
 
На основу члана 33 став 1 тачка 43 Статута општине Беране(„Сл.лист-
општински прописи“ 34/06, 21/04, 34/06 и „Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр. 
6/11) и члана 12, став 1 алинеја 4 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Паркинг сервис“ Беране („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр. 
28/14 и 12/15 ), Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана  20.  
и 21. 10. 2015. године, донијела  је 
 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Цјеновник услуга друштва са 
ограниченом  одговорношћу „Паркинг сервис“Беране 

 
 

Члан 1 
 
Даје се сагласност на Цјеновник услуга Друштва са ограниченом одговорношћу 
„Паркинг сервис“ Беране,број 3/2015 од 30.09.2015.године, који је утврдио 
вршилац дужности Извршног директора Друштва. 

 
 

Члан 2 
 
 

Саставни дио ове одлуке је Цјеновник услуга Друштва из члана 1 ове одлуке. 
 

Члан 3 
 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ″Службеном 
листу  Црне Горе – општински прописи″. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-030-597 
Беране, 22.10.2015. године 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Горан  Киковић 

 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на 
Цјеновник услуга Друштва са ограниченом одговорношћу „Паркинг 
сервис“ Беране, садржан је у одредби члана 33 став 1 тачка 43 
Статута општине Беране, којим је прописано да Скупштина даје 
сагласност на статут јавне службе, на статусне промјене, повећање и 
смањење главнице, на план развоја, програм рада и друге програмске 
акте јавних служби, чији је оснивач општина и члану 12 став 1 
алинеја 4 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу„Паркинг сервис“ Беране, којим је прописано да оснивач 
друштва даје сагласност на утврђени Цјеновник услуга. 
 
Скупштина општине Беране, на сједницама одржаним 
01.10.2014.године и 26.06.2015.године, донијела је Одлуку о 
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Паркинг сервис“ 
Беране(„Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр. 28/14 и 12/15).Доношењем 
назначене одлуке основано је ДОО “Паркинг сервис“Беране, које је 
као такво регистровано у Регистру привредних субјеката у складу са 
Законом о привредним друштвима. 

 
Сходно одредбама члана 21, став 1, алинеја 4 Одлуке о оснивању ДОО 
„Паркинг сервис“ Беране, вршилац дужности Извршног директора 
Друштва, утврдио је Цјеновник услуга Друштва, који је доставио 
оснивачу  на давање сагласности, како је то прописано чланом  12 
одлуке о оснивању, а из разлога  стварања предуслова за несметан 
почетак рада Друштва. 
 
Полазећи од наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да 
донесе Одлуку о давању сагласности на Цјеновник услуга Друштва са 
ограниченом одговорношћу  „Паркинг сервис“ Беране. 
 
 
 

Секретаријат за комунално- стамбене послове и саобраћај 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 17 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Паркинг сервис“ Беране („Сл. лист ЦГ“, број 28/14), 
члана 25 Статута друштва са ограниченом одговорношћу „Паркинг 
сервис“ Беране („Сл. лист ЦГ“, број 23/15) и члана 16 Одлуке о јавним 
паркиралиштима и гаражама на територији Општине Беране („Сл. лист 
ЦГ“, број 36/14), утврђује се: 
 
 

Цјеновник услуга друштва са ограниченом одговорношћу 
„Паркинг сервис“ Беране 

 
I зона 
 
Цијена по сату  0,40€ (са ПДВ-ом) 
Повлашћена мјесечна претплата за станаре 8,00€ (са ПДВ-ом) 
Повлашћена мјесечна претплата за правна лица и предузетнике
 35,00€ (са ПДВ-ом) 
Мјесечна претплата 0-24 сата резервисано паркинг мјесто 70,00€ 
(са ПДВ-ом) 
Повлашћена мјесечна претплата за запослене 8сати+1сат 8,00€ 
(са ПДВ-ом) 
 
II зона 
 
Цијена по сату  0,30€ (са ПДВ-ом) 
Повлашћена мјесечна претплата за станаре 5,00€ (са ПДВ-ом) 
Повлашћена мјесечна претплата за правна лица и предузетнике 
30,00€ (са ПДВ-ом)  
Мјесечна претплата 0-24 сата резервисано паркинг мјесто  60,00€ 
(са ПДВ-ом)  
Повлашћена мјесечна претплата за запослене 8 сати+1сат 5,00€ 
(са ПДВ-ом) 
 
 
Дневна карта 07-24 сата 
 
I зона 5,00€ (са ПДВ-ом) 
II зона 4,00€ (са ПДВ-ом)  
 
“Лисице” 30,00€ (са ПДВ-ом) 
 
 
 
 
 



Резервација паркинг мјеста за коришћење паркиралишта са 
резервацијом, плаћа се накнада по резервисаном паркинг мјесту за 
сваки започети сат коришћења – 0,50€ (са ПДВ-ом) 
 
Станари и запослена лица имају право на попуст за купљену 
тромјесечну, полугодишњу и годишњу претплатну карту: 
 
- Тромјесечна претплатна карта – 10% попуста 
- Полугодишња претплатна карта – 20% попуста 
- Годишња претплатна карта – 30% попуста 
 
Корисници јавних паркиралишта који резервишу више паркинг мјеста 
имају право на попуст: 
 
- Од 3-10, возила - 10% попуста 
- Од 10-20, возила - 20% попуста 
- Од 20 и више возила - 30% попуста 
 
Овај Цјеновник ступа на снагу даном давања сагласности од стране 
Оснивача и објавиће се на огласној табли. 
 

 
                                                                        

                                                            ВД Извршног директора  
Д.О.О„Паркинг сервис“ Беране 

                                           
                                                              Миомир Масловарић 

 


