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139.
На основу члана 83. став 2. и 3. Закона о удружењима („Службени гласник РС“,
број 51/2009 и 99/2001-др.закон), члана 11. став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 6/2016) и члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 26/18), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна
2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА
Члан 1.
Одлука о одузимању права коришћења на непокретностима („Службени лист
општине Врбас“, број 9/2018), ставља се ван снаге.
Члан 2.
Одузима се право коришћења Већу савеза синдиката општине Врбас из Врбаса,
ул.Маршала Тита бр.73, на непокретностима у својини општине Врбас, постојећим на
катастарској парцели број 6251/2 ко Врбас – град, уписаним у листу непокретности број
4411 ко Врбас – град, и то: зграда под бројем 1, као „остале зграде – Веће савеза
синдиката“, под бројем 2 , као „породична стамбена зграда“, под бројем 3, као „помоћна
зграда“ и под бројем 4, као „помоћна зграда“, као и земљиште које чини катастарску
парцелу број 6251/2 ко Врбас – град, број зграде 1, Маршала Тита 73, земљиште под
зградом - објектом, површине 1а 76 м2, број зграде 2, Маршала Тита, земљиште под
зградом – објектом, површине 45 м2, број зграде 3, Маршала Тита, земљиште под
зградом - објектом, повшине 21 м2, број зграде 4, Маршала Тита, земљиште под
зградом - објектом, површине 40 м2, Маршала Тита, земљиште уз зграду – објекат,
површине 2а 97м2, све градско грађевинско земљиште, укупне површине 5 а 79 м2.
Веће савеза синдиката општине Врбас, задржава право коришћења на 2
пословне просторије, укупне површинe 55м2, које се налазе на спрату зграде број 1,
ради обављања своје делатности за коју је уписано у Регистру синдиката.
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Члан 3.
Већу савеза синдиката општине Врбас, одузима се право коришћења на
непокретностима из члана 2. став 1. јер исте користе супротно намени и циљевима
утврђеним Статутом Савеза самосталних синдиката Србије од 4.7.2018.године и
Правилима о раду Савеза самосталних синдиката општине Врбас од 29.1.2015. године.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Врбас, да са Савезом самосталних
синдиката општине Врбас, потпише споразум о начину и условима коришћења
непокретности из члана 2. став 2. ове Одлуке.
Члан 5.
На основу ове Одлуке извршиће се брисање и упис права у јавним књигама о
непокретностима и правима на њима, у складу са законом којим се уређује упис права
на непокретностима.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране Републичке
дирекције за имовину Републике Србије и објавиће се у „Службеном листу општине
Врбас“.
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