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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VI – БРОЈ  9 – ВРЊАЧКА БАЊА –   27.7.2010. ГОДИНЕ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
125.  

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 12. седници одржаној дана 
15.6.2010.године, која је наставак седнице од 
14.6. 2010.године,  на основу чл. 13. став 2. и 
3. и чл. 88. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'',  бр. 
129/07) и чл. 104. Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), донела је  
 

О Д Л У К У 
О  УСПОСТАЉАЊУ САРАДЊЕ 

(БРАТИМЉЕЊУ) ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И  
ОПШТИНЕ БЕН, РЕПУБЛИКА 

ФРАНЦУСКА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком успоставља се сара-
дња,  односно братски односи између опш-
тине Бен (Beynes), Република  Француска и 
општине Врњачка Бања, Република Србија. 
 

Члан 2. 
 Сарадња се успоставља на привре-
дним, научним, културним, спортским, 
васпитно-образовним и свим другим пољи-
ма где за то постоје могућности и обострани 
интереси.  
 

Члан 3. 
 Ближи облици и садржина сарадње са 
општином Бен из Фрнцуске уређују се 
Споразумом о пријатељству и успостав-
љању сарадње између општине Врњачка 
Бања, Србија и општине Бен,  Француска, 
који је  потписан 12.4.2010.године и чини 
саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 4.  
 Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка  

 
Бања потписује акта о конкретним облицима 
сарадње, о чему редовно извештава Скуп-
штину општине.  
 

Члан 5. 
 Средства за финансирање међусобне 
сарадње ће се обезбедити у буџету општине 
Врњачка Бања. 

 
Члан 6. 

 Ова одлука ће се доставити Влади 
Републике Србије на давање сагласности. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ће се објавити у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања'', 
након  прибављања сагласности Владе Репу-
блике Србије. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

 Број: 9-425/10 од 15.6.2010.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
 
126.  

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 12. седници одржаној дана 15.6.2010. 
године, која је наставак седнице од 
14.6.2010.године,  на основу чл. 13. став 2. и 
3. и чл. 88. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'',  бр. 
129/07) и чл. 104. Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), донела је  
 

О Д Л У К У 
О  УСПОСТАЉАЊУ САРАДЊЕ 

(БРАТИМЉЕЊУ) ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И  

ОПШТИНЕ МЕЗДРА, РЕПУБЛИКА 
БУГАРСКА 
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Члан 1. 

 Овом Одлуком успоставља се 
сарадња,  односно братски односи између 
општине Мездра, Република  Бугарска и 
општине Врњачка Бања, Република Србија. 
 

Члан 2. 
 Сарадња се успоставља на привре-
дним, научним, културним, спортским, 
васпитно-образовним и свим другим пољима 
где за то постоје могућности и обострани 
интереси.  
 

Члан 3. 
 Ближи облици и садржина сарадње са 
општином Мездра из Бугарске уређују се у 
складу са Меморандумом о пријатељству и 
сарадњи између општине Врњачка Бања, 
Република Србија и општине Мездра,  
Република Бугарска, који је  потписан 
18.4.2010.године и чини саставни део ове 
Одлуке. 
 

Члан 4.  
 Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка 
Бања потписује акта о конкретним облицима 
сарадње, о чему редовно извештава Скупш-
тину општине.  
 

Члан 5. 
 Средства за финансирање међусобне 
сарадње ће се обезбедити у буџету општине 
Врњачка Бања. 

 
Члан 6. 

 Ова одлука ће се доставити Влади 
Републике Србије на давање сагласности. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ће се објавити у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања'', 
након  прибављања сагласности Владе 
Републике Србије. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 020-66/10 од 15.6.2010.године  
 

 ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Петар Арсић,с.р. 
__________________________________ 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
127. 
             Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 41. седници 
одржаној дана 23.7.2010.год., а на основу 
чл.59.ст.1.тачка15. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09 ), и чл.33.Пословника 
о раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.7/09 ), донело је  
 
                             З А К Љ У Ч А К 
 
             1.Општинско веће је упознато са 
изменом Ценовника услуга Установе 
Спортски центар Врњачка Бања, који је 
усвојио Управни одбор Установе Одлуком 
бр. 01-680/10 од 14.7.2010.године. 
             2. Даје се сагласност на измену 
Ценовника услуга коришћења термина у 
хали спортова „Владе Дивац“ у Врњачкој 
Бањи, који је усвојио Управни одбор ове 
установе Одлуком бр. 01-680/10 од 
14.7.2010.године. 
             3.Саставни део овог закључка чини 
измена Ценовника услуга Установе 
Спортски центар који је усвојио Управни 
одбор ове установе Одлуком бр. 01-680/10 од 
14.7.2010.године. 
             4. Ценовник услуга ступа на снагу и 
примењује се од дана давања ове 
сагласности од стране оснивача. 
              5.Овај закључак објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКАБАЊА 

