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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА V – БРОЈ 2 – ВРЊАЧКА БАЊА – 20.02.2009. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
18. 

Општинско веће  општине Врњачка Бања 
на 4.седници одржаној 10.2.2009. године, на осно-
ву чл.14. став4. Одлуке о буџету општине Врња-
чка Бања за 2009. годину (Сл.лист општине Вр-
њачка Бања бр.28/08), чл. 50. Статута општине 
Врњачка Бања ("Сл. лист општине Краљево", 
бр.24/04) и чл.7. Одлуке о Општинском већу 
Општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине Кра-
љево", бр.22/04), донело је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о расподели средстава за социјалну заштиту 

из буџета општине 
       

Члан 1. 
Овом Одлуком ближе се утврђују кри-

теријуми за расподелу средстава намењених за 
социјалну заштиту из буџета општине Врња-
чка Бања.  

 
Члан 2. 

Расподела средстава намењених за соци-
јалну заштиту вршиће се сходно опредељеним 
средствима у буџету општине Врњачка Бања  на 
следећи начин: 
 
1. Једнократне новчане помоћи.................40% 
2. Побољшање услова становања социјално 
угрожених ...................................................   24% 
3. Субвенције за плаћање комуналних 
услуга............................................................  36% 
 

Члан 3. 
Права из ове Одлуке могу остварити 

лица са пребивалиштем најмање 1 годину на 
територији општине Врњачка Бања која се 
нађу у стању социјалне потребе. 
 
1. Једнократне новчане помоћи 
 

Члан 4. 
Право на остварење једнократне новча-

не помоћи, имају појединци или породице које 
се налазе у стању социјалне потребе,  изузетно 
тешке материјалне ситуације, а  коју не могу 
самостално да превазиђу и чија примања у 

текућој години не прелазе минимални ниво со-
цијалне сигурности утврђен Законом. 

Право на остварење једнократне новча-
не помоћи може се остварити у следећим случа-
јевима :  
- За набавку основних животних намирница; 
- За потребе лечења, набавку лекова и ортопед-
ских помагала; 
- Покривање трошкова сахране, 
- У другим изузетно тешким и ургентним ста-
њима  у којима се нађе појединац, породица или  
група људи (елементарне непогоде, техничке 
несреће, губитак посла и др.). 

Лица из става 1. ове Одлуке имају право 
на остварење једнокаране новчане помоћи само 
уколико исто нису остварили у Центру за соци-
јални рад општине Врњачка Бања, што се утвр-
ђује на основу извештаја Центра. 

 
Члан 5. 

Висина једнократне помоћи у току ка-
лендаске године може износити највише до из-
носа једне просечне месечне зараде у Општи-
ни, по задњем објављеном податку у  моменту 
одлучивања. 
 У сваком конкретном случају висина 
ове помоћи утврдиће се зависно од потреба и 
стања појединца, односно породице. 
       

Члан 6. 
Решење о остваривању права на једно-

кратну новчану помоћ доноси председник  оп-
штине, а на предлог општинског органа надле-
жног за послове социјалне заштите. 

 
2.Побољшање услова становања социјално 
угрожених 
 

Члан 7. 
Право на помоћ за побољшање услова 

становања социјално угрожених имају поједин-
ци или породице чија примања у текућој години 
не прелазе минимални ниво социјалне сигурно-
сти утврђен Законом, а која живе у стамбеном 
простору који је неопходно поправити због 
руинираности, дотрајалости или склоности па-
ду, може се одобрити помоћ набавком грађе-
винског материјала или покривање трошкова 
неопходних радова за санацију и стављање обје-
кта у функцију. 
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Помоћ из става 1. овог члана може се 
одобрити под условом да подносилац захтева 
достави  доказ о материјалном стању, праву 
својине или закупа тог стамбеног простора и 
предрачун радова сачињен од стране Дирек-
ције за планирање и изградњу или другог овла-
шћеног пројектанта.  

 
Члан 8. 

Висина помоћи може износити до пет 
просечних месечних зарада у календарској го-
дини у општини по задњем објављеном пода-
тку у моменту одлучивања по захтеву.  

У сваком конкретном случају висина  
опредељених средстава утврдиће се зависно од 
услова становања и потреба појединца, одно-
сно породице. 

