
 
На основу члана 15 став 1 Закона о комуналним дјелатностима ("Службени лист ЦГ", број 55/16, 
74/16, 02/18, 66/19), члана 27 став 1 тачка 1 и 4, члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени лист ЦГ", бр. 02/18, 34/19 и 38/20), члана 9 став 1 тачка 6 Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима ("Службени лист ЦГ", бр. 33/12, 58/14, 14/17, 66/19) и 
члана 36 став 1 тачка 2  Статута општине Беране ("Службени лист ЦГ - Општински прописи", 
бр. 42/18), Скупштина Општине Беарне, на сједници одржаној дана, 30. и 31. маја 2020. године, 
донијела је  

 
О Д Л У К У 

о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овом одлуком уређују се начин и услови организовања и обављања комуналне дјелатности 
одржавања јавних паркиралишта и гаража на подручју општине Беране, а нарочито услови за 
пружање комуналне услуге, права и обавезе вршиоца комуналне дјелатности и корисника 
комуналне услуге и друга питања од значаја за просторе за паркирање. 
 

Члан 2 
Комуналну дјелатност из члана 1 ове одлуке врши ДОО "Паркинг сервис" Беране (у даљем 
тексту - Паркинг сервис) чији је оснивач Општина Беране, у складу са одлуком о његовом 
оснивању и овом одлуком. 
 

Члан 3 
Паркинг сервис дужан је да послове из члана 1 ове одлуке, обавља и организује на начин којим 
се обезбјеђује: 
- трајно континуирано и квалитетно обављање комуналне дјелатности у складу са техничким 
прописима; 
- доступност комуналне услуге под једнаким условима; 
- одржавање комуналне инфраструктуре, опреме и средстава у функционалном стању; 
- обављање комуналне дјелатности на начелима одрживог развоја; 
- јавност рада; 
- заштита потрошача, односно корисника комуналне услуге. 
 

Члан 4 
Изрази који се у овој одлуци користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају исте 
изразе у женском роду. 

 
II ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА И ГАРАЖЕ 

 
Члан 5 

Јавним паркиралиштима у смислу ове одлуке, сматрају се површине за паркирање моторних 
возила, одређене Урбанистичким планом, Програмом привремених објеката, или другим актом 
органа локалне управе Општине Беране (у даљем тексту: јавна паркиралишта). 



Јавним паркиралиштима у смислу ове Одлуке, не сматрају се посебни простори за паркирање 
возила, који припадају одређеном објекту (предузећу, установи, стамбеној згради, Дому 
здравља, хотелу и сл.), као ни такси стајалишта. 
Простори из става 2 овог члана могу се уступити Паркинг сервису, уз претходну сагласност 
органа локалне управе надлежног за послове саобраћаја. 
Висина накнаде за уступљене просторе из става 2 овог члана и права и обавезе Паркинг сервисa 
и власника простора утврђују се уговором на који сагласност даје оснивач Паркинг сервисa. 
За коришћење паркиралишта из става 3 овог члана, корисници плаћају услугу паркирања 
сагласно Цјеновнику из члана 19 ове одлуке. 
 

Члан 6 
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 
Општа јавна паркиралишта су дјелови коловоза, тротоара или површине између коловоза и 
тротоара, и друге саобраћајне површине посебно обиљежене за паркирање возила и/или 
бицикала. 
Општа паркиралишта одређују се урбанистичким планом или општинском одлуком. 
Посебна јавна паркиралишта су изграђене и уређене јавне површине и објекти за паркирање 
моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.  
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе, 
објекта за наплату паркирања или друге саобраћајне опреме. 
Посебна паркиралишта су одређена ДУП-ом или Програмом привремених објеката. 
 

Члан 7 
Посебна јавна паркиралишта могу бити стална, привремена и повремена.  
Стална паркиралишта одређују се Детаљним урбанистичким планом. 
Привремена паркиралишта су привремено уређене површине које се до привођења намјени 
утврђеној планским документом, користе за паркирање возила. 
Паркиралишта из става 3 овог члана постављају се и граде на основу прописа којим је 
регулисана изградња привремених објеката. 
Повремена паркиралишта су површине, које одреди орган локалне управе надлежан за послове 
саобраћаја, за потребе одржавања јавних скупова, сајмова, спортских, културних, умјетничких и 
других манифестација, за вријеме одржавање тих манифестација. 
Јавна паркиралишта категоришу се према зонама и временском ограничењу коришћења 
паркирања. 
 

