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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА V – БРОЈ 8 – ВРЊАЧКА БАЊА – 29.05.2009. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋE 
 
161. 

Општионско веће општине Врњачка Бања 
на својој 12.седници одржаној дана 29.05.2009.г., 
по разматрању Правилника о коришћењу средста-
ва за репрезентацију у општини Врњачка Бања, а 
на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС'', бр.  129/2007),  Одлуке о 
утврђивању Програма рационализације расхода 
("Службени лист општине Врњачка Бања бр. 6/09), 
тачке В. Програма рационализације расхода дирек-
тних и индиректних корисника буџета Општине 
Врњачка Бања и јавних предузећа чији је оснивач 
општина Врњачка Бања, члана 59  Статута Општи-
не Врњачка Бања ("Службени лист општине Вр-
њачка Бања бр. 1/09) и чл. 33. Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња'', бр.7/09), донело је 
 

ПРАВИЛНИК 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 
У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови 
и начин коришћења средстава за репрезента-
цију за кориснике буџета и јавна предузећа чи-
ји је оснивач Општина Врњачка Бања (у даљем 
тексту: корисници буџета). 
 

Члан 2. 
Средства за репрезентацију планирају 

се годишње, буџетом и финансијским планом 
корисника буџета.  
 

Члан 3. 
У оквиру укупног износа средстава, 

месечно се прате и планирају износи по кори-
сницима права на репрезентацију, у складу са 
овим Правилником, према утврђеним намена-
ма коришћења средстава за репрезентацију. 

Планирањем и праћењем трошкова 
репрезентације обезбеђује се рационално и до-
маћинско понашање у трошењу средстава за 
ове намене. 
 

 

Члан 4. 
Контролу утрошка средстава за репрезен-

тацију врши Општинско веће приликом разматра-
ња периодичних извештаја о остваривању фина-
нсијског плана и годишњег финансијског изве-
штаја о остваривању усвојених финансијских пла-
нова корисника буџета. 
 

Члан 5. 
Средства за репрезентацију користе се, по 

правилу, за намене у земљи, а изузетно и у ино-
странству. 

Средства за репрезентацију могу да се ко-
ристе у иностранству под условом да је њихово 
коришћење одобрено решењем Општинског већа 
о одобравању службеног пута у иностранство.  
 

Члан 6. 
Средства за репрезентацију могу да се 

користе за следеће намене: 
– за угоститељске услуге које су у непосред-
ној вези са извршењем одређеног службеног 
посла 

– набавку пригодних поклона за лица која 
имају посебан значај за рад и пословање 
корисника буџета 

– коришћење услуга кафе кухиња/бифеа и 
– остале намене које имају карактер репрезен-
тације. 

Средства репрезентације користе се на начин и 
под условима утврђеним овим Правилником, у скла-
ду са  актима, упутствима и процедурама којима се 
уређују питања рачуноводства, контроле и плаћања 
улазне документације буџетских корисника. 
 

Члан 7. 
Право да користе средства репрезентације 

(у даљем тексту корисник репрезентације), имају: 
а) у Општини Врњачка Бања: 

 1. председник општине 
 2. заменик председника општине 
 3. председник Скупштине општине 
 4. заменик председника Скупштине оп-
штине 
 5. начелник Општинске управе 
 6. Секретар СО 
 7. друга лица која у писаној форми 
овласти председник општине 

Председник општине доноси план репре-
зентације којим ближе уређује износ репрезен-



 Страна 2     -   Број 8.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.05.2009. године 
  

тације и динамику коришћења репрезентације 
за кориснике репрезентације у зависности од 
расположивих средстава у буџету и остварења 
прихода.  

 
б) остали корисници буџета: 

 1. председник УО 
2. директор 

 3. друга лица која у писаној форми 
овласти директор 

Директор доноси план репрезентације 
којим ближе уређује износ репрезентације и 
динамику коришћења репрезентације за кори-
снике репрезентације у зависности од располо-
живих средстава у финансијском плану и 
остварења прихода. 
 

Корисник репрезентације одговоран је 
за економично и целисходно трошење средста-
ва репрезентације. 
 

