
НАЦРТ ОДЛУКЕ 

 

Скупштина општине Врњачка Бања на _________ редовној седници одржаној 

____2014 године, у складу са чланом 2, 5, 9 и 13 Закон о комуналним делатностима ( 

„Сл.гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016), члан 3 у вези члана 2 став 1 тачке 1 и 2 Одлуке о 

комуналним делатностима ( Службени лист општине Врњачка Бања 6/2013 ), члана 36 

Статута општине Врњачка Бања (Службени лист општине Врњачка Бања 23/16 -

пречишћен текст), донела је:  

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 

Члан 1 

         У Одлуци о водоводу и канализацији ( Службени лист општине Врњачка Бања 

19/2014 -пречишћен текст) члан 2 мења се и гласи:  

„Обављање комуналне делатности из члана 1 ове Одлуке на територији општине 

Врњачка Бања врши Јавно предузеће за обављање комуналних делатностни 

„Белимарковац” Врњачка Бања, из Врњачке Бање и зависно друштво капитала Друштво са 

ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац, које је основало ово јавно предузеће" 

(у даљем тексту: "вршилац комуналне делатности“). 

 

Члан 2 

Члан 5 мења се и гласи:  

 „Јавни водовод путем ког ЈП "Белимарковац" снабдева водом насељена места 

Врњачка Бања, Врњци, Руђинци, Штулац, Гоч и Станишинци у смислу ове Одлуке 

обухвата:  

- магистрални цевовод од изворишта, бунара и акумулације  до постројења за 

пречишћавање воде за пиће са резервоарским простором; 

- филтерска постројења за пречишћавање воде за пиће, црпне станице, бунаре, 

резервоаре и каптиране изворе; 

- Водоводне мреже - на подручју насељених места Врњачка Бања, Врњци, Руђинци, 

Штулац, Гоч и Станишинци;  

- дистрибутивни цевовод од резервоара до мерног инструмента потрошача, 

склониште за мерни инструмент-водомер, укључујући и водомер; 

- уређена и заштићено изворишта односно водозахвате са објектима, опремом и 

зонама санитарне заштите и то: 

 каптиране изворе 

 водозахватне грађевине и буичне преграде на отвореним 

речним токовима Врњачке, Каменичке, Ћелијске и Гочке реке; 

 брану и акумулацију; 



 подземне бунаре у Витојевачком пољу и Угљареву са 

опремом; 

 артерске бунаре; 

 

 Јавни водовод путем ког Друштво са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ 

Грачац врши снабдевање водом становништво и привреду на подручју насељених 

места Вранеши, Вукушица, Отроци, Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, 

Липова и Врњци, у смислу ове Одлуке, обухвата: 

- магистрални цевовод од изворишта, каптаже и бунара до постројења за 

пречишћавање воде за пиће са резервоарским простором; 

- филтерска постројења за пречишћавање воде за пиће, црпне станице, бунаре, 

резервоаре и каптиране изворе; 

- Водоводне мреже - на подручју насељених места Вранеши, Вукушица, Отроци, 

Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, Липова и Врњци;  

- дистрибутивни цевовод од резервоара до мерног инструмента потрошача, 

склониште за мерни инструмент-водомер, укључујући и водомер; 

- артерски бунар. “ 

 

Члан 3 

 

 

Задужује се Општинска управа општине Врњачка Бања да сачини пречишћен текст 

ове Одлуке која ће се објавити у Сл. листу општине Врњачка Бања.   

 

Члан 4 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном. листу      

општине Врњачка Бања“.  

           

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број:  ___  -_____/17 од ___. ___.2017. године  

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                                                    Иван Радовић, с.р. 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Одлуке о изменама одлуке о водоводу и канализацији 

на територији општине Врњачка Бања садржан је у одредбама члана 2 став 3 тачке 1) и 2) 

Закона о кoмуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', број 88/11и 

104/2016), којим се прописује да је снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода комунална делатност, члана 20 тачка 5 Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/2014 - др. закон и 

101/2016 - др. закон) и члана 14 Статута Општине Врњачка Бања (''Сл. лист Опшптине 

Врњачка Бања'',  23/16-пречишћен текст) којима је прописано да Општина, преко својих 

органа, у складу са Уставом и законом уређује и обезбеђује обављање комуналне 

делатности пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских 

и отпадних вода.  

