаира која 

парцела је  у обухвату трасе пута  и служи као 

једини прилаз за више стамбених објеката 
 

Члан 2 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке 

прибавља се у јавну својину општине по 

тржишним условима за купопродајну цену, 

постигнуту у поступку непосредне погодбе који 

је спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини  

од  250,00 динара/м2, што за укупну површину 

износи 110.000,00 динара. Купопродајна цена се  

исплаћује на начин  и у року који се у складу са 

понудом и изјавом на записнику пред 

комисијом  прецизира уговором  са продавцима 

из чл.1.ове Одлуке, који се закључује  у року од 

30 дана од дана доношења ове одлуке, у 

противном ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише уговор о 

прибављању у јавну својину општине 
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непокретности из чл.1.ове одлуке  у року од 30 

дана од дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 81/18 од 2.11.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

451. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

19.седници одржаној дана 2.11.2018.године, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.99.Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 

бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини односно 

прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права,као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гласник РС“, бр.16/18), Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (“Сл.лист општине 

Врњачка Бања”, бр.28/16 - пречишћен текст), 

Одлуке  о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине oпштине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 24/18), чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст) и предлога 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини бр.46-85/18 од 

15.10.2018.године, која је формирана од стране 

СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.21/16, 27/16, 19/17 и 10/18), доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се из јавне 

својине општине Врњачка Бања, по тржишној 

вредности, по спроведеном поступку 

прикупљања писмених понуда путем јавног 

оглашавања, кп.бр. 1050/1, површине 1625м2, у 

КО Врњачка Бања, која је уписана код Службе за 

катастар непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 

градско  грађевинско земљиште, по култури 

шума 1.класе, као јавна својина општине 

Врњачка Бања, купцу Дамњановић Стевици из 

Београда, ул. Краља Милана 24, као 

најповољнијем, једином понуђачу по понуди 

бр.400-2675/18 од 05.10.2018.године. 
  

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

19.751.000,00 динара, постигнутој у поступку 

прикупљања писмених понуда путем јавног 

оглашавања који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокре-

тностима у јавној својини, у ком поступку је 

утврђена купопродајна цена. 

О отуђењу непокретности из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања, купац  Дамњановић Стевица из Београда 

је у  обавези да са општином Врњачка Бања 

закључи уговор у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке, у противном ова Одлука 

престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-85/18 од  2.11.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

452. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

19.седници одржаној дана 2.11.2018.године, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013 и 105/2014), 

чл.99.Закона о планирању и изградњи (''Сл. 

Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- 

Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), Уредбе о условима прибављања и 
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отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/18), 

Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр.28/16-пречишћен 

текст), Одлуке  о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине oпштине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 28/18), чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст) и предлога 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини бр.46-79/18 од 

29.10.2018.године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се из јавне 

својине општине Врњачка Бања, по тржишној 

вредности, по спроведеном поступку јавног 

надметања путем јавног оглашавања, 

кп.бр.1326/1 површине 684м2 у КО Врњачка 

Бања, која је уписана код Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.2755 за КО Врњачка Бања, као 

јавна својина општине Врњачка Бања, купцу 

Рашковић Горану, као једином и најповољнијем 

понуђачу по пријави бр.46-97/18 од 

17.10.2018.године. 
  

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

4.104.000,00динара, постигнутој у поступку 

прикупљања пријава за учешће у јавном 

надметању, путем јавног оглашавања који је 

спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини, у 

ком поступку је утврђена купопродајна цена. 

О отуђењу непокретности из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања купац је у  обавези да са општином 

Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке, у 

противном ова Одлука престаје да важи. 

 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

  Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-79/18 од  2.11.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

453. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

19. седници, одржаној дана 2.11.2018. године, на 

основу  чл.28. и 29. Закона о јавној својини ("Сл. 

глaсник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 

Националне стратегије за решавање питања 

избеглица и интерно расељених лица за период 

од 2015. – 2020.године („Сл.гласник РС“, број 

62/15) и чл. 36.  Статута,  општине Врњачка 

Бања  („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 

23/16-пречишћен текст), донела је 
 

О Д Л У К У 

о приступању  изградњи помоћног 

објекта Трафо станице на кп.бр.248/6  КО  

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

Овом одлуком општина Врњачка Бања 

приступа изградњи помоћног објекта- Трафо 

станице на кп.бр.248/6  КО  Врњачка Бања, за 

потребе општине Врњачка Бања, као 

инвеститора и Електродистрибуција Краљево- 

Погона Врњачка Бања, а у циљу стварања 

неопходних услова за функционисање 

колективних стамбених објеката за социјално 

становање који се граде на потесу ''Дубоки 

поток'', и издавању потребних одобрења од 

стране надлежних органа општине Врњачка 

Бања. 

 

Члан 2. 

Изградња објекта из чл.1.ове одлуке, 

сматра се прибављањем објеката у јавну својину 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потписује и спроводи сва акта 

за реализацију ове одлуке и за закључење 

уговора са предузећем Електродистрибуција 

Краљево- Погон Врњачка Бања. 
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Члан 4. 

Задужују се Председник општине,  

Општинска управа и Општинска стамбена 

агенција да у оквиру својих надлежности 

предузимају све радње и воде поступке који су 

неопходни у циљу реализације изградње 

помоћног објекта- Трафо станице на предметној 

парцели. 

 

Члан 5. 

   Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана  објављивања у „Сл.листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 312-5/18 од  2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

454. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

19. седници,  одржаној дана 2.11.2018.године, на 

основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона 

о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист 

општине Врњачка Бања", бр. 23/16-пречишћен 

текст ), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРEВOЗ ПУТНИКA 

И ТРAНСПOРТ РOБE  ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

 У  Одлуци о  усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за прeвoз путникa и 

трaнспoрт рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

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

бр.16/16, 21/16,  23/17 ,  39/17, 2/18-исправка, 

3/18 и 18/18), у делу-Оснивачки капитал,    чл.14. се 

мења и гласи:  

''Износ  уписаног  и уплаћеног  новчаног 

капитала јавног предузећа од 2.540.190,60 

динара, увећава се за износ уписаног капитала од 

1.200.000,00 динара, тако да уписани новчани 

капитал  износи  3.740.190,60 динара. 

Уписан и унет неновчани капитал износи 

143.452.002,10 динара. 

Укупан износ основног капитала 

(новчани и неновчани) јавног предузећа од 

145.992.192,70 динара, увећава се за 1.200.000,00 

динара  и износи 147.192.192,70  динара. 

Удео оснивача у основном капиталу је 

100 (с т о) одсто.'' 
 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престају 

да важе: 

- Одлука о изменама и допунама Одлуке 

о  усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe  

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/17)  и 

- Одлука о изменама и допунама Одлуке 

о  усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe  

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.18/18). 
 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-178/18 од  2.11.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

455. 

         Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници одржаној дана 2.11.2018. године, на 

основу члана 2, 3 и члана 4 Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 

104/2016), члана 5 Закона о путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 41/2018), члана 20 став 1 тачка 3 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/16 - др. закон 

и 47/18) и члана 36. Статута општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

23/16- пречишћен текст),  донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

         Овом одлуком уређује се правни положај 

јавних и некатегорисаних путева, услови и начин 

управљања, заштите и одржавања јавних путева, 

посебни услови изградње и реконструкције 

јавних путева, извори и начин финансирања 

изградње, реконструкције, заштите и одржавања 



 Страна 28     -   Број  36.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    2.11.2018. године 

  

 
 

путева, стицање права својине, инспекцијски 

надзор, као и друга питања од значаја за 

управљање, изградњу, реконструкцију, заштиту 

и одржавање јавних путева. 
 

Члан 2. 

         Поједини изрази употребљени у овој 

одлуци имају следеће значење: 

1) пут је грађевински објекат намењен за 

саобраћај, односно утврђена површина 

коју као саобраћајну површину могу да 

користе сви или одређени учесници у 

саобраћају, под условима одређеним 

овим законом и другим прописима; 

2) јавни пут је пут који испуњава 

прописане критеријуме за категоризацију 

од стране надлежног органа и који је 

надлежни орган прогласио као такав; 

3) државни пут је јавни пут који 

саобраћајно повезује територију државе 

са мрежом европских путева и део је 

мреже европских путева, територију 

државе са територијом суседних држава, 

целокупну територију државе, привредно 

значајна насеља на територији државе, 

подручје два или више округа или 

подручје округа, као и његов део који 

пролази кроз насеље у случају да није 

изграђен обилазни пут поред насеља; 

4) аутопут је државни пут намењен за 

моторни саобраћај, са физички 

раздвојеним коловозима по смеровима, 

без укрштања у истом нивоу и са 

потпуном контролом приступа, који има 

најмање две саобраћајне и једну 

зауставну траку за сваки смер и као такав 

је обележен прописаном саобраћајном 

сигнализацијом и опремом; 

5) општински пут је јавни пут који 

саобраћајно повезује територију 

општине, односно града, као и територију 

општине, односно града, са мрежом 

државних путева; 

6) улица је јавни пут у насељу који 

саобраћајно повезује делове насеља; 

7) некатегорисани пут је пут који је 

надлежни орган прогласио некатего-

рисаним путем и који је као такав уписан 

у јавне евиденције о непокретностима и 

правима на њима; 

8) насеље је изграђени функционално 

обједињен простор на коме су обезбеђени 

услови за живот и рад људи и за 

задовољавање заједничких потреба 

становника, чије се границе утврђују 

планским документом и обележене су 

прописаним саобраћајним знаком на 

јавном путу; 

9) пут ван насеља је део јавног пута ван 

граница насеља; 

10) пут у насељу је део јавног пута унутар 

граница насеља које су одређене 

планским документом јединице локалне 

самоуправе; 

11) саобраћајна сигнализација и опрема 

јесу средства и уређаји за регулисање 

саобраћаја, саобраћајни знакови, ознаке 

на путу, уређаји за давање светлосних 

саобраћајних знакова, браници или 

полубраници на прелазу пута преко 

железничке пруге, 

привремена саобраћајна сигнализација, 

светлосне ознаке на путу и друге ознаке 

на путу (опрема пута) у складу са 

прописима којим се уређује саобраћајна 

сигнализација; 

12) опрема за заштиту јавног пута, 

саобраћаја и околине јесу елементи 

интелигентних транспортних система, 

вентилациони и сигурносни уређаји у 

тунелима, објекти и уређаји за заштиту 

пута и саобраћаја, као и објекти и уређаји 

за заштиту непосредног окружења пута 

(снегобрани, ветробрани, заштита од 

осулина, заштита од буке и других 

штетних утицаја на околину), 

инсталације расвете и расвета за потребе 

саобраћаја, уређаји за евиденцију 

саобраћаја, путне метеоролошке станице 

и сл.; 

13) означавање јавних путева јесте 

поступак дефинисања категорије и 

просторног положаја пута (километарска 

и хектометарска стационажа); 

14) евиденција о јавним путевима јесте 

прописана садржина саобраћајно-

техничких података и поступак 

прикупљања, односно обнављања тих 

података о јавним путевима; 

15) категоризација путева јесте подела 

јавних путева на основу прописаних 

критеријума; 

16) коловоз јесте изграђена површина пута 

по којој се одвија саобраћај и чине га 

саобраћајне траке (возне, додатне, 

зауставне и сл.) за кретање, односно 

мировање возила и ивичне траке; 

17) тротоар је посебно уређен део пута 

поред коловоза намењен првенствено за 

кретање пешака; 

18) бициклистичка стаза је пут намењен за 

кретање бицикала; 
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19) коловозна конструкција јесте 

вишеслојни крути или флексибилан 

систем који служи да прими механичка 

дејства возила и пренесе их  

на доњи строј јавног пута, ради 

безбедног, несметаног и економичног 

кретања возила, бицикала и пешака; 

20) коловозни застор јесте завршни слој 

коловозне конструкције; 

21) банкина је елемент пута у насипу који 

обезбеђује бочну стабилност пута и 

служи за постављање саобраћајне 

сигнализације и опреме пута; 

22) ригола јесте елемент пута за прихватање 

и контролисано вођење површинских 

вода који обезбеђује стабилност 

коловозне конструкције; 

23) берма је елемент пута између риголе и 

косине усека и служи за заштиту риголе 

од еродираног материјала, постављање 

саобраћајне сигнализације и опреме пута, 

као и за обезбеђење прегледности пута; 

24) разделна трака је елемент пута којим се 

физички раздвајају смерови вожње и 

служи за постављање саобраћајне 

сигнализације и опреме, као и елемената 

путног објекта; 

25) разделни појас је разделна трака ширине 

веће од шест метара; 

26) заштитна трака јесте елемент јавног 

пута којим се физички раздваја саобраћај 

моторних возила од осталог саобраћаја; 

27) путни објекат је грађевински објекат 

који је саставни део пута: мост, 

подвожњак, надвожњак, вијадукт, 

пропуст, тунел, галерија, потпорни зид, 

обложни зид и сл.; 

28) надвожњак је објекат изнад пута којим 

се регулише укрштање у два или више 

нивоа са другим путевима, другим 

инфраструктурним системом или 

железницом; 

29) подвожњак је објекат у трупу пута којим 

се регулише укрштање у два нивоа са 

другим путем, другим инфраструктурним 

системом или железницом; 

30) пратећи садржаји јавног пута јесу 

површине, објекти, постројења и уређаји 

за ефикасно управљање путевима и 

саобраћајем (функционални садржаји), 

као и за пружање услуга корисницима 

пута (пратећи садржаји за потребе 

корисника); 

31) функционални садржаји пута јесу 

површине, објекти, постројења и уређаји 

који су намењени за ефикасно управљање 

путем и саобраћајем на путу (базе за 

одржавање пута, центри за управљање 

саобраћајем, наплатне станице и други 

садржаји); 

32) пратећи садржаји пута за потребе 

корисника јесу површине и објекти за 

пружање различитих услуга корисницима 

пута (станице за снабдевање моторних 

возила горивом, места за пуњење возила 

на електрични погон, одморишта, 

паркиралишта, мотели, ресторани, 

сервиси, продавнице и други објекти за 

пружање услуга); 

33) аутобуско стајалиште је посебно 

изграђен део пута, односно прописно 

обележен део коловоза намењен за 

заустављање аутобуса ради укрцавања и 

искрцавања путника и утовара и истовара 

пртљага; 

34) путно земљиште је континуална 

површина унутар граница путног 

земљишта; 

35) граница путног земљишта је линија са 

обе стране усека и насипа, удаљена 

најмање један метар од линија које чине 

крајње тачке попречног профила пута, 

ван насеља, мерено на спољну страну; 

36) заштитни појас пута је континуална 

површина мерена од границе путног 

земљишта на спољну страну чија је 

ширина прописана овим законом; 