Право на помоћ за побољшање услова 
становања могу остварити лица или породице 
која су остварила право на материјално обезбе-
ђење од стране Центра за социјални рад као и 
лица која су остварила право на једнократну 
новчану помоћ код Центра за социјални рад 
или општинског органа управе задуженог за 
социјална питања с тим да максимални износ 
одобрених средстава у току календарске 
године може износити највише до пет просе-
чних плата у општини, по званично објавље-
ним статистичким подацима. 

Право на овај облик помоћи може се 
остварити и по појединачној стамбеној једини-
ци која би се градила или гради у циљу реша-
вања стамбених потреба лица са посебним со-
цијалним потребама (социјално становање) у 
износу који је опредељен у ставу 1. овог члана.   

Право на помоћ за побољшање услова 
становања социјално угрожених не може ост-
варити лице односно породица која је радно 
способна и  одбија радно ангажовање по ма 
ком основу или лице односно породица која је 
ово право остварила код Центра за социјални 
рад. 

Члан 9. 
Решење о остваривању права на по-

моћ за пбољшање услова становања доноси  
председник општине, а на предлог општинског 
органа надлежног за послове социјалне зашти-
те. 

 
3.Субвенције за плаћање комуналних 
услуга 

 
Члан 10. 

    Утврђује се право на остваривање суб-
венција и то: 
- Накнада за утрошену воду и одношење и де-
поновање смећа 

- Утрошак електричне енергије. 

Право на остваривање субвенција по 
основу накнада за утрошену воду, одношење и 
депоновање смећа имају корисници МОП-а, 
преко Центра за социјални рад општине Врња-
чка Бања , корисници права на додатак за помоћ 
и негу другог лица оствареног преко Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања, породи-
це које имају хендикепирано лице (слепо лице, 
лице оболело од дистофије, лице оболело од 
церебралне парализе), породице палих бораца у 
ратовима од 1991. год до 1999. год. и храни-
тељске породице у којима су смештена деца без 
родитељског старања. 
  

Члан 11. 
Право на субвенцију наведена домаћин-

ства односно појединци остварују за потрошњу 
до 2 метара кубних воде по члану домаћинства, 
односно до максималног износа плаћања воде и 
одношења смећа од   120,00 динара месечно. 
 

Члан 12. 
 Право на остваривање субвенција по 
основу накнада за утрошену електричну енер-
гију имају корисници МОП-а, преко Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања, поро-
дице које имају хендикепирано лице (слепо ли-
це, лице оболело од дистофије, лице оболело од 
церебралне парализе).    
 

Члан 13. 
 Право на субвенцију наведена домаћин-
ства односно појединци остварују за потрошњу 
до првих 200 киловат часова месечно (зелена 
зона ),односно до максималног износа до 700,00 
динара месечно. 
       

Члан 14. 
 Приликом подношења захтева за оства-
ривање права за субвенције подносилац захтева 
прилаже следећа документа:  
- Захтев –изјава о броју чланова домаћинства, 

да нема других прихода нити других непо-
кретности осим стана (куће) у којој станује 
(образац се добија на писарници општине 
Врњачка Бања) 

- Фотокопија личне карте за све пунолетне 
чланове домаћинства 

- Пријава пребивалишта  
- Извод из матичне књиге рођених за све ма-

лолетне чланове домаћинства (фотокопија) 
- Фотокопија последњег обрачуна личних 

примања, 
-    Уверење о приходима по основу  поседовања  

непокретне имовине,   
- Потврда из школе или факултета о редо-

вном школовању. 
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- Уверење о незапослености издато од Наци-
оналне службе за запошљавање за радно 
способне чланове домаћинства. 

- Фотокопија последњег чека о исплаћеној 
пензији за чланове домаћинства који су 
пензионери 

- Потврда о висини основице која служи за 
обрачунавање пореза и доприноса за одго-
варајући квартал за чланове домаћинства 
кoји приватно обављају делатност. 

 
Члан 15. 

 О утврђивању права на остваривање 
субвенције по основу плаћања комуналних 
услуга и плаћање електричне енергије одлу-
чује стручни тим Центра за социјални рад и о 
истом сачињава извештај који доставља оп-
штинском органу надлежном за послове соци-
јалне заштите. 
 

Члан 16. 
 Решење о остваривању права субвен-
ције доноси председник општине, а на предлог 
општинског органа надлежног за послове со-
цијалне заштите. 
 

Члан 17. 
Средства за остваривање права из ове 

Одлуке обезбеђују се из буџета општине са по-
зиције Накнаде за социјалну заштиту  и помоћ 
у решавању стамбених проблема. 

 
Члан 18. 