               Број: 38-10/10 од 23.7.2010.год. 
                                                                                              
   ПРЕДСЕДНИК                               
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                               Сеизовић Зоран,с.р. 
___________________________________ 
 
128.  
          Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 41. седници 
одржаној дана 23.7.2010.год., а на основу 
чл.59.ст.1.тачка15. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
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Бања'', бр.1/09 и 13/09), и чл.33.Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',бр.7/09 ), донело је 
 
                             З А К Љ У Ч А К 
 
             1.Општинско веће је упознато са 
изменом Ценовника услуга Установе 
Спортски центар Врњачка Бања, који је 
усвојио Управни одбор Установе Одлуком 
бр. 01-678/10 од 14.7.2010.године. 
             2. Даје се сагласност на измену 
Ценовника услуга коришћења путничког 
возила Фијат Дукато мини-бус 2,3 ЈТД, који 
је усвојио Управни одбор ове установе 
Одлуком бр. 01-678/10 од 14.7.2010.године. 
             3.Саставни део овог закључка чини 
измена Ценовника услуга Установе 
Спортски центар који је усвојио Управни 
одбор ове установе Одлуком бр. 01-678/10 
од14.7.2010.године. 
             4. Ценовник услуга ступа на снагу и 
примењује се од дана давања ове 
сагласности од стране оснивача. 
              5.Овај закључак објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКАБАЊА 

             Број: 38-11/09 од 23.7.2010.год. 
 
                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                    Сеизовић Зоран,с.р. 
______________________________________ 
 
129.  
           Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 41. седници 
одржаној дана 23.7.2010.год., а на основу 
чл.59.ст.1.тачка15. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), и чл.33.Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',бр.7/09 ), донело је  
 
                             З А К Љ У Ч А К 
 
             1.Општинско веће је упознато са 
допуном Ценовника услуга Установе 
Спортски центар Врњачка Бања, који је 

усвојио Управни одбор Установе Одлуком 
бр. 01-679/10 од 14.7.2010.године. 
            2. Даје се сагласност на допуну 
Ценовника услуга у бифеу у згради Општине 
Врњачка Бања, који је усвојио Управни 
одбор ове установе Одлуком бр. 01-679/10 од 
14.7.2010.године. 
            3.Саставни део овог закључка чини 
допуна Ценовника услуга Установе 
Спортски центар који је усвојио Управни 
одбор ове установе Одлуком бр. 01-679/10 
од14.7.2010.године 
            4. Ценовник услуга ступа на снагу и 
примењује се од дана давања ове сагла-
сности од стране оснивача. 
             5.Овај закључак објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКАБАЊА 

              Број: 38-12/10 од 23.7.2010.год. 
                                                                                             
         ПРЕДСЕДНИК 
                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                     Сеизовић Зоран,с.р. 
______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
130. 
 Председник општине Врњачка Бања, 
на основу чл чл.56. Статута општине 
Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка 
Бања", бр. 1/09и 13/09) Одлуке о монтажним 
објектима (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 
9/04, бр.4/05, бр.9/05, ''Сл.лист општине  
Врњачка Бања'', бр.4/06, бр.1/08,4/09и 5/09- 
пречишћен текст), чл.135.а. Одлуке о 
општем уређењу Врњачке Бање и одржавању 
јавне чистоће паркова, зелених и рекреа-
ционих површина (''Сл.лист општине 
Краљево'' бр. 12/94, 8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и 
«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр5/07 и 
13/09-др.одлука) и Одлуке о уклањању 
мањих монтажних објеката и других 
предмета и ствари постављених на јавним 
површинама без одобрења надлежног 
органа, који је донео Управни одбор ЈП 
''Бели Извор'' под бројем 01-2153-08 од 
26.5.2004. године, на коју Одлуку је 
Извршни одбор СО Врњачка Бања дао 
сагласност закључком бр. 356-30/04 од 
1.6.2004.године, донео је  
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                       З А К Љ У Ч А К  
                                                                

I. 
                 Врши се измена и допуна 
Закључка Председника општине Врњачка 
Бања о депозиту за уклањање мањих 
монтажних објеката са јавних површина 
(«Сл.лист општине Врњачка », бр5/06 и 5/10) 
у тачки I.тако што се иза тачке 5. додаје 
тачка 5а која гласи: 
„ 5а. бицикле за изнајмљивање 
У сваком појединачном случају висина 
накнаде у виду депозита за уклањање 
бицикле за изнајмљивање утврђује се у 
износу од 1.000,оо дин, са урачунатим ПДВ-
ом за ангажовање техничких средстава 
рада.“  
 

II. 
                     Овај Закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, објавиће 
се у ''Сл.листу општине  Врњачка Бања'', а 
примењује се од 1.04.2010.године. 
                            