Члан 8. 
Средства за репрезентацију за угости-

тељске услуге могу да се користе за пословни 
ручак или вечеру, односно коктел послужење 
(кетеринг) који се организује за: 
– чланове органа, комисија и стручних тимова 
који обављају посебно значајне задатке у 
складу са одлукама, решењима и налозима 
председника општине односно директора бу-
џетског корисника,  

– учеснике састанака који имају посебан зна-
чај за рад и пословање буџетских корисника, 

– званице на пригодном обележавању јубилеја, 
новогодишњих или других празника и дру-
гих важних догађаја, као што су конферен-
ције и други међународни састанци, потпи-
сивање значајнијих уговора, доношење одлу-
ка од стратешког значаја, и сл. 
Средства за репрезентацију за угоститељске 

услуге могу се изузетно користити и за плаћање 
трошкова хотелског смештаја лица која имају по-
себан значај за рад и пословање буџетских кори-
сника или других званица, односно учесника који 
су позвани да присуствују састанцима, односно 
свечаностима из става 1. овог члана, ако им је 
пребивалиште, односно место сталног боравка 
ван места догађаја на који су позвани и када је то 
неопходно за обезбеђење њиховог присуства за 
време тог догађаја. 
  

Члан 9. 
Средства за репрезентацију за набавку 

пригодних поклона, могу да се користе за 
набавку: 

– новогодишњих поклона за лица која 
имају посебан значај за рад и пословање 
корисника буџета, 

– поклона поводом обележавања јубилеја и 
важних пословних догађаја за општину Вр-
њачка Бања и буџетског корисника и 

– осталих пригодних поклона поводом значај-
них датума за општину Врњачка Бања и бу-
џетског корисника. 

 
Набавку пригодних поклона, по правилу, ор-

ганизује начелник Општинске управе, односно 
директор буџетског корисника, у погледу врсте, 
намене и броја поклона, као и планираног рока 
уручивања поклона. 

Изузетно, по овлашћењу председника општине 
односно директора корисника буџета, корисник репре-
зентације може да набави појединачни поклон.  
 

Члан 10. 
Средства за репрезентацију за коришћење 

услуга кафе кухиње/бифеа, односе се на коришће-
ње кафе, чајева и других напитака из кафе кухи-
ње/бифеа за састанке који се организују у просто-
ријама корисника буџета.  

Председник општине, начелник Општин-
ске управе, односно директор корисника буџета, 
својим актом утврђује месечне лимите корисницима 
из члана 7. овог Правилника, у износу до кога имају 
право на коришћење услуга кафе кухиње/бифеа. 
 

Члан 11. 
Средства за репрезентацију за остале на-

мене користе се за израду позивница, честитки, 
промотивних и других сличних материјала, као и 
за друге намене које се уобичајено сматрају тро-
шковима репрезентације. 
 

Члан 12. 
Председник општине, односно директор ко-

рисника буџета, овлашћен је да, у сваком конкретном 
случају, налаже и одобрава трошење средстава ре-
презентације у складу са овим Правилником. 

Изузетно, у случају да корисник репрезен-
тације прекорачи одобрени износ репрезентације, 
а  Председник општине, односно директор кори-
сника буџета накнадно, писмено, не одобри ре-
презентацију у пуном износу насталих трошкова, 
корисник репрезентације је дужан да накнади 
разлику између остварених и одобрених износа 
трошкова репрезентације, најкасније приликом 
наредне исплате зараде, односно накнаде, после 
утврђивања ове обавезе.  

Корисници репрезентације из члана 7. 
овог Правилника, могу у року од три дана по 
пријему извештаја  из члана 13. став 3. овог Пра-
вилника,поднети захтев председнику општине од-
носно директору корисника буџета за признавање 
трошкова који по члану 12. став 2 овог Прави-
лника  падају на њихов терет, са образложењем 
разлога прекорачења. 
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Одлука председника општине, односно 
директора корисника буџета, по захтеву из 
става 3. овог члана је коначна. 
 