Члан 8 
Услове коришћења јавних паркиралишта и гаража одређује Паркинг сервис, у складу са 
Статутом друштва и овом одлуком. 
Услови коришћења јавних паркиралишта обухватају, прописано вријеме коришћења паркинг 
мјеста, односно временско ограничење паркинг мјеста, висину накнаде, начин паркирања и 
категорију возила која се могу паркирати. 
Надлежни орган локалне управе за послове саобраћаја, посебним актом одређује зоне из члана 7 
ове одлуке, уз сагласност органа локалне управе надлежног за послове планирања и уређења 
простора. 
 

Члан 9 
Јавна паркиралишта (општа и посебна) обиљежавају се саобраћајном сигнализацијом у складу 
са прописима о безбједности саобраћаја на путевима. 



Јавна паркиралишта из става 1 овог члана на којима се врши наплата паркирања, имају на 
видном мјесту истакнуто обавјештење које садржи: зону, категорију возила која се могу 
паркирати, цијену услуге, начин паркирања и наплате, као и временско ограничење коришћења 
паркиралишта. 
 

Члан 10 
О обиљежавању и одржавању општих и посебних паркиралишта стара се Паркинг сервис. 
Паркинг сервис нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу 
возила на јавним паркиралиштима. 
 

Члан 11 
Јавним гаражама у смислу ове одлуке, сматрају се стални и привремени објекти за паркирање 
возила предвиђени Детаљним урбанистичким планом и другом планском документацијом. 
Сталне гараже су пословне и функционалне цјелине са одговарајућом опремом, за које 
одобрење за грађење издаје орган локалне управе надлежан за послове планирања и уређења 
простора у складу са прописима о грађењу и планском документацијом. 
Привремене гараже су монтажно-демонтажни објекти за паркирање возила, које се могу градити 
или постављати на грађевинском земљишту, сходно планској документацији, на основу 
одобрења надлежног органа локалне управе. 
Одобрења из ст. 3 овог члана издаје се са роком важења до привођења земљишта планираној 
намјени. 
 

Члан 12 
Орган локалне управе надлежан за послове саобраћаја одређује локацију јавног паркиралишта за 
бицикла, уз предходно прибављену сагласност надлежног органа локалне управе за послове 
уређења простора. 

 
III КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И ГАРАЖА 

 
Члан 13 

Корисником јавног паркиралишта и јавне гараже, у смислу ове одлуке, сматра се возач или 
власник возила, ако возач није идентификован (у даљем тексту корисник). 
 

Члан 14 
На јавним паркиралиштима се, у зависности од капацитета паркиралишта, одређује најмање 5% 
паркинг мјеста за возила особа са инвалидитетом, која се објележавају одговарајућом 
хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 
Паркинг мјеста из става 1 овог члана одређују: за општа паркиралишта орган локалне управе 
надлежан за послове саобраћаја, а Паркинг сервис за посебна паркиралишта којима управља. 
Возило особе са инвалидитетом за које је одобрено коришћење паркинг мјеста на општем или 
посебном паркиралишту означава се знаком приступачности, који издаје орган локалне управе 
надлежан за послове саобраћаја у складу са прописом о безбједности саобраћаја, а коју је 
корисник дужан да видно истакне за сво вријеме коришћења паркинг мјеста. 
 

Члан 15 
За возила Хитне медицинске помоћи, полиције, војске, ватрогасна возила и возила комуналних 
служби не плаћају се услуге паркирања, када у току хитних интервенција користе јавна 
паркиралишта. 
 