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
               Бр: 400-790/10 од 16.7.2010.год. 
                                                                                      
      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

     132. 

                           Зоран Сеизовић,с.р.   
______________________________________ 
 
131.  
     На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'' бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину  
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функци-
онална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 50.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.03. 

Остали трошкови, функционална класифи-
кација 112, економске класификације 424, 
назив позиције Специјализоване услуге. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 424, назив позиције Специјали-
зоване услуге . 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр.403-858/10 од 
21.07.2010.године а по усменом налогу 
Председника општине. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.403-858/10 од 21.07.2010.године 
                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
                

             На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 20.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 7.02-
Физичка култура, функционална класифи-
кација 810, економске класификације 4819, 
назив позиције  Дотације спортским и 
омладинским организацијама .За наведени 



8 Страна 5     -   Број 9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    27.7.2010. године 
  

износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 4819, 
назив позиције  Дотације спортским и 
омладинским организацијама . 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања  бр.400-1009/10, на 
име организовања турнира у малом фудбалу-
„Вранеши 2010“. 
3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1009/10 од 23.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                    
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
133. 
        На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину  
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска класи-
фикација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 10.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.15. 
Накнаде за социјалну заштиту и помоћ у 
решавању стамбених проблема, функцио-
нална класификација 090, економске 
класификације 472, назив позиције Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 472, 

назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по поднетом 
захтеву Mладеновић Наташе бр.400-961/10 
од 06.07.2010. године на име недостајућих 
средстава на име исплате једнократне 
новчане помоћи за  превазилажење тешке 
материјалне ситуације. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-961/10 од 06.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
134. 
        На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину  
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функци-
онална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 15.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.15. 
Накнаде за социјалну заштиту и помоћ у 
решавању стамбених проблема, функцио-
нална класификација 090, економске 
класификације 472, назив позиције Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 472, 
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назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по поднетом 
захтеву Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој  бр.400-1027/10 од 
20.07.2010. године на име недостајућих 
средстава на име исплате једнократне 
новчане помоћи за  Вујовић Славиши из 
Врњачке Бање ради помоћи покривања тро-
шкова сахране свог рођака, Пешић Миомира. 
3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1027/10 од 21.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ              
   Зоран Сеизовић,с.р. 

                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
   Зоран Сеизовић,с.р. 

______________________________________ 
 
135. 
      На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину  
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 30.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.03. 
Остали трошкови, функционална класифи-
кација 112, економске класификације 482, 
назив позиције Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног нивоа власти 
другом. За наведени износ умањиће се 

планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 482, назив позиције 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом.. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр.400- 883/10 од 
09.07.2010.године а по достављеном уговору 
о поравнању којим се Опшптина обавезала 
да Радичевић Милораду на име исплате 
нематеријалне штете настале уједом пса 
луталице исплати износ од 30.000 динара.  
3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-883/10 од 09.07.2010.године 
 

______________________________________ 
 
136. 
        На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска класи-
фикација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 15.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 2. 
Oпштинска управа, функционална класифи-
кација 111, економске класификације 414, 
назив позиције Социјална давања запосле-
нима. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 



8 Страна 7     -   Број 9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    27.7.2010. године 
  

планирана позиција 414, назив позиције 
Социјална давања запосленима. 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по донетом 
Решењу Начелника Општинске управе 
бр.400-1029/10 од 22.07.2010. године због 
недостајућих средстава на име исплате 
солидарне помоћи за  Чеперковић Сању, на 
име помоћи због болести. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-1029/10 од 23.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                    
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
137. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'',  
бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 63.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.02. 
Остали трошкови, функционална класифи-
кација 112, економске класификације 416, 
назив позиције Награде, бонуси и остали 
посебни расходи. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 416, 

назив позиције Награде, бонуси и остали 
посебни расходи. 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр.400- 864/10 од 
09.07.2010.године, а по достављеном решењу 
председника Општине Врњачка Бања о 
усвајању Извештаја Комисије за спровођење 
поступка за доделу награда најбољи 
најбољем „др. Зоран Ђинђић“ за 
2010.годину. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-864/10 од 09.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
138. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'',  
бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), Решења СО бр.9-
288/10 председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину  
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функци-
онална класификација 110, економска класи-
фикација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 15.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.02. 
Средства за рад председника општине, 
Оопштинског већа и њихових радних тела, 
функционална класификација 112, 
економске класификације 416, назив 
позиције Награде, бонуси и остали посебни 
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расходи. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 416, назив позиције 
Награде, бонуси и остали посебни расходи. 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр.9-288/10 од 
13.07.2010.године а по достављеном решењу 
Скупштине општине бр.9-288/10 од 
1.07.2010.године додели признања поводом 
Дана општине Врњачка бања – 14.Јули и то  
за доделу награде Јелени Црноглавац због 
успеха „Brain Wave“ тима чији јечлан, који је 
освојио 1 место на државном такмичењу 
Microsoft Imagine Cup-a у категорији 
Software desing.  
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.9-288/10/10 од 13.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ              
   Зоран Сеизовић,с.р. 

