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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
193. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања, на 11. редовној седници од 
24.07.2013.године, на основу Закона о 
јавној својини (Сл.гл.РС бр.72/2011), чл.10. 
ст.1.алинеја 11. и 14. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупља писмених 
понуда (Сл.гл.РС бр.24/2012), чл.2.ст.1. 
алинеја 1. и 18.ст.1. Одлуке о располагању 
непокретностима у јавној својини (''Сл.лист 
општине В.рњачка Бања'', бр.22/12), чл.36. 
ст.1.тч.33. Статута општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.1/2013), донела је  
 

ОДЛУКУ  
 О ДАВАЊУ У ЗАКУП ОБЈЕКТА 

   ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ ''ДАНИЛО 
БАТА СТОЈКОВИЋ'' 

 
Чл.1 

 Овом Одлуком Општина Врњачка 
Бања даје у закуп   ''Туристичкој организа-
цији Врњачка Бања'' објекат Летње 
позорнице ''Данило Бата Стојковић'',  који 
се налази на кп.бр.1053/1 КО Врњачка 
Бања, изграђен по грађевинској дозволи 
Секретаријата за урбанизам и друштвене 
делатности СО В.Бања бр.351-98/86-04 од 
17.03.1986.године. 
 Објекат Летња позорница ''Данило 
Бата Стојковић'' се даје у закуп у поступку    
непосредне погодбе, а ради боље 
организације и ефикаснијег рада   ''Тури-
стичке организације Врњачка Бања'', чији је 
оснивач Општина, у обављању поверене  
делатности сагласно Одлуци   о оснивању   
''Туристичке организације Врњачка Бања'' 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.4/06, 
6/07). 

 ''Туристичка организацији Врњачка 
Бања'' ће објекат Летње позорнице ''Данило 
Бата Стојковић''  користити за одржавање 
седме по реду манифестације ''LOVE FEST'' 
у периоду од 01.-03.08.2013.године, све у 
оквиру Плана и програма рада ТО бр.21/13 
од 11.01.2013.године, а сходно захтеву 
организације бр.353-488/13 од 
22.07.2013.године. 
 

Чл.2 
 Објекат Летња позорница ''Данило 
Бата Стојковић'' се даје у закуп у поступку    
непосредне погодбе, без накнаде,  на 
предлог Комисије за утврђивање почетног 
износа закупнине бр.353-488/13 од 
23.07.2013.године. 

 
Чл.3 

 Обавезује се закупац, да у случају 
потребе да изводи радове инвестиционог 
одржавања на објекту,  а ради бољих 
услова коришћења објекта, затражи 
сагласност Општине на основу извештаја о 
постојећем стању објекта са описом, 
предмером и предрачуном планираних 
радова, а затим прибави решење надлежног 
Одељења за планирање и изградњу. 
 Обавезује се закупац да по истеку 
рока закупа испразни објекат од лица, 
ствари и опреме, одн. да га врати у 
пређашње стање и записнички га преда 
закуподавцу. 
 

Чл.4. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број:353-488/13 од 24.07.2013.године 
                                                                                 
   ПРЕДСЕДНИК  
  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

          Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
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Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, 
Славиша Пауновић, заменик начелника Општинске управе општине Врњачка Бања, тел. 601-226, 
тираж: 30. Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине 
www.opstinavrnjackabanja.com.  



 Страна 3     -   Број  12.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     24.7.2013. године 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