Члан 13. 
Рачуне који се односе на репрезента-

цију контролише корисник репрезентације и 
потврђује њихову тачност, а потом председник 
општине, начелник Општинске управе и директор 
корисника буџета исте оверава  за плаћање. 

Служба за финансије корисника буџета 
води евиденцију искоришћених износа репре-
зентације на основу примљених докумената. 

На основу евиденција из ст. 1. и 2. овог 
члана, Служба за финансије корисника буџета 
саставља месечни извештај о трошковима ре-
презентације, у складу са одредбама овог пра-
вилника и доставља га Председнику општине 
и директору корисника буџета. 
 

Члан 14. 
Овај Правилник се доставља свим ко-

рисницима буџета, који су дужни да донесу одго-
ватрајућа акта на основу овог Правилника, у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу овог Прави-
лника. 

Ступањем на снагу овог Правилника, 
престају да важе сва акта корисника буџета ко-
ја су у супротности са овим Правилником. 
 

Члан 15. 
Овај Правилник ступа на снагу наред-

ног дана од дана објављивања у Службеном 
листу Општине Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-879/09 од 29.o5.2оо9. године 
   

ПРЕДСЕДНИК 
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                      Зоран Сеизовић,с.р. 
___________________________________ 

 
162. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања  на својој 12 седници одржаној дана 
29.о5.2оо9.г., а на основу Одлуке о утврђи-
вању Програма рационализације расхода ("Сл-
ужбени лист општине Врњачка Бања бр. 6/09) 
и  тачке III/2. став 3 Програма рационализације 
расхода директних и индиректних корисника 
буџета Општине Врњачка Бања и јавних 
предузећа чији је оснивач општина Врњачка 
Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања 
бр. 6/09), члана 2. и члана 3. Одлуке о раду 
уличне расвете на територији општине Врња-
чка Бања ("Службени лист општине Врњачка 
Бања бр. 8/06) и члана 59 Статута општине 

Врњачка Бања("Службени лист општине Врњачка 
Бања бр. 1/09) 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. Овим закључком уређује се време рада уличне 
јавне расвете у периоду јун-јул 2009. и то: 

- јавна расвета се укључује у 20.30 часова 
- јавна расвета се искључује у 03.00 часа,  

с тим да се сагледа техничка могућност  да се  
јавна расвета у парковима  и на главној бањ-
ској променади  у назначеном периоду не ис-
кључује, имајући у виду предстојећу туристи-
чку сезону и потребу да бањска шеталишта 
буду перманентно осветљена. 

 
2. Јавна расвета се искључује и при замени до-

трајалих сијалица и то само линија на којој се 
радови изводе и укључује одмах након изве-
дених радова. 

 
3. Извршити контролу и замену бројила јавне 

расвете у складу са  чланом 54 Закона о енер-
гетици („Службени гласник РС“ бр. 84/2004). 

 
4. Извршити проверу оправданости постојања 

сијаличних места јавне расвете на територији 
општине Врњачка Бања. 

 
5. За реализацију овог закључка по тачкама 1., 2. и 3., 

задужује се Електродистрибуција Врњачка Бања, 
која ће Општинском већу доставити извештај о из-
веденим радовим.  

 
6. За реализацију овог закључка по тачкама 1, 2. 

и 4. задужује се ЈП Дирекција за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања, са обавезом да 
сачини писмени извештај о реализацији  у року од 
3 дана од дана пријема овог закључка, и исти дос-
тави Општинском већу на разматрање.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број 9-55о/о9 од 29.о5.2009.год. 

 
        ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
       Зоран Сеизовић,с.р. 

___________________________________ 
 
163. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој редовној 12 седници одржаној дана 
29.о5.2оо9.г., на основу Одлуке о утврђивању Пр-
ограма рационализације расхода ("Службени лист 
општине Врњачка Бања бр. 6/09) и  тачке III/1. 
став 3 Програма рационализације расхода дирек-
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тних и индиректних корисника буџета Оп-
штине Врњачка Бања и јавних предузећа чији 
је оснивач општина Врњачка Бања ("Службени 
лист општине Врњачка Бања'', бр. 6/09) и чла-
на 59. Статута општине Врњачка Бања ("Слу-
жбени лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09) , 
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. Овим закључком уређује се висина накнаде 
трошкова за службена путовања у земљи и 
иностранству за  директног и индиректне ко-
риснике буџета Општине Врњачка Бања и ја-
вних предузећа чији је оснивач Општина Вр-
њачка Бања, као и за кориснике буџета 
којима се финасирају ови расходи. 

