
На основу члана 3. Закона о бањама („Службени гласник РС“ , бр 80/92 и 67 /93– др.закон) 

и члана 42. став 1 Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16 /11,68/12 – УС, 72/12,7/14-УС и 44/14), 

      Влада доноси 

УРЕДБУ 

О утврђивању подручја бање „Рибарска Бања”  

 

Члан 1. 

Утврђује се бањом подручје Рибарске Бање на делу територије Града Крушевца. 

Члан 2. 

Подручје Рибарске Бање обухвата простор у укупној површини од 384 ha 53 a 88 m2 

чије границе чине спољне границе парцела које су делови следећих катастарских општина: 

КО Срндаље, КО Рибаре и КО Бољевац. 

 

КО СРНДАЉЕ 

 Кат.парц.бр. 749 - пут, пресеца кат.парц.бр.764 - пут,  378, 377, 379/2,  383,  777 -  

бањски поток. 

 

КО РИБАРЕ  
Кат.парц.бр. 2867, 2872, 2873/2, 2873/1, 2898/2, 2898/1, пресеца кат.парц.бр . 5246/1 

– кошарски поток,  2950 - пут, 2963, 2958, 2957, 5239 – вада,  5239 – Рибарска река,  

кат.парц.бр. 5247 – бањски поток,  3066/2, пресеца кат.парц.бр.  3135 – пут  Крушевац – 

Рибарска Бања,  кат.парц.бр. 5282 – пут, пресеца кат.парц.бр 5248 – јаз,  кат.парц.бр..5157 

– пут, 5179, 5154, 5159, 5298 – пут,  5281- пут,  3226, 3220, 5297 – пут, 3205, 5302 – бањски 

поток, 3191/1. 

 

КО БОЉЕВАЦ   

Кат.парц.бр. 1494 – пут, 1483 – пут, пресеца  кат.парц.бр. 1481 – пут, кат.парц.бр. 

781/1, 1482 – пут, 773/1, 773/19, пресеца  кат.парц .бр.773/18, 773/1, 773/20,  кат.парц.бр. 

1482 – пут.   

 

Члан 3. 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

 

Број:……. 

У Београду,…… 

  

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

                                                                                                

      ПРЕДСЕДНИK 

 

          

 



I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Правни основ за доношење Уредбе о утврђивању подручја које се сматра 

бањом садржан  је у  члану 3. Закона о бањама („ Службени гласник РС ” број 80/92 и 

67/93-др.закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), 

према коме Влада на предлог општине и другог заинтересованог субјекта утврђује 

подручје које се сматра бањом. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

 Утврђивање подручја које се сматра бањом врши се у циљу унапређења коришћења 

и располагања простором свих насељених места у којима постоји природни лековити 

фактор. Природним лековитим фактором у смислу Закона, сматрају се: термална и 

минерална вода, ваздух, гас и лековито блато, чија су лековита својства научно испитана и 

доказана. Наведени лековити фактори представљају специфичност подручја које се сматра 

бањом, а што чини бању добром од општег интереса, којим управља држава. 

 Сходно споразуму Града Крушевца и Специјалне болнице за рехабилитацију 

,,Рибарска Бања“  достављен је  Предлог за утврђивање бањског подручја ,,Рибарска Бања“ 

са Елаборатом. Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Министарство заштите животне средине, Министарство рударства и 

енергетике и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дали су 

позитивна мишљења на достављени елаборат у смислу испуњености услова предвиђених 

чланом 2. Закона о бањама. На захтев CTD3 фирме израђивача елабората, прибављено је и 

позитивно мишљење Завода за заштиту природе Србије. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ  

 

 Одредбом члана 1. Уредбе, утврђује се бањом подручје Рибарске Бање на 

територији града Крушевца. 



 Одредбом члана 2. Уредбе утврђен је простор који обухвата подручје бање 

„Рибарска  Бања” у укупној површини од 384 ha 53 a 88 m2, са навођењем граница 

катастарских парцела.  

 Одредбом члана 3. Уредбе предвиђено је да Уредба ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 

 За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити средства из буџета 

Републике. 

  

На основу напред наведеног Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

предлаже да Влада донесе Уредбу којом се утврђује бањом подручје „Рибарска Бања” на 

територији града Крушевца. 

                           

 


