
Скупштина општине Врњачка Бања  на __. седници, одржаној дана   

_____2019.године, на основу  чл.69. став 1.тачка 2) Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и чл. 40.став 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  одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања о  

успостављању  хипотеке на делу пословног простора у објекту Аутобуске станице у Врњачкој 

Бањи 

 

Члан 1. 

Даје се  сагласност на   одлуку Надзорног одбора ЈП за за превоз путника и 

транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, бр. 1524/2019 од 11.4.2019.године, 

којом се  успоставља  хипотека првог реда у корист Републике Србије, Министарства 

финансија-Пореске управе-Филијала Краљево на пословном простору описаном у чл.1.ове 

одлуке, ради обезбеђења јемства за репрограм пореза и доприноса за ЈКП ''Бањско 

зеленило и чистоћа'', до износа од 30.000.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

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

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: _____/19 од  ______2019.године 

         

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл. 69. ставу 1. тачка 2) 

Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16), којим се регулише да надлежни 

орган јединице локалне самоуправе ради обезбеђивања и заштите општег интереса у 

јавном предузећу, даје сагласност на: давање гаранција, авала, јемстава, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса. 

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. 

 Разлози за доношење и објашњење правних института: Разлози за доношење 

решења садржани су у правном основу, односно обавези давања сагласности на акт 

Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о успостављању хипотеке. 

 Средства за спровођење решења: За спровођење овог решења нису потребна 

додатна финансијска средства. 

  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
 

 