37) појас контролисане изградње је 

континуална површина мерена од 

границе заштитног појаса на спољну 

страну чија је ширина иста као ширина 

заштитног појаса на којој се ограничава 

врста и обим изградње објеката и која 

служи за заштиту јавног пута и 

саобраћаја на њему; 

38) ваздушни простор изнад коловоза је 

простор у висини од најмање седам 

метара са слободним простором у висини 

од најмање 4,75 метара од највише тачке 

коловоза; 

39) раскрсница је место на којем се 

укрштају, спајају, односно раздвајају 

саобраћајни токови на најмање два пута у 

истом или различитим нивоима; 

40) укрштај је место укрштања пута са 

другим линијским инфраструктурним 

објектима у истом или различитим 

нивоима; 

41) прилазни пут је пут који омогућава 

власнику, односно непосредном држаоцу 

непокретности прилаз на јавни пут, 
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односно некатегорисани пут поред којег 

се непокретност налази; 

42) саобраћајни прикључак је уређена 

површина, део јавног пута, на којој се 

међусобно повезују јавни, 

некатегорисани и прилазни путеви на 

начин прописан овим законом; 

43) захтевана прегледност је растојање 

потребно за безбедно заустављање возила 

испред непокретне препреке на коловозу 

пута која мора бити обезбеђена на свакој 

тачки пута и која се одређује на основу 

меродавних вредности пројектне брзине 

у оба смера вожње; 

44) сусед је власник, односно непосредни 

држалац земљишта и објеката који има 

најмање једну заједничку границу са 

катастарском парцелом на којој је 

изграђен пут; 

45) управљање саобраћајем јесте вођење, 

праћење и контрола саобраћаја на јавном 

путу, односно деоници јавног пута; 

46) обустава саобраћаја је контролисани 

прекид саобраћаја на путу; 

47) ограничење саобраћаја је забрана 

кретања појединих врста возила на путу; 

48) ванредни превоз јесте превоз возилом, 

односно скупом возила која сама или са 

теретом прекорачују прописима 

дозвољено осовинско оптерећење, 

највећу дозвољену укупну масу, ширину, 

дужину или висину; 

49) интелигентни транспортни системи 

(ИТС) јесу системи информационо-

комуникационих технологија у друмском 

саобраћају који се односе на путеве, 

возила и учеснике у саобраћају и користе 

се за управљање саобраћајем и 

мобилношћу, као и за везе са осталим 

видовима саобраћаја; 

50) управљач јавног пута је јавно 

предузеће, привредно друштво и други 

облици организовања који у складу са 

законом којим се уређује положај јавних 

предузећа могу да обављају делатност од 

општег интереса; 

51) инфраструктурна накнада је накнада 

која треба да обезбеди повраћај трошкова 

изградње, одржавања, пословања и 

развоја у вези са изграђеном 

инфраструктуром; 

52) накнада екстерних трошкова је накнада 

трошкова насталих због загађења ваздуха 

или штетних утицаја буке која је 

последица одвијања саобраћаја; 

53) заштита пута јесте скуп мера и забрана 

које се односе на интервенције на путу, 

заштитном појасу и појасу контролисане 

изградње прописаних овим законом у 

циљу његове заштите; 

54) одржавање јавног пута јесте извођење 

радова и обављање услуга у оквиру 

постојећег путног земљишта којима се 

обезбеђује очување карактеристика пута 

у стању које је било у тренутку његове 

изградње или реконструкције и може 

бити редовно, рехабилитација и 

ургентно; 

55) реконструкција јавног пута јесте 

извођење радова на постојећем путу и 

заштитном појасу са припадајућим 

објектима пута којима се могу променити 

геометријски елементи, положај или 

опрема постојећег пута са циљем 

унапређења функционалних и 

конструктивних арактеристика пута у 

целини или његових појединих елемената 

или објеката; 

56) процена утицаја пута на безбедност 

саобраћаја на мрежи путева јесте 

стратешка компаративна анализа утицаја 

варијанти новог или реконструисаног 

пута на безбедност саобраћаја на мрежи 

путева; 

57) ревизија пројеката пута са аспекта 

безбедносних карактеристика пута је 

независна, формална и систематска 

провера пројекта пута са аспекта 

безбедности саобраћаја; 

58) провера безбедности саобраћаја на 

путу је независна, формална и 

систематска провера елемената 

постојећег пута са аспекта безбедности 

саобраћаја; 

59) мапирање ризика је објективни метод 

оцењивања безбедности пута на основу 

стварних нежељених догађаја на 

посматраној путној мрежи; 

60) ревизор је независно стручно лице које 

поседује лиценцу за ревизора и које 

спроводи ревизију пројеката пута са 

аспекта безбедносних карактеристика 

пута; 

61) проверавач је независно стручно лице 

које поседује лиценцу за проверавача за 

спровођење провере безбедности 

саобраћаја на путу. 
 

Члан 3. 

           Јавни и некатегорисани путеви су добра у 

општој употреби, у јавној су својини и на њима 
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се не могу стицати ни заснивати стварна права, 

осим у случајевима прописаним Законом о 

путевима. 

           На јавном путу може се засновати право 

службености, односно друго сродно право, ради 

изградње комуналних, водних, енергетских 

објеката и објеката електронских комуникација и 

повезане опреме, на начин одређен овим 

законом и овом одлуком 

         Изградња, реконструкција, одржавање и 

коришћење јавног пута могу бити предмет 

концесије у складу са законом којим се уређује 

јавно-приватно партнерство и концесије и 

Законом о путевима. 

         Општински путеви, улице и 

некатегорисани путеви који не припадају 

државним путевима I и II реда, својина су 

општине Врњачка Бања на чијој територији се 

налазе. 

        Јавни путеви уписују се у јавне књиге са 

припадајућим објектима и земљиштем на којима 

су изграђени као право својине општине. У 

наведене јавне књиге уписују се и управљачи 

јавних путева. 

        Јавни и некатегорисани путеви чине мрежу 

путева на територији Општине. 
 

Елементи јавног пута 

Члан 4. 

        Јавни пут обухвата:  

1) труп пута који чини доњи и горњи 

строј:  

 доњи строј пута (насипи, усеци, 

засеци, објекти, постројења и уређаји 

за одводњавање пута и заштиту пута 

од површинских и подземних вода и 

сл.); 

 горњи строј пута (коловозна 

конструкција, ивичне траке, односно 

ивичњаци, риголе, банкине, берме, и 

сл.); 

2) путне објекте (мостови, надвожњаци, 

подвожњаци, вијадукти, аквадукти, 

пропусти, тунели, галерије, потпорни и 

обложни зидови и сл.); 

3) саобраћајне прикључке; 

4) путно земљиште; 

5) тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе 

у путном земљишту; 

6) ваздушни простор изнад коловоза у 

висини од најмање седам метара, са 

слободним простором у висини од 

најмање 4,5 метара од највише тачке 

коловоза; 

7) функционалне садржаје пута; 

8) саобраћајну сигнализацију и опрему; 

9) интелигентне транспортне системе 

(ИТС); 

10) објекте и опрему за заштиту пута, 

саобраћаја и околине (снегобрани, 

ветробрани, заштита од одрона, заштита 

ос спирања, заштита од буке и других 

штетних утицаја на околину и сл.) 

           Јавни пут, поред елемената из става 1. 

овог члана, обухвата и пратеће садржаје за 

потребе корисника пута, уколико су предвиђени 

техничком документацијом за изградњу или 

реконструкцију јавног пута. 
 

Категоризација јавних путева 

Члан 5. 

          Према значају саобраћајног повезивања 

јавни путеви се деле на: 

1) државне путеве: 

(1) државне путеве I реда (саобраћајно 

повезују територију државе са мрежом 

европских путева, односно део су мреже 

европских путева, територију државе са 

територијом суседних држава, 

целокупну територију државе, као и 

привредно значајна насеља на 

територији државе); 

(2) државне путеве II реда (саобраћајно 

повезују подручје два или више управна 

округа или подручје управног округа, 

као и погранична подручја и граничне 

прелазе са мрежом државних путева); 

2) општинске путеве (саобраћајно повезују 

територије општина, територију општине, 

односно града, као и територију општине, 

односно града са мрежом државних путева); 

3) улице (саобраћајно повезују делове насеља). 

            Влада прописује критеријуме за 

категоризацију јавних путева. 

            Скупштина општине доноси акт о 

категоризацији општинских путева и улица на 

основу критеријума из става 2. овог члана.            
 

Подела јавних путева према положају и 

простору 

Члан 6. 

          Према положају у простору и условима 

одвијања саобраћаја јавни путеви се деле на:  

1) јавне путеве ван насеља; 

2) јавне путеве у насељу 

          Јавни пут у насељу је део јавног пута 

унутар граница насеља које су обележене 

прописаном саобраћајном сигнализацијом. 

          Скупштина општине одређује правац и 

границе јавног пута у насељу.  

          Коловозна конструкција улица које су 

истовремено делови државних или општинских 

путева који пролазе кроз насеља са саобраћајном 
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сигнализацијом, осим уређаја за давање 

светлосних саобраћајних знакова, сматрају се 

деловима тих путева.  

          Правац, односно промена правца државног 

пута који пролази кроз насеље, одређује се 

одлуком скупштине општине, по претходно 

прибављеној сагласности Министарства.  

            Промена правца државног пута у насељу 

може да се врши ако нови правац државног пута 

испуњава, по својим техничким карактери-

стикама, услове који се захтевају за ту 

категорију пута.  

            Одлука скупштине општине о правцу, 

односно промени правца државног пута који 

пролази кроз насеље, донета без сагласности из 

става 5. овог члана, ништава је.  

    На територији општине Врњачка Бања 

општинским путевима, до доношења посебне 

одлуке, проглашавају се путни правци 

обухваћени и побројани катастром улица и 

путева на територији општине Врњачка Бања и 

исти је саставни део ове Одлуке. 
 

Некатегорисани путеви 

Члан 7. 

Општина Врњачка Бања уређује и 

обезбеђује обављање послова који се односе на 

изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, 

коришћење, развој и управљање  

некатегорисаним путевима у насељу. 

Скупштина општине доноси одлуку о 

утврђивању некатегорисаних путева у складу са 

законом којим се уређује локална самоуправа и у 

складу са законом о путевима. 

           Финансирање изградње, реконструкције, 

одржавања и заштите некатегорисаног пута 

обезбеђује се из средстава буџета општине 

Врњачка Бања, у складу са законом који уређује 

финансирање локалне самоуправе.  

На територији општине Врњачка Бања 

некатегорисаним путевима, до доношења 

посебне одлуке, проглашавају се путни правци 

обухваћени и побројани катастром улица и 

путева на територији општине Врњачка Бања и 

исти је саставни део ове Одлуке. 
      

Категоризација некатегорисаног пута 

Члан 8. 

         На предлог надлезног органа опстине, 

односно управљаcа пута,  некатегорисани пут 

може се уврстити у јавни пут у случају 

испуњености критеријума из члана 5. став 2. ове 

одлуке, који утврђује Скупштина општине. 
 

 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 
 

 

Делатност управљања 

Члан 9. 

            Управљање општинским и некатегори-

саним путевима и улицама (у даљем тексу: јавни 

путеви) је делатност од општег интереса и 

обухвата: 

1) планирање, пројектовање, изградњу, 

реконструкцију, одржавање и заштиту 

јавног пута; 

2) вршење инвеститорске функције на 

пројектовању, изградњи, одржавању и 

реконструкцији јавног пута; 

3) организовање и обављање стручних 

послова на пројектовању, изградњи, 

реконструкцији, одржавању и заштити 

јавног пута; 

4) уступање радова на пројектовању, 

изградњи, одржавању, реконструкцији и 

стручном надзору јавног пута; 

5) организовање стручног надзора над 

изградњом, реконструкцијом, одржава-

њем и заштитом јавног пута; 

6) организовање наплате и контролу наплате 

накнада за употребу јавног пута, вршење 

јавних овлашћења; 

7) праћење стања путне мреже; 

8) заштиту јавног пута; 

9) означавање јавног пута и вођење 

евиденције о јавним путевима и о 

саобраћајно-техничким подацима за те 

путеве; 

10) управљање саобраћајем и организовање и 

обављање бројања возила на јавном путу.  

 

Управљач јавног пута 

Члан 10. 

            Послове управљања општинским 

путевима, улицама и негатегорисаним путевима, 

који нису део државног пута I и II реда на 

територији општине Врњачка Бања обавља 

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања (у 

даљем тексту: управљач пута). 

 

 

Извештаји о стању јавних путева и плански 

акти управљача јавних путева 

Члан 11. 

            Управљач јавног пута дужан је да најмање 

једном у току године, а најкасније до 1. 

септембра те године, поднесе годишњи извештај 

о извршеној контроли и оцени стања јавних 

путева којима управља. 

           Извештај из ст. 2. овог члана доставља се 

Општинској управи одсеку надлежном за послове 

саобраћаја. 
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            Управљач пута доноси средњорочни план 

изградње и реконструкције, одржавања и заштите 

јавних путева (општинских и некатегорисанх) и 

улица, и годишњи програм радова на одржавању, 

заштити, изградњи и реконструкцији јавних 

путевa и улица, уз претходно прибављено 

мишљење органа јединице локалне самоуправе 

надлежног за послове саобраћаја. 

              Управљач јавног пута дужан је да 

годишњи програм радова на одржавању и 

заштити јавних путева којима управља, у 

зависности од тога којим путевима управља, 

доставља на сагласност органу јединице локалне 

самоуправе надлежном за послове саобраћаја, 

најкасније до 1. новембра текуће године за 

наредну годину. 
 

Начин одржавања и заштите јавног пута 

Члан 12. 

 Управљач јавног пута дужан је да обезбеди 

трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и 

заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и 

безбедно одвијање саобраћаја на њему. 

 При обављању делатности управљања 

путем, управљач јавног пута дужан је да 

одржавање и заштиту пута спроводи у складу са 

законом, овом одлуком и актима донетим на 

основу закона и ове одлуке, као и да се стара о 

заштити животне средине. 

 Управљач јавног пута одговара за штету 

која настане корисницима јавног пута због 

пропуштања благовременог обављања појединих 

радова на редовном одржавању јавног пута 

односно због извођења радова супротно 

прописаним техничким условима и начину 

њиховог извођења.   
 

Управљање саобраћајем 

Члан 13. 

Управљач јавног пута дужан је да обезбеди 

управљање саобраћајем на јавним путевима у 

складу са прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на путевима. 

          Управљање саобраћајем на општинским 

путевима обезбеђује се употребом:  

1) интелигентних транспортних система 

(телекомуникационих, оптичких, 

електронских и стационарних уређаја за 

праћење, снимање, контролу, безбедност 

и регулисање саобраћаја, контролу стања 

коловоза и даљинско обавештавање и 

упозоравање, бројача саобраћаја, путних 

метеоролошких станица);  

2) опреме и уређаја за заштиту јавног пута, 

саобраћаја и околине;  

3) саобраћајне сигнализације.  
 