2. Накнада трошкова за службена путовања у зем-
љи утврђује се у висини неопорезивог износа 
према Закону о порезу на доходак грађана. 

3. Накнада трошкова за службена путовања у 
иностранству утврђује се у висини која је 
одређена Уредбом о накнади трошкова и от-
премнини државних службеника и намеште-
ника („Службени гласник РС“ бр. 98/2007) 
умањеној за 30%. 

4. Све остале накнаде трошкова које су поједи-
начним актима корисника буџета и јавних 
предузећа утврђене, неће се исплаћивати. 

5. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а примењиваће се до краја 
2009.г. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број 400-880/09 од 29.о5.2оо9.г. 

 
ПРЕДСЕДНИК  

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Зоран Сеизовић, с.р. 

____________________________________ 
 
164.  

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 12 седници одржаној дана 29.о5.2009.г., 
на основу чл. 27.став 1. и члана 28.став 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 
25/02, 107/05 и 123/07 и др. закон), , чл. 59.ст.1. та-
чка 15. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',бр,1/09) и чл.33. Посло-
вника 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. Ставља се ван снаге закључак Општинског већа 
општине Врњ.Бања бр. 38-6/о9 од 16.о4.2оо9.г. 
којим је дата сагласност на Одлуку о утврђивању 
цена воде и канализације, коју је донео Управни 
одбор Ј.П. „Бели Извор“ Врњачка Бања, број 01-
873-о8 од 17.о3.2оо9.год. 

 
 2. Саставни део овог закључка је Одлука  Управног 

одбора Ј.П. „Бели Извор“ Врњачка Бања, број 01-2248-
о8 од 28.о5.2оо9.год. којом је стављена ван снаге  Од-
лука о утврђивању цена воде и канализације коју је до-
нео Управни одбор овог предузећа под бр. о1-873/о8 
од 17.о3.2оо9.г. и на коју је дата сагласност  закљу-
чком Општинског већа бр. 38-6/о9 од 16.о4.2оо9.год. 

 
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном листу општине Врња-
чка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-6/о9 од 29.о5.2оо9.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК  

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Зоран Сеизовић, с.р. 

____________________________________ 
 
 165.                                                                                             

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 12 седници одржаној дана 29.о5.2009.г., 
на основу чл. 27.став 1. и члана 28.став 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 
25/02, 107/05 и 123/07 и др. закон), чл. 23. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“, бр. 17/97 и 42/98), чл. 24. Одлуке о организа-
цији и раду Јавног предузећа за обављање кому-
налних делатности „Бeли Извор“ („Сл. лист оп-
штине Краљево“, бр. 27/04), чл. 59.ст.1. тачка 15. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општи-
не Врњачка Бања'',бр,1/09) 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.Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена 

воде и канализације, коју је донео Управни одбор 
ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања, број 01-2249-08 
од 28.о5.2оо9. г. 

 
 2.Саставни део овог закључка је Одлука о утврђи-

вању цена воде и канализације, коју је донео Уп-
равни одбор ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања, број 
01-2249-08 од 28.о5.2оо9. г. 

 



 Страна 5     -   Број 8.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.05.2009. године 
  

3.Овај закључак ступа на снагу даном доноше-
ња и објавиће се у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“. 

   
 Одлука о утврђивању цена воде и кана-

лизације ће се примењивати од  дана давања 
ове сагласности. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-11/о9 од 29.о5.2оо9.год. 

 
 ПРЕДСЕДНИК  

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Зоран Сеизовић, с.р. 

____________________________________ 
                                                                                                     
166. 