Ступањем на снагу ове одлуке, преста-
је да важи Одлука о расподели средстава за 
социјалну заштиту из буџета општине (Сл. 
лист општине Врњачка Бања бр.16/08 и 25/08). 
 

Члан 19. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном листу оп-
штине Врњачка Бања». 
   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-198/09 од  10.2.2009.године 
                                  

                                            ПРЕДСЕДНИК   
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                              Зоран Сеизовић,с.р.  
______________________________ 
 
  19. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 4. седници одржаној дана 10.2.2009. год., 
на основу члана 48. Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005 - 
др. закон, 66/2005, 101/2005- др. закон, 62/2006 - 
др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 85/2006 и 

86/2006 - испр.), члана 14. Одлуке о буџету оп-
штине Врњачка Бања за 2009. год, (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08) и члана 59. 
став 1 тачка 21. Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр.1/09»), 
донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-ПРОЈЕКТИ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.17., функционална класифика-
ција 400, економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва – пројекти 
одобравају се средства у укупном износу од 
4.000.000 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 7.01. Спортски центар, функцио-
нална класификација 810, економске класифи-
кације 423, назив позиције Услуге по уговору у 
истом износу. 
 
2.Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева директног буџетског корисника 
број 400-172/09 од 5.2.2009.год. Општинске 
управе општине Врњачка Бања ради реализаци-
је пројеката који је добио начелну сагласност 
Закључком привременог органа Општине Врња-
чка Бања број 9-737/08 од 17.09.2008.г. на осно-
ву кога је закључен Уговор о пословној сарадњи 
број 110-127/08 од 23.09.2008.г и Закључка при-
временог органа Општине Врњачка Бања број 
9-737/08 од 16.10.2008.г. 
 
3.О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4.Ово Решење објавити у „Сл. листу Општине 
Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-172/09 од  10.2.2009.године 
 

                                         ПРЕДСЕДНИК 
 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
          ____________________________________ 
 
20. 

Општинско веће општине Врњачка Ба-ња 
на својој 4. седници одржаној дана 10.2.2009. го-
дине, на основу члана 48. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 
61/2005 - др. закон, 66/2005, 101/2005 - др. закон, 
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 
85/2006 и 86/2006 - испр.), члана 14. Одлуке о бу-
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џету општине Врњачка Бања за 2009.год., (''Служ-
бени лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08), 
члана 59 став 1 тачка 21 Статута општине Врња-
чка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања бр. 
1/09''), донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-ПРОЈЕКТИ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.17., функционална класифи-
кација 400, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва – про-
јекти одобравају се средства у укупном износу 
од 2.000.000 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 1.23. Сталне манифестације од 
значаја за општину, функционална класифика-
ција 473, економска класификација 424 Специ-
јализоване услуге у истом износу. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Захтева директног буџетског кори-
сника број: 400-173/09 од 5.2.2009. год. Оп-
штинске управе општине Врњачка Бања ради 
реализације пројеката Музиички фестивали од 
значаја за општину – Фестивал забавне музике 
Врњачка Бања, који су утврђени Одлуком о 
утврђивању музичких фестивала од значаја за 
општину Врњачка Бања ("Службени лист 
општине Врњачка Бања“ бр. 5/07). 
              
3.О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу Општине 
Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-173/09 од  10.2.2009.године 
 

                                      ПРЕДСЕДНИК 
 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                              Зоран Сеизовић,с.р. 
____________________________________ 

             
21.  

Општинско веће општине Врњачка Ба-
ња на својој 4.седници одржаној дана 
10.2.2009. године,  на основу  члана 48. Закона 
о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005, 
101/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 
63/2006 - испр. др. закона, 85/2006 и 86/2006 - 
испр.),  члана 14. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009. год.,(''Службени лист 

општине Врњачка Бања'' бр.28/08) и члана 59. 
став 1 тачка 21. Статута општине Врњачка Бања 
(«Сл. лист општине Врњачка Бања бр.1/09»), 
донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-ПРОЈЕКТИ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.17., функционална класифика-
ција 400, економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва – пројекти 
одобравају се средства у укупном износу од 
1.500.000 динара у корист следеће апроприја-
ције у разделу 1. Председник општине, Оп-
штинско веће и њихова радна тела, у глави 1.23. 
сталне манифестације од значаја за општину,  
функционална класификација 473, економске 
класификације 424, назив позиције Специјали-
зоване услуге. 
  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
име  спонзорства за реализацију снимања серије 
''Село гори, а баба се чешља'', Продукцијској 
кући ''Контраст студиос'', а на основу закључка 
Општинског већа бр.400-211/09 од 10.2.2009. 
године и уговора који ће се накнадно закључити 
између општине Врњачка Бања и Продукцијске 
куће ''Контраст студиос''. 
              