Одржавање и заштита јавног пута 

Члан 14. 

          Управљач јавног пута дужан је да означава 

и води евиденције о јавним путевима. 

          Евиденције о јавним путевима садрже: 

1) податке о путним правцима, улицама, 

саобраћајним чворовима и саобраћајним 

деоницама и 

2) саобраћајно-техничке податке. 

          Министар прописује: 

1) начин означавања јавних путева и 

2) врсту и ближу садржину евиденција, 

начин вођења евиденција, начин 

прикупљања, односно обнављања 

података, као и услове коришћења 

података из евиденција о јавним 

путевима.  
 

Члан 15 

             Део јавног пута, односно Општинског 

пута који по изградњи или реконструкцији не 

припада изграђеном или реконструисаном јавном 

путу, не сматра сматра се делом тог пута. 

             Ако се део јавног пута из става 1 овог 

члана одлуке и даље користи за саобраћај, 

извршиће се његова прекатегоризација. 

             Ако се део пута из става 1 овог члана 

одлуке не користи за саобраћај, о начину и 

условима коришћења земљишта на коме се 

налази тај пут одлучиће управљач пута у року од 

30 дана од дана настале промене тог пута за 

саобраћај. 
 

Члан 16. 

              Управљачу јавног пута поверава се 

вршење јавних овлашћења која се односе на: 

1)    издавање услова за израду техничке 

документације за изградњу и 

реконструкцију саобраћајног прикључка 

на јавни пут и доношење решења 

инвеститору о испуњености издатих 

услова; 

2)    издавање услова за израду техничке 

документације, односно за постављање 

линијског инфраструктурног објекта на 

јавном путу и заштитном појасу јавног 

пута (железничка инфраструктура, 

електроенергетски вод, нафтовод, 

гасовод, објекат висинског 

превоза, линијска инфраструктура 

електронских комуникација, водоводна и 

канализациона инфраструктура и др.) и 

доношење решења инвеститору о 

испуњености издатих услова; 

3)    издавање сагласности за одржавање 

спортске или друге приредбе на јавном 

путу; 
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4)    издавање дозволе за обављање ванредног 

превоза на јавном путу; 

5)    издавање дозволе за прекомерно 

коришћење јавног пута; 

6)    издавање одобрења за постављање 

рекламних табли и паноа; 

7)    издавање одобрења за постављање 

уређаја за обавештавање или оглашавање 

на јавном путу; 

8)    издавање сагласности за преусмеравање 

саобраћаја на јавни пут у случају 

обављања радова на изградњи, реконстру-

кцији, одржавању и заштити јавног пута.  

          Акти из става 1 овог члана морају да 

садрже саобраћајно-техничке услове.  

Управљач јавног пута дужан је да одлучи 

по захтеву за издавање сагласности, дозволе и 

одобрења из става 1 овог члана одлуке у року од 

осам дана од дана подношења захтева. 

Против акта из става 1 овог члана одлуке 

може се изјавити жалба Општинској управи 

организационој јединици надлежној за послове 

саобраћаја, у року од осам дана од дана 

достављања тог акта. 

Управљач јавног пута дужан је да о акту 

донетом у вршењу јавних овлашћења води  

евиденцију коју ажурира на дневном нивоу и 

објављује на својој интернет страници. 
 

Члан 17. 

            Саобраћајно - технички услови из члана 

16 став 2. oве одлуке садрже нарочито:  

1) ознаку и број јавног пута;  

2) назив или број деонице јавног пута;  

3) почетну и крајњу стационажу деонице 

јавног пута;  

4) почетну и крајњу стационажу дела јавног 

пута за који се издају саобраћајно 

технички услови;  

5) опште услове;  

6) посебне услове;  

7) катастарске парцеле дела јавног пута за 

који се издају саобраћајно-технички 

услови. 
 

ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
 

Извори финансирања 

Члан 18. 

        Финансирање изградње и реконструкције, 

одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из: 

1) накнада за употребу јавног пута, 

2) буџета Републике Србије, 

3) буџета општине Врњачка Бања, 

4) финансијских кредита,  

5) улагања домаћих и станих лица, 

6) других извора у складу са законом. 

 

Члан 19. 

                  За употребу општинског, 

некатегорисаног пута и и улице плаћају се 

накнаде, и то: 

1) накнада за ванредни превоз; 

2) накнада за постављање рекламних табли, 

рекламних паноа, уређаја за сликовито или 

звучно обавештавање или оглашавање на 

општинском и некатегорисаном путу и 

улици, односно на другом земљишту које 

користи управљач пута, у складу са 

прописима; 

3) накнада за прекомерно коришћење јавног 

пута, његовог дела или путног објекта; 

4) накнада за коришћење делова путног 

земљишта јавног пута;  

5) накнада за коришћење другог земљишта 

које користи управљач јавног пута;  

6) накнада за постављање водовода, 

канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и сл. на јавном путу, 

уколико инвеститор није правно лице 

основано од стране Скупштине општине 

Врњачка Бања; 

7) годишња накнада за коришћење 

комерцијалних објеката којима је омогућен 

приступ са јавног пута. 

           Накнада из става 1 тачка 6) овог члана не 

плаћа се ако су објекти, уређаји, опрема или 

инсталације који се постављају на јавном путу у 

јавној својини општине, односно правног лица 

чији је оснивач или већински власник општина 

Врнуачка Бања. 

          Висину накнаде из става 1 овог члана одлуке 

утврђује управљач пута својим актом, на који 

сагласност даје Скупштина општине Врњачка 

Бања. 
 

 Члан 20. 

            Накнаде за употребу јавних путева не 

могу да се одређују на начин на који би се 

дискриминисали корисници јавних путева према 

националности, државној припадности, односно 

пословном седишту, регистрацији возила, месту 

поласка, односно одредишту. 
 

Члан 21. 

             Средства остварена од накнада из члана 

19. ове одлуке, представљају приход управљача 

јавног пута и користе се за планирање, 

пројектовање, изградњу, реконструкцију, 

одржавање и заштиту јавних путева, као и за 

трошкове коришћења и отплату кредита за 

наведене намене. 
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ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА И ВАНРЕДНИ 

ПРЕВОЗ 
 

Члан 22. 

Општина Врњачка Бања својим одлукама и 

другим актима надлежних органа може ближе да 

уреди послове који се односе на заштиту 

општинских путева, улица и некатегорисаних 

путева. 

Ради спречавања угрожавања стабилности 

јавног пута и обезбеђивања услова за несметано 

одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на 

јавном путу, носилац права службености на 

јавном путу, концесионар и носилац права 

грађења, као и других права у складу са законом, 

може да изводи радове на јавном путу (грађење, 

односно постављање линијског инфрастру-

ктурног објекта на јавном путу: железничка 

инфраструктура, електроенергетски вод, 

нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, 

линијска инфраструктура електронских 

комуникација, водоводна и канализациона 

инфраструктура), ако је за извођење тих радова 

прибавио услове и решење из члана 16. став 2. 

ове одлуке. 
 

Члан 23. 

           У заштитном појасу поред јавног пута ван 

насеља, забрањена је изградња грађевинских или 

других објеката, као и грађење и постављање 

постројења, уређаја и инсталација, осим 

изградње саобраћајних површина пратећих, 

функционалних, садржаја јавног пута, као и 

постројења, уређаја и инсталација који служе 

потребама јавног пута и саобраћаја на јавном 

путу.  

           У заштитном појасу из става 1. овог члана 

може да се гради, односно поставља линијски 

инфраструктурни објекат: железничка инфра-

структура, електроенергетски вод, нафтовод, 

гасовод, објекат висинског превоза, линијска 

инфраструктура електронских комуникација, 

водоводна и канализациона инфраструктура и 

слично, ако су за извођење тих радова 

прибављени услови и решење из члана 16. став 

1. тачка 2) овe одлуке.  

           Управљач јавног пута дужан је да 

обезбеди надзор над извођењем радова из става 

2. овог члана.  

Члан  24. 

Заштитни појас, за сваке стране јавног 

пута, ван насеља,  за општински пут износи 5 м. 

Изузетно од става 1. овог члана, заштитни 

појас може бити и веће ширине, ако је планским 

документом предвиђена изградња 

функционалних садржаја пута и пратећих 

садржаја пута за потребе корисника. 

Одредбе става 1 овог члана, у погледу 

ширине заштитног појаса, примењују се и у 

насељима, осим ако је другачије одређено 

просторним односно урбанистичким планом. 
 

Члан 25. 

Граница експропријације за јавне путеве у 

изградњи налази се са сваке стране јавног пута, 

мерено на спољну страну од границе путног 

земљишта, на минималном одстојању за 

општинске путеве од 1 метар. 

Појас контролисане изградње, мерено од 

граница заштитног појаса општинског пута, ван 

насеља, има  минималну ширину 5 метара. 

Изградња објеката у појасу контролисане 

изградње дозвољена је на основу донетих 

планских докумената који обухватају тај појас. 

 

Члан 26. 

Забрањено је подизање ограда, дрвећа и 

засада поред јавног пута, на начин којим се омета 

захтевана прегледност јавног пута и угрожава 

безбедност саобраћаја. 
 

Члан 27. 

На раскрсници јавног - општинског пута 

са другим путем и на укрштању јавног пута са 

железничком пругом у истом нивоу, морају се 

обезбедити зоне захтеване прегледности у 

складу са техничким условима за пројектовање. 

На растојању којим је одређена захтевана 

прегледност забрањено је подизати засаде, 

ограде и дрвеће, остављати предмете и 

материјале, постављати постројења и уређаје, 

градити објекте, односно вршити друге радње 

којима се омета прегледност јавног пута. 

Власник, односно непосредни држалац 

земљишта, које се налази на растојању којим је 

одређена захтевана прегледност, дужан је да 

поступи по захтеву управљача јавног пута и 

уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, 

материјале, постројења, уређаје и објекте из 

става 2. овог члана, у циљу обезбеђења 

захтеване прегледности пута. 

Лица из става 3. овог члана имају право на 

накнаду штете због ограничења коришћења 

земљишта у зони захтеване прегледности, коју 

плаћа управљач  јавног пута. 
 

Члан 28. 

Лице које управља инфраструктурним 

објектом уграђеним, односно постављеним у 

јавни пут: железничка инфраструктура, 

електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, 

објекат висинског превоза, линијска 

инфраструктура електронских комуникација, 

водоводна и канализациона инфраструктура, 
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дужно је да одржава тај објекат на начин којим 

се не оштећује јавни пут, односно не угрожава 

безбедност саобраћаја или не омета одржавање 

јавног пута. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да у 

року од осам дана пре почетка радова обавести 

управљача јавног пута о радовима на 

одржавању објекта којим управља. 

У случају оштећења, односно квара 

објеката, постројења, уређаја, инсталација или 

водова из става 1. овог члана, лице које управља 

тим објектима, дужно је да без одлагања 

приступи отклањању оштећења, односно квара 

и истовремено о предузетим радовима обавести 

управљача јавног пута. 

После отклањања оштећења, односно 

квара на свом објекту, лице које управља тим 

објектом дужно је да отклони оштећење на 

јавном путу и врати га у првобитно и технички 

исправно стање. 

Управљач јавног пута дужан је да по 

пријему обавештења из ст. 2. и 3. овог члана 

обезбеди стручни надзор над извођењем радова 

из ст. 1. и 3. овог члана. 

Трошкове извођења радова и ангажовања 

стручног надзора из ст. 1, 3, 4. и 5. овог члана 

сноси лице из става 1. овог члана. 
 

Члан 29. 

Ради несметаног и безбедног одвијања 

саобраћаја и заштите јавног пута од оштећења, 

на местима на којима се окупљају грађани у 

великом броју или постоје интензивни пешачки 

токови (спортски стадиони, сајмишта, школе, 

јавни локали и сл.) или на местима 

која се користе за држање стоке у већем броју 

(пашњаци, ергеле и сл.), а која се налазе поред 

јавног пута са великом густином саобраћајног 

тока, поставља се одговарајућа ограда којом се 

то место одваја од јавног пута ако управљач 

јавног пута утврди потребу за њеним 

постављањем. 

Постављањем ограде из става 1. овог члана 

не сме се умањити захтевана прегледност на 

јавном путу. 

Управљач јавног пута одређује услове и 

начин постављања и одржавања ограде из става 

1. овог члана. 

         Ограду су дужни да поставе и одржавају 

непосредни држаоци земљишта или објеката из 

става 1. овог члана.  

         Ако непосредни држаоци земљишта или 

објеката не поставе или не одржавају ограде, 

постављање, односно одржавање извршиће 

управљач јавног пута о њиховом трошку.  

 

Члан 30. 

         Саобраћајни прикључак на јавни пут гради 

се у складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња и на основу издатих 

услова и решења из члана 16. став 1. тачка 1) ове 

одлуке. 

          Управљач јавног пута издаће решење из 

става 1. овог члана ако утврди да су кумулативно 

испуњени следећи услови:  

1) није могуће извршити повезивање 

општинског, односно некатегорисаног 

пута, односно улице са општинским, 

односно некатегорисаним путем, 

односно улицом који већ имају изведену 

раскрсницу, укрштај или прикључак на 

државни пут;  

2) саобраћајни прикључак из става 1. овог 

члана нема штетне последице за 

несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја на јавном путу.  
 

Члан 31. 

         Уколико се у зони изграђеног саобраћајног 

прикључка на државни пут или општински пут, 

за чију изградњу је прибављено решење о 

испуњености услова управљача пута, промене 

саобраћајни захтеви (оптерећење, структура, 

врста и режим тока) врши се реконструкција 

саобраћајног прикључка тако да се елементи 

саобраћајног прикључка прилагоде 

новонасталим саобраћајним захтевима.  

          Одлуку о прилагођавању саобраћајног 

прикључка потребама одвијања саобраћаја на 

јавном путу доноси управљач тог пута.  

          Трошкове израде техничке документације, 

прибављања локацијских услова, грађевинске и 

употребне дозволе за реконструкцију 

саобраћајног прикључка, као и трошкове набавке 

и постављања саобраћајне сигнализације и 

опреме из става 1. овог члана сноси непосредни 

држалац непокретности која се прикључује на 

државни, односно општински пут.  

         Техничком прегледу изграђеног 

саобраћајног прикључка из става 1. овог члана 

присуствује овлашћени представник управљача 

пута. 

  

Укрштање или прикључивање земљаног и 

прилазног пута на јавни пут  

Члан 32. 

