
 
На основу члана 3. став 1. тачка 7., члана 4. став 3., члана 9. став 3. и члана 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и бр. 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 40. 
Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“бр.09/08, 5/14 и 5/16), 
Скупштина општине Велико Градиште на својој 12. седници, одржаној дана 22.09.2017. године донела је  

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

Члан 1.   
У Одлуци о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр 3/2017) (Даље: Одлука), члан 16. мења се и гласи: 
 
„Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, власници или корисници пословног простора, који се 

налази у зони наплате паркирања) могу јавна паркиралишта користити под посебним условима у погледу цене 
услуге и утврђеног времена паркирања као повлашћени корисници, на начин који одреди Предузеће.  

Повлашћеним корисницима, из става 1. овог члана, Предузеће издаје повлашћену паркинг карту под 
условима прописаним Правилником о коришћењу јавних паркиралишта. 

Предузеће није дужно обезбедити континуирано слободно паркинг место корисницима паркиралишта из 
става 1. овог члана.“ 

Члан 2.   
У члану 17. став 3. Одлуке, после речи „физичких лица“, додаје се запета и речи: „а под условима 

прописаним Правилником о коришћењу јавних паркиралишта“. 
У члану 17. ставови 4. и 5. бришу се. 

Члан 3.   
 Члан 20. Одлуке мења се и гласи: 
 

„На општим паркиралиштима наплата паркирања се врши по започетом сату или у дневном трајању, 
плаћањем сатне или дневне карте, а под условима прописаним Правилником о коришћењу јавних паркиралишта. 

Корисник паркиралишта може се одлучити за плаћање коришћења паркиралишта куповином месечне, 
полугодишње и годишње карте под условима прописаним Правилником о коришћењу јавних паркиралишта.“ 
 

Члан 4.   
 У члану 21. ст. 2. речи „дневне карте“ замењују се речима „доплатне карте“. 
 У члану 21. ст. 3. речи „дневне карте“ замењују се речима „доплатне карте“. 
 

Члан 5.   
 Члан 22. мења се и гласи:  

„Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику. 
Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возилу, на предњем 

ветробранском стаклу, уз обавезно фотографисање. 
Достављање налога за плаћање доплатне карте на начин из става 2. овог члана сматра се уредним и доцније 

оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг карте. 
Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је платио доплатну паркинг 

карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу за плаћање доплатне карте. 
Ако корисник паркиралишта не плати доплатну карту, у року из става 4. овог члана, дужан је осим износа 

цене доплатне карте, у наредних осам дана, платити и стварне трошкове предузећа и законску затезну камату, на 
шта ће у налогу бити упозорен. 

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће покренути принудни 
поступак наплате потраживања.“ 

Члан 6.   
 У члану 32. став 1., после алинеје бр 4 додаје се алинеја бр 5 која гласи: 

 „не поступи у складу са одредбама члана 18 ове Одлуке.“ 
 

Члан 7.   
У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, ЈКП „Дунав Велико Градиште“ донеће Правилник о 

коришћењу јавних паркиралишта, на који сагласност даје Општинско Веће општине Велико Градиште. 



 
Члан 8.   

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“.   
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