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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

64. 

Председник општине Врњачка 

Бања,на основу чл.19. и чл.25.Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 

88/2013 и 105/2014), члан 28 Одлуку 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), чл.6.ст.4. Одлуком о 

оснивању Установе Спортски центар 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'',  бр.6/07) и чл.56. 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 ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА 

СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  даје се на коришћење, 

без накнаде, Установи „Спортски центар“ 

Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул. 

Војвођанска бб. два тениска терена, све  на 

кат. парцели 1200/1 КО Врњачка Бања која 

је у листу непокретности бр. 6221 КО 

Врњачка Бања уписана као државна својина 

чији је корисник  општина Врњачка Бања, 

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. 

 

За наведену непокретност Општинско 

правобранилаштво општине Врњачка Бања 

је у 2012.години, 2013.години и 2016.години, 

покренуло  поступак уписа укњижења јавне 

својине општине Врњачка Бања у Служби за 

катастар непоретности Врњачка Бања.   

 

Члан 2. 

Установа ''Спортски центар''  

Врњачка Бања из Врњачке Бање преузима на 

коришћење наведене терене 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 

струје и воде са прикључака у функцији 

наведеног објекта. 

Примопредаја локација на коришће-

ње из чл.1. ове Одлуке врши се записнички 

након закључивања уговора са општином. 

 

Члан 3. 

Установа „Спортски центар“ 

Врњачка Бања нема право располагања, 

отуђења, стављања хипотеке или другог 

терета на описаној непокретности, сем 

давања у закуп наведене локацијаиз чл. 1. 

ове Одлуке што се ближе регулише 

уговором између Општине и Установе 

„Спортски центар“ Врњачка Бања. По 

закључењу уговора са општином Врњачка 

Бања којим ће се уредити међусобна права и 

обавезе,  Установа „Спортски центар“  

Врњачка Бања преузима на коришћење 

терене из чл. 1 ове Одлуке. 

Установа „Спортски центар“ 

Врњачка Бања може дати у закуп локације 

из чл. 1. ове Одлуке по претходно 

прибављеној сагласности општине као 

носиоца јавне својине и у обавези је да у 

свему  поступа у складу са Законом о јавној 

својинии, подзаконским прописима и 

важећим актима општине Врњачка Бања 
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који уређују поступке располагања 

непокретностима у јавној својини и 

одлукама и другим актима општине. 

Извештај о спроведеним поступцима 

из претходног става са по једним примерком 

документације доставља се у року и на 

начин по окончању поступка у складу са чл. 

15 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) и 

Одлуком о поступку достављања података о 

спроведеном поступку давања у закуп 

ствари у јавној својини општине од стране 

корисника чији је оснивач општина Врњачка 

Бања (''Службени лист општине Врњачка 

Бања'', бр.18/16). 

 

Члан 4. 

Установа „Спортски центар“ Врњачка 

Бања не може на наведеној непокретности 

изводити никакве радове сем радова текућег 

одржавања  без сагласности општине приба-

вљене сходном применом  поступка из чл.63. 

Одлуке o начину поступања са непокретно-

стима које су у јавној својини општине 

Врњачка Бања, односно на којима општина 

Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.16/14,17/14 и 8/15), 

Општина Врњачка Бања коришћење  

непокретности из чл.1. ове одлуке може да 

одузме ако се не користи  у функцији 

оствари-вања оснивачким актом поверене 

делатности од општег интереса  овог правног 

лица, као и ако се користи супротно закону, 

другом пропису или природи и намени 

непокретности, у случају потребе за 

извршавање других надлежности од општег 

интереса општине. 

 

Члан 5. 

Општинско правобранилаштво је у 

обавези да спроведе поступке брисања 

забележба у листу непокретности бр. 6221 за 

КО Врњачка Бања где је уписана  забележба 

да је објекат изграђен без одобрења, као да 

регулише (правно и финансијски) статус 

прикључака на инфраструктуру уколико  и 

достави доказ о томе приликом 

примопредаје непопкретности из чл.1. ове 

Одлуке.  

 

Члан 4. 

  Председник општине Врњачка Бања  

о давању на коришћење непокретности из 

чл.1. ове Одлуке закључује уговор са 

Установа ''Спортски центар''  Врњачка Бања 

 

Члан 6 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''.  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 46-20/17  од 2.3.2017.године  

                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                  Бобан Ђуровић,.с.р. 

_______________________________________ 

                                                                                                                

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

65.  

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на 7. редовној седници, одржаној дана 

27.2.2017. године, на основу чл.46.  Закона о 

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

бр.129/07 и 83/14- други закон), 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 и 

99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.год. (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 28/16), члана 59. Статута 

Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

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

члана 33 Пословника о раду Општинског 

већа општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.7/09) и 

Закључка Општи-нског већа бр. 400-301/17 

од 27.2.2017.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 2017.г. (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 28/16) у оквиру 
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раздела 4.01.06. Буџетске резерве, програм 

0602 Опште услуге јавне управе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају се средства у укупном 

износу од 160.000,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 Општинска 

управа, глава 4.05.Установа Туристичка 

организација, функционална класификација 

473, програм 1502 Развој туризма, програ-

мска активност 1502-0002 Промоција тури-

стичке понуде, економска класификација 424 

назив економске класификације Специјали-

зоване услуге. 

За наведени износ умањиће се 

планирана позиција Текуће резерве и 

увећати апропријација 424 Специјализоване 

услуге. 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу закључка Општинског већа бр. 

400-301/17 од 27.2.2017.г., а поводом захтева 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања  бр. 400-301/17 од 3.2.2017.године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Одсек за буџет и финансије и Установа 

Туристичка организација Врњачка Бања. 

 

4. Обавезује се Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања  да у року од 5 

дана по реализацији одобрених средстава, 

надлежном Одсеку за буџет и финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-301/17 од 27.2.2017.године 

                                                           

                За ПРЕДСЕДНИК-а 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

     Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                 Иван Џатић,с.р. 

____________________________________ 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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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/
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