НАЦРТ ОДЛУКЕ
Скупштина општине Врњачка Бања на _________ редовној седници одржаној ____2017.
године, на основу члана 20 став 1 тачка 5) и члана 32 став 1 тачка 6) Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 9
Закона о комуналним делатностима ( „Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 13 Закона
о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Сл. гласник Републике Србије'', бр. 88/2011,
15/2016 и 104/2016), члана 2 и 4 Одлуке о комуналним делатностима (Службени лист општине
Врњачка Бања 6/2013 ) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), донела је
О Д Л У КУ
О ОТПОЧИЊАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
ШТЕДЉИВИМ „ЛЕД“ СВЕТИЉКАМА У ЗОНИ УЛИЦА, ПАРКОВА, ШЕТАЛИШТА,
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И СПОЉАШЊЕ ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ЦИЉУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И
ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
Покреће се поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства за замену
постојећих светиљки јавне расвете штедљивим светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на
јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу
реконструкције, рационализације и одржавање система јавног осветљења на територији општине
Врњачка Бања.
Члан 2
Утврђује се Општинско веће општине Врњачка Бања као Јавно тело у поступку
реализације пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете
штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и
спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу реконструкције,
рационализације и одржавање система јавног осветљења на територији општине Врњачка Бања.
Члан 3
Општинско веће ће Решењем формирати Стручни тим потребан за реализацију пројекта
јавно-приватног партнерства из члана 1 ове Одлуке и предузети све остале радње које претходе
поступку давања концесије у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама, Закона о комуналним делатностима и посебних прописа којима се ближе уређује
област из које је предмет концесије .
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог од дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: __________ од _________ 2017. године

Образложење
I ПРАВНИ ОСНОВ
Чланом 20 став 1 тачка 5) и члана 32 став 1 тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) прописано је:
“ Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:
…
5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском
саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина,
јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као
и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
…”
„Скупштина општине, у складу са законом:
…
6) доноси прописе и друге опште акте;
…“
Чланом 9 Закона о комуналним делатностима ( „Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)
уређено је:
„ Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено
уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих послова
из оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне самоуправе и вршиоца
комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији једне или
више јединица локалне самоуправе или на делу територије јединице локалне самоуправе.
Изузетно од става 1. овог члана, комуналне делатности из члана 2. став 3. тачка 6а) овог закона
не поверавају се, већ их могу обављати сви привредни субјекти који испуњавају прописане
услове.
Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке скупштине јединице
локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим
када се оснива јавно предузеће.
Пре доношења одлуке о поверавању комуналне делатности на делу територије јединице локалне
самоуправе, која је у складу са одредбама посебних закона или подзаконских аката, проглашена
за подручје од посебног значаја у смислу заштите природних добара или проглашена као
туристички простор у смислу закона којима се уређује туризам, јединица локалне самоуправе
прибавља мишљење управљача тог јавног добра, односно управљача тог туристичког простора.

Мишљење из става 4. овог члана управљач јавног добра, односно туристичког простора даје у
року од 30 дана, а уколико не поступи у том року, јединица локалне самоуправе може донети
одлуку из става 4. овог члана и без мишљења тог управљача.
Јединица локалне самоуправе не може донети одлуку о поверавању послова сахрањивања,
уређивања и одржавања гробља које је у својини цркве или верске заједнице, без сагласности те
цркве или верске заједнице.
На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из
буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или
делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују се одредбе закона
којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.“
Одредбама члана 4 Закона о комуналним делатностима прописано је да јединица
локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима,
доступности и континуитета комуналне делатности од општег интереса управљање комуналним
отпадом и одржавање депонија на територији општине Врњачка Бања у вези члана 2 и члана 4
Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 6/2013 )
којим је прописан поступак поверавања обављања комуналне делатности.
Чланом 13. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС",
бр.88/2011 и 15/2016) је дефинисано да јавно тело има право да самостално покрене поступак
реализације пројекта јавно – приватног партнерства (ЈПП) са елементима концесије за
коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби или обављања делатности од
општег интереса из своје надлежности, а као давалац концесије може бити:
1) Влада, у име Републике Србије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности
Републике Србије;
2) Влада аутономне покрајине, у име аутономне покрајине када су јавна тела и предмет
концесије у надлежности аутономне покрајине;
3) скупштина јединице локалне самоуправе, када су јавна тела и предмет концесије у
надлежности јединице локалне самоуправе;
4) јавно предузеће, односно правно лице овлашћено посебним прописима за давање
концесије.“
Чланом 4. тачка 7. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама дефинисано да је
јавно тело:
(1) државни орган, организација, установа и други директни или индиректни корисник
буџетских средстава у смислу закона којим се уређује буџетски систем и буџет, као и
организација за обавезно социјално осигурање;
II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ
Основни разлог за предлагање ове одлуке односи се на рационализацију расхода за
финансирање расхода за утрошену електричну енергију за јавну расвету, допринос енергетској

ефикасности као једном од националних циљева државе, унапређење амбијенталног изгледа
места коришћењем савремене технологије.
Процењена вредност утрошка електричне енергије за објекте јавне расвете у 2017.г. на
основу износа рачуна по новој цени електричне енергије у 2017.г. износи 45.201.857,82 динара.
Према анализама које су више пута рађене у протеклим годинама процена уштеда у потрошњи
електричне енергије ако се нови систем примени на целој територији општине Врњачка Бања био
би између 70% и 80% односно између 31 и 36 милиона динара годишње. Умањењем обухвата
овај проценат се умањује. Поступак припреме пројекта јавног приватног партнерства
подразумева да се изради студија оправданости пројекта која је и саставни део предлога
концесионог акта, на који сагласност даје комисија за јавно приватно партнерство. Ова студија
треба да дâ одговоре на питања о исплативости пројекта, временском року, опцијама у обухвату
територије општине, податке о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог
улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање
концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет
концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и
начина вршења надзора, и цене и опште услове за коришћење добара и обављање делатности као
и о другим питањима уређеним Законом о јавном приватном партнерству и концесијама.
Јавно тело утврђено овом одлуком – Општинско веће обезбедиће релевантну
документацију за одлучивање по овој одлуци.
У колико студија оправданости покаже да је могуће и да је финансијски оправдано ући у
реализацију овог пројекта јавног приватног партнерства и у ком облику као и на који рок
приступиће се изради предлога концесионог акта који подлеже претходној сагласности Комисије
за јавно приватно партнерство. након добијања позитивног мишљења од стране ове комисије овај
предлог разматраће Скупштина општине. У колико Скупштина донесе позитивну одлуку по овом
предлогу започиње поступак предвиђен Законом о јавном приватном партнерству и концесијама.
III ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ
Финансијска средства потребна за спровођење ове Одлуке обезбеђена су Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. за финансирање расхода рада стручног тима-комисије,
ангажовање одговарајућих стручних лица за израду појединих докумената прописаних законом.
IV СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Одлука ступa на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу општине.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Број: __________ од ___. 2017. године
РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Живорад Јаћимовић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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