3.  О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу Општине 
Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-211/09 од  10.2.2009.године 
 

         ПРЕДСЕДНИК    
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         Зоран Сеизовић 
______________________________________ 

 
22. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 4. седници одржаној дана 10.2.2009. год, 
на основу члана 59. став 1. тачка 15.  Статута оп-
штине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 01/09), члана 27.став 1. и члана 28.став1. 
Закона о јавним предузећима и обављању дела-
тности од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 
25/00, 25/02, 107/05 и 123/07 и др. закон), члана 23. 
став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 17/97 и 42/98), члана 24. Одлуке о 
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организацији и раду Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних делатности „Бeли Извор“  
(„Сл. лист општине Краљево“, бр. 27/04) и чл. 18. 
Пословника о раду Општинског већа („Сл. лист 
општине Краљево“ бр.24/04 и  „Сл. лист општине 
Врњачка Бања“бр.7/08), донело је 
  

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и до-
пуни Одлуке о утврђивању цена воде и кана-
лизације, коју је донео Управни одбор Ј.П. 
„Бели Извор“ Врњачка Бања, број 01-253 од 
29.1.2009. год.. 
 
2. Саставни део овог закључка је Одлукa о из-
мени и допуни Одлуке о утврђивању цена воде 
и канализације број 01-253 од 29.1.2009. год. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у „Службеном листу оп-
штине Врњачка Бања“. 
 

Одлука о измени и допуни Одлуке о 
утврђивању цена воде и канализације ће се 
примењивати од 1.1.2009.год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 38-2/09 од  10.2.2009.године 
 

                                               ПРЕДСЕДНИК   
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Зоран Сеизовић, с.р.  
______________________________________ 

 
23. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 4.седници одржаној дана 10.2.2009. го-
дине, на основу члана 59.став 1. тачка 15.  Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 01/09), и чл. 18. Пословника о 
раду Општинског већа („Сл. лист општине Кра-
љево бр.24/04 и Сл. лист општине Врњачка Бања“ 
бр.7/08), донело је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

1. Даје се сагласност на  Предлог измена  и до-
пуна Одлуке о Привременом ценовнику Уста-
нове ''Спортски центар'' Врњачка Бања за кори-
шћење услуга  спортске хале („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр.9/08), који је донео Управни 
одбор Установе ''Спортски центар''  Врњачка Ба-
ња број 62/09 од 28.1.2009.године. 
  
2. Саставни део овог закључка је Предлог измена 
и допуна Одлуке о Привременом ценовнику 
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања за ко-

ришћење услуга  спортске хале, који се примењује 
од дана давања ове сагласности. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у ''Сл. листу општине Врња-
чка Бања.'' 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 38-1/09 од 10.2.2009.године 
 

                                                ПРЕДСЕДЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
24. 

На основу чл. 44. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“ бр. 9/02, 33/04 и 129/07). 
чл. 9. Закона о платама у државним органима и јав-
ним службама („Сл. гласник РС“ 34/01 и 62/06), чл. 
4. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и запосле-
них у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 
37/08), чл. 17. и 47.Одлуке о Општинској управи 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр. 10/06 и 
5/07) председник Општине Врњачка Бања, доноси 
 

ОДЛУКУ O ТРЕЋИМ 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 

ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, 
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата изабраних, именованих и поставље-
них лица и запослених у органима Општине Врња-
чка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр. 
5/08-пречишћен текст, 7/08 и 1/09) у чл. 11. у тачки 
2. лица која поставља председник општине после 
алинеје 1. додаје се алинеја 2. која гласи: 

„ – 13,33 за помоћника председника 
општине за економске развој“ 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а објавиће се у „Сл. листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-21/09 од 29.01.2009. 

                                        
                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Зоран Сеизовић, с.р. 
______________________________________ 
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25. 
На основу члана 48. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г.(«Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 
став 18 Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09) председник Општине Врњачка Бања 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
1. Из средстава утврдјених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у оквиру 
раздела 1.04., функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 80.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.12. Мртво-
зорство, функционална класификација 722, еко-
номске класификације 424, назив позиције Спе-
цијализоване услуге у износу од 80.000,00 дин. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
4819–Дотације осталим непрофитним институци-
јама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева директног буџетског корисника 
број 400-236/09  од 18.02.2009.год. Општинске 
управе општине Врњачка Бања.  
              
