Скупштина општине Врњачка Бања, на ___ редовној седници одржаној дана _________. године,
на основу члана 13. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др.
закон), чл. 14. став 1. тачкe 10. и 40. и чл. 36. став 1., тачка 24. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
Општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен текст) донела је
О Д Л У К А
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА И
УДРУЖЕЊА ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА „АГРО БИЗНИС ИНКУБАТОР – СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ МЛАДИХ“
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на споразум о сарадњи између општине Врњачка Бања и
удружења Центар за децу и омладину из Врњачке Бање на реализацији пројекта „Агро бизнис инкубатор
– смањење незапослености младих“ чији је основни приоритет да допринесе унапређењу специфичних
знања и практичних вештина које су потребне за покретање сопственог бизниса, а чиме ће се допринети
смањењу незапослености младих и остварити економски раст.
Члан 2.
Главни циљ споразума је да за незапослене младе особе и студенте обезбеди подршку са
специјализованим знањима у раној фази покретања њихових бизниса путем покривања дела трошкова
(канцеларије и простор за истраживање, технологије и телекомуникацијске инфраструктуре),
административне подршке (законска регулатива, посете терена…), бизнис консалтинга (бизнис план,
менаџмент, маркетинг, PR).
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања буде
потписник Споразума о успостављању сарадње и Изјаве партнера програма или пројекта.
Председник општине посебним решењем именује координатора за праћење и реализацију
Споразума о сарадњи.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке нису потребна финансијска средства.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања и биће објављена у ''Службеном 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 члану 13. став 5. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон) који даје могућност органима јединица
локалне самоуправе да сарађују са невладиним организацијама, хуманитарним организацијама и другим
организацијама, у интересу јединице локалне самоуправе и становника са свог подручја. Одлуку о
успостављању сарадње, односно закључења споразума о сарадњи са невладиним организацијама,
хуманитарним организацијама и другим организацијама, сагласно претходно наведеним члановима
закона, доноси скупштина јединице локалне самоуправе.
Разлози за доношење ове одлуке огледају се у жељи да се оствари сарадња на привредним,
васпитно-образовним и свим другим пољима где за то постоје могућности и обострани интереси. Сви
органи ЈЛС ће тежити ка таквом начину деловања које ће стимулисати спровођење заједничког пројекта
чији је основни приоритет да допринесе унапређењу специфичних знања и практичних вештина које су
потребне за покретање сопственог бизниса, а чиме ће се допринети смањењу незапослености младих и
остварити економски раст.
Главни циљ споразума је да за незапослене младе особе и студенте обезбеди подршку са
специјализованим знањима у раној фази покретања њихових бизниса путем покривања дела трошкова
(канцеларије и простор за истраживање, технологије и телекомуникацијске инфраструктуре),
административне подршке (законска регулатива, посете терена…), бизнис консалтинга (бизнис план,
менаџмент, маркетинг, PR).
Финансијски ефекти
За реализацију ове одлуке нису потребна финансијска средства.
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