Општинско веће општине Врњачка Ба-
ња на својој 12 редовној седници одржаној 
дана 29.о5.2009.год. на основу чл.4.Одлуке о 
монтажним објектима («Сл.лист општине Кра-
љево»,бр.9/04,4/05,9/05,»Сл.лист општине Вр-
њачка Бања», бр.4/о6, 1/08,4/09),чл.59 Статута 
општине Врњачка Бања(“Сл. Лист општине 
Врњачка Бања“,бр1/09)и чл.33.Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања „бр.7/09) 
доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
Члан 1. 

У Плану општег распореда места за 
постављање монтажних објеката у Врњачкој 
Бањи („Сл. лист општине Врњачка Бања“,бр. 
5/09) врши се измена и допуна у чл.2.тачка 2. 
алинеја в., тако што се иза речи ''ЛБ у графи-
чком прилогу'', додаје текст '' и постављање је-
дне тезге за продају слика означене  ТЦИ на 
графичком прилогу''.   
 

Члан 2. 
 Члан 5. мења се и гласи: 

За продају кокица одређују се следеће 
локације: 

- испред летње баште хотела „Слобода“ – 
два места, 

-  код „Србије“ – једно место, 
-  код „Снежника“ – једно место, 
-  на локацији „Звезда 2“ –једно место, 
-  на локацији „Плато иза библиотеке“ – два 
места. 
          За продају куваног и печеног кукуруза и  

печеног кестена предвиђају се следеће локације: 
 -  локација ''Србија''- једно место, означено 

као КК4 у графичком прилогу,  
-  локација „Звезда“ – једно место, означе-

но као КК3 у графичком прилогу, 
-  локација „Звезда 2“ – једно место, озна-

чено као КК2 у графичком прилогу, 
-  локација на тргу културе испред Библи-

отеке – једно место, означено у графичком прило-
гу као КК1. 
            Мањи монтажни објекти из става 2. овог 
члана могу се поставити на јавној површини тако 
да заузимају највише 1м2. 
 

Члан 3. 
 У чл.6. у ст.1. у тачки  С-1- локација ''Пу-
тник'',  уместо речи ''једно место'' треба да стоји 
''два места''. 
 

Члан 4. 
            Уговори закључени по спроведеном поступку 
јавног надметања у складу са важећим Планом до 
ступања на снагу ове Одлуке,остају на снази до истека 
периода назначеног у закљученим уговорима. 
 

Члан 5. 
                 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:350-164/09 од 29.о5.2009.год. 
                                                                 
ПРЕДСЕДНИК  

        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Зоран Сеизовић, с.р. 

____________________________________ 
 
167. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 12 седници одржаној дана 29.о5.2009.г., 
на основу члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05-
др.закон, 66/05, 101/05-др.закон, 62/06 др.закон, 
63/06 – исправка, 85/06 и 101/06 – испр.) члана 14. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2009.год.,(''Службени лист општине Врњачка Ба-
ња'' бр.28/08), члана 59.став 21 Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.1/09»), и чл. 33. Пословника о раду Општин-
ског већа општине Врњачка Бања ( «Сл.лист оп-
штине Краљево» бр.24/04 и «Сл.лист општине Вр-
њачка Бања» бр.7/09), донело је   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
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1. Из средстава утврдјених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) ) у ок-
виру раздела 1.17. Средства за финансирање 
пројеката, функционална класификација 400, 
економска класификација 49912 назив апро-
пријације Текућа буџетска резерва – пројекти, 
одобравају се средства у укупном износу од 
360.000,00 динара у корист следеће апроприја-
ције: у разделу 1.21. Здравствена заштита – 
редни број 39, функционална класификација 
760, економска класификација 463, назив пози-
ције Трансфери осталим нивоима власти, а  у ок-
виру финансијског плана Дома здравља за 2009. 
год., на апропријацији 423-Услуге по уговору. 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Директног буџет-
ског корисника-Општинске управе општине 
Врњачка Бања, а на основу поднетог захтева 
Дома здравља „Др.Никола Џамић“ Врњачка 
Бања, за упошљавање лица са телесним инва-
лидитетом за потребе  несметаног коруишћења 
паркинг простора код Дома здравља бр.9-
506/09 од 20.05.2009.године. 
3. О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине 
Врњачка Бања». 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:9-506/09  од  29.05.20092008.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК  

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Зоран Сеизовић, с.р. 