Члан 16 
Правна лица, предузетници и физичка лица (станари и власници односно корисници пословних 
простора) са сједиштем, односно пребивалиштем или боравиштем у зони паркирања, могу 
користити јавна паркиралишта као повлашћени корисници у тој зони за одређени период 
коришћења. 
Физичком лицу се могу издати највише двије повлашћене паркинг карте, а правном лицу и 
предузетнику највише пет. 
Повлашћеним корисницима из става 1 овог члана Паркинг сервис издаје повлашћену паркинг 
карту и може је користити искључиво за возила за које је карта издата. 
Повлашћени корисник из става 1 овог члана евидентира се у електронској евиденцији из члана 
24 ове одлуке. 

 
Члан 17 

Паркинг сервис може одобрити резервацију паркинг мјеста на јавном паркиралишту, државним 
органима, јавним службама, страним представницима, другим правним субјектима, 
предузетницима у зависности од расположивих капацитета, времена коришћења и других 
околности од значаја по Цјеновнику услуга, а на основу претходно прибављене сагласности 
органа локалне управе надлежног за послове саобраћаја. 
Услугу из става 1 овог члана корисници плаћају сагласно Цјеновнику услуга из члана 19 став 2 
ове одлуке. 
Резервација из става 1 овог члана издаје се са роком важења до једне године и иста се може 
продужити након истека рока важења, ако корисник јавног паркиралишта у року од 10 дана 
прије истека важења поднесе захтјев за продужење резервације. 
Паркинг сервис ће у складу са рјешењем надлежног органа локалне управе за послове 
саобраћаја обезбиједити коришћење отворених паркиралишта за потребе такси стајалишта. 
 

Члан 18 
Инвеститор објекта у изградњи може користити паркинг простор за одлагање грађевинског 
материјала, заузимање паркинг мјеста грађевинским машинама и сл. уз обавезу да са Паркинг 
сервисом закључи уговор о закупу паркинг мјеста. 
Државни орган или Општина, уколико су инвеститори објекта, ослобађају се обавезе из става 1 
овог члана. 
 

IV НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 
 

Члан 19 
За коришћење и за резервацију (општих и посебних паркиралишта) и јавних гаража којима 
управља Паркинг сервис плаћа се накнада. 
Накнаду из става 1 овог члана (у даљем тексту: Цјеновник) утврђује Паркинг сервис. 
Сагласност на Цјеновник Паркинг сервиса даје оснивач друштва. 
 

Члан 20 
Заустављањем возила на јавном паркиралишту дужем од 5 минута корисник прихвата 
прописане услове за коришћење јавног паркиралишта. 
Корисник јавног паркиралишта, гараже обавезан је да: 
- плати услугу коришћења општег паркиралишта унапријед куповином паркинг карте, која може 
бити сатна, дневна, недељна, мјесечна или електронским путем односно слањем СМС поруке, у 
складу са Цјеновником услуга; 



- на посебном паркиралишту плати коришћење паркинг мјеста по започетом сату паркирања и 
према времену коришћења, на прописан начин, а у складу са Цјеновником услуга, по 
напуштању паркинга; 
- користи паркинг мјеста у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом, којом је означено паркинг мјесто. 
 

Члан 21 
Накнаду за коришћење јавног паркинг мјеста корисник плаћа куповином паркинг карте, 
употребом магнетне картице, електронским путем, путем мобилног телефона или на други 
начин који Паркинг сервис примјењује и о томе води евиденцију. 
На општим паркиралиштима наплата паркирања се врши по започетом сату, дневном, недељном 
или мјесечном трајању, плаћањем сатне, дневне, недељне или мјесечне карте. 
За коришћење општег паркиралишта, корисник је обавезан да у возилу посједује паркинг карту, 
осим ако је плаћање извршено електронским путем. 
Вријеме трајања паркирања рачуна се на сате, а тече од тренутка паркирања возила уз обавезу 
возача паркираног возила да по истеку времена за које је платио накнаду, уклони возило или 
плаћањем продужи вријеме паркирања . 
Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у 
коме се врши наплата паркирања. 
Недељна паркинг карта важи од тренутка издавања до истог времена у осмом дану у коме се 
врши наплата паркирања. 
Мјесечна паркинг карта важи од датума издавања у текућем мјесецу, до истог датума у 
наредном мјесецу. 
Корисник који је паркирао возило, а није се опредијелио за коришћење услуге паркирања на 
начин из става 2 овог члана, користи паркинг мјесто под условима који важе за паркирање у 
дневном трајању и истом се издаје дневна карта за паркирање и упутство за плаћање дневне 
карте за паркирање. 
У зонираном подручју сатна и повлашћена паркинг карта важи искључиво у оквиру одређене 
зоне. 
Дневна, недељна и мјесечна претплатна паркинг карта важи за I и II зону. 
 