                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
   Зоран Сеизовић,с.р. 

______________________________________ 
 
139. 
       На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функци-
онална класификација 110, економска класи-
фикација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 30.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.03. 
Остали трошкови, функционална класифи-

кација 112, економске класификације 482, 
назив позиције Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног нивоа власти 
другом. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 482, назив позиције 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом.. 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр.400-988/10 од 
06.07.2010.године а по достављеном уговору 
о поравнању којим се Општина обавезала да 
Новичић Војиславу на име исплате 
нематеријалне штете настале уједом пса 
луталице исплати износ од 30.000 динара. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-973/10 од 06.07.2010.године 
 

______________________________________ 
 
140. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'',  
бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину  
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска класи-
фикација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
бруто износу од 142.500,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.02. 
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Средства за рад председника општине, 
Општинског већа и њихових радних тела, 
функционална класификација 112, еконо-
мске класификације 416, назив позиције 
Награде, бонуси и остали посебни расходи. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 416, назив позиције Награде, 
бонуси и остали посебни расходи. 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр.400-856/10 од 
20.07.2010.године а по достављеном захтеву 
Противградних стрелаца на територији 
општине Врњачка Бања на име исплате 
накнада. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-856/10 од 20.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ               
   Зоран Сеизовић,с.р. 

                                            На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  

______________________________________ 
 
141. 
      На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.годину (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„'', бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 30.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.03 
– Остали трошкови, функционална класифи-

кација 112, економске класификације 482, 
назив позиције  Порези,обавезне таксе и 
казне. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 482, назив позиције  
Порези,обавезне таксе и казне . 
2.Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања  бр.400-992/10, на 
име надокнаде штете Рајковић Миланки 
настале уједом пса луталице. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-992/10 од 09.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
142. 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину  
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска класи-
фикација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 18.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 7.02. 
Физичка култура, функционална класифи-
кација 810, економске класификације 48191-
назив позиције Дотације спортским и 
омладинским организацијама. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 
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481911, назив позиције Дотације спортским 
и омлад.организацијама. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу општинског већа бр.400- 952/10 од 
06.07.2010.године.  
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Бр.400-952/10 од 09.07.2010.године 

 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                    
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ 
 
143.  
 Управни одбор Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања, на 18. редовној 
седници, одржаној дана 14.7.2010.године, на 
основу чл.22. Статута Установе Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања бр. 16/08 
од 24.11.2008.године, донео је следећу  
 

ОДЛУКУ 
 Усваја се измена Ценовника за 
коришћење термина у хали спортова ''Владе 
Дивац'', тако што се брише трећа табела у 
Ценовнику која гласи: '' За одигравање 
утакмица'', а прва и друга табела које гласе: 
''За одржавање тренинга'' и ''За коришћење у 
сврху рекреације'', мењају се у делу који 
гаси: ''по сату'' и сада гласе: ''по термину'' из 
разлога што ови термини подразумевају 
времнски интервал од 90 минута, а не 60 
минута. 
 

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ 
''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' 

Деловодни број: 01-680/10 од 
14.7.2010.године 

 
 Зам.председника Управног одбора  
  Драгомир Живковић,с.р. 
 
ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ТЕРМИНА У 
ХАЛИ СПОРТОВА ''ВЛАДЕ ДИВАЦ'' 

 
За одржавање тренинга 
ТЕРМИН 8,00 – 3.000,00 По 

16,00 
часова 

рсд +ПДВ термину 

ТЕРМИН 16,00 – 
24,00 
часова 

4.000,00 
рсд +ПДВ 

По 
термину 

 
За коришћење у сврху рекреације 
ТЕРМИН 8,00 – 

24,00 
часова 

3.000,00 
рсд са 
ПДВ 

По 
термину 

 
За коришћење мале сале за тренинг и 
рекреацију 
ТЕРМИН 8,00 – 

24,00 
часова 

1.500,00 
рсд +ПДВ 

По сату 

ТЕРМИН 8,00 – 
24,00 
часова 

200,00 
Рсд+ПДВ 

По сату по 
једном 
столу 

 
За коришћење сале за бокс мечеве 
ТЕРМИН Дан - 

турнир 
25.000,00 
РСД+ПДВ 

 
За коришћење термина спортских клубова са 
територије општине Врњачка Бања 
 Хала Мала  сала 
ТЕРМИН 1.200,00 рсд 

+ПДВ 
500,00 рсд 
+ПДВ 

 
Напомена: Термин подразумева временски 
интервал од 1 час и 30 минута.  
 