          Земљани пут, који се укршта или 

прикључује на јавни пут, мора се изградити са 

тврдом подлогом или са истим коловозним 

застором као и јавни пут са којим се укршта, 

односно на који се прикључује, у ширини од 

најмање пет метара и у дужини од најмање 40 



 Страна 37     -   Број  36.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    2.11.2018. године 

  

 
 

метара за државни пут I реда, 20 метара за 

државни пут II реда и 10 метара за општински 

пут и улицу, рачунајући од ивице коловоза  

јавног пута. 

          На начин из става 1. овог члана мора се 

изградити и прилазни пут који се прикључује на 

јавни пут. 

          Трошкове изградње пута сноси инвеститор 

радова на изградњи земљаног, односно 

прилазног пута који се прикључује на јавни пут. 
 

Члан 33. 

Сусед јавног пута дужан је да омогући 

слободно отицање воде, постављање снегобрана 

и одлагање снега са јавног пута на његово 

земљиште уз накнаду, која не може бити нижа од 

тржишне, због ограничења права имовине на 

земљишту, односно накнаду проузроковане 

штете. 

        Сусед јавног пута дужан је да омогући 

прилаз јавном путу или путном објекту ради 

извођења радова на одржавању јавног пута или 

путног објекта уз накнаду проузроковане штете. 

      Управљач јавног пута дужан је да закључи 

уговор са суседом јавног пута да на суседовом 

земљишту изгради одводне канале и друге 

уређаје за одвођење воде од трупа пута, као и да 

постави уређаје за заштиту пута и саобраћаја, 

односно подигне засаде за заштиту јавног пута и 

саобраћаја од снежних лавина, буке, 

заслепљујућих ефеката и других штетних 

утицаја, ако се исти не могу изградити, 

поставити, односно подићи на јавном путу. 

Одредбе ст. 1 - 3. овог члана сходно се 

примењују и на власнике, односно непосредне 

држаоце земљишта, у случају када се њихово 

земљиште користи у исте сврхе. 
 

Члан 34. 

Ради заштите јавног пута од спирања и 

одроњавања, управљач јавног пута, дужан је, ако 

природа земљишта допушта, да косине усека, 

засека и насипа, као и путно земљиште осигура 

хортикултурним и другим мерама, тако да се не 

умањује захтевана прегледност и безбедност 

саобраћаја на јавном путу.  

         Засади из става 1. овог члана морају се 

уредно одржавати и обнављати. 
  

Члан 35. 

         Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за 

сликовито или звучно обавештавање или 

оглашавање, могу се постављати на општинском 

путу и улици, односно поред тог пута и улице на 

удаљености од 5 метара, мерено са спољне 

стране од ивице коловоза. 

         Постављање рекламних табла, рекламних 

паноа, уређаја за сликовито или звучно 

обавештавање или оглашавање, врши се на 

основу одобрења које издаје управљач јавног 

пута. 

           Рекламне табле, рекламни панои, уређаји 

за сликовито или звучно обавештавање или 

оглашавање дужно је да одржава лице које је 

захтевало њихово постављање. 
 

Забрана предузимања одређених 

активности на путу 
Члан 36. 

 На јавном путу (општинском и 

некатегорисаном путу) и улици забрањено је:  

1) трајно заузимање пута, а привремено 

заузеће пута је могуће, уз претходно 

прибављену сагласност управљача пута; 

2) извођење радова на путу који нису у вези 

са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом пута, без 

сагласности управљача пута; 

3) извођење радова носилаца права 

службености и других права установље-

них на путу којима се оштећује пут или 

угрожава несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја; 

4) испуштање вода, отпадних вода и других 

течности на пут; 

5) спречавање отицања вода са пута, а 

посебно из путног јарка и из пропуста 

кроз труп пута и спречавање даљег 

отицања вода ка њиховим 

реципијентима; 

6) просипање, остављање или бацање 

материјала, ствари и смећа на пут; 

7) замашћивање пута мазивима или другим 

сличним материјама; 

8) постављање и коришћење светла или 

других уређаја, односно предмета на путу 

и поред пута којима се омета безбедно 

одвијање саобраћаја на путу; 

9) извођење пољопривредних радова на 

банкинама, косинама и путном 

земљишту; 

10) вучење предмета, материјала, оруђа и 

других врста терета по путу (греде, 

балвани, гране, камени блокови, плугови, 

дрљаче и сл.); 

11) спуштање низ косине засека, усека и 

насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, 

камења и другог материјала; 

12) паљење траве и другог растиња на путу, 

као и отпадних предмета и материјала; 

13) паљење траве и другог растиња на 

земљишту суседа пута, уколико се тиме 
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угрожава безбедност одвијања саобраћаја 

и умањује захтевана прегледност на путу; 

14) кочење запрежних возила спречавањем 

окретања точкова; 

15) укључивање возила на пут и 

искључивање са пута ван прикључка или 

укрштаја; 

16) заустављање или остављање возила којим 

се омета коришћење пута; 

17) нерегулисано вођење бујичних 

водотокова који могу да оштете пут; 

18) свако друго чињење којим се оштећује 

или би се могао оштетити пут, умањити 

захтевана прегледност, омета одвијање 

саобраћаја, односно угрожава безбедно 

одвијање саобраћаја на путу. 

  

Члан 37. 

          Управљач јавног пута дужан је да у 

обављању послова заштите јавног пута, 

свакодневно спроводи активности на утврђивању 

заузећа јавног пута, бесправног извођења радова 

на јавном путу и у заштитном појасу пута и свих 

других чињења којима се битно оштећује, или би 

се могао оштетити јавни пут или ометати 

одвијање саобраћаја на јавном путу. 

           Управљач јавног пута, у случајевима из 

става 1 овог члана, дужан је да, без одлагања, 

поднесе писмени захтев који се заснива на 

тачном, потпуном и одређеном чињеничном 

стању саобраћајном инспектору, са 

одговарајућом пратећом документацијом, ради 

предузимања инспекцијских мера.  

 

Члан 38. 

        Управљач јавног пута дужан је да код 

органа јединице локалне самоуправе надлежног 

за послове саобраћаја, покрене поступак за 

ограничавање коришћења општинскoг и 

некатегорисаног пута и улица, ако је  у таквом 

стању да:  

1) саобраћај није могућ или је могућ 

саобраћај само појединих врста возила; 

2) саобраћај појединих врста возила може 

бити штетан за јавни пут; 

3) ако то захтевају основани разлози који се 

односе на заштиту јавног пута и 

безбедност саобраћаја.        

         Истовремено са покретањем поступка из 

става 1. овог члана, управљач јавног пута дужан 

је да предузме мере обезбеђења јавног пута 

постављањем саобраћајне сигнализације. 

         Управљач јавног пута о предузетим мерама 

обавештава министарство надлежно за 

унутрашње послове, а јавност путем средстава 

јавног информисања. 

         Постављену саобраћајну сигнализацију 

управљач јавног пута уклања по престанку 

околности из става 1. овог члана. 

 

Члан 39. 

Моторна и прикључна возила која 

саобраћају на јавним путевима, осим возила са 

гусеницама, морају имати точкове са  

пнеуматицима. 

Изузетно, возило са гусеницама може 

саобраћати на јавном путу са савременим 

коловозним застором, ако су гусенице заштићене 

облогом са равним површинама или другим 

одговарајућим облогама. 

          Возила Војске Србије не морају да 

испуњавају услове из става 2. овог члана, а 

управљач јавног пута има право на накнаду 

штете која је тиме проузрокована.  

            Запрежна возила укупне масе до 3 тоне 

приликом учешћа у саобраћају на путу не морају 

имати точкове са пнеуматицима.  
 

Ванредни превоз 

            Члан 40. 

          Превоз возилом, односно скупом возила 

која сама или са теретом прекорачују прописима 

дозвољено осовинско оптерећење, највећу 

дозвољену укупну масу, ширину, дужину или 

висину, сматра се ванредним превозом. 

            Ванредни превоз може се вршити на 

територији општине Врњачка Бања у друмском 

саобраћају, односно јавном путу, улици и 

некатегорисаном путу или њиховим  деловима , 

на основу дозволе коју на захтев власника, 

односно корисника возила, издаје управљач 

јавног пута за сваки појединачни превоз, односно 

више превоза. 

           Услови које мора да испуни подносилац 

захтева за издавање дозволе за ванредни превоз су: 

           1) да је регистрован у Републици Србији; 

           2) да је превозник, правно лице или 

предузетник, коме је претежна делатност 

друмски  

превоз терета или обавља остале пратеће 

делатности у саобраћају. 

          Дозволом из става 2. овог члана одређује се 

начин и услови превоза, као и износ накнаде за 

ванредни превоз. 
 

Члан 41. 

      Дозволу за ванредни превоз управљач јавног 

пута не може издати ако техничко 

експлоатационе карактеристике јавног пута на 

којем се обавља ванредни превоз не омогућавају 

безбедан саобраћај возила, односно скупа возила 

којим се обавља ванредни превоз, као и свих 

осталих учесника у саобраћају на том путу. 
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Члан 42. 

     Дозвола за ванредни превоз издаје се за 

више превоза или један превоз и једно возило, 

односно скуп возила. 

     Изузетно од одредбе става 1. овог члана, 

за ванредне превозе који се обављају у исто 

време и релацији са више возила, односно 

скупова возила, управљач јавног пута може 

издати једну дозволу, под условом да се возила 

крећу у колони. 

      Када је дозволом за ванредни превоз 

условљено да се ванредни превоз мора обавити 

уз пратњу возила министарства надлежног за 

унутрашње послове, дозвола за ванредни превоз 

издаје се по претходно прибављеној сагласности 

тог министарства. 
 

Члан 43. 

  Евиденцију о издатим дозволама за 

ванредни превоз води управљач јавног пута у 

писаној, односно електронској форми. 

            Евиденција из става 1. овог члана садржи 

податке о превознику којем је издата дозвола 

(назив и седиште превозника), податке о врсти 

издате дозволе, броју под којим је дозвола 

издата, датуму издавања и року важења дозволе, 

као и податке о јавном путу на коме се обавља 

ванредни превоз. 

             Управљач јавног пута дужан је да на 

својој интернет страници објављује евиденцију о 

издатим дозволама за ванредни превоз, 

ажурирану на дневном нивоу. 
 

Члан 44. 

Ванредни превоз се може обавити без 

дозволе за ванредни превоз, у случају када се 

превоз обавља за: 

1) потребе одбране земље; 

2) потребе спречавања и отклањања 

последица елементарних непогода и 

других несрећа; 

3) извршавање задатака из делокруга 

министарства надлежног за послове 

одбране, односно министарства 

надлежног за унутрашње послове, 

односно службе за ванредне ситуације, 

ако се ванредни превоз обавља под 

надзором министарства надлежног за 

послове одбране, односно министарства 

надлежног за унутрашње послове, 

односно службе за ванредне ситуације. 

          Орган, односно служба у чијем делокругу 

је обављање послова из става 1. тачка 3) овог 

члана дужан је да обављање ванредног превоза, 

пре почетка, усагласи са управљачем јавног пута. 

           О обављању ванредног превоза из става 1. 

овог члана обавештава се министарство 

надлежно за унутрашње послове. 
 

Члан 45. 

 Ванредни превоз се мора обављати на 

прописан начин и у складу са условима 

утврђеним у дозволи за ванредни превоз. 

 Лице које обавља ванредни превоз дужно 

је да надокнади штету управљачу јавног пута 

која је настала услед обављања ванредног 

превоза на јавном путу. 

  Када је дозволом за ванредни превоз 

утврђено да се ванредни превоз мора обавити уз 

пратњу возила министарства надлежног за 

унутрашње послове, трошкове праћења сноси 

лице које обавља ванредни превоз. 

   Контролa ванредног превоза на јавном 

путу врши се сагласно одредбама Закона о 

путевима. 

 

Прекомерна употреба јавног пута 

Члан 46. 

            Прекомерна употреба јавног пута 

подразумева привремено или трајно учешће 

тешких теретних возила у проценту већем од 

50% у односу на укупан број теретних возила на 

одређеном јавном путу или његовом делу, који се 

обавља за потребе лица које  

изводи радове на изградњи или реконструкцији 

или обавља привредну делатност чија природа 

захтева тако извршене превозе (експлоатација 

камена, минерала, угља, дрвета и сл.). 

            Под тешким теретним возилима из става 

1. овог члана, сматрају се возила укупне масе 

веће од 7,5 тона. 

            Правна или физичка лица чије обављање 

привредне делатности захтева прекомерну 

употребу јавног пута теретним возилима, плаћају 

накнаду за прекомерну употребу јавног пута, 

његовог дела или путног објекта. 

 

        Уклањање или означавање ствари, 

материјала и возила са јавног пута 

Члан 47. 

Лице које је власник, односно држалац 

ствари, материја или возила са кога потичу 

ствари, односно материје, које су се нашле на 

јавном путу и које могу оштетити јавни пут или 

угрозити безбедност саобраћаја, дужно је да их 

без одлагања уклони са јавног пута или означи. 

 Ако лице које је власник, односно држалац 

ствари, материја или возила са кога потичу, не 

поступи на начин прописан у ставу 1. овог члана, 

управљач јавног пута дужан је да предузме мере 

да се ствари, односно материје уклоне или 
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означе, у року који не 

може бити дужи од 12 сати. 

 Трошкове уклањања ствари и материја са 

јавног пута, односно њихово означавање из става 

2. овог члана сноси лице из става 1. овог члана. 

  Уклањање ствари и материја са јавног 

пута мора бити извршено без наношења штете 

јавном путу. 

       

Члан 48.  

Лице које је возач, власник или држалац 

онеспособљеног возила за даљу вожњу на јавном 

путу, дужно је да ради безбедног одвијања 

саобраћаја, одмах означи возило на начин 

одређен прописима о безбедности саобраћаја и 

предузме мере да се возило у најкраћем року, 

који не може бити дужи од 2 сата, уклони са 

јавног пута. 

 Ако лице које је возач, власник или 

држалац онеспособљеног возила за даљу вожњу 

на јавном путу, не поступи на начин прописан у 

ставу 1. овог члана, управљач јавног пута је 

дужан да одмах предузме мере за означавање, 

односно уклањање тог возила у року који не 

може бити дужи од 2 сата од истека рока из става 

1. овог члана. 

 Трошкове уклањања возила са јавног пута, 

односно њиховог означавања из става 2. овог 

члана сноси лице које је возач, власник или 

држалац онеспособљеног возила за даљу вожњу 

на јавном путу. 

 Уклањање возила са јавног пута мора бити 

извршено без наношења штете јавном путу. 
 

Одржавање спортске, односно друге 

приредбе на јавном путу 

Члан 49.  

  У случају одржавања спортске, односно 

друге приредбе на јавном путу, према закону 

којим се уређује безбедност саобраћаја на 

путевима, а која захтева обуставу саобраћаја или 

другу измену у режиму саобраћаја, организа-

циона јединица Општинске управе  надлежна за 

послове саобраћаја, доноси решење о техничком 

регулисању саобраћаја, чији је саставни део 

саобраћајни пројекат. 

