
 

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико 

Градиште'' бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16),  члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 19. Oдлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 3/2017), а на захтев  ЈКП „Дунав Велико 

Градиште“ из Великог Градишта , 

Општинско веће општине Велико Градиште, на 37. седници одржаној дана 11.12.2017. године, 

доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

 

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ЦЕНОВНИК за наплату услуга јавног паркирања возила број 

2452/2017 од 03.12.2017. године, који је на својој седници дана 03.12.2017. године донео Надзорни одбор ЈКП 

„Дунав Велико Градиште“. 

 

II – ЦЕНОВНИК ће се примењивати се од 01.02.2018. године. 

 

III- Даном почетка примене овог Ценовника престаје да важи Ценовник за наплату услуга јавног паркирања 

возила бр. 364 од 13.03.2017. и бр. 1157/2017 од 13.07.2017. године 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Дана 04.12.2017. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико 

Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности  број 2455/2017 од 04.12.2017. године на Одлуку о 

измени и допуни Ценовника за наплату услуга јавног паркирања возила. 

Одредбом члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 

104/2016) прописано је да одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне 

делатности. На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 2. став 3. тач. 1)-8) наведеног  закона 

осим превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.  

Одредбом члана 19. Oдлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 3/2017 цена за услуге коришћења паркиралишта  

утврђује се ценовником Предузећа на који претходну сагласност даје Општинско веће општине Велико 

Градиште. 

Разматрајући све горе наведено Општинском веће општине Велико Градиште донело је  Решење као 

у диспозитиву. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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