Члан 22 
Корисник општег паркиралишта дужан је да: 
- карту истакне са унутрашње стране предњег вјетробранског стакла возила, 
- поступа у складу са дозвољеним временом паркирања. 
 

Члан 23 
За коришћење посебног паркиралишта корисник је дужан да плати паркирање у зависности од 
времена коришћења паркинг мјеста и зоне у којој се паркинг налази, сходно цјеновнику, а по 
напуштању паркиралишта. 
 

Члан 24 
Евиденција плаћања накнаде води се електронским путем. 
Евиденција из става 1 овог члана садржи податке о: 
- послатој СМС поруци о плаћеној накнади; 
- повлашћеним корисницима из члана 16 ове одлуке; 
- контролисаном возилу (име лица које врши контролу, регистарска ознака возила, зона и улица 
паркирања, број паркинг мјеста, фотографија возила и вријеме почетка и завршетка контроле). 
Евиденцију из става 1 овог члана успоставља и води Паркинг сервис. 



 
Члан 25 

Контролу наплате паркирања односно исправност коришћења паркинг мјеста на општим 
паркиралиштима врше овлашћени контролори Паркинг сервиса. 
Контролори Паркинг сервиса имају службену легитимацију и носе службена одијела. Изглед 
идентификационе картице и службеног одијела утврђује Паркинг сервис. 
 

Члан 26 
Кориснику који је паркирао возило, а није се опредијелио за коришћење услуге паркирања на 
начин прописан члановима 20 и 21 контролор издаје дневну-доплатну карту за паркирање и 
упутство за плаћање дневне карте за паркирање. 
Ако контролор није у могућности да лично уручи дневну карту за паркирање кориснику јавног 
паркиралишта, исту заједно са упутством причвршћује на предње вјетробранско стакло возила. 
Достављање дневне-доплатне карте, на начин предвиђен у ставу 2 овог члана сматра се уредним 
и касније оштећење или уништење дневне-доплатне карте нема утицаја на ваљаност достављања 
и не одлаже плаћање дневне-доплатне карте. 
Сматра се да је корисник јавног паркиралишта поступио по паркинг карти ако је платио карту у 
року од осам дана од дана издавања на начин назначен у паркинг карти. 
Ако корисник јавног паркиралишта не плати паркинг карту у року из става 4 овог члана, 
Паркинг сервис ће покренути поступак принудног остваривања потраживања у складу са 
законом којим се уређује поступак принудног остваривања потраживања и обезбјеђења 
потраживања. 
 

Члан 27 
Образац, форму и садржину карте за паркирање и упутства за плаћање доплатне дневне карте за 
паркирање одређује Паркинг сервис. 

 
 

V УКЛАЊАЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА СА ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА И ВОЗИЛА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Члан 28 

Путничко моторно возилило без регистарских ознака и возило за које није могуће 
идентификовати возача односно власника, затеченог на паркинг мјесту, а које нема плаћен 
паркинг, привремено се може задржати. 
Задржавање возила из става 1 овог члана врши се премјештањем возила са јавног паркиралишта 
специјалним моторним возилом („Пауком“) или постављањем на точку возила посебног уређаја 
за блокирање.  
Идентификацију возила из става 1 овог члана,  гдје није могуће идентификовати возача, односно 
власника возила, преко Евиденције надлежног органа државне управе врши Комунална 
полиција. 
Привремено блокирање возила из става 2 овог члана врши овлашћени радник Паркинг сервиса 
по налогу Комуналног инспектора. 
У случају блокирања возила из става 2 овог члана на возилу се оставља видно упозорење са 
упутством о поступању корисника за деблокирање возила. 
О предузетим радњама из става 2 овог члана контролор сачињава фотографије са све четири 
стране возила на којима се види регистарска ознака и спољни дјелови возила, као доказ о стању 
возила. 