3.О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу Општине 
Врњачка Бања“. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  400-236/09 од 19.02.2009.год. 
      

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                          Зоран Сеизовић с.р. 

________________________________________ 
 
JAВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ 
 
26. 
 Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности «Бели из-
вор» из Врњачке Бање на основу члана 24. 
Статута предузећа, на четвртој седници одржа-
ној дана 29.01.2009. год., донео је: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА  
ВОДЕ И КСАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 

Врши се измена Одлуке о утврђивању 
цена воде и канализације бр.01-3984-08 од 
17.12.2008. године („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“ бр. 28/2008) на коју је дата сагласност 
Закључком надлежног органа оснивача бр. 38-
11/08 од 18.12.2008. године (Сл. лист општине 
Врњачка Бања бр. 28/2008) тако што се: ЦЕНА 
ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, под редним 
бројем 3. специјална болница утврђен проценат 
25% замењује процентом 55%, а утврђен 
проценат 75% замењује процентом 45%. 

Све остале одредбе основне Одлуке 
остају на снази. 

Ове измене и допуне Одлуке ступају на 
снагу добијањем сагласности оснивача, а при-
мењиваће се од 01.01. 2009. год. 

Измене и допуне одлуке објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Специјална болница за лечење и реха-
билитацију «Меркур» поднела је захтев број 01-
40334/1 од 18.12.2008. године којим предлаже 
да се постојећа одлука о утврђивању цене воде 
у делу цене за ову установу измени, тако што ће 
се утврђени проценат утрошене воде који се 
фактурише по ценама за основну здравствену 
заштиту ускладити са Планом мреже 
здравствених установа донетих од стране Владе 
Републике Србије. Уз захтев је достављен и 
План мреже здравствених установа објављен у 
„Службеном гласнику РС“ број 84/2008. 

На основу захтева донета је одлука као у 
изреци.   
 

                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                             УПРАВНОГ ОДБОРА 

Јасмина Вешковић с.р. 
_____________________________________ 

 
27. 

Управни одбор Установе “Спортски це-
нтар” Врњачка Бања на седници одржаној 
21.01.2009.год. је прихватио предлог ВД дире-
ктора за измене и допуне Привременог цено-
вника Установе “Спортски центар” Врњачка Ба-
ња за коришћење услуга Спортске хале на сле-
дећи начин: 

У Привременом ценовнику Установе 
“Спортски центар” Врњачка Бања за коришће-
ње услуга спортске хале («Сл. лист Општине 
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Врњачка Бања“ бр. 9/08) врше се следеће 
измене и допуне. 
 
-ТАЧКА 3. 

Бришу се став 1 и 2 ове тачке и став 1. 
сада гласи: 
“У термину од 08-24h,по цени од 3000 
RSD+PDV по сату” 
 
-ТАЧКА 5.  

Бришу се став 1 и 2 ове тачке и став 1. 
сада гласи:  
“У термину од 08-24h,по цени од 1500 
RSD+PDV по сату” 
 

Додаје се тачка 5/1 која гласи:  
“За коришћење мале сале у сврхе рекреативног 
играња стоног тениса,у термину од 08-24h,по 
цени од 200 RSD+PDV по сату” 
 
-ТАЧКА 7. 

Мења се тачка 7.став 1,2 и 3, па се у ставу 
1,2 и 3. додаје “у трајању од месец дана” иза речи 
PDV. 

 
-ТАЧКА 8. 

Брише се став 1.и додаје нови који гласи: 
“На утврђене цене из Привременог ценовника 
директор Установе може одобрити умањење до 
20% самостално, док за сва остала умањења 
преко 20%и ослобађања од плаћања Одлуку 
доноси Управни одбор Установе. 

Мења се став 2. и из њега се брише “које 
посебно афирмишу Врњачку Бању као спортску, 
културну и сајамско-конгресну дестинацију”. 

Брише се став 3. и додаје нови који сада 
гласи: 

“Умањење, односно ослобађање од пла-
ћања за постављање паноа и исписивање реклама 
може се одобрити Спонзорима по процедури из 
става 1. ове тачке.” 
 

                                           ПРЕДСЕДНИК  
                                           УПРАВНОГ ОДБОРА 

Драгомир Живковић с.р. 
______________________________________ 
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