
Скупштина општине Врњачка Бања на ___ седници, одржаној ___2019.године, на 

основу  чл.22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.40. 

ст.1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 

12/19), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Статутарну одлуку о изменама и допунама Статута ЈП 

''Белимарковац'' Врњачка Бања 

 

I. 

 Даје се сагласност на  Статутарну одлуку о изменама и допунама Статута ЈП 

''Белимарковац'' Врњачка Бања, бр.01-02/1 од 22.12.2016.године, која је усвојена одлуком 

Надзорног одбора овог предузећа, бр.01-1379 од 20.3.2019.године. 
 

II. 

 Обавезује се директор ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања да сачини пречишћен 

текст Статута овог јавног  предузећа и у прописаном року поднесе пријаву Агенцији за 

привредне регистре. 

 

III. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  доношења,  а објавиће се у  ''Сл.листу општине 

Врњчка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број: 400-1039/19  од _____2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК   

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Иван Радовић 

 
О б р а з л о ж е њ е 

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

7.Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16), којим се прописује да надзорни 

одбор доноси Статут, а у ставу 3. да сагласност даје надлежни орган јединице локалне 

самоуправе.  

Чл. 40.став 1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 12/19), прописује да Скупштина општине оснива јавна предузећа и 

друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим 

статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног 

предузећа, односно друштва капитала,  ради заштите општег интереса. 

О овом акту, Мишљење је  дао Одсек за привреду  и друштвене делатности бр.400-

1039/19 од 11.4.2019.године, које се даје у прилогу овог акта. 

 Разлози за доношење и објашњење правних института: Разлози за доношење 

решења садржани су у правном основу, односно обавези да  надлежни орган јединице 

локалне самоуправе да сагласност на статут. 

 Средства за спровођење решења: За спровођење овог решења нису потребна 

додатна финансијска средства. 

  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 



 

 

 

 