Када возач односно власник возила измири трошкове премјештања, односно трошкове 
постављања и скидања уређаја којим се спречава одвожење возила и Паркинг сервису достави 
доказ о извршеном плаћању, Паркинг сервис ће омогућити преузимање возила. 
Штету насталу на возилу приликом уклањања возила са јавног паркиралишта сноси Паркинг 
сервис. 
 

Члан 29 
Паркинг сервис је овлашћен да ради наплате доспјелих потраживања привремено задржи 
паркирано возило, ако се приликом издавање дневне-доплатне карте за паркирање од стране 
Паркинг сервиса утврди да постоје доспјела потраживања према кориснику јавног 
паркиралишта по основу најмање 3 узастопне дневне-доплатне карте за паркирање, односно ако 
није могуће спровести поступак принудног остваривања потраживања у складу са чланом 26 
став 5 ове Одлуке. 
Када возач односно власник возила измири доспјела потраживања и о томе достави доказ 
Паркинг сервису, Паркинг сервис ће му омогућити преузимање возила. 
 
 

Члан 30 
Паркинг сервис ће вршити премјештање непрописно паркираних возила са јавних површина уз 
претходно издат налог за премјештање од стране Комуналног инспектора. 
 
 

Члан 31 
Премјештена возила односе се и чувају на одређеном простору за одлагање и чување возила. 
Простор за одлагање и чување возила својим актом одређује надлежни орган јединице локалне 
управе. 
 
 

VI ЗАБРАНЕ 
 
 

Члан 32 
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. 
 



 
VII НАДЗОР 

 
Члан 33 

Надзор над примјеном ове одлуке и аката донесених на основу исте врши орган локалне управе 
надлежан за послове саобраћаја. 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Kомунална инспекција на начин и по 
поступку предвиђеним Законом о инспекцијском надзору, а послове одржавања комуналног 
реда и контролу примјене ове одлуке врши Kомунална полиција. 
У вршењу комуналног надзора за учињени прекршај Kомунални полицајац може издати 
прекршајни налог у одређеном износу или у распону у складу са прописаним казненим 
одредбама. 
 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34 
Новчаном казном у износу од 150 еура до 10.000 еура, казниће се за прекршај привредно 
друштво или друго правно лице ако: 
- поступа супротно одредбама члана 8 ове одлуке; 
- не обиљежи и не одржава општа и посебна паркиралишта на којима се врши наплата 
паркирања (члан 10 став 1); 
- не одреди и не обиљежи одговарајућом ознаком, на јавним паркиралиштима, у зависности од 
капацитета паркиралишта, паркинг мјеста за лица са инвалидитетом (члан 14 став 1 и 2); 
- физичком лицу одобри да користи јавно паркиралиште као повлашћени корисник за више од 
два возиила, а правном лицу и предузетнику одобри више од пет возила (члан 16 став 2); 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или 
другом правном лицу новчаном казном од 20 еура до 1.000 еура. 
За учињени прекршај из члана 8; члана 10 став 1; члана 14 став 1 и 2; члана 16 став 2 ове одлуке, 
Комунални полицијац може издати прекршајни налог за одговорно лице у привредном друштву 
или другом правном лицу, у износу од 20 еура до 1.000 еура. 
 

Члан 35 
Новчаном казном од 150 еура до 10.000 еура казниће се за прекршај правно лице, ако: 
- користи услугу паркирања на општем паркиралишту, без унапријед купљене паркинг карте 
или без плаћања електронским путем, односно слањем СМС поруке, у складу са Цјеновником 
услуга (члан 20 став 2 алинеја 1); 
- не плати коришћење паркинг мјеста на посебном паркиралишту по започетом сату паркирања 
и према времену коришћења, на прописан начин и у износу утврђеном Цјеновником услуга 
(члан 20 став 2 алинеја 2); 
- не користи паркинг мјеста у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом, којом је означено паркинг мјесто (члан 20 став 2 алинеја 3); 
- не истакне паркинг карту са унутрашње стране предњег вјетробранског стакла возила за 
вријеме коришћења паркинг мјеста (члан 22 став 1 алинеја 1); 
- не поступи у складу са дозвољеним временом коришћења паркинг мјеста (члан 22 став 1 
алинеја 2); 
- поступа супротно забранама прописаним одредбама члана 32; 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу и физичко лице 
новчаном казном од 20 еура до 1.000 еура. 



