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Наш број:_____/2019______ 

Датум: ________.2019. године 

 

   На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС" бр. 15/2016), а у складу са 

члановима 39. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, 

а у вези са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште бр. 344-

23/2017-01-1 и бр. 344-11/2019-01-1 и донетим Ценовником за наплату услуга јавног паркирања возила 

бр. 364 од 13.03.2017. године, бр. 1157/2017 од 13.07.2017. године и бр. 2452/2017 од 03.12.2017. године, 

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 

_________2019. године, доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ 

о допуни 

ЦЕНОВНИКА 

за наплату услуга јавног паркирања возила 

 

 

 

Члан 1. 

Допуњује се постојећи Ценовник за наплату услуга јавног паркирања одредбама о цени 

паркинг карте за физичка лица која немају пребивалипште у зони наплате паркинга али су 

запослена у Великом Градишту у зони наплате паркирања, као и за инвеститоре стамбених 

објеката који су заинтересовани да закупе паркинг места за станаре на 99 година унапред. 

Допуњени Ценовник има следећи изглед: 

 

Редни 

број 
Врста услуге 

Цена са 

ПДВ-ом 

1.  
Сатна паркинг карта 

за сваки сат започетог паркирања на општим паркиралиштима 
36,00 

2.  
Дневна паркинг карта 

(за паркирање на општим паркиралиштима у периоду од 08-15 часова радним 

данима и од 08-13 часова суботом) 
200,00 

3.  

Доплатна паркинг карта 

(у трајању од 24 часа за паркирање на општим паркиралиштима којам се 

наплаћује корисницима паркинг сервиса који користе услугу паркирања без 

сатне или дневне карте)*(за плаћање у року од 8 дана 500,00 динара) 

1.000,00* 

(500,00) 

4.  
Годишња паркинг карта за станаре 

(у трајању од 12 месеци за паркирање на општим паркиралиштима за физичка 

лица – станаре) 
2.400,00 

5.  
Годишња паркинг карта за физичка лица 

(у трајању од 12 месеци за паркирање на општим паркиралиштима  - право 

паркирања на свим местима у паркинг зони) 
12.000,00 

6.  
Полугодишња паркинг карта за физичка лица 

(у трајању од 6 месеци за паркирање на општим паркиралиштима -право 

паркирања на свим местима у паркинг зони) 
6.000,00 

7.  
Тромесечна паркинг карта за физичка лица 

(у трајању од 3 месеца за паркирање на општим паркиралиштима - право 

паркирања на свим местима у паркинг зони  ) 
3.000,00 

8.  
Месечна паркинг карта за физичка лица 

(у трајању од месец дана за паркирање на општим паркиралиштима - право 

паркирања на свим местима у паркинг зони ) 
1.500,00 
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Члан 2. 

Ценовник ступа на снагу након осам дана од објављивања сагласности Општинског већа 

општине Велико Градиште на исти у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“. 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

Због корекције постојећег Ценовника наплате паркинг услуга као и указане потребе на терену, а 

у циљу потпунијег обухвата проблематике наплате услуга јавног паркирања возила на територији 

насеља Велико Градиште, потребно је извршити измену и допуну постојећег Ценовника са напред 

наведеним елементима. 

У складу са својим овлашћењима, Надзорни одбор је донео Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

Надзорни одбор  

Председник Надзорног одбора 

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ 

Велико Градиште  

        Ненад Стојадиновић  

9.  
Годишња паркинг карта за правна лица 

(у трајању од 12 месеци за паркирање на општим паркиралиштима -  право 

паркирања на свим местима у паркинг зони)  
12.000,00 

10.  
Месечна паркинг карта за правна лица 

(у трајању од месец дана за паркирање на општим паркиралиштима - право 

паркирања на свим местима у паркинг зони ) 
1.500,00 

11.  

Годишња паркинг карта за запослена  физичка лица у паркинг зони 

(у трајању од 12 месеци за паркирање на општим паркиралиштима  - право 

паркирања у улици у којој је смештен обејекат у којем лице ради и у две 

суседне улице) 

3.000,00 

12.  

Полугодишња  паркинг карта за запослена  физичка лица у паркинг зони 

(у трајању од 6 месеци за паркирање на општим паркиралиштима  - право 

паркирања у улици у којој је смештен обејекат у којем лице ради и у две 

суседне улице) 

1.800,00 

13.  

Тромесечна  паркинг карта за запослена  физичка лица у паркинг зони 

(у трајању од 3 месеца за паркирање на општим паркиралиштима  - право 

паркирања у улици у којој је смештен обејекат у којем лице ради и у две 

суседне улице) 

1.200,00 

14.  

Месечна  паркинг карта за запошљена  физичка лица у паркинг зони 

(у трајању од месец дана за паркирање на општим паркиралиштима  - право 

паркирања у улици у којој је смештен обејекат у којем лице ради и у две 

суседне улице) 

900,00 

15.  

Повлашћена паркинг карта за такси возила 
За паркирање на обележеним местима на општим паркиралиштима утрајању 

од: 

 Месец дана 

 Годину дана 

 

 

 

900,00 

9.000,00 

16.  
Резеревисано паркинг место 

за један месец паркирања са обележавањем резервације 
 

6.000,00 

17.  
Услуге уклањања неисправног / хаварисаног возила 

паркираног на општим паркиралиштима  
4.000,00 

18.  

Дугорочни закуп паркинг места за инвеститора стамбеног објекта 

на период од 99 година 

- право паркирања станара на закупљеним паркинг местима без права 

ограђивања паркинг места од стране инвеститора и станара 

 (цена дата по једном месту годишње) 

( за уплату целог износа унапред могућ попуст на целокупан износ од 

20%) 

 

 

2.400,00 


