
 

ПРЕДЛОГ 

На основу члана 2 ст. 1 и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр 

88/2011, 104/2016 и 95/2018), чланова 5. и 6. Уредбе о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналних делатности (''Службени гласник РС'' бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), као 

и члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико 

Градиште'' бр.2/2019), 

Скупштина општине Велико Градиште је на својој __ седници дана _____________.г. донела 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико 

Градиште (''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр.7/2018) се након члана 24 додаје члан 24а 

који гласи: 

''Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 

делатности градски и приградски превоз путника у делу који обухвата јавни линијски превоз 

бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе мора да има запослен одговарајући број чланова 

посаде за та пловила у складу са прописом којим се уређује најмањи број чланова посаде за 

безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице. 

Подносилац захтева из става 1. мора да испуњава минималне услове за обављање предметне 

комуналне делатности у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета 

прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности.'' 

Члан 2. 

У осталом Одлука о превозу путника у градском и приградском превозу на територији 

општине Велико Градиште остаје непромењена. 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Велико Градиште''. 

Образложење 

Скупштина општине Велико Градиште је на својој 17. седници одржаној дана 11.6.2018.године 

донела Одлуку о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине 

Велико Градиште. 

Овом одлуком је регулисан превоз путника копном. Обзиром да Одлука није регулисала јавни 

линијски превоз бродом, скелом или чамцем, а да на терену постоји потреба за регулисањем 

овакве врсте превоза и прописивања минималних услова за обављање ове делатности у складу с 

Уредбом о о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности (чланови 5 и 

6) , Скупштина општине је у складу с чланом 40. Статута општине донела Одлуку као у 

диспозитиву. 

Одређено је да иста ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Велико Градиште'' чиме постаје саставни део Одлуке о превозу путника у градском и 

приградском превозу на територији општине Велико Градиште. 

Предлагач: Општинско веће 


