
Скупштина општине Врњачка Бања  на ___ седници, одржаној дана   __2017.годинe, на 
основу  чл.22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16),  чл. 31. 
став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању ЈКП  ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.6/16), чл.3. Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2017.годину (''0Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/17)  и чл. 36.став 1. тачка 9б Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

у вези одлуке  Надзорног одбора одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања о 
расподели добити 

 
Скупштина општине Врњчка Бања је упозната са  Одлуком Надзорног одбора одбора ЈКП 

''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања о расподели добити исказаном у финансијском 
извештају  за 2016.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 
одлуком бр.1600/2017  од 26.6.2017.године, којом се добит у износу од 574.000,00 динара 
распоређује на нераспоређен добитак текуће године. 

Како је чл.3. Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.7/17), а у складу са чл.58. став 2. Закона о јавним предузећима, 
предвиђено да су јавна предузећа  дужна да 50% остварене добити, по завршном рачуну за 
претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања до краја 2017.године, то се задужује 
Надзорни одбор овог предузећа да у најкраћем року донесе одговарајући акт и поступи по 
наведеној одредби. 
 Скупштина општине је на становишту да се искључиво поступањем у складу са ставом 2. 
овог закључка, даје сагласност на одлуку о расподели добити. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: _________/17 од _____2017.године 
 

     О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл. 22. став 1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16), којим се регулише да Надзорни одбор доноси 
одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака, с тим да у ставу 3, истог члана да се ова 
одлука доноси уз сагласност надлежног органа јединице лок.самоуправе надлежни, а  чл. 31. став 
1.тачка 9. Одлуке оснивању ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.6/16), да одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка, доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност јединице локалне самоуправе. 

Одредбом чл.58. став 2. Закона о јавним предузрћима, је прописано да је јавно предузеће 
дужно да део остварене добити уплати у буџет јединице лок.самоуправе по завршном рачуну за 
претходну годину, а да се висин и рок за уплату одређују одлуком о буџету за наредну годину. 
Како је чл.3. Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.7/17), предвиђено да су Јавна предузећа  дужна да 50% остварене добити, по 
завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања до краја 
2017.године, то се предлаже да Надзорни одбор овог предузећа да у најкраћем року донесе 
одговарајући акт и поступи по наведеној одредби, на који начин се сматра да је дата сагласност на 
тај акт. 
 О овом акту, Мишљење је дао Одсек за буџет и финансије бр. 400-1396/17 од 
21.8.2017.године, које се дају у прилогу овог акта. 
 Разлози за доношење и објашњење правних института: Разлози за доношење решења 
садржани су у правном основу, односно обавези  јавних предузећа да оснивачу доставе на давање 
сагласности одлуку о расподели добити. 
 Средства за спровођење решења: За спровођење овог решења нису потребна додатна 
финансијска средства. 
 
 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 