  Решење из става 1. овог члана доноси се 

по претходно прибављеној сагласности 

управљача јавног пута на којем се одржава 

спортска, односно друга приредба на јавном путу 

и управљача јавног пута на који се саобраћај 

преусмерава. 

          Организатор спортске, односно друге 

приредбе сноси трошкове постављања 

саобраћајне сигнализације и опреме којом се 

врши обустава саобраћаја или измена у режиму 

саобраћаја, као и трошкове обавештавања 

јавности и предузетих мера обезбеђења. 

  Решење из става 1. овог члана 

организациона јединица Општинске управе  

надлежна за послове саобраћаја, доставља 

организатору спортске, односно друге приредбе, 

министарству надлежном за унутрашње послове 

и управљачу јавног пута на којем ће се одржати 

спортска или друга приредба. 

 

Члан 50. 

Управљач  јавног пута дужан је да 

благовремено и на погодан начин обавештава 

јавност и кориснике путева о стању и 

проходности јавних путева, а у случају 

предвиђених ограничења, односно обустава 

саобраћаја на јавном путу, у року од 48 сати пре 

почетка примене наведених мера. 

 

Обустава саобраћаја 

Члан 51. 

 Организациона јединица Општинске управе  

надлежна за послове саобраћаја доноси решење о 

обустави саобраћаја или обустави саобраћаја 

одређене врсте возила на општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама, његовом 

делу или путном објекту, на захтев управљача 

јавног пута, у следећим случајевима: 

1) ако се јавни пут налази у таквом стању да 

се на њему не може одвијати саобраћај или 

се не може одвијати саобраћај одређене 

врсте возила; 

2) ако би учешће одређених категорија возила 

у саобраћају наносило штету јавном путу, 

његовом делу или путном објекту; 

3) ако то захтева извођење радова на 

реконструкцији и одржавању јавног пута; 

4) ако то захтевају други разлози заштите 

јавног пута и безбедности саобраћаја на 

јавном путу. 

Обустава саобраћаја на јавном путу, 

његовом делу или путном објекту, може бити 

привремена, а обустава саобраћаја за одређене 

врсте возила на јавном путу, његовом делу или 

путном објекту, може бити привремена или 

стална. 

 Управљач јавног пута дужан је да обавести 

Полицијску станицу Врњачка Бања о обустави 

саобраћаја из става 1. овог члана.  
 

V ОДРЖАВАЊЕ  
 

Врсте одржавања јавних путева 

Члан 52. 

          Одржавање јавног пута обухвата редовно 

одржавање, рехабилитацију и ургентно 

одржавање.  
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           При извођењу радова на одржавању јавног 

пута управљач јавног пута дужан је да омогући 

безбедно одвијање саобраћаја.  
 

Члан 53. 

            Редовно одржавање обухвата скуп 

активности, мера и радова, који се предузимају 

током дела или целе календарске године, на 

путној мрежи или на појединим деоницама пута, 

ради одржавања и очувања функционалне 

исправности јавног пута, путних објеката, 

саобраћајне сигнализације и опреме пута. 

    Радови на редовном одржавању јавног пута 

јесу нарочито: 

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута 

и путног објекта; 

2) местимично поправљање оштећења 

коловозне конструкције и осталих 

елемената пута; 

3) местимична површинска обрада 

коловозног застора; 

4) чишћење коловоза и осталих елемената 

пута у границама путног земљишта; 

5) одржавање и уређење банкина и берми; 

6) одржавање косина насипа, усека и 

засека; 

7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, 

пропуста и других делова система за 

одводњавање пута; 

8) замена деформисаних, дотрајалих или 

привремених пропуста за воду; 

9) поправка, замена, допуна и обнављање 

саобраћајне сигнализације и опреме; 

10) редовно чишћење и одржавање 

саобраћајне сигнализације и опреме; 

11) ) замена, допуна и обнављање оштећене 

или дотрајале опреме пута и објеката и 

опреме за заштиту пута, саобраћаја и 

околине; 

12) чишћење опреме пута и објеката и 

опреме за заштиту пута, саобраћаја и 

околине; 

13) уређивање зелених површина у путном 

земљишту (кошење траве, крчење шибља 

и сечење дрвећа); 

14) примена мера за уклањање снега и леда 

на коловозу јавног пута и саобраћајним 

површинама аутобуских стајалишта и 

паркиралишта. 

           Управљач јавног пута дужан је да изради 

саобраћајни пројекат који садржи начине 

обезбеђења зона радова на редовном одржавању 

јавног пута. 

           Управљач јавног пута Општинској управи 

организационој јединици надлежној за послове 

саобраћаја, подноси захтев за доношење решења 

о техничком регулисању саобраћаја чији је 

саставни део саобраћајни пројекат из става 3. 

овог члана. 

           Управљач јавног пута поставља 

привремену саобраћајну сигнализацију и опрему 

на основу решења о техничком регулисању 

саобраћаја које издаје Општинска управа 

организациона јединици надлежна за послове 

саобраћаја. 

           Решење из става 4. овог члана издаје се са 

роком важења од годину дана од дана 

издавањарешења. 

           Поједини послови одржавања путева 

поверавају се јавним предузећима чији је 

оснивач општина Врњачка Бања, односно 

зависном друштву које је основало јавно 

предузеће у складу са делатношћу предузећа, 

кадровским и техничким капацитетима којима 

предузеће располаже. 

           Контрола и надзор над повереним 

пословима врши Управљач пута. 

                         

Рехабилитација јавног пута 
Члан 54. 

          Рехабилитација јавног пута јесте врста 

одржавања, тј. извођење радова на јавном путу и 

путном објекту у границама путног земљишта, 

ради очувања карактеристика јавног пута у 

истом или приближно истом стању које је било у 

тренутку његове изградње или последње 

реконструкције. 

          Радови на рехабилитацији јавног пута 

нарочито обухватају: 

1) обнављање и замену дотрајалих 

коловозних конструкција, односно њених 

делова а нарочито наношење новог 

асфалтног слоја одређене носивости по 

целој ширини постојећег коловоза; 

2) постављање шљунчаног, односно 

туцаничког застора на неасфалтираним 

путевима; 

3) обраду површине коловозног застора или 

заптивање; 

4) замену сложених дилатационих справа, 

изолације, коловоза, ограда, сливника, 

лежишта, оштећених секундарних 

елемената и дотрајалих пешачких стаза 

на мостовима, надвожњацима, 

подвожњацима и вијадуктима; 

5) постављање система, опреме и уређаја из 

члана 12. Овe одлуке за чије постављање 

није потребно прибавити грађевинску 

дозволу; 

6) обнављање антикорозивне заштите 

челичних конструкција мостова, 

надвожњака, подвожњака и вијадуката; 
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7) поправку оштећених потпорних, 

обложних и порталних зидова; 

8) замену дренажних и система за 

одводњавање јавног пута и путног 

објекта. 

             Радови из става 1. овог члана изводе се 

на основу техничког описа уз предмер радова. 

             Управљач јавног пута 15 дана пре 

почетка радова обавештава Општинску управу 

надлежну организациону за саобраћај о намери 

извођења радова на рехабилитацији уз 

достављање техничког описа и предмера и 

предрачуна радова, као и захтева за доношење 

решења о техничком регулисању саобраћаја чији 

је саставни део саобраћајни пројекат. 

             Управљач јавног пута је дужан да 

образује независну комисију која врши технички 

преглед изведених радова на рехабилитацији. 

             Управљач јавног пута дужан је да 

надлежном органу општине, достави извештај о 

изведеним радовима на рехабилитацији јавног 

пута оверен од стране стручног надзора са 

записником о извршеном техничком прегледу 

изведених радова, у року од 30 дана од дана 

завршетка радова. 

             Министар доноси пропис којим се ближе 

уређују врсте радова, технички услови, начин 

извођења радова на рехабилитацији и садржина 

извештаја из става 6. овог члана. 
 

Ургентно одржавање 

Члан 55. 

            Радови на ургентном одржавању јавних 

путева обухватају радове који се морају хитно 

извести ради отклањања штетних последица 

насталих елементарним непогодама и другим 

несрећама, ванредним и непредвиђеним 

околностима и обезбеђивања проходности пута 

и безбедног одвијања саобраћаја. 

            Ако је због елементарних непогода и 

других несрећа проглашена ванредна ситуација у 

складу са прописима којима се уређују ванредне 

ситуације, та одлука се односи на све општинске 

и некатегорисане путеве и улице који се налазе 

на територији на којој је проглашена ванредна 

ситуација. 

            Радовима на ургентном одржавању јавних 

путева сматрају се и радови на отклањању 

недостатака по налогу општинског саобраћајног 

инспектора, у складу са чланом 105. став 1. тачка 

3)  закона о путевима. 

             Управљач јавног пута је дужан да у року 

од три дана од почетка радова на ургентном 

одржавању обавести саобраћајног инспектора уз 

приложени опис узрока и предузетих мера. 

             Уколико надлежни општински 

саобраћајни инспектор процени да обим и врста 

предузетих радова превазилази хитне радове 

упутиће управљача пута на примену одредаба 

закона којима се уређују послови на изградњи и 

реконструкцији путева. 

             Управљач јавног пута дужан је да 

обезбеди саобраћајни пројекат који садржи 

начине обезбеђења зона радова на ургентном 

одржавању јавног пута. 

             Општинска управа организациона 

јединица надлежна за послове саобраћаја, на 

захтев управљача јавног пута доноси решење о 

техничком регулисању саобраћаја, чији је 

саставни део саобраћајни пројекат из става 6. 

овог члана. 

             Решење из става 7. овог члана издаје се 

са роком важења од годину дана. 

             Надлежна инспекција може дати 

обавезујуће налоге за предузимање додатних 

мера заштите зоне радова. 

             Управљач јавног пута дужан је да 

надлежном органу општине достави извештај о 

узроцима који су изазвали потребу за радовима 

на ургентном одржавању са детаљним описом 

изведених радова, по врсти и обиму, најкасније у 

року од десет дана од дана обезбеђивања 

проходности пута и успостављања безбедног 

одвијања саобраћаја. 

 

Члан 56. 

            Радови на одржавању јавног пута по 

правилу се изводе тако да се не обуставља 

саобраћај на јавном путу. 

           Ако се радови из става 1. овог члана не 

могу извести без обуставе саобраћаја на јавном 

путу,   на захтев управљача јавног пута oрганиза-

циона јединица Општинске управе  надлежна за 

послове саобраћаја доноси решење о обустави 

саобраћаја, по претходно прибављеном 

мишљењу министарства надлежног за 

унутрашње послове . 

            Саставни део решења из става 2. овог 

члана је саобраћајни пројекат. 

            У случају обуставе саобраћаја из става 2. 

овог члана, управљач јавног пута дужан је да 

путем средстава јавног информисања обавести 

јавност 48 сати пре почетка обуставе саобраћаја. 

             Управљач јавног пута дужан је да 

обавести полицијску станицу Врњачка Бања о 

почетку извођења радова из чл. 53-55. ове 

одлуке и техничком регулисању саобраћаја за 

време извођења тих радова. 
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Члан 57. 

             Управљач државног пута одржава 

коловозну конструкцију као саставни део 

државног пута и саобраћајну сигнализацију на 

државном путу који пролази кроз насеље, осим 

уређаја за давање светлосних саобраћајних 

знакова и туристичке сигнализације. 

            Додатне елементе, објекте и опрему 

државног пута (тротоар, раскрснице за потребе 

насеља, простори за паркирање, јавна расвета, 

светлосна и друга сигнализација за потребе 

насеља, бициклистичке стазе, пешачке стазе и 

сл.), који су изграђени за потребе насеља, 

одржава општина.  

             Општина, на предлог управљача пута, 

закључује уговор са управљачем државног пута, 

којим се ближе уређују међусобна права и 

обавезе у погледу одржавања додатних 

елемената, објеката и опреме државног пута из 

ст. 1. и 2. овог члана. 

              Аутобуска стајалишта изграђена ван 

коловоза државног пута у насељу, одржава 

општина. 
 

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ЈАВНИХ ПУТЕВА 
 

Планирање, пројектовање и изградња јавних 

путева 

Члан 58. 

           Јавни путеви се планирају, пројектују и 

граде тако да се планска и техничка решења 

ускладе са најновијим знањима технике 

пројектовања и изградње јавних путева, са 

захтевима безбедности саобраћаја, 

демографским и привредним потребама, 

економским начелима и мерилима за оцену 

оправданости њихове изградње, прописима о 

заштити животне средине и прописима којима се 

уређује пољопривредно земљиште. 

 

Изградња и реконструкција јавних путева 

Члан 59. 

            Изградња и реконструкција јавног пута 

врше се у складу са законом којим се уређују 

планирање и изградња и у складу са законом о 

путевима. 

            Реконструкција јавног пута јесте 

извођење грађевинских радова у заштитном 

појасу, којима се могу променити геометријски 

елементи, положај или опрема постојећег пута, у 

циљу одржавања и унапређења вредности пута. 

           Реконструкцијом јавног пута, у смислу 

овог закона, сматрају се нарочито: 

1) радови на постојећем путу и путном 

објекту којима се мења положај трасе 

јавног пута у појасу његовог основног 

правца; 

2) радови на измени конструктивних 

елемената у циљу побољшања носивости 

и стабилности пута којима се проширују 

коловоз и раскрснице, повећава радијус 

хоризонталних кривина пута и санирају 

клизишта; 

3) радови којима се реконструишу путни 

објекти и обављају други радови 

потребни за унапређење безбедности 

саобраћаја. 

         Путни објекти јавног пута морају се 

изградити тако да ширина коловоза на или у 

путном објекту не буде мања од ширине 

коловоза јавног пута ван путног објекта. 
 

Члан 60. 

          Инвеститор је дужан да, најмање осам дана 

пре почетка радова на изградњи, односно 

реконструкцији јавног пута или путног објекта, о 

томе обавести јавност путем средстава јавног 

информисања или на други уобичајени начин. 

         Лица која управљају инфраструктурним 

објектима уграђеним, односно постављеним у 

јавни пут, односно у путни објекат: железничка 

инфраструктура, електроенергетски вод, 

нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, 

линијска инфраструктура електронских комуни-

кација, водоводна и канализациона инфраст-

руктура, усклађују радове на инфраструктурним 

објектима уграђеним, односно постављеним у 

јавни пут, односно у путни објекат, са радовима 

на реконструкцији јавног пута. 

          Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана 

пре почетка радова из става 1. овог члана, 

писаним путем обавести лица из става 2. овог 

члана о почетку радова. 

          Лица из става 2. овог члана дужна су да при 

реконструкцији или извођењу других радова на 

јавном путу о свом трошку, а при изградњи 

јавног пута о трошку инвеститора изградње 

јавног пута, изместе објекте, постројења, уређаје, 

инсталације и водове, или их прилагоде насталим 

променама. 

