
 

На основу чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 41/09, 53/10 и 
101/11, 32/2013, 55/2014, 96/2015 и 9/2016), члана 39. Закона о прекршајима („Сл. Гласник РС“, бр. 65/13, 13/2016 и 
98/2016), члана 18. тачка 13. Статута општине Велико Градише („Сл. Гласник општине Велико Градиште бр. 
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16), на захтев Одељења за инспекцијске послове и предлог Општинског већа општине 
Велико Градиште, 
Скупштина општине Велико Градиште на 11. седници одржаној 21.07.2017. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
 О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦАРИЊЕЊА,  

ПРЕГЛЕДА РОБЕ И ШПЕДИТЕРСКИХ УСЛУГА 
Члан 1.  

Oдређује се простор на делу катастарске парцеле 1969/1 КО Велико Градиште за јавно паркиралиште за 
потребе царињења, прегледа робе и шпедитерских услуга. 

Граница јавног паркиралишта креће се од двомеђе парцела 2150 и 2149/5 у правцу севера до к.п. број 1968 
(улица Вељка Влаховића), где скреће у правцу северозапада у дужини од 64,00 м,  где скреће у правцу југозапада у 
дужини од 30,00 м до ограде водоторња, где скреће у правцу истока у дужини од 47,00 м, затим скреће у правцу 
југа у дужини од 23,00 м до ограде „старог водоторња“ где скреће у правцу истока у дужини од 10,00 м до двомеђе 
парцела 2150 и 2149/5 односно до почетне тачке. 

 
Члан 2.  

Забрањује се заустављање и паркирање моторних возила за потребе царинског прегледа, царињења и 
шпедитерских услуга на свим местима осим на јавном паркиралишту из члана 1. ове одлуке. 

 
Члан 3.  

Корисник паркиралишта из члана 1. ове одлуке платиће цену услуга паркирања у складу са одредбама 
Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште („Сл. гласник“ бр. 3/2017)  које се 
односе на наплату паркинга према важећем ценовнику.  

 
Члан 4.  

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000.00 динара казниће се лице које поступа супротно члану 2. 
ове одлуке.  

Члан 5. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о одређиваљу јавног паркиралишта за потребе 
царињења, прегледа робе и шпедитерских услуга („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 10/2015) и 
Одлука о измени одлуке о одређивању јавног паркиралишта за потребе царињења, прегледа робе и шпедитерских 
услуга(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 5/2017) 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“.  
 

Број: 353-242/2017-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

 
                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                                                                        Браниславка Шуловић,с.р.  
 
    
  


