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
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Ценовника производа и
услуга ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања
1. Даје се сагласност на Одлуку о усвајању Измена и допуна Ценовника
производа и услуга ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања, коју је донео
Надзорни одбор ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања, под бр.3732/2017 од
15.11.2017.године, а којом су усвојене Измене и допуне Ценовника производа и услуга
овог предузећа бр.3732/2017 од 15.11.2017.године.
2. Саставни део овог решења је Одлука о усвајању Измене и допуне Ценовника
производа и услуга ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања бр. 3732/2017 од
15.11.2017.године и Ценовник производа услуга бр. 3732/2017 од 15.11.2017.године.
3.Одлука, односно Измене и допуне Ценовника производа и услуга из тачке 1.
овог решења ступају на снагу давањем ове сагласности, а примећиваће се од
1.1.2018.године.
Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 38-9/17 од ___2017.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл. 69. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16), којим 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.
О овом акту, Мишљење је дао Одсек за привреду и друштвене делатности
бр.38-9/17 од 22.11.2017.године, које се даје у прилогу овог предлога.
Разлози за доношење и објашњење правних института: Разлози за доношење
решења садржани су у правном основу, односно обавези давања сагласности на одлуку
о ценама.
Средства за спровођење решења: За спровођење овог решења нису потребна
додатна финансијска средства.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа''
Број: 3732/2017
Датум: 15.11.2017.године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
ЈКП ''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА'' ВРЊАЧКА БАЊА
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
ЦЕНЕ УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА
Цена без ПДВ-а
1.Смеће- домаћинства-м2...........................................................................
5,98
2.Смеће- предузећа-м2..................................................................................
11,97
3.Смеће- заузеће простора за рингишпил, луна-парк, клизалиште, заузеће простора
у вези анимације деце (дечији аутићи, бицикле и сл.)-м2 .....................
10,00
4.Смеће-заузеће простора за забавне, музичке и остале представе,
фестивале, карневалске дане, циркус, роштиљ (м2-дневно)...................
19,00
5.Смеће-угоститељски објекти-ЛЕТЊЕ БАШТЕ-ТЕРАСЕ (м2-дневно)..
3,00
6.Смеће-приватне радње (стари занати, кројачке радње, фризерски салони,
кључари, дечије играонице, адвокатске канцеларије, антикварнице и сл.
(У паушалном иозносу месечно)..................................................................
300,00
7.Смеће-предузетничке радње изузев угоститељских објеката по м2-месечно 22,73
8.Смеће-угоститељски објекти по м2 (осим објеката брзе хране-месечно)..... 35,45
9.Смеће-угоститељски објекти за продају брзе хране по м2-месечно............. 50,00
10.Смеће-коцкарнице, кладионице, простори где се одржавају активности
игара на срећу, продајни простори за продају игара на срећу по м2-месечно.. 40,00
11.Смеће-киосци за продају брзе хране и сл. (до 10м2 укључујући и терасу) –
у паушалном износу месечно.........................................................................
2.000,00
12.Смеће-киосци за продају штампе, дувана и сл.у паушалном износу месечно............................................................................... 1.000,00
13.Смеће-привремена продаја робе са уличних тезги и сл.у паушалном износу месечно............................................................................... 400,00
14.Смеће- привремена продаја робе са уличних тезги и сл.-до 15 дана.......... 200,00
15.Смеће-привремена места за продају сладоледа, кокица, семенки и сл.у паушалном износу месечно............................................................................... 1.300,00
16. Смеће-превоз путника атрактивним турама-вожња фијакера у паушалном износу месечно............................................................................... 1.450,00
17. Смеће-превоз путника –туриста мини возићем у паушалном износу месечно............................................................................... 1.000,00
18.Смеће-за насељена места (све МЗ на територији општине Врњачка Бања, изузев МЗ
Врњачка Бања)-домаћинства, викенд куће и објекти удружења грађана, невладине
организације- у паушалном износу месечно......................................................
280,00
19.Смеће-контејнери, све МЗ на територији општине Врњачка Бањау паушалном износу месечно-ванредно одношење смећа............................... 1.500,00
ГРОБЉЕ
20. Коришћење бокса у капели по часу (до 4 часа) .............................................
297,27
21. Обнављање уговора о закупу земљишта на градском гробљу по истеку
10 година за наредних 10 година, по гробном месту.......................................... 4.650,91

22. Одржавање гробног места-по гробном месту годишње.............................
23.Надокнада за издавање дозволе за уношење
и постављање спомен обележја
..................................................................
24.Коришћење бокса у капели по часу -преко 4 часа ......................................
25. Коришћење сале са постојећим инвентаром по часу.................................
Утврђене цене увећавају се за ПДВ у висини од 10%.
Директор,
Ристић Небојша, в.д.

1.000,00
1.000,00
110,00
328,00

