Скупштина општине Врњачка Бања, на ___ седници,
одржаној дана
____2017.године, на основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",
бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', бр.88/11 и
104/16) и члана 36. став 1. тачка 9. Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине
Врњачка Бања", бр. 23/16-пречишћен текст ), донела је
О Д Л У К У
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРEВOЗ ПУТНИКA И ТРAНСПOРТ РOБE ''НОВИ
АУТОПРЕВОЗ'' ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за прeвoз путникa и
трaнспoрт рoбe ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.16/16, 21/16 и 23/17), у делу-Оснивачки капитал, чл.14. се мења и гласи:
''Износ уписаног новчаног капитала јавног предузећа од 1.040.190,60 динара,
увећава се за износ од 1.500.000,00 динара и износи 2.540.190,60 динара.
Вредност унетог неновчаног капитала јавног предузећа од 496.992,10 динара,
увећава се за 142.955.080,00 динара и износи 143.452.002,10 динара.
Износ основног капитала јавног предузећа од 1.537.112,70 динара, увећава се за
144.455.080,00 динара износи 145.992.192,70 динара.
Удео оснивача у основном капиталу је 100 ( с т о ) одсто.''
Члан 2.
Овом одлуком обухваћени су и износи новчаног и неновчаног капитала предузећа, а
који су уписани и унети, на основу:
-Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.21/16),
- Решења Скупштине општине Врњачка Бања бр. 400-1308/17 од 29.6.2017.године о
давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о смањењу основног
капитала (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.19/17),
-Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.23/17) и
- Решења Скупштине општине Врњачка Бања бр. __/17 од ___2017.године о давању
сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' бр. 3500/17 од
20.11.2017.године о повећању основног капитала.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: _________ /17 од _______2017.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл.6.став 1. Закона о јавним
предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/16), којим се регулише да акт о оснивању јавног
предузећа између осталог садржи у тачки 8. Износ основног капитала, као и опису и врсти
и вредности неновчаног улога.
Одредбом чл.4.Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', бр.88/11 и
104/16) је утврђено је да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе,
материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних
објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање
комуналних делатности и њихов развој, а чл.5.овог закона да комуналну делатност могу
обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект.
Чл.36.ст.1.тачка 9.Статута општине Врњачка Бања прописано је да Скупштина
општине оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над
њиховим радом.
Разлози за доношење ове одлуке
Разлози су садржани у потреби да се обједини укупан износ основног капиталауписаног и уплаћеног новчаног капитала и неновчаног унетог удела, а на основу аката
који су наведени у чл.2.предлога одлуке.
Објашњење основних правних института
Чланом 1. предлога одлуке, у ставу 1. увећава се износ новчаног капитала јавног
предузећа од 1.040.190,60 динара, који је уписан и уплаћен, за 1.500.000,00 динара, који је
уписан и сада износи 2.540.190,60 динара.
Истом одредбом, у ставу 2.вредност унетог неновчаног капитала јавног предузећа
од 496.922,10 динара, увећава се за 142.955.080,00 динара и износи 143.452.002,10 динара.
У ставу 3. се исказује укупан основни капитал (новчани и неновчани) у износу од
145.992.192,70 динара.
Чланом 2. се наводе акта на основу којих је извршена
Економски ефекти: За реализацију ове одлуке нису потребна додатна финансијска
средства.
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