           У случају да лица из става 2. овог члана не 

изместе, односно не прилагоде објекте, 

постројења, уређаје, инсталације и водове до 

почетка извођења радова на реконструкцији 

јавног пута или извођењу других радова на 

јавном путу, инвеститор радова на јавном путу 

има право да измести или прилагоди објекте, 

постројења, уређаје, инсталације и водове о 

трошку лица које управља наведеним објектима. 
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Члан  61. 

   Уколико, постојећи јавни пут, односно 

његов део, треба изместити због грађења другог 

објекта (железничка инфраструктура, рудник, 

каменолом, акумулационо језеро, аеродром и 

сл.), јавни пут, односно његов део који се 

измешта, мора бити изграђен са елементима који 

одговарају категорији тог пута. 

    Трошкове измештања јавног пута, 

односно његовог дела, из став 1 овог члана, 

сноси инвеститор објекта због чије изградње се 

врши измештање јавног пута, односно његовог 

дела, ако се другачије на споразумеју инвеститор 

и управљач пута.  
 

Члан  62. 

           У случају укрштања јавног пута са 

железничком инфраструктуром, због изградње 

јавног пута, све трошкове сноси инвеститор 

изградње тог јавног пута. 

            У случају укрштања јавног пута са 

железничком инфраструктуром, због изградње 

железничке инфраструктуре, све трошкове сноси 

инвеститор изградње железничке инфраст-

руктуре. 
 

Члан  63. 

           Планским документом одређују се 

деонице јавног пута, односно путног објекта са 

додатним елементима (шири коловоз, тротоар, 

раскрснице за потребе насеља, простори за 

паркирање, јавна расвета, светлосна и друга 

сигнализација, аутобуска стајалишта, 

бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.), 

објекти и опрема који одговарају потребама 

насеља. 

           Изградњом додатних елемената пута из 

става 1. овог члана, не може се нарушити 

континуитет трасе тог пута и саобраћаја на 

њему. 

            Изградња тротоара, пешачких и 

бициклистичких стаза, уз државни пут кроз 

насеље је обавеза општине. 

           Трошкове изградње додатних елемената 

државног пута сноси општина у складу са  

захтевом за изградњу тих елемената. 
 

Члан 64. 

             Аутобуско стајалиште на јавном путу, 

осим улице, мора се изградити ван коловоза 

јавног пута, осим када то није могуће због 

услова на терену.  

             На државном путу може се изградити 

аутобуско стајалиште на захтев општине уз 

претходно прибављену сагласност управљача 

државног пута.  

            У складу са потребама општине  за 

изградњу аутобуских стајалишта, управљач 

државног пута приликом изградње или 

реконструкције државног пута утврђује локације 

аутобуских стајалишта у оквиру пројектне 

документације за наведене радове.  

            Трошкове израде техничке документације 

и изградње аутобуског стајалишта из става 2. 

овог члана сноси општина.  

            Министар прописује основне услове које 

морају да испуњавају аутобуска стајалишта на 

јавном путу.  
 

Члан 65. 

           Управљач јавног пута дужан је да обезбеди 

заштиту јавног пута и саобраћаја на том путу на 

местима подложним одроњавању или изложеним 

снежним наносима, бујицама и јаким ветровима. 

       Заштита из става 1. овог члана обезбеђује се: 

1) изградњом сталних објеката (потпорни, 

обложни, преградни и ветробрански 

зидови и сл.); 

2) сађењем заштитних шумских појасева и 

других засада на прописаном одстојању 

од коловоза у оквиру путног земљишта; 

3) постављањем привремених направа 

(палисаде, дрвене лесе, металне решетке, 

жичане мреже и сл.). 
 

Мапирање ризика, идентификацијаи 

рангирање опасних места 

Члан 66. 

            Управљач општинских путева и улица 

дужан је да најмање једном у периоду од пет 

година обезбеди пројекте Мапирања ризика, 

односно пројекте идентификације и рангирања 

опасних места (црне тачке) на путевима којима 

управљају.  

            За најризичнија опасна места и деонице 

управљач јавног пута из ст. 1.  овог члана дужан 

је да детаљно сагледа проблеме безбедности 

саобраћаја и предузме мере за отклањање 

ризика.  

            Министар прописује начин утврђивања 

деоница највећег ризика и идентификације и 

рангирања опасних места (црних тачака).  

 

Независна оцена утицаја пута на саобраћајне 

незгоде са погинулим лицима 

Члан 67. 

           У случају саобраћајне незгоде са најмање 

једним погинулим лицем, министарство 

надлежно за унутрашње послове доставља 

извештај о саобраћајној незгоди надлежном 

управљачу јавног пута, у року од 60 дана од дана 

настанка саобраћајне незгоде.  
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            У случају настанка саобраћајне незгоде из 

става 1. овог члана, управљач јавног пута дужан 

је да обезбеди независну оцену доприноса јавног 

пута настанку, односно последицама саобраћајне 

незгоде (у даљем тексту: Независна оцена), у 

року од 30 дана од дана пријема извештаја о 

саобраћајној незгоди из става 1. овог члана.  

            Управљач јавног пута дужан је да достави 

Независну оцену општинском саобраћајном 

инспектору у року од 30 дана од дана њеног 

пријема.  

             На основу Независне оцене, у којој је 

утврђено да је пут допринео настанку, односно 

последицама саобраћајне незгоде, управљач 

јавног пута у року од  60 дана од дана добијања 

Независне оцене предузима мере ради 

унапређења безбедности пута и спречавања 

настанка саобраћајних незгода, односно тежих 

последица саобраћајних незгода.  

              Министар, уз сагласност министра 

унутрашњих послова, прописује садржину 

извештаја о саобраћајним незгодама.  

              Министар ближе прописује садржину и 

начин спровођења Независне оцене.  
 

Члан 68. 

             Процену, ревизију, проверу, мапирање 

идентификацију и рангирање и независну оцену 

опасних места спроводе стручни тимови који су 

независни од управљача пута. 

             Министар ближе прописује састав 

стручног тима и услове које морају да испуне 

чланови стручног тима. 
 

 НАДЗОР 

Орган надлежан за надзор  

Члан 69. 

             Надзор над спровођењем ове одлуке 

врши организациона јединица Општинске 

управе  надлежна за послове саобраћаја.  

             Инспекцијски надзор над применом ове 

одлуке и других аката донетих на основу одлуке 

врши Општинска управа општине Врњачка Бања 

преко саобраћајног инспектора. 

             Министарство надлежно за унутрашње 

послове-полицијска управа Краљево, 

Полицијска станица Врнњачка Бања врши 

надзор над спровођењем овог закона као и 

других прописа у вези са ванредним превозом.  

 

Сукоб интереса  

Члан 70. 

            Саобраћајни инспектор не може да 

израђује или учествује у изради техничке 

документације и техничкој контроли, техничке 

документације за објекте, који су предмет 

инспекцијског надзора, нити да врши стручни 

надзор над извођењем радова на објектима који 

су предмет инспекцијског надзора. 
 

Члан 71. 

           Општински саобраћајни инспектор  има 

право и дужност да проверава:  

1) радове на одржавању и заштити јавног 

пута, његовог дела и путног објекта;  

2) техничку и другу документацију за 

одржавање јавног  пута, његовог дела и 

путног објекта;  

3) испуњеност услова прописаних за лица 

која врше послове пројектовања, 

техничке контроле техничке документа-

ције, руковођења извођењем радова и 

вршења стручног надзора на одржавању 

јавног пута, његовог дела и путног 

објекта;  

4) стање јавног пута, његовог дела и путног 

објекта;  

5) правилно одржавање јавног пута, 

његовог дела и путног објекта у складу 

са техничким и другим прописима и 

условима којима се осигурава 

способност јавног пута, његовог дела и 

путног објекта за несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја; 

6) услове одвијања саобраћаја на јавног 

путу; 

7) да ли се правилно и редовно спроводе 

прописане мере заштите јавног пута; 

8) примену техничких прописа, стандарда и 

норми квалитета приликом извођења 

радова и употребе материјала при 

одржавању јавног пута; 

9) да ли извођач радова на рехабилитацији 

јавног пута, његовог дела и путног 

објекта води књигу инспекције и 

грађевински дневник на прописан начин; 

10) да ли се ванредни превоз врши са 

дозволом, односно у складу са условима 

прописаним дозволом; 

11) да ли је спроведена Провера, Мапирање 

ризика, идентификација и рангирање 

опасних места и Независна оцена, на 

прописан начин. 

           Поред послова из става 1. овог члана 

општински саобраћајни инспектор  обавља и 

друге послове утврђене законом и овом одлуком.  

           У вршењу контроле из члана 71. ове 

одлуке општински саобраћајни инспектор  има 

право да на јавним путевима зауставља возила, 

осим возила Војске Србије, возила хитне помоћи 

и возила министарства надлежног за унутрашње 

послове.  
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           Заустављање возила из става 3. овога 

члана врши се истицањем стоп таблице.  

           Возач је дужан да заустави возило ако 

инспектор из става 3. овог члана истакне стоп 

таблицу.  

           На основи стоп таблице коју користи 

инспектор исписан је текст: "СТОП 

ИНСПЕКЦИЈА".  
 

Овлашћења општинског саобраћајног 

инспектора  

Члан 72. 

              У вршењу инспекцијског надзора 

општински саобраћајни инспектор  је овлашћен 

да:  

1) забрани извршење радова који се изводе 

противно закону и другим прописима, 

техничким прописима и стандардима и 

нормама квалитета приликом извођења 

радова и употребе материјала при 

одржавању јавног пута, његовог дела и 

путног објекта, противно условима 

одвијања саобраћаја на јавном путу, 

његовом делу и путном објекту или 

противно прописаним мерама заштите 

јавног пута, његовог дела и путног 

објекта;  

2) предложи органу надлежном за техничко 

регулисање саобраћаја обуставу 

саобраћаја одређене категорије возила на 

јавном путу, његовом делу или путном 

објекту;  

3) наложи отклањање насталих недостатака 

на јавном путу, његовом делу или 

путном објекту, услед непредвиђених и 

непланираних околности којима се 

угрожава или може бити угрожена 

безбедност саобраћаја; 

4) наложи уклањање ограда, дрвећа, засада, 

грађевинског и другог материјала и 

натписа подигнутих, остављених или 

постављених супротно одредбама ове 

Одлуке; 

5) наложи уклањање објеката, цевовода, 

водова, инсталација, натписа, ограда, 

дрвећа, засада, грађевинског и другог 

материјала са јавног пута, његовог дела, 

путног објекта и путног земљишта, осим 

објеката, цевовода, водова и инсталација 

за које је установљено право 

службености или друго право одређено 

законом; 

6) забрани радове који се изводе у 

непосредној близини јавног пута, 

његовог дела и путног објекта, а који 

могу угрозити њихову стабилност и 

безбедност саобраћаја; 

7) наложи уклањање саобраћајне 

сигнализације и опреме на јавном путу, 

која није постављена на основу решења 

организационе јединице Општинске 

управе  надлежне за послове саобраћаја; 

8) искључи из саобраћаја на јавном путу 

возило којим се обавља ванредни превоз 

без дозволе или противно условима 

датим у дозволи за ванредни превоз; 

9) наложи управљачу јавног пута 

постављање физичких препрека којима 

се онемогућава прикључење на јавни 

пут, саобраћајним прикључком или 

укрштањем путева, односно прикључком 

прилазног пута на јавни пут, до 

прибављања употребне дозволе за 

прикључак; 

10) наложи уклањање саобраћајног 

прикључка на јавни пут у путном 

земљишту, ако за изграђени саобраћајни 

прикључак нису прибављени услови и 

решење управљача јавног пута, односно 

грађевинска дозвола у остављеном року; 

11) наложи отклањање неправилности, 

односно забрани даље извођење радова 

приликом одржавања јавног пута, 

његовог дела и путног објекта, ако 

утврди да извођач радова не испуњава 

прописане услове; 

12) наложи отклањање недостатака у 

утврђеном року, ако утврди да се 

приликом извођења радова и употребе 

материјала при одржавању јавног пута, 

његовог дела и путног објекта, не 

примењују технички прописи и 

стандарди и норме квалитета, а ако се у 

утврђеном року недостаци не отклоне, 

забрани, односно обустави даље 

извођење радова и наложи уклањање 

изведених радова на деловима јавног 

пута или путног објекта на којима нису 

отклоњени наложени недостаци; 

13) наложи уклањање ствари, односно 

материја које су се нашле на јавном путу 

и које могу оштетити јавни пут или 

угрожавају безбедност саобраћаја, као и 

онеспособљеног возила за даљу вожњу 

којим се омета коришћење јавног пута; 

14) наложи спровођење Провере, Мапирања 

ризика, идентификације и рангирања 

опасних места, односно Независне оцене. 
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Мере обезбеђења које предузима општински 

саобраћајни инспектор 

Члан 73. 

            Ако је јавни пут, његов део или путни 

објекат у таквом стању да се на њему не може 

одвијати безбедан саобраћај, општински 

саобраћајни инспектор ће наредити да се без 

одлагања предузму мере обезбеђења, а по 

потреби може привремено забранити саобраћај 

на општинском путу, улици или 

некатегорисаном путу, његовом делу или путном 

објекту.  
 

Члан 74. 

                  Против решења овлашћеног лица 

Општинске управе оштине Врњачка Бања 

(одсека надлежног за послове саобраћаја и 

саобраћајног инспектора) може се изјавити 

жалба Општинском већу општине Врњачка Бања 

у року од осам дана о дана достављања, у складу 

са законом. 
   
 КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 75. 

 Новчаном казном од 150.000,00 динара 

казниће се за прекршај привредно друштву или 

друго правно лице ако: 

1) поступа супротно члану 19 ове одлуке; 

2) поступа супротно члану 22 став 1 ове 

одлуке; 

3) поступа супротно члану 23 став 1 ове 

одлуке; 

4) поступа супротно члану 23 став 2 ове 

одлуке; 

5) поступа супротно члану 25 став 3 ове 

одлуке; 

6) поступа супротно члану 26 ове одлуке; 

7) поступа супротно члану 27 став 2 ове 

одлуке; 

8) поступа супротно члану 27 став 3 ове 

одлуке; 

9) поступа супротно члану 28 став 1, 2, 3, 4, 

6 ове одлуке; 

10) поступа супротно члану 29 став 1, 2, 4 

ове одлуке; 

11) поступа супротно члану 30 став 1 ове 

одлуке; 

12) поступа супротно члану 31 став 1 ове 

одлуке; 

13) поступа супротно члану 32 ове одлуке; 

14) поступа супротно члану 33 став 1, 2 ове 

одлуке; 

15) поступа супротно члану 35 ове одлуке; 

16) поступа супротно члану 36 ове одлуке; 

17) поступа супротно члану 39 став 1, 2, 4 

ове одлуке; 

18) поступа супротно члану 40 став 2 ове 

одлуке; 

19) поступа супротно члану 42 став 2 ове 

одлуке; 

20) поступа супротно члану 44 став 2 ове 

одлуке; 

21) поступа супротно члану 45 став 1, 2, 3 

ове одлуке; 

22) поступа супротно члану 46 став 3 ове 

одлуке; 

23) поступа супротно члану 47 став 1, 3 ове 

одлуке; 

24) поступа супротно члану 48 став 1, 3 ове 

одлуке; 

25) поступа супротно члану 49 став 3 ове 

одлуке; 

26) поступа супротно члану 56 став 1 ове 

одлуке; 

27) поступа супротно члану 60 ове одлуке; 

28) поступа супротно члану 61 ове одлуке; 

            За прекршаје из става 1 овог члана одлуке 

кажњава се одговорно лице у привредном 

друштву или другом правном лицу новчаном 

казном у износу од 25.000,00 динара. 
 

