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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

229. 
Председник општине Врњачка Бања,на 

основу чл. 19., 21.,22. и 24.Закона о јавној својини 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 

88/2013,105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 

113/2017  95/18), чл. 28 Одлуке o 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,19/17) и чл.55. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.12/19) на предлог Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ ПРОСТОРА НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПУ РАДОСТ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Члан 1. 

Овом Одлуком даје се Предшколској 

установи ''Радост'' из Врњачке Бање, ул. Хероја 

Чајке 20, да користи без накнаде објекат вртића'' 

Принцеза Катарина'' у Новом Селу,на 

к.п.бр.2415/2 КО Ново Село, за потребе рада ове 

установе , ближе означен на скици и који се 

састоји из следећих просторија: улазни хол –

ветробран,пов.5,04м2;предпростор,пов.6,57м2;

ходник пов.16,17м2;васпитна група за децу од 

3-8 год.,пов.41,42м2;васпитна група за децу од 

1-3 год.,пов.38,56м2;санитарни чвор за децу –

јаслице,пов.2,88м2; санитарни чвор за 

децу,пов.3,01;остава и котларница 

,пов.3,60м2;тријажа и соба за 

васпитаче,пов.6,72м2;сан.чвор и гардероба за 

васпитаче пов.3,90м2;кухиња 7,28м2;тераса 

пов.11,08м2;улазни трем пов.11,20м2 и улазни 

трем-економски улаз пов.5,85м2.,све укупне 

нето пов.163,28 м2,бруто пов.објекта 178,95м2. 

Простор из става 1. се даје да користи 

ПУ ''Радост'' Врњачке Бање, ради обављања 

делатности ове установе у складу са оснивачким 

актом на период док то правно лице обавља 

поверене послове од јавног интереса и има 

статус лица и чији је већински власник капитала 

општина Врњачка Бања, без могућности уписа 

права коришћења код Службе за катастар 

непокретности за КО Врњачка Бања. 

 Члан 2. 

ПУ ''Радост'' из Врњачке Бање преузима 

да користи наведени простор из  чл. 1. ове 

Одлуке и обавезна је да исте користи у складу са 

природом и наменом ствари и да истом управља 

у складу са Законом о јавној својини, 

подзаконским прописима и важећим актима 

општине Врњачка Бања и измирује све обавезе 

везане за коришћење инфраструктурних 

прикључака у функцији наведеног простора у 

објекта као и друге обавезе везане за коришћење 

наведеног простора. 

Примопредаја врши се записнички након 

закључивања уговора са општином. 

 Члан 3. 

ПУ ''Радост''Врњачка Бања нема право 

располагања, отуђења, стављања хипотеке или 

другог терета на описаној непокретности, се 

ближе регулише уговором између Општине и 

ове Установе . По закључењу уговора са 

општином Врњачка Бања којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе, корисник објекта 

преузима да користи простор из чл. 1 ове 

Одлуке. 

 Члан 4. 

Корисник објекта-простора не може на 

наведеној непокретности изводити никакве радове 

сем радова текућег одржавања  без сагласности 

општине прибављене сходном применом  поступка 

из чл.63. Одлуке o начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини општине 

Врњачка Бања, односно на којима општина 

Врњачка Бања има посебна својинска овлашћења. 

Општина Врњачка Бања коришћење  

непокретности из чл.1. ове одлуке може да одузме 

ако се не користи  у функцији остваривања 

оснивачким актом поверене делатности од општег 

интереса  овог правног лица и, као и ако се користи 

супротно закону, другом пропису или природи и 

намени непокретности, као и у случају потребе за 
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извршавање других надлежности од општег 

интереса општине. 

Члан 5. 

Општинско правобранилаштво је у обавези 

да спроведе поступке да регулише (правно и 

финансијски) статус прикључака на 

инфраструктуру и достави доказ о томе приликом 

примопредаје непопкретности из чл.1. ове Одлуке.  

Члан 6. 

  Председник општине Врњачка Бања  

закључује уговор са ПУ ''Радост'' о коришћењу 

простора из чл.1.ове Одлуке. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка Бања''.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-851/20 од 15.10.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________ 

 

 

230. 

Председник општине Врњачка Бања,на 

основу чл.55 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19), чл.5. 

Одлуке о давању у закуп стана (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања '',бр.59/20),  и захтева странке бр. 46-

30/20 и 46-79/20 од  06.10 .2020.године доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

Одлука 46-30/20 и 46-79/20 од  

25.9.2020.године ((''Сл.лист општине Врњачка 

Бања '',бр.59/20) о давању у закуп стана бр.16 

површине 73м2 који се налази на петом спрату 

стамбене зграде вила „Градиштанац“ у улици 

Немањина бб у Врњачкој Бањи објекат 1 на 

кп.бр.818/1КО Врњачка Бања,закупцу Денчић 

Јагодинки Врњачка Бања, ул.Краљевачка 

бр.19,ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ,због одустанка 

закупца. 

 

 

 

 

Члан 2. 

Закључак  ступа на снагу  даном 

објављивања  у „Сл. листу Општине Врњачка 

Бања“.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-30/20 од 13.10.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

_________________________________ 
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