  Установа''Спортски центар'' 
                Директор,  
       Андрија Боћанин,с.р. 
______________________________________ 
 
 
144. 
   
 Управни одбор Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања, на 18. редовној 
седници, одржаној дана 14.7.2010.године, на 
основу чл.22. Статута Установе Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања бр. 16/08 
од 24.11.2008.године, донео је следећу  
 

 
 

ОДЛУКУ 
 
 Усваја се допуна асортимана пића и 
Ценовник за иста, у бифеу у Општини 
Врњачка Бања по следећем: 
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1. Кафа .....  ком.         10,00 дин. 
2. Ч а ј ...........  ком.           10,00 дин. 
3. Минерална газирана вода ......  
      чаша 0,2 л         10,00 дин. 
4. Густи сок...     чаша 0,2 л         30,00 дин. 
5. Газирани сокови.. чаша 0,2 л          
          20,00 дин. 
_____________________________________ 

 6.Минерална негазирана вода –стаклена 
флашица 0,25 л ............30,00 дин.        
Минерална негазирана вода –пластична 
флашица 0,25 л .......        35,00 дин. 

   Драгомир Живковић,с.р. 

 7.Минерална газирана вода –стаклена 
флашица 0,25 л ................           30,00 дин. 
   Минерална газирана вода –пластична 
флашица 0,25 л .........       35,00 дин. 
8.Кока-кола оригинал-стаклена 
 флашица 0,25 л ...................      45,00 дин. 
   Кока-кола оригинал-пластична 
 флашица 0,25 л .................       50,00 дин. 
 
9. Швепс – стаклена флашица 0,25 л 
.........................................       45,00 дин. 
    Швепс – пластична флашица 0,25 л 
......................................        50,00 дин. 
10.Нес кафа кесица ''3 у 1''...      30,00 дин. 
     Нес кафа кесица ''2 у 1''.........30,00 дин. 
11. Капућино кесица ............      30,00 дин. 
 

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ 
''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' 

Деловодни број: 01-679/10 од 
14.7.2010.године 

    
 Зам.председника Управног одбора  
  Драгомир Живковић,с.р. 
______________________________________ 
 
145. 
 Управни одбор Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања, на 18. редовној 
седници, одржаној дана 14.7.2010.године, на 
основу чл.22. Статута Установе Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања бр. 16/08 
од 24.11.2008.године, донео је следећу  
 

 
ОДЛУКУ 

 Усваја се измена цена превоза 
минибусом за клубове и кориснике са 
територије општине Врњачка Бања, тако што 
ће постојећа цена од 25 динара, са ПДВ-ом 

по километру бити повећана на износ од 31 
динара са ПДВ-ом по километру. 
  

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ 
''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' 

 
Деловодни број: 01-678/10 од 

14.7.2010.године 
      
 Зам.председника Управног одбора  

______________________________________ 
 
146. 
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                            
ВРЊАЧКА БАЊА                                                              
Број: 01-  3555-08                                                               
Датум: 05.07.2010.год. 
 
 На основу  члана 24. Стаута Јавног 
предузећа за обављање комуналних дела-
тности ''Бели Извор'' из Врњачке Бање и 
Правилника о водоводу и канализацији бр. 
01-4087/1 од 09.10.2004. године Управни 
одбор предузећа на петнаестој седници 
одржаној дана 05.07.2010.године, донео је: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању цена водоводних и 

канализационих прикључака и остваривања 
права на прикључке, на подручју Месних 
заједница Врњачка Бања, Врњци, Руђици и 

Штулац 
 
I   ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ СТАМБЕНЕ 

ОБЈЕКТЕ 
 
-Накнада за остваривање права на водоводни 
прикључак на подручју МЗ Врњачка Бања: 
       - за насељена места Врњачка Бања и 
Липова ...................................10.000,00 динара 

- за Гоч  (за техничку воду).....100.000,00 
динара 

-Накнада за остваривање права на 
канализациони прикључак на подручју МЗ 
Врњачка Бања (Врњачка Бања и 
Липова)..................................10.000,00 динара  
-Накнада за остваривање права на водоводни 
прикључак на подручју  МЗ  Врњци, 
Руђинци и Штулац………… … 50.000,00 
динара  
-Накнада за остваривање права на 
канализациони прикључак на подручју  МЗ  



8 Страна 12     -   Број 9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    27.7.2010. године 
  

Врњци, Руђинци и Штулац……50.000,00 
динара. 
 