____________________________________ 
 

168. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на својој 12. седници одржаној дана 29.о5.2оо9.г., 
на основу члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. 
закон, 66/05, 101/05-др.закон, 62/06 др.закон, 63/06 
– исправка, 85/06 и 101/06 – испр.) члана 14. Одлу-
ке о буџету општине Врњачка Бања за 2009.год.,      
(''Службени лист општине Врњачка Бања'' бр. 
28/08), члана 59.став 21 Статута општине Врњачка 
Бања («Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09»), 
и чл. 33. Пословника о раду Општинског већа оп-
штине Врњачка Бања ( «Сл.лист општине Врњачка 
Бања» бр.7/09), донело је   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА 
 

1. Из средстава утврдјених Одлуком о буџету општи-
не Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист општи-
не Врњачка Бања» бр. 28/08) ) у оквиру раздела 1.17. 
Средства за финансирање пројеката, функционална 
класификација 400, економска класификација 49912 
назив апропријације Текућа резерва – пројекти, одо-
бравају се средства у укупном износу од 517.000,00 
динара у корист следеће апропријације у разделу 
1.03. Остали трошкови, функционална класифика-
ција 112, економска класификација 425, назив пози-
ције Текуће поправке и одржавање. 
 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу поднетог захтева Директног буџетског ко-
рисника-Општинске управе општине Врњачка Ба-
ња бр.400-769/09 од 25.05.2009, а по потписаном 
Анексу и уговора о извођењу радована рестаура-
цији споменика културе објекта «Капеле Белимар-
ковић» у Врњачкој Бањи бр.110-99/08 закљученим 
између Општине Врњачка Бања и предузећа 
«ТРИАС» д.о.о. из Врњачке Бање и испостављеној 
Окончаној ситуацији бр.400-769/09 од 18.05.2009. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4.  Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине Вр-
њачка Бања». 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-769/09  од  29.о5.2009.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

   Зоран Сеизовић, с.р. 
____________________________________ 

 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 
 
169. 

Управни одбор Јавног предузећа за обављање 
комуналних делатности „Бели извор“ из Врњачке Ба-
ње на другој седници, одржаној дана 28.05.2009.г., на 
основу чл.24. Статута Предузећа, донео је: 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ВОДЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Категорија корисника                        ЦЕНА дин/m3 
Цена воде за домаћинства: 
1. За месечну потрошњу до 20 m3..................20,00 
2. За месечну потрошњу до 20 m3-30 m3.......60,00 
3. За месечну потрошњу преко 30 m3...........120,00 

Блок тарифа се примењује у периоду од 
01.05. до 30.09. календарске године, а ван наведе-
ног периода потрошња воде се обрачунава по це-
ни од 20,00 дин/ m3. 
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Основна здравствена заштита и органи управе, 
дечија заштита, социјална заштита, култура и 
школство.....................................................46,79 
Вода за пуњење  базена у објектима........93,57 
Трговина.....................................................73,09 
Остала привреда........................................73,09 
 
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
Прање (возила, тепиха, рибаре, кланице, мле-
каре, стаклена амбалажа).........................146,20 
За прикључке на градилишту и објекте у из-
градњи........................................................146,20 
Специјална болница ... 55% утрошене воде 
.......................................................................46,79 
45% утрошене воде.....................................73,09 
 

Употреба канализације за кориснике 
воде за све категорије из ове Одлуке плаћа се 
50% од утврђене цене воде. 

Утврђене цене увећавају се за ПДВ по 
стопи од 8%. 

Одлука ступа на снагу добијањем сагла-
сности оснивача, а примењује се од 01.06.2009. г., 
изузев блок тарифе која се примењује у складу са 
овом Одлуком. 

Одлука се објављује у Сл. листу опш-
тине Врњачка Бања. 
 

Број 01-2249-08 од 28.05.2009. године 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
Слободан Стевчић, с.р. 

____________________________________ 
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