Скупштина општине Врњачка Бања на 4. редовној седници одржаној дана
29.9.2016. године, на основу члана 13 став 1 Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник РС’’ број 129/2007 и 83/2014- други закон), члана 21 Закона о управљању отпадом
(‘’Службени гласник РС’’ број 36/2009 и 88/2010), члана 22 Споразума усвојеног Одлуком
о усвајању Споразума о заједничком вршењу послова управљања комуналним отпадом
“Регион Краљево” („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.4/16) и на основу члана 36 став 1
тачка 24 Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист Општине Врњачка Бања'' бр. 13/14пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УГОВОРA О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈАМА
ГРАДА КРАЉЕВО И ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА, ПАРАЋИН, РАШКА, ТРСТЕНИК
I
Усваја се Уговор о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим отпадом на територијама града Краљево и општина Врњачка Бања, Параћин,
Рашка, Трстеник са пословним именом Регионални центар за управљање комуналним
отпадом ,,Регион Краљево'' доо, предложен од стране Координационог одбора за
управљање комуналним отпадом, учесница Споразума: град Краљево, општина Врњачка
Бања, Трстеник, Параћин и Рашка, као део документације у поступку регистрације
заједничког предузећа чијим функционисањем се настављају активности на заједничком,
дугорочном и одрживом регионалном управљању отпадом, на начин који има минималано
штетан утицај на животну средину и здравље људи, уз рационално коришћење ресурса и
поштовање савремених принципа управљања отпадом и примену начела избора
најоптималније опције за животну средину.
II
Саставни део ове одлуке је Уговор о оснивању друштва с ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територијама града Краљево и општина
Врњачка Бања, Параћин, Рашка, Трстеник.
III
Овлашћује се председник општине Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања
потпише Уговор из члана 1 ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број ___________ од 29.9.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Иван Радовић

