
Скупштина општине Врњачка Бања на __. седници, одржаној ___2017.године, на 

основу чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст),  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Ценовник комуналних производа и услуга ЈП ''Бели извор'' Врњачка 

Бања 

 

1. Даје се сагласност на Ценовник комуналних производа и услуга  ЈП ''Бели извор'' 

Врњачка Бања, усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа ''Бели извор'' бр.745  

од 24.2.2017.године. 

  2. Саставни део овог решења је Ценовник и   одлука из тачке 1. овог решења  

 3.Ценовник из тачке 1.  овог  решења ступа на снагу давањем сагласности, а ово 

решење ће се објавити  у ''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број: 38-___/17  од _______2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Иван Радовић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл. 69. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/15), којима се регулише да ради обезбеђивања  и 

заштите општег интереса, надлежни орган јединице лок.самоуправе, између осталог,  даје 

сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).  

 Одредбом члана 36.ст.1. тачка 9б, Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) је предвиђено да Скупштина општине именује и 

разрешава надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је оснивач; даје сагласност на 

њихове статуте, на годишње програме пословања, на финансијске извештаје, на одлуке о 

задуживању јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним 

променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, тарифу 

(одлуку о ценама, тарифни систем), одлуку о промени цена комуналних услуга, односно 

начину покрића губитака, као и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује 

обављање делатности од општег интереса, овим статутом, као и оснивачким актом. 

 Разлози за доношење и објашњење правних института: Разлози за доношење 

решења садржани су у правном основу, односно обавези оснивача за давање сагласности 

на одлуку о ценама. 

 Средства за спровођење решења: За спровођење овог решења нису потребна 

додатна финансијска средства. 

  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

 

 

 



ЈП ''БЕЛИ ИЗВОР'' 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 745 

Датум: 24.2.2017.године 

 

 На основу чл.37.став 1. тачке 12. Статута Јавног предузећа за обављање комуналних 

делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања на седници одржаној дана 24.2.2017.године, донео је 

следећу  

 

О Д Л У К У 

Усвајају се сцене комуналних производа и услуга ЈП  ''Бели извор'' Врњачка Бања увећане 

за 20% 

 Цене комуналних производа и услуга по појединачним категоријама корисника су одређене 

на следећи начин и то:  

                           

ЦЕНЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА      ЦЕНА:дин/м3 

 

Цена воде за домаћинства...................................................    36,71 

Вода за здравство, школство, органе управе, културу и соц.заштиту....  78,44 

Вода за пуњење базена у објектима и Олимпијски базен........................            156,84 

Вода за пуњење базена на отвореном................................................................             194,19 

Вода за трговине...................................................................................................             122,51 

Вода за осталу привреду.......................................................................................             122,51 

 

ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ     ЦЕНА:дин/м3 

 

Цена воде за перионице, рибаре, кланице, млекаре и др..................................... 245,07 

Вода за прикључке на градилишту и објекте у изградњи.................................... 303,42 

Вода за здравствене установе које делимично 

послују по тржишним принципима 55%  утрошене количине...............................  78,44 

Вода за здравствене установе које делимично 

послују по тржишним принципима 45% утрошене количине............................... 122,55 

Вода за посебне намене-производња безалкохолних 

пића са изворишта ''Белимарковац''........................................................................ 413,69 

 

Накнада за одржавање прикључка за сваког 

корисника комуналних услуга................................................................................... 200,00 

 

Из накнаде за одржавање прикључка, 50%  ће се издвојати   наменски за  инвестиције. 

 

Наведене цене се увећавају са законом прописану стопу ПДВ-а. 

 

Употреба канализације се плаћа 50% од утврђене цене воде. 

 

Цене комуналних производа и услуга ступају на снагу добијањем сагласности Оснивача, а 

примењују се од 1.02.2017.године. 

 

       ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

       Јован Чеперковић, дипл.екон.,с.р. 

 

 

 