Члан 76. 

            За прекршаје из члана 75 став 1 ове 

одлуке кажњава се предузетник новчаном 

казном од  75.000,00 динара. 
 

Члан 77. 

            За прекршаје из члана 75 став 1 ове 

одлуке кажњава се физичко лице новчаном 

казном од  25.000,00 динара. 

                                                      

Члан 78. 

            Новчаном казном од 150.000,00 динара 

казниће се за прекршај управљач пута на 

територији општине Врњачка Бања, ако: 

1) јавне путеве не упише у јавне књиге 

(члан 3 став 5 одлуке); 

2) поступа супротно члану 9 ове одлуке; 

3) поступа супротно члану 11 став 1 ове 

одлуке; 

4) поступа супротно члану 11 став 3 ове 

одлуке; 

5) поступа супротно члану 11 став 1, 3 ове 

одлуке; 

6) поступа супротно члану 12 ове одлуке; 

7) поступа супротно члану 13 став 1 ове 

одлуке; 

8) поступа супротно члану 14 став 1 ове 

одлуке; 

9) поступа супротно члану 15 став 3 ове 

одлуке; 

10) поступа супротно члану 15 став 4 ове 

одлуке; 
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11) поступа супротно члану 19 став 3 ове 

одлуке; 

12) поступа супротно члану 20 ове одлуке; 

13) поступа супротно члану 21 ове одлуке; 

14) поступа супротно члану 23 став 1 ове 

одлуке; 

15) поступа супротно члану 27 став 3 ове 

одлуке; 

16) поступа супротно члану 28 став 5 ове 

одлуке; 

17) поступа супротно члану 29 став 3, 5 ове 

одлуке; 

18) поступа супротно члану 30 став 2 ове 

одлуке; 

19) поступа супротно члану 31 став 2 ове 

одлуке; 

20) поступа супротно члану 33 став 3 ове 

одлуке; 

21) поступа супротно члану 34 став 1, 2 ове 

одлуке; 

22) поступа супротно члану 37 став 1, 2 ове 

одлуке; 

23) поступа супротно члану 38 ове одлуке; 

24) поступа супротно члану 41 ове одлуке; 

25) поступа супротно члану 42 став 3 ове 

одлуке; 

26) поступа супротно члану 43 ове одлуке; 

27) поступа супротно члану 47 став 2 ове 

одлуке; 

28) поступа супротно члану 48 став 2 ове 

одлуке; 

29) поступа супротно члану 50 ове одлуке; 

30) поступа супротно члану 51 став 3 ове 

одлуке; 

31) поступа супротно члану 52 став 2 ове 

одлуке; 

32) поступа супротно члану 53 став 2, 3, 4 

ове одлуке; 

33) поступа супротно члану 54 став 3, 4, 5 

ове одлуке; 

34) поступа супротно члану 55 став 4, 6, 10 

ове одлуке; 

35) поступа супротно члану 56 став 4, 5 ове 

одлуке; 

36) поступа супротно члану 65 ове одлуке; 

37) поступа супротно члану 66 став 1, 2 ове 

одлуке; 

38) поступа супротно члану 67 став 2, 3, 4 

ове одлуке; 

            За прекршаје из става 1 овог члана одлуке 

кажњава се одговорно лице управљач пута 

новчаном казном у износу од 25.000,00 динара. 
 

  

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 79. 

           Обавезује се управљач путева на 

територији општине Врњачка Бања да води и 

ажурира катастар улица и путева у складу са 

одредбама ове одлуке, води редовне евиденције 

о путевима. 
 

Члан 80. 

          Обавезује се управљач путева на 

територији општине Врњачка Бања да означи све 

јавне путеве и врши одговарајуће промене у 

складу са урбанистичким актом и променом 

категорије пута.  

 

Члан 81. 

            Управљач пута на територији општине 

Врњачка Бања дужан је да у року од годину дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке, елементе 

приступачности јавног саобраћаја (тротоаре и 

пешачке стазе, пешачке прелазе и пешачка 

острва) на територији насељеног места Врњачка 

Бања уреди у складу са чланом 32, 33, 34 и 

чланом 35 Правилника о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). 

 

Члан 82.  

            Јавни путеви, са припадајућим објектима 

и земљиштем, на којем су изграђени до дана 

ступања на снагу овог закона, уписаће се у јавне 

књиге о евиденцији права на непокретностима 

као јавна својина Републике Србије, аутономне 

покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе.  
 

Члан 83. 

            Јавни путеви, изграђени до дана ступања 

на снагу овога закона, који нису евидентирани у 

катастру непокретности евидентирају се, по 

захтеву управљача јавног пута, код органа 

надлежног за послове државног премера и 

катастра на основу члана 5. ст. 3. и 5. овог закона 

о путевима и геодетског елабората постојећег 

стања, израђеног у складу са законом којим се 

уређује државни премер и катастар. 

            Осим права својине, на јавним путевима 

са припадајућим објектима, у јавне књиге о 

евиденцији права на непокретностима, уписаће 

се и право службености, концесионо право на 

јавном путу, односно друго сродно право, у 

складу са прописима који уређују катастар 

непокретности.  
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Члан 84. 

             Скупштина општине  дужна је да у 

складу са чланом 6. Став 3.  Закона о путевима , 

одреди правац и границе јавног пута у насељу у 

року од годину дана од дана ступања на снагу 

закона. 
 

Члан 85. 

Све одредбе ове одлуке које се односе на јавне 

путеве аналогно се примењују на општинске 

путеве . 
 

Члан 86. 

        На сва питања која нису регулисана овом 

одлуком примењују се одредбе закона о 

путевима. 
 

Члан 87. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о општинским и 

некатегорисаним путевима („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“ бр. 6/08 и 17/09 и 7/10 ).   
 

Члан 88. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“.    

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-623/18 од 2.11. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

456. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

19. седници, одржаној 2.11.2018. године, на 

основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07, 83/2014 - др. закон, 101/16- др. закон и 

47/18), члана 2. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 

104/2016) и члана 36. Статута општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

23/16-пречишћен текст), доноси 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о јавним паркиралиштима 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/2011,  

22/2012 и 18/2016), мења се члан 19. и гласи: 

„Предузеће или предузетник коме су поверени 

послови уређења, одржавања и коришћења 

јавних паркиралишта, као комуналне делатности 

дужни су да у складу са пројектом о техничком 

регулисању јавних паркиралишта посебно 

означе паркинг места за инвалидна лица, лица са 

посебним потребама, труднице и породиље“. 
 

Члан 2. 

Иза члана 26. додаје нови члан 26а. који 

гласи:  

„Комуналну услугу паркирања на 

паркинг месту из члана 19. ове одлуке могу 

користити само труднице или породиље које 

имају признат статус у складу са законом и овом 

одлуком и чије возило је прописно обележено. 

Право на бесплатну паркинг карту за 

труднице и породиље остварују све труднице и 

породиље са пребивалиштем на територији 

општине Врњачка Бања. 

Бесплатна паркинг карта за труднице 

издаје се на период до 9 (девет) месеци закључно 

са термином порођаја, а за породиље у периоду 

до девет месеци после порођаја уз тачно орочење 

датума на самој карти и важи за бесплатно 

паркирање на јавним паркиралиштима без 

временског ограничавања, и то на три паркинг 

места на паркинг површини поред Дома здравља 

„Др Никола Џамић“ у Краљевачкој улици. 

Будућa мајка или породиља која жели да 

оствари право на бесплатну паркинг карту за 

труднице и породиље подноси вршиоцу 

комуналне делатности уређења, одржавања и 

коришћења јавних паркиралишта општине 

Врњачка Бања, уредно попуњен захтев за 

издавање бесплатне паркинг карте за труднице и 

породиље са следећим прилозима 

      -    фотокопија личне карте труднице, или 

извод из читача личне карте, 

- фотокопија саобраћајне дозволе чији је 

власник или корисник уговора о лизингу 

трудница или породиља или члан 

заједничког домаћинства, 

- доказ о трудноћи издат од надлежне 

здравствене установе са утврђеним 

термином порођаја или доказ о рођењу 

детета''. 
 

Члан 3. 

Задужује се вршилац комуналне 

делатности уређења, одржавања и коришћења 

јавних паркиралишта општине Врњачка Бања да 

у складу са овим изменама Одлуке о јавним 

паркиралиштима изврши обележавање три 

паркинг места за труднице и породиље која ће 

бити посебно обележена, на Паркинг површини 
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Дома здравља „Др Никола Џамић“  у 

Краљевачкој улици. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

    СКУПШТИНА ОШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-489/18 од 2.11.2018. године 

                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

457. 

Скупштина Општине Врњачка Бања, на 

19. седници одржаној дана 2.11.2018.године,  на 

основу чл.20. ст.1 тачка 2. и чл.32. ст.1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 

бр.129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон и 

47/18), чл. 12. и 13. Закона о јавно – приватном 

партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, 

бр.88/11, 15/16 и 104/16) и члана 36. Статута 

Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), 

доноси 
 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге 

Одлуке о отпочињању поступка реализације 

пројекта јавно приватног партнерства за замену 

постојећих светиљки јавне расвете штедљивим 

''ЛЕД'' светиљки  у зони улица, паркова, 

шеталишта, на јавним површинама и спољашње 

декоративне јавне расвете јавних зграда у 

насељеним местима у циљу реконструкције, 

рационализације и одржавања система јавног 

осветљења на територији општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

Ставља се ван правне снаге Одлука о 

отпочињању поступка реализације пројекта јавно 

приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим ''ЛЕД'' светиљки  

у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним 

површинама и спољашње декоративне јавне расвете 

јавних зграда у насељеним местима у циљу 

реконструкције, рационализације и одржавања 

система јавног осветљења на територији општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр. 7/17). 

Члан 2. 

Обавезује се Општинско веће општине 

Врњачка Бања да обавести Комисију за Јавно – 

приватно партнерство Владе Републике Србије о 

одустајању од поступка реализације пројекта јавно 

приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим ''ЛЕД'' светиљки  

у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним 

површинама и спољашње декоративне јавне расвете 

јавних зграда у насељеним местима у циљу 

реконструкције, рационализације и одржавања 

система јавног осветљења на територији општине 

Врњачка Бања и да донесе решење о разрешењу 

чланова Стручног тима задуженог за праћење и 

реализацију напред наведеног пројекта јавно – 

приватног партнерства („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 4/18). 
 

Члан 3. 

Акта донета од стране Јавног тела и 

Стручног тима за спровођење пројекта из члана 

2., неће производити правна дејства од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у „Сл.листу општине Врњачка 

Бања.“ 

            

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-524/18  од  2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

458. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

19. седници, одржаној дана 2.11.2018. године,на 

основу члана 29. и 30. Закона о обнови након 

елементарне и друге непогоде (''Службени 

гласник РС'', бр. 112/2015), члана 36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), 

донела је 

 

ПРОГРАМ  

ПОМОЋИ ЗА ОБНОВУ ОБЈЕКАТА 

ОШТЕЋЕНИХ У ПОПЛАВАМА ЈУЛА 2018. 

ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

1.Област у којој се спроводе мере и терито-

рија на којој се спроводе мере 

Програм се односи на обнову и пружање 

помоћи грађанима који су претрпели 

материјалну штету на стамбеним и пословним 

објектима услед елементарне непогоде поплаве 

јула 2018. године на територији општине 



 Страна 51     -   Број  36.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    2.11.2018. године 

  

 
 

Врњачка Бања. Реч је о добрима која су 

уништена или оштећени услед дејства бујичне 

поплаве јула 2018. године, а у складу са 

одредбама Закона о обнови након елементарне и 

друге непогоде (''Службени гласник РС'', број 

112/2015 – у даљем тексту:Закон). 

Програм обухвата обнову и пружање 

помоћи за санацију-поправку објеката 

оштећених дејством киша и бујичних поплава на 

делу територије општине Врњачка Бања за коју 

је проглашена ванредна ситуација Одлуком 

заменика председника општине Врњачка Бања 

број 217-32/18 од 26.07.2018 године. 

 

2.Анализа затеченог стања и сагледавање 

могућих даљих штетних последица поплава 

Након поплава из јула месеца 2018. 

године на територији општине Врњачка Бања 

оштећен је један број објеката јавне намене, 

стамбених, пословних објеката и нанета је штета 

на пољопривредним културама. 

Средства државне помоћи за причињену 

штету изазвана бујичном поплавом у јулу 

2018.године нису обезбеђена од  Канцеларије за 

управљање јавним улагањима (у даљем тексту: 

Канцеларија), обзиром да Влада Србије није 

прогласила елементарну непогоду у јулу месецу 

2018 за територију општине Врњачка Бања. 

Овим програмом утврђује се помоћ 

власницима оштећених стамбених, пословних и 

помоћних објеката који се редовно користе, 

односно који су у свакодневној употреби од 

стране њихових власника. 

Укупно пријављена и процењена штета 

од стране надлежних комисија формираних 

Решењем о образовању комисија за процену 

штета од елементарне непогоде изазване 

бујичним поплавама у јулу 2018.год. на подручју 

општине Врњачка Бања бр.217-33/18 од 

26.07.2018.године  износи 825.520,00 динара, на 

5 објеката. 

 

3.Предмет помоћи из буџета општине могу 

бити добра која испуњавају следеће основне 

критеријуме: 

- да су оштећења настала услед дејства бујичне 

поплаве која се десила у јулу 2018. 

године и да су оштећења утврђена 

одговарајућим записником надлежне комисије о 

пријави односно процени штете; 

- да је штета пријављена надлежном органу, да је 

власник добра поднео одговарајући захтев за 

процену штете односно за доделу помоћи; 

- да материјална добра за чију санацију- обнову 

се тражи помоћ служе власнику за 

свакодневну употребу и остваривање животних 

потреба домаћинства подносиоца захтева; 

- да за санацију-обнову, односно набавку другог 

добра нису обезбеђена средства из буџета 

Републике Србије, донација или других извора 

финансирања. 

