
  

Предлог  

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

делатностима (''Сл.гласник РС'',бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 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.5/2018- пречишћен текст), 

Скупштина општине Велико Градиште на својој __ седници, одржаној дана  ______.2019. године донела је  

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

Члан 1.   

У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градиште“ бр 3/2017, 10/2017) (Даље: Одлука), након члана 16. додаје се члан 16а који гласи: 

 

„Физичка лица која немају пребивалиште у зони наплате паркирања, а место рада им је у објекту који се 

налази у овој зони, имају право на повлашћену карту под условима и по цени коју определи Предузеће својим 

Правилником и Ценовником“ 

 

Члан 2.   

Након члана 17. горе поменуте Одлуке, додаје се члан 17а који гласи: 

„Уколико је предвиђено усвојеним планским актима јединице локалне самоуправе, а у складу са Законом о 

планирању и изградњи, предузеће може, на захтев инвеститора стамбеног објекта, са инвеститором закључити 

уговор о дугорочном закупу паркинг места, по повлашћеним ценама за станаре, уз обавезу плаћања закупа унапред. 

Предузеће својим Правилником и Ценовником ближе уређује услове закупа из става 1. овог члана.“ 

                      

  Члан 3. 

 У осталом делу, Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште остаје 

непромењена. 

  

         Члан 4. 

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

Градиште“.   

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке о допуни одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине 

Велико Градиште је садржан у члану 13. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'',бр. 88/2011, 104/2016 

и 95/2018). 

Уређење јавних паркиралишта у општини Велико Градиште је од општег интереса за општину. 

Претходна одлука, није на најадекватнији начин уредила наплату паркиралишта како за физичка лица која 

немају пребивалиште у зони наплате паркирања, али им је место рада у објекту који се налази у конкретној зони 

наплате, као и дугорочнији закуп паркинг места за станаре стамбених објеката. 

Предложеним допунама, предвиђају се одређене повластице за лица која немају пребивалиште, али им је 

место запослења у објекту који је у одређеној зони паркиралишта. 

Како је на основу Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште ("Сл. гласник општине 

Велико Градиште", бр. 13/2017), предвиђено да је могуће формирати паркиралиште изван границе сопствене 

парцеле на локацијама у истом блоку или функционално повезаном блоку, или формирањем јавног паркинга на 

локацијама које за то могу да буду одређене од стране надлежних општинских служби, локална самоуправа је 

омогућила овим допунама дугорочнији закуп паркинг места, по повлашћеним ценама за станаре стамбених објеката. 

Овим предложеним допунама би ЈП ''Дунав Велико Градиште'' из Великог Градишта и локална самоуправа 

изашла грађанима у сусрет и знатно им олакшала плаћање паркинг места, а сама наплата би била ефикаснија, што би 

омогућило додатни приход овом јавном предузећу. 

Из свега напред изнетог, предлажемо Скупштини да донесе Одлуку о допуни Одлуке о јавним 

паркиралиштима на територији општине Велико Градиште.  

 

                                                                                                               Предлагач: Општинско веће 


