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Број: _____________ 
Датум: ______________ 

 
 

На основу члана 22. и члана 69. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16) и члана 
34. и члана 57. Статута ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" 
Врњачка Бања је донео Одлуку о усвајању измењеног и допуњеног Ценовника ЈП "Нови 
Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 3513/2022 од 10.11.2022. године, на коју је сагласност дала 
Скупштина општине Врњачка Бања Решењем бр. 38-21/22 од 23.12.2022. године, као и Одлуку о 
допуни Ценовника ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 366/1/2023 од 10.02.2023. године, на 
коју је сагласност дала Скупштина општине Врњачка Бања Решењем бр. 38-2/23 од 03.03.2023. 
године а чији је саставни део: 

 

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ  
НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

 
 

 Р.бр. Врста услуге 
Цена са 
пдв-ом 

1 Паркинг карта за 1 сат паркирања – екстра зона 70,00 

2 Паркинг карта за 1 сат паркирања – 1. зона 60,00 

3 Паркинг карта за 1 сат паркирања – 2. зона 60,00 

4 Паркинг карта за целодневно паркирање – 1. зона 300,00 

5 Паркинг карта за целодневно паркирање – 2. зона 300,00 

6 Паркинг карта за месечно паркирање - 1. и 2. зона 1.500,00 

7 Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. и 2. зона 12.000,00 

8 
Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. и 2. зона  
(за кориснике који закупе више од 20 паркинг места) 

5.040,00 

9 Пaркинг карта за годишње паркирање - 1. и 2. зона 15.000,00 

10 
Паркинг карта за годишње паркирање -1. и 2. зона – умањење 50% 
(борци од прве до треће категорије, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и један члан уже 
породице палих бораца) 

7.500,00 

11 Доплатна паркинг карта, паркинг налог за све зоне (24h) 1.000,00 

12 Паркинг карта продужетак трајања доплатне паркинг карте са 24 часа на месечну паркинг карту 2.000,00 
 

* Ценовник се примењује од 01.01.2023. године. 
 

 

 

 

 

Директор 
ЈП "Нови Аутопревоз" 

Врњачка Бања 
 

____________________ 
Иван Дуњић 

 


