
Скупштина општине Врњачка Бања  на ___ седници, одржаној дана   

__2017.године, на основу  чл. 56. став 1. тачка 22. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст),   донела је  

 

О Д Л У К У 

о давању овлашћења Председнику општине за поступање у вези кп.бр.1200/5 КО Врњачка 

Бања  

 

Члан 1. 

 ОВЛАШЋУЈЕ се Председник општине Врњачка Бања да у име Скупштине 

општине Врњачка Бања донесе одлуку о преносу права јавне својине на другог носиоца 

права јавне својине, права закупа, односно права коришћења на кп.бр.1200/5 КО Врњачка 

Бања, укупне површине 383м2  и то на одређено или неодређено време, са накнадом, 

односно без накнаде, а  у зависности од услова за привођење парцеле планираној намени 

по Плану генералне регулације Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 

бр.27/16-одлука и 8/17-текстуални део). 

 

Члан 2. 

 Обавезује се Председник општине да  Скупштини општине поднесе извештај о 

поступању по овој одлуци. 

 

Члан 3. 

  Ова одлука  ступа на снагу даном објављивања  у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: ________/17 од _____2017.године 

      

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл. 56.став 1. тачка 22 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст), којим је регулисано да Председник општине врши и друге послове утврђене 

законом, статутом и другим актима општине. 

 Разлози за доношење и објашњење правних института: Разлог за доношење овог 

акта проистиче из чињенице да се на предметној парцели налази објекат, тзв. ''Беба'' који 

користи Угоститељско туристичка школа. Објекат је изграђен по одобрењу надлежног 

органа општине и има употребну дозволу. 

 Како је земљиште у јавној својини општине, а власник објекта је заинтересован за 

реконструкцију и евентуалну доградњу истог, због регулисања имовинско правних односа 

у поступку издавања одобрења, одн.озакоњења, предлаже се доношење одлуке, као у 

предлогу, имајући у виду да је оснивач школе-Република Србија.  

 Средства за спровођење решења: За спровођење ове одлуке нису потребна 

додатна финансијска средства. 

  

         НАЧЕЛНИК 

        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                       Славиша Пауновић 

 

 


