На основу члана 2. став 1 тачка 11, члана 4 став 2 Закона о комуналним дјелатностима
(„Сл.лист РЦГ“, бр. 12/95), члана 9. став 1 тачка 6 Закона о безбједности саобраћаја на
путевима („Сл.лист ЦГ“ бр. 33/12 и 58/14), и члана 33 и 37 Статута општине Беране („Сл.лист
РЦГ-Општински прописи“ бр.21/04 и 34/06, и „Сл.лист ЦГ-Општински прописи“ бр. 6/11),
Скупштина општине Беране на сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама
на територији општине Беране

Члан 1
У Одлуци о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране (“Сл.лист
ЦГ –Општински прописи” бр. 36/14 и 49/15 ) у члану 18 став 7 мијења се и гласи:
„У зонираном подручју сатна и повлашћена паркинг карта важи искључиво у оквиру
одређене зоне“.
У истом члану послије става 7 додаје се нови став 8 који гласи:

„Дневна, недељна и мјесечна претплатна паркинг карта важи за I и II зону“.

Члан 2
Члан 22 мијења се и гласи:
На јавним паркиралиштима забрањено је:
- паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној
сигнализацији и ознакама паркинг мјеста;
- паркирање на паркинг мјесту намијењеном за другог корисника (мјеста одређена за лица
са инвалидитетом и резервисана паркинг мјеста односно паркинг мјеста са посебном
ознаком);
- паркирање возила заузимањем два или више паркинг мјеста;
- ометање коришћења паркиралишта постављањем ограда, запрега, табли, других предмета
и слично;
- остављање неисправног возила или хаварисаног возила, односно прикључног возила без
сопственог погона;
- остављање возила на начин којим омета паркирање других возила;
- паркирање осталих возила (бицикли, мотоцикли, комби возила, камиони, пољопривредне
и радне машине), ако није предвиђено саобраћајним знаком;
- оштећење, заклањање и измјена постављене вертикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације;
- прање и поправка возила или коришћење јавног паркиралишта супротно његовој
намјени.

Члан 3
Члан 23 мијења се и гласи:
Путничко возило без регистарских ознака и возило гдје није могуће идентификовати возача
односно власника, затечено на паркиг мјесту, може се привремено блокирати постављањем на
точку посебног уређаја за блокирање.
Привремено блокирање возила из претходног става врши овлашћени радник „Паркинг сервиса“
по налогу Комуналног инспектора.
У случају блокирања возила из претходног става на возилу се оставља видно упозорење са
упуством о поступању корисника за деблокирање возила.
Прије деблокирања возила корисник је дужан да плати трошкове постављања и уклањања уређаја
за привремено блокирање возила према цјеновнику услуга.
Члан 4
У члану 24 став 1 ријечи “Комуналне полиције или Управе полиције” замјењују се ријечима
“Комуналног инспектора”.
Члан 5
У члану 25 ријечи “Комуналне полиције или Управе полиције” замјењују се ријечима
“Комуналног инспектора”.
Члан 6
У члану 26 став 2 ријечи “Паркинг сервис ” замјењују се ријечима “надлежни орган јединице
локалне управе”.
Члан 7
У члану 30б став 1 алинеја 6 број “23” змјењује се бројем “22”.
Члан 8
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службени лист Црне ГореОпштински прописи''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-030- 609
Беране, 22.12.2016.године.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Киковић

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 2 став 1 тачка 11 и члану 4 став
2 Закона о комуналним дјелатностима, којим је прописано да обављање комуналне
дјелатности уређује и обезбјеђује јединица локалне самоуправе у складу са законом,
члану 9 став 1 тачка 6 Закона о безбједности саобраћаја на путевима, којим је прописано
да општина у оквиру сопствених послова одређује, просторе за паркирање возила,
забране паркирања и мјеста ограниченог паркирања и чланом 33 Статута општине Беране
којим је прописано да скупштина општине доноси прописе и друге опште акте.
Разлози за доношење одлуке
Скупштина општине Беране је на сједници 28.12. 2014 године донијела Одлуку о јавним
паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране, која је у току 2015 године
измијењена и усклађена са Законом о прекршајима. Наиме, овим законом прописани су
распони у којима се могу прописивати новчане казне одлуком јединице локалне
самоуправе.
Законом о комуналној полицији и измјенама и допунама Одлуке о организацији начину
рада локалне управе, подијељене су надлежности између Комуналне полиције и
Секретаријата за инспекцијске послове.
Примјена новог Закона о комуналним дјелатностима (“Сл.лист ЦГ” бр. 55/16) одложена
је до 25.02.2018 године, па је и даље на снази примјена Закона о комуналним
дјелатностима ( “Сл.лист РЦГ” бр 12/95), осим појединих одреди, које прописују
забране, надзор и овлашћења комуналних инспектора и комуналних полицајаца , а које
се примјењују од дана ступања на снагу новог Закона о комуналним дјелатностима.
Измјене и допуне ове одлуке управо су сачињене у том смислу, у циљу ефикасности рада
комуналне инспекције и комуналне полиције на терену.
На основу свега изложеног, предлажемо да се усвоји Предлог Одлуке као у тексту.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај

