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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

75. 

Председник Општине Врњачка Бања 

на основу чл.21,22,26 и 27 Закона о јавној 

својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл.4 Закона о 

комуналним делатностима ( "Сл. гласник 

РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), чл.55 

став 1.тачка 15. Статута општине Врњачка 

Бања ("Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19), донео је, 

 
О Д Л У К У  

О давању на коришћење моторног возила за 
сакупљање и одвоз комуналног отпада 
Јавном предузећу „Бањско зеленило и 

чистоћа“ Врњачка Бања 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком општина Врњачка 

Бања прихвата пренос права коришћења 
моторног возила за сакупљање и одвожење 
комуналног отпада на временски период од 
шест месеци, без накнаде ближих 
карактеристика наведених у овој одлуци са 
ЈКП „Градска чистоћа“ Београд на општину 
Врњачка Бања о чему је Одлука ЈКП  
„Градска чистоћа" Београд бр. 4375/6 од 
09.03.2020.год. 
 

Члан 2. 
Овом  Одлуком  се сада, а имајући у 

виду чл.1. исте , Јавном предузећу „Бањско 
зеленило и чистоћа“ (у даљем тексту ЈП 
Бањско зеленило и чистоћа) даје на 
коришћење од стране општине Врњачка 
Бања моторно возило за сакупљање и одвоз 
комуналног отпада, које возило је одлуком 
ЈКП  „Градска чистоћа" Београд бр. 4375/6 
од 09.03.2020.год,  дато општини Врњачка 
Бања на привремено коришћење без 
накнаде, на период од шест месеци а у циљу 
обављања делатности пружања комуналних 
услуга од значаја за остварење животних 
потреба физичких и правних лица односно 
делатности од општег интереса, и то возило 
следећих техничких карактеристика: 
 

           Гаражни број: 567  
Марка возпла: MERCEDES BENZ 

FAUN  
Тип возила: AXOR 1824 ROTOPRESS 

516  

            Година производње: 2008, 

            Број мотора: 902913 00 756225  

Број шасије: WDB950501 1L 356535  

Боја каросерије – 2М наранџаста 

Облик каросерије – теретно затворено 
смеће 

Намена: сакупљање и одвожеље 
комуиалног отпада  

регистарска ознака возила: BG 1812 IF 

 

Члан 3. 

          Јавно предузеће „Бањско зеленило и 

чистоћа Врњачка Бања преузима на 

коришћење наведено возило из чл.2 ове 

Одлуке и у обавези је да исто користи у 

складу са природом и наменом ствари  са 

пажњом доброг домаћина, да истим управља 

у складу са чл.24 Закона о јавној својини, 

односно да исто одржава, обнавља и 

унапређује и региструје уз сагласност 

надлежног органа општине Врњачка Бања, у 

свему сагласно важећим законским 

прописима за ову врсту покретних ствари и 

другим важећим актима општине Врњачка 

Бања. 

Члан 4. 

         Јавно предузеће „Бањско зеленило и 

чистоћа“ Врњачка Бања нема право 

располагања, отуђења, стављања заложног 

или ког другог стварног права на описаном 

возилу. 

Члан 5. 

        Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 

возила из чл.1 ове Одлуке а након 

преузимања возила од стране ЈКП „Градска 

чистоћа“ Београд закључи Уговор са ЈП 

„Бањско зеленило и чистоћа“ којим ће се 
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ближе прецизирати услови коришћења 

предметног возила  као и све обавезе 

корисника које произилазе из коришћења 

истог. 

            По закључењу уговора извршиће се 

записничка примопредаја возила ближе 

описаног у чл.1 ове Одлуке, између општине 

и ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“. 

           Возило из чл.1 ове Одлуке се не може 

уписати на име корисника права код 

надлежног органа унутрашњих послова. 

          За спровођење ове одлуке задужена је 

Служба за општу управу Општинске управе 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 6. 

         Ова Одлука ступа на снагу 8 – ог дана 

од дана објављивања у Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-299/20 од 18.3.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић с.р. 

________________________________ 

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

 

76. 

 На основу члана 15.став 1. тачка 

12. Закона о локалним изборима (''Сл. 

гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одлука УС, 

54/11, 83/14-др закон и 12/20), члана 100. 

Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о 

мерама за време ванредног стања 

(„Службени гласник РС“, број 31/20), 

Изборна комисија општине Врњачка Бања за 

избор одборника Скупштине општине 

Врњачка Бања,  на седници одржаној дана 

16. марта 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 

2020. ГОДИНЕ 

 

 1. Прекидају се све изборне 

радње у спровођењу избора за одборнике 

Скупштине општине Врњчка Бања, 

расписаних за 26. април 2020. године, док 

важи Одлука о проглашењу ванредног стања 

(„Службени гласник РС“, бр.29//20). 

 2. Престају да теку сви рокови за 

вршење изборних радњи у поступку 

спровођења избора из тачке 1. овог решења, 

утврђени Законом о локалним изборима 

(''Сл. гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одлука 

УС, 54/11, 83/14-др закон и 12/20) и 

Одлуком о координираном спровођењу свих 
избора расписаних за 26. април 2020. године 

(''Сл.гласник РС'', бр.21/20). 

 3. Нови рокови за вршење 

изборних радњи у поступку спровођења 

избора за одборнике Скупштине општине 

Врњачка Бања биће утврђени у складу са 

временом наставка спровођења изборних 

радњи које ће бити установљено одлуком о 

престанку ванредног стања, када се за то 

стекну услови. 

 4. Све до сада предузете изборне 

радње у поступку спровођења избора из 

тачке 1. ове одлуке остају на правној снази. 

 5. Ово решење објавити у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 

 
Број: 013-20/20-1 

У Врњачкој Бањи, дана 16.3.2020.године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКЕ  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

Вања Лазовић с.р. 
 

                                                                              

________________________________________ 
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