 Разлог за доношење ове Одлуке је став Скупштине општине садржан у Решењу 

о давању претходне сагласности на спровођењу поступка преноса удела у Једнодомном 

друштву са ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' Грачац које је донела СО Врњачка 

Бања бр. 9-401/17 од 29.6.2017.године, којим је дата претходна сагласност на спровођењу 

поступка преноса удела у висини од 100% Једнодомном друштву са ограниченом одговорношћу 

''Врући извори'' Грачац, чији је оснивач Јавно предузеће за обављање комуналних делатности 

''Бели извор'' Врњачка Бања, као једини члан Друштва, на Јавно предузеће за обављање 

комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања, у складу са чл.175. Закона о привредним 

друштвима (''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15). На основу наведеног усвојена 

је регистрациона пријава и упис члана друштва 100% удела Јавног предузећа за обављање 

комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања од стране Агенције за привредне регистре, 

дана 29.08.2017. године. 

Предлажемо доношење одлуке о изменама и допунама одлуке о водоводу и 

канализацији имајући у виду да се предузеће ''Врући извори'' Грачац својим пословањем, у 

протеклом периоду, показало као добро решење у обављању комуналних делатности које 

су незаменљив услов живота грађана на сеоском подручју општине Врњачка Бања на 

основу чега се закључује да треба да настави све даље активности на обављању 

комуналних делатности на сеоским подручјима општине Врњачка Бања и то између 

осталог вршећи снабдевање водом становништва и привреда на подручју насељених 

места: Отроци,  Вукушица, Вранеши, Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, Липова и 

Врњци. 

 Како ово предузеће већ одржава водовод „Врући извори I и II“, у поступку је 

преузимања водовода „Златац“ у Подунавцима и „Грозничевац“ у Рсавцима, а предстоји 

презимања других водовода на сеоском подручју општине, од стране Комисије за 

примопредају, уочени су основни проблем водоснабдевања на сеоском подручју, а то су 

квалитет и количина воде,  затим смањење издашности изворишта, недовољан пречник 

цеви које и поред тога што има на ресурсима воде не обезбеђују њен транспорт до 

потрошача, дотрајалост водоводних мрежа тамо где водоводи постоје у доста случајева су 

азбестне цеви и евидентна застарелост цеви које услед пуцања или иструлелости 

проузрокују огромне губитке у систему. Због огромних осцилација притисака и 

нерегулисаног система, односно висинских зона, доста цеви је поддимензионисано по 

питању радних притисака, проблеме ствара и непостојање пречистача у сабирним 

коморама и бунарима и немогућност коришћења хемијских средстава за пречишћавање 

воде, непостојање резервоара за воду, као и непостојање организованог система за 

дистрибуцију воде и реконструкцију водоводних линија.  



 Такође, констатовани су и проблеми и постојање врло оскудне техничке 

документације изведеног стања, па је потребно израдити исту и сву постојећу мрежу 

реконструисати.  

   

 Финансијска средства потребна за спровођење ове Одлуке: Закон о комуналним 

делатностима, прописује да је код комуналних делатности, као делатности од општег 

интереса, јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим 

вршењем и иста се обезбеђују у складу са програмом пословања за текућу годину на који 

сагласност даје оснивач.  

Ступање на снагу: 

Предлог да Одлука ступи на снагу осам дана од дана објављивања у службеном 

гласилу општине даје се из разлога стварања услова за обављање делатности од општег 

интереса пречишћавање и дистрибуцију пијаће воде и благовременог доношења програма 

пословања. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 Број:             -_____/17 од ___. ___.2017. године  

 

 

Обрађивач  

Извршилац на пословима  

привреде и друштвених делатности 

 

Гордана Радичевић 

_________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

                                                                                                     Славиша Пауновић                     

                                                                                        ________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