 

4. Органи управе надлежни за координацију, 

односно носиоци спровођења појединих мера 

из овог програма 

Носиоци спровођења мера из овог 

програма су Општинско веће и Општинска 

управа општине Врњачка Бања у складу са 

чланом 29. и 30. Закона о обнови након 

елементарне и друге непогоде. 

 

5.Процена потребних финансијских средстава 

и извор финансирања 

Потребна финансијска средства за 

санацију и обнову оштећених објеката износи 

825.520,00 динара. 

Општина Врњачка Бања за помоћ и 

обнову поплављеног подручја  ће грађанима који 

су претрпели материјалну штету на стамбеним и 

пословним објектима определити средства из 

Буџета општине Врњачка Бања за 2018. годину ( 

Раздео 4 Општинска управа, глава 4.01.22. 

Смањивање ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама, Програм 0602 опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0014 управљање у ванредним 

ситуацијама, Економска класификација 484 

Накнаде штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других 

непредвиђених узрока),  у износу од 40% штете 

која је процењена од стране надлежних комисија 

за санацију, односно определити средства  за 

поправку стамбених, помоћних и пословних 

објеката у укупном износу од 330.208,00 динара. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217-79 /18 од   2.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

459. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

19. седници одржаној дана 2.11.2018.године, на 

основу чл. 116. и 117.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/17)  и чл.36. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 

23/16-пречишћен тект), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању чланова Школског 

одбора Угоститељско-туристичке школе са 

Домом ученика Врњачка Бања 
 

I 

Разрешавају се: 

1. Лидија Бербер и 

2. Даница Гочанин, дужности члаова  

Школског одбора Угоститељско 

туристичке школе са Домом ученика Врњачка 

Бања, због наступања  услова из из чл.117.став 

3.тачка 4. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.88/17) односно 

због престанка основа по којем су именоване. 
 

II 

 Именују  се  

1. Марија Вукашиновић и 

2. Драгана Јеремић,  за чланове  

Школског одбора Угоститељско 

туристичке школе са Домом ученика Врњачка 

Бања, испред Савета родитеља. 
 

III 

 Мандат новоизабраних чланова траје до 

истека мандата Школског одбора. 
 

IV 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

V 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана донпшења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-165/18 од  2.11.2018.године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

460. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

19. редовној седници одржаној дана 

2.11.2018.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), чл.21. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и чл.36.став 1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  председника и чланова   

Надзорног одбора Јавног предузећа зa превоз 

путника и транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања 

      

I 

Разрешавају  се дужности чланова у 

Надзорном одбору  ЈП за превоз путника и 

транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања, због истека мандата: 

1.  Јелена Чолић, председник,  

2. Верица Бабић, члан и   

3. Јовица Голубовић.  

II 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

     Број: 020-177/18  од  2.11.2018.године 

 

                                       ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

461. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

19. редовној седници одржаној дана 

2.11.2018.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), чл.17.став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и 

чл.36.став 1. тачка 9б. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 

23/16-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  председника и чланова   

Надзорног одбора Јавног предузећа зa превоз 

путника и транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања 

      

I 

Именују се председник и чланови  у 

Надзорни одбор  ЈП за превоз путника и 

транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања, и то: 

ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1.  Јелена Михајловић, председник,  

2. Вања Вукојевић, члан и   

 

ИСПРЕД ЗАПОСЛЕНИХ 

3. Данијела Сташевић, члан. 
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II 

Мандат чланова Надзорног  одбора траје 

4 године. 
 

III. 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 020-179/18  од 2.11.2018.године 

                 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

462. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.27.ст.10. и чл.80.Закона о јавној 

својини (''Сл. гл. РС'', бр.72/2011 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 

113/2017), Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

("Сл. гласник РС", бр. 16/2018), чл.7. -12. Одлуке 

о о начину поступања са непокретностима које 

су у јавној својини општине Врњачка Бања 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.28/16 – пречишћен текст и 

19/17), иницијативе Општинског правобранила-

штва ОП бр. 275/18 од 11.10.2018.године и чл.56. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине В.Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), 

донео је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

СТАНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак и 

уређује начин и услови за спровођење поступка 

отуђења стана општине Врњачка Бања и то стана 

бр. 9, ламела 2, улаз 1, површине 37,61м2 који се 

налази у објекту вила „Загорка“ у Врњачкој 

Бањи, на кп.бр.814/5 и 816/17КО Врњачка Бања 

који је општина Врњачка Бања стекла у својину 

по основу споразума закљученог пред Основним 

судом Краљево, Судска јединица Врњачка Бања 

124 И.бр.2656/11 од 22.6.2016. и записника о 

примопредаји ЈП.43/2000 од 19.7.2016.године. 

Стан из претходног става нема 

регулисане инфраструктурне прикључке а за 

објекат вила  „Загорка“ у Врњачкој Бањи у току 

је поступак у смислу чл.23.ст.1тач.2. Закона о 

озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“, бр.96/15). 

Обавезује се Општинско правобра-

нилаштво да прибави сагласност Владе РС за 

отуђење непокретности из ст.1.овог члана и да 

покрене поступке и  предузме све мере из своје 

надлежности за упис јавне својине општине на 

становима које је општина стекла у овом објекту 

као и  на спровођењу поступка озакоњења и 

регулисању инфраструктурних прикључака за 

станове општине у том објекту. 

 

Члан 2. 

Наведена непокретност из чл.1. ове 

Одлуке се отуђују у виђеном стању, јавним 

оглашавањем у поступку прикупљања писмених 

понуда под следећим условима: 

-почетна цена према процени која се  прибавља 

од Министарства финансија, Пореска управа-

Филијала Ц, Врњачка Бања пре расписивања 

јавног огласа, 

-рок плаћања је седам дана од дана 

потписивања уговора; 

-критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

највећи износ понуђене цене а уколико  два 

или више понуђача понуде исти износ цене, 

Комисија за спровођење поступка позваће 

понуђаче који су понудили исти износ цене, да у 

року од три дана од дана пријема позива, доставе 

нову писмену затворену понуду, са увећаним 

износом цене у односу на претходно дату 

понуду,  а које понуде ће комисија отворити и 

утврдити најповољнијег понуђача.  

Уколико понуђачи из претходног става у 

року од три дана не доставе нову понуду, 

односно ако су понуђачи доставили нову понуду 

са истоветним износом, комисија ће путем 

жреба извршити избор  (комисија ће заказати 

место и време жребања и позивати понуђаче 

који имају једнаке понуде највише понуђеног 

износа да присуствују извлачењу путем жреба о 

чему се води записник 

-депозит за учешће у поступку прикупљања 

понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се на 

рачун 840- 811151843- 89- примања од продаје 

непокретности у корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели у поступку прикупљања писмених 

понуда је 8 дана од окончања поступка; 

-рок за подношење понуда је 8 дана од дана 

јавног оглашавања у дневном листу који се 
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дистрибуира на територији целе Републике 

Србије.  

-отварање понуда је  5-тог дана од дана истека 

рока за подношење понуда, у великој сали СО 

бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17. 

Подносиоци непотпуних и неблаго-

времених понуда немају право да учествују у 

поступку отварања прикупљених писме-них 

понуда, одн. непотпуне и неблаговре-мене 

понуде се одбацују. 

Понуде се  достављају у затвореној 

коверти са назнаком: ''Понуда за стан (навести 

податке чл.1. о стану) – не отварати'', на адресу: 

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за спровођење 

поступка распола-гања непокретности у јавној 

својини општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

По добијању сагласности Владе РС за 

отуђење предметне непокретности из чл.1 ове 

одлуке и након окончаног поступка легализације 

и  регулисању инфраструктурних прикључака за 

предметни  стан општине у објекту вила 

„Загорка“ у Врњачкој Бањи расписује се јавни 

оглас за прикупљање понуда за отуђење стана из 

чл.1. ове одлуке. 

Оглас за прикупљање понуда за отуђење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке објављује се 

на веб сајту Општине Врњачка Бања и   дневном 

листу „Политика“ који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије.  

Поступак за отуђење непокретности из 

чл.1. Одлуке, спроводи Комисија формирана 

решењем СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 21/16, 27/16, 19/17 и 10/18). 

По окончању поступка прикупљања 

понуда за отуђење непокретности из чл. 1. 

Одлуке, Комисија доставља предлог надлежном 

органу за доношење одлуке о отуђењу. 

Обраду предлога Комисије обавља 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за имовинско-правне послове. 

Учесник у поступку прикупљања понуда 

који сматра да је непокретност отуђена супротно 

одредбама важећих пропсиса који уређују ову 

област, и да му је на тај начин повређено право, 

може поднети надлежном суду тужбу за 

поништај уговора у року од осам дана од 

сазнања за закључење уговора, а најкасније у 

року од 30 дана од дана закључења уговора. 
 

Члан 4. 

Уговор о отуђењу непокретности из чл.1. 

Одлуке закључује се у року од три дана од дана 

ступања на снагу одлуке о отуђењу предметног 

стана а по   прибављеном мишљењу Општинског  

правобраниоца. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања'' а примењује се од дана добијања 

сагласности Владе РС за отуђење предметне 

непокретности из чл.1 ове одлуке. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТIНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-95/18 од 24.10.2018.године 

 

            ПРЕДСЕДНIК 

                ОПШТIНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                            Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

463.  

Председник општине Врњачка Бања,на 

основу чл. 34. Закона о јавној својини („Сл. 

гласник РС“, бр.72/11, 88/2013 и 105/2014), чл.6, 

7, 8. и 9. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.24/2012, 

48/2015 и  99/2015), чл.19, 20. и 21. Одлуке о 

начину поступања са непокретностима које су у 

јавној својини општине Врњачка Бања, односно 

на којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'' бр.28/16-пречишћен текст) и 

чл.56. ст.1. тач.21а. Статута општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16 -пречишћен текст), Одлуке Председника 

општине о покретању поступка давања у закуп 

пословног простора (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 12/17 и 14/17), након поновног 

разматрања  предлога Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини општине од 27.4.2017.год., 8.5.2017.год, 

15.10.2018.год и 16.10.2018.год, доноси 
 

ОДЛУКУ 

О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 У СКЛОПУ ОБЈЕКТА ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА 

„ДАНИЛО БАТА СТОЈКОВИЋ“У ВРЊАЧКОЈ 

БАЊИ  
 

Члан 1. 

Укида се и престаје да важи Одлука о 

давању у закуп пословног простора у склопу 

објекта Летња позорница „Данило Бата 

Стојковић“ у Врњачкој Бањи („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр.34/18) зато што је након 
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поновног разматрања закључено да  подносилац 

понуде Угоститељска радња и агенција за 

приређивање музичких догађаја Сцена – Театар 

Врњачка Бања, ул. 14.октобар, бр.4, 

предузетника Зорана Радовића не испуњава 

услове из расписаног јавног огласа за 

прикупљање понуда за давање у закуп наведеног 

простора  који је објављен у дневном листу 

„Политика“ од 14.4.2017.године, а и поступак 

прибављања употребне дозволе за наведени 

објекат је трајао знатно дуже од рока из јавног 

огласа и одлуке о покретању поступка. 
 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе и акта донета на основу одлуке из чл.1 - 

уговор бр.110-316/18 од 26.10.201/.год.о давању у 

закуп пословног простора у склопу објекта Летња 

позорница „Данило Бата Стојковић“ у Врњачкој 

Бањи се раскида. 
 

Члан 3. 

За спровођење ове одлуке задужује се 

Општинко правобранилаштво општине Врњачка 

Бања  које ће  спровести одговарајуће поступке. 
 

Члан 4 

Ступањем на снагу ове одлуке стичу се 

услови да  установа Туристичка организација 

Врњачка Бања из Врњачке Бање користи наведени 

простор и спроведе поступак у складу са 

чл.3.ст.3.Одлуке о давању на коришћење 

непокретности општине овој установи  („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр.19/17). 
При одлучивању о давању у закуп јавним 

огласом предвидети могућност учешћа и правних 

лица и предузетника  као и посебне услове везане 

ниво услуга имајући у виду да се ради о објекту у 

коме се организују најзначајније манифестације из 

области културе и туризма 

 

Члан 5. 

Ову одлуку доставити:подносиоцу понуде 

из чл.1- предузетниу угоститељске  радње и 

агенцији за приређивање музичких догађаја Сцена – 

Театар Врњачка Бања Зорану Радовићу, Врњачка 

Бања, ул. 14.октобар, бр.4, Општинском правобра-

нилаштву и установи Туристичка организација 

Врњачка Бања из Врњачке Бање. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Сл. лист општине Врњачка 

Бања. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-26/17 од 2.11.2018.године 

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                    Бобан Ђуровић,с.р. 

___________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

464. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 30.10.2018.годine, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 

47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18), 

члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16- 

пречишћен текст), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 

6/18), и Закључка Општинског већа бр. 400-

2926/18  од  30.10.2018.годine,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 , 

17/18 и 30/18) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  60.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.05. Установа Турист-

ичка организација, функционалне класификације 

473, програм 1502 Развој туризма, програмска 

активност 1502-0002 Промоција туристичке 

понуде, економска класификација 424, назив 

економске класификације Специјализоване 

услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
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увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр: 400-

2926/18 од 30.10.2018.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2926/18 од  29.10.2018.г. за недостајућа средства 

за потребе превоза учесника у снимању емисије 

„Шареница“ на РТС-у. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира промене по 

овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2926/18 од 30. октобра 2018.године 

                                                                                                 

        ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                      Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

465. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 30.10.2018.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 

47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18), 

члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16- 

пречишћен текст), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 

6/18), и Закључка Општинског већа бр. 400-

2927/18  од  30.10.2018.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 , 

17/18 и 30/18) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  320.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.05. Установа Туристи-

чка организација, функционалне класификације 

473, програм 1502 Развој туризма, програмска 

активност 1502-0002 Промоција туристичке 

понуде, економска класификација 424, назив 

економске класификације Специјализоване 

услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 Специја-

лизоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр: 400-

2927/18 од 30.10.2018.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2927/18 од  29.10.2018.г. за учешће у реализацији 

обележавања 120 година постојања ловства у 

организацији Ловачког удружења „Војвода 

Луне“ из Врњачке Бање. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира промене по 

овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 
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оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

  

 

 

    

 

 

 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2927/18 од 30. октобра 2018.године 

                                                                         

              ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                    

 

 

 

                      Бобан Ђуровић,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/


 Страна 60     -   Број  36.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    2.11.2018. године 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страна 61     -   Број  36.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    2.11.2018. године 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страна 62     -   Број  36.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    2.11.2018. године 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