II  ЗА СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА КОЛЕ-
КТИВНО СТАНОВАЊЕ-СТАМБЕНЕ 
ЗГРАДЕ 
-Накнада  за остваривање  права  на  
водоводни прикључак за све кориснике се 
обрачунава по стамбеној или пословној 
јединици…............................ 25.000,00 динара 
-Накнада за остваривање права на 
канализациони прикључак за све кориснике 
се обрачунава по стамбеној или пословној 
јединици...............................25.000,00 динара  

 
 Напомена: Под стамбеном  јединицом 
подразумева се један стан или апартман. 
 
-У зависности од пречника прикључне 
водоводне линије накнада за остваривање 
права на водоводни прикључак била би 
независно од горе наведених накнади: 

- ф 5/4” и 6/4” …............. 60.000,00 динара 
-ф 2” ………………….. 100.000,00 динара 

      -ф 80 мм …………....... 150.000,00 динара 
      -ф 100 мм …………..... 200.000,00 динара 
 
III ЗА ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ БИЛО 
КОЈЕ НАМЕНЕ 
-Накнада  за  остваривање права  на  
водоводни  прикључак  за све кориснике  се  
обрачунава  према  броју  пословних 
јединица.................................25.000,00 динара 
-Накнада  за  остваривање  права  на  канали-
зациони  прикључак  за све кориснике  се  
обрачунава  према  броју  пословних 
јединица…...........................25.000,00 динара 
 
Напомена: Под пословном јединицом 
подразумева се један локал. 
 
Цене су утврђене без обрачунатог ПДВ-а. 
 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања'', а 
примењиваће се од 01.07.2010. године. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању цена 
водоводних и канализационих прикључака и 
остваривања права на њих, на подручју КО 
Врњачка Бања, Руђинци, Штулац и Липова 
бр. 01-3990-08 од 17.12.2008.године. 

 
                                             ПРЕДСЕДНИК  
             УПРАВНОГ ОДБОРА                       
                                      Стевчић Слободан,с.р.      
_______________________________________ 
 
147.       
                     
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                            
ВРЊАЧКА БАЊА                                                              
Број: 01- 3554-08                                                                
Датум: 05.07.2010.год. 
 
 На основу  члана 24. Стаута Јавног 
предузећа за обављање комуналних дела-
тности ''Бели Извор'' из Врњачке Бање и 
Правилника о водоводу и канализацији бр. 
01-4087/1 од 09.10.2004. године Управни од-
бор предузећа на петнаестој седници одр-
жаној дана 05.07.2010.године, донео је: 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању цена административних и 
техничких услуга  

ЈП "Бели Извор" Врњачка Бања  

Чл. 1. 
 Овом одлуком утврђују се цене 
административних и техничких услуга ЈП 
"Бели Извор". 
 Административне и техничке услуге 
обухватају послове на доношењу, изради и 
достављању решења о заснивању и престанку 
претплатничког односа корисника водовода 
и канализације, издавање потврда правним 
и физичким лицима, спровођење промена 
у књигама потрошача, издавање техничких 
услова за изградњу и реконструкцију водо-
вода и канализације, издавање техничких 
услова за прикључке на  водовод и кана-
лизацију, издавање техничких услова за 
раздвајање постојећих водоводних прикљу-
чака, издавање сагласности на техничку 
документацију, вршење контроле и стручног 
надзора при извођењу радова на комуналним 
и другим објектима. 

 
Чл. 2. 

 Цене административних и техничких 
услуга из члана 1. ове одлуке утврђује се у 
зависности од потребних капацитета-броја 
точећих места,  простора и пречника цевовода  
на који се објекат навезује-прикључује 
на мрежу комуналне инфраструктуре. 

 
I АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ 
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1. Израда, доношење и уручивање решења о 
заснивању претплатничких односа и увођење у 
евиденцију................................................... 600,00 динара  
2. Издавање потврда и промена имена у књигама 
потрошачa ..................................................250,00 динара 
3. Увођење у евиденцију на основу већ издатих 
решења и сагласности која нису реализована дo 
дана доношења ове одлуке (уговори и решења)  
.......................................................................250,00 динара 

II ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 
1. За изградњу  индивидуалних стамбених објеката 
намењених становању у зависности од потребних 
капацитета прикључака на мрежу комуналне 
инфраструктуре са точећим местом..................... 
2.500,00 динара 
 Поједини изрази  употребљени у овој 
одлуци имају следеће значење: 
 Под једним точећим местом подразумева се 
индивидуални објекат који има 1 WC, једно 
купатило и кухињу. 
 Под простором се подразумева стан–
једнособан, двособан и већи, гарсоњера, апартман, 
локал  у објекту. 
2. За реконструкцију и доградњу индивидуалних 
стамбених објеката намењених становању ако је 
објекат већ навезан на водовод и канализацију (ако 
се не повећава капацитет) ...................2.500,00 динара 
3. За реконструкцију и доградњу индивидуалних 
стамбених објеката намењених становању где се 
повећава оптерећење водоводне и каналитационе 
мреже............................................................2.500,00 динара 
4. За изгардњу и доградњу помоћних објеката 
(гараже , котларнице, оставе и сл.).....2.500,00 динара 
5. За помоћне објекте за обављање угоститељских 
делатности ...........................................     6.000,00 динара 
6. За помоћне објекте за остале делатности 
........................................................................3.000,00 динара 
7. За пољопривредне објекте, осим за 
фарме...........................................................6.000,00 динара 
8. За фарме, кланице, перионице, рибаре, објекте са 
технолошким процесом (млекаре, сириштаре, 
пунионице за сокове)...........................20.000,00 динара 
9. За изградњу пословно-стамбених објеката без 
обзира на структуру станова или апартмана у 
зависности од потребних капацитета прикључења 
на мрежу комуналне инфраструктуре........................ 
по простору 12.000,00 динара 
10. За стамбене објекте који се реконструишу, 
дограђују, надграђују и претварају у стамбени или 
пословни простор плаћа се као под тачком  
9......................................по простору    12.000,00 динара 
11. За хотеле...............по простору     20.000,00 динара 

12. За бензинске пумпе, производне објекте, 
стоваришта и сл. ..... по простору   20.000,00 динара 
13. За школе, болнице, спортске хале , објекте 
дечје и социјалне заштите и сл. .6.000,00 динара 
 
III УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗА ПРИКЉУ-
ЧАК НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ 
МРЕЖУ, РАЗДВАЈАЊЕ, ПРЕВЕЗИВАЊЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА  И ИЗМЕШТАЊЕ 
ВОДОВОДНОГ ШАХТА 
 У цени извођења прикључака садржани су: 
А) Tрошкови материјала који се уграђује приликом 
израде прикључка обрачунати по тржишним 
ценама у време извођења радова увећани за 15 % 
манипулативних терошкова које има ЈП „Бели 
Извор“, као и за одговарајући износ пореза. 
Б) Трошкови рада  на изради прикључка који 
произилази из цена норме часа одговарајућег 
радника и норматива датих у оквиру просечних 
норми у грађевинарству издатих од Савезне 
гарђевинске коморе и просечног времена припреме 
за израду прикључка (које износи просечно 2 норма 
часа вкв радника). 
 
IV ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
1. Легализација бесправних прикључака 
изграђених пре ступања на снагу Закона о 
комуналним делатностима и Закона о 
планирању и изградњи. 
Напомена: Плаћање се врши аналогно применом 
овог ценовника у зависности од врсте објекта. 
 
V УВОЂЕЊЕ У ЕВИДЕНЦИЈУ И ЗАСНИВАЊЕ 
ПРЕТПЛАТНИЧКОГ ОДНОСА  
За сваку засебну пословну, стамбену или 
апартманску јединицу ...................... 3.800,00 динара 
 
VI  ПРИВРЕМЕНО ИСКЉУЧЕЊЕ И ПОНОВНО 
УКЉУЧЕЊЕ 

-За индивидуалне стамбене објекте... 5.000,00 
динара 
-За предузећа и приватне радње.........20.000,00 
динара 

 
VII ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (избацивање воде из шахте 
приликом контроле и очитавања воде) 

-За индивидуалне стамбене објекте........600.00 
динара 
-За предузећа и приватне радње........1.800,00 
динара 

 
VIII ОСТАЛЕ НЕПОМЕНУТЕ АДМИНИ-
СТРАТИВНЕ УСЛУГЕ (опомене , обавшења и сл.) 

-За физичка лица....................................150.00 
динара 
-За предузећа и приватне радње...........500,00 
динара. 
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Чл. 3. 
 Ценом из члана 1. и члана 2. ове 
одлуке обухваћени су и послови издавања 
сагласности на техничку документацију и 
вршење контроле и стручног надзора на 
извођењу радова. 
 На цене из члана 2. ове одлуке 
обрачунава се ПДВ. 
 

Чл. 4. 
 Плаћање по овој одлуци врши се  ЈП 
"Бели Извор"  у року од 3 дана од дана 
достављања овереног обрачуна од стране 
надлежне службе ЈП "Бели Извор". 
 Овлашћени радник ЈП "Бели Извор"  
издаће подносиоцу захтева, односно кори-
снику  водовода и канализације оверену 
исправу као доказ да је уплата извршена и 
обавеза измирена. 
 Ако се подносиоцу захтева односно, 
кориснику  водовода и канализације услови 
изградња или реконструкција водоводне 
мреже приступиће се закључивању посебног 
писменог уговора којим ће се установити 
право у корист корисника  водовода на 
давање сагласности за прикључење нових 
потрошача на водоводну и канализациону 
мрежу коју је он изградио или реконстру-
исао о свом трошку. 
 

Чл. 5. 
 Ако се приликом контроле и 
техничког пријема утврди да од стране 
инвеститора нису испоштовани технички 
услови и сагласност ЈП "Бели Извор", објекат 
се не може прикључити на водовод и 
канализацију. 
 Претплатнику-кориснику водовода 
и канализације наложиће се да у одређе-
ном року отклони недостатке и прибави 
накнадну сагласност уз измирење свих 
обавеза а ако претплатник не поступи по 
налогу, обуставиће се испорука комуналних 
услуга од стране ЈП "Бели извор". 
 

Чл. 6. 
 ЈП "Бели Извор"издаће подносиоцу 
захтева - кориснику  водовода и канали-
зације потврду као доказ да се може издати 
употребна дозвола од стране надлежног 
органа Општинске управе општине Врњачка 
Бања ако  је објекат изграђен у свему према  
издатим техничким условима ЈП "Бели 
Извор". 
 

Чл. 7. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања'', а 
примењиваће се од 01.07.2010. године. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању цена 
административних и техничких услуга ЈП 
''Бели Извор'' Врњачка Бања на урбани-
зованом подручју општине Врњачка Бања 
бр. 01-3989-08 од 17.12.2008.године. 
                                                 
                                ПРЕДСЕДНИК                           
   УПРАВНОГ ОДБОРА                     
   Стевчић Слободан,с.р.     
_______________________________________ 
 
148.                            
ЈП «БЕЛИ ИЗВОР»                                                            
ВРЊАЧКА БАЊА                                                              
Број:  3556-08  
Датум: 05.07.2010.године 
 
         Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели 
Извор» из Врњачке Бање на петнаестој 
седници одржаној дана 05.07.2010.године, на  
основу члана 24. Статута предузећа,  донео је:  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању накнаде за одржавање 
водоводног прикључка 

 
 Овом одлуком се утврђује накнада за 
одржавање водоводног прикључка за дома-
ћинства (породичне стамбене куће и дома-
ћинства у зградама колективног становања, 
за сваког претплатника комуналних услуга 
појединачно) у износу  еквивале-нтном цени 
2м3 воде, по тарифи за домаћинства, што 
износи 42,40 динара. 
 Накнада за одржавање водоводног 
прикључка, за правна лица и приватне 
радње утврђује се у зависности од пречника 
водомера, и то: 

-за прикључке чији је пречник водомера 
мањи од 1“, накнада се обрачунава у 
износу  еквивалентном цени 2м3 воде, по 
тарифи за домаћинства, што износи 42,40 
динара; 
-за прикључке чији је пречник водомера 
већи или једнак  1“,или мањи или једнак 
пречнику од 2“, обрачунава се износ 
еквивалентан цени 8м3 воде, по тарифи 
за домаћинства, што износи 169,60 
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динара; 
-за прикључке чији је пречник водомера 
већи  од 2“, накнада се обрачунава у 
износу  еквивалентном цени 20м3 воде, 
по тарифи за домаћинства, што износи 
424,00 динара.                

 На износ накнаде за одржавање 
водоводног прикључка обрачунава се порез 
на додату вредност по стопи од 18%. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања'', а примењује 
се од 01.07. 2010.године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 5. став 1. тачка 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени лист 
РС“,бр.16/97 и 42/98), утврђено је да 
комујнална делатност пречишћавање и 
дистрибуција воде обухвата сакупљање, 
прераду, односно пречишћавање воде и 
испоруку  воде корисницима за пиће и друге 
потребе, водоводном мрежом до мерног 
инструмента потрошача. Из овог произилази 
да је водомер основно средство корисника 
комуналне услуге међутим, Законом о 
мерним јединицама и мерилима („Сл.лист 
СРЈ“,бр.80/94), у члану  41. став 4. утврђена 
је обавеза предузећа  да врши периодични 
преглед водомера, а Наредбом о мерилима за 
која је обавезан преглед („Сл.лист СЦГ“ бр. 
32/2003) утврђени су  рокови редовног 
прегледа водомера у зависности од протока, 
с тим што је предузеће у обавези да врши и 
ванредне поправке и замене водомере у 
случају квара.  
 Наплатом накнаде из изреке ове 
одлуке предузеће ће обезбедити средства за 
одржавање и контролу мерних инстру-
мената. 
                          
               ПРЕДСЕДНИК                                                                                              
               УПРАВНОГ ОДБОРА                                                                                                               
               Стевчић Слободан,с.р.    
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