За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50 еура до 3.000 
еура. 
За учињене прекршаје из члана 20 став 2 алинеја 1, 2 и 3; члана 22 став 1 алинеја 1 и 2; члана 32  
ове одлуке, Комунални полицијац може издати прекршајни налог у износу од 150 еура до 10.000 
еура за правно лице, а од 50 еура до 3.000 еура за предузетника. 
За учињене прекршаје из члана 20 став 2 алинеја 1, 2 и 3; члана 22 став 1 алинеја 1 и 2; члана 32 
ове одлуке Комунални полицијац може издати прекршајни налог за одговорно лице у правном 
лицу и физичко лице у износу од 20 еура до 1.000 еура. 
 

 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 36 
Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине 
Беране и Д.О.О. "Паркинг сервис" Беране донијеће акте за спровођење ове Одлуке. 
 

Члан 37 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима и 
гаражама на територији општине Беране ("Службени лист Црне Горе-Општински прописи", бр. 
36/14, 49/15, 52/16). 

 
Члан 38 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне Горе - 
Општински прописи“. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
Број: 02-016/20-126                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 01. 06. 2020. год.                                                                  Новица Обрадовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Образложење 

 
 

I Правни основ за доношење одлуке 
Правни основ за доношење Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији 
општине Беране, садржан је у члану 15 став 1 Закона о комуналним дјелатностима којим је 
прописано да јединица локалне самоуправе прописује начин и услове организовања и обављања 
комуналних дјелатности услове за пружање комуналних услуга, односно права и обавезе 
вршиоца комуналне дјелатности и корисника. Члана 27 став 1 тачка 1 и 4 и члана 38 став 1 тачка 
2 Закона о локалној самоуправи којим је прописано да општина, у складу са законом и другим 
прописима уређује и обезбјеђује обављање и развој комуналних дјелатности, одржавање 
комуналне инфраструктуре и комуналног реда, да регулише саобраћај на свом подручју, у 
складу са законом којим се уређује безбједност саобраћаја на путевима, као и да Скупштина 
доноси прописе и друге акте из своје надлежности, члана 9 став 1 Закона о безбједности 
саобраћаја на путевима којим је прописано да општина, кад врши послове из сопствене 
надлежности, регулише саобраћај на свом подручју у складу са овим законом, између осталог 
тако што одређује контролу паркирања возила на мјестима на којима је паркирање временски 
ограничено и члана 36 став 1 тачка 2 Статута Општине Беране  којим је прописано да 
Скупштина доноси прописе и опште акте.   
   
II Разлози за доношење одлуке 
Разлози за доношење ове Одлуке, произилазе из законске обавезе усклађивања са Законом о 
комуналним дјелатностима  како би се на квалитетнији начин, а сходно овлашћењима из члана 
15 назначеног Закона, организовао стационарни саобраћај, односно уредило паркирање на 
територији општине Беране.   
Ранија Одлука која је регулисала ову област донешена је на основу Закона о комуналним 
дјелатностима („Сл. лист ЦГ“, бр. 12/95) који је престао да важи 2016. године. 
 
III Садржај одлуке 
Oдлука je конципирана тако да садржи девет поглавља и то: 
Поглавље I Општe одредбе, од члана 1 до члана 4, прописано је шта се уређује овом одлуком, ко 
је вршилац комуналне дјелатности, обавезе вршиоца комуналне дјелатности. 
Поглавље II Јавна паркиралишта и гараже, од члана 5 до члана 12, прописано је шта се сматра 
јавним паркиралиштима, која су то општа и посебна, врсте посебних паркиралишта, надлежност 
у погледу одржавања паркиралишта. 
Поглавље III Коришћење јавних паркиралишта и гаража, од члана 13 до члана 18, прописано је 
ко се сматра корисником јавног паркиралишта, обавеза одређивања одређеног броја мјеста за 
особе са инвалидитетом. Прописано је ко се сматра повлашћеним корисником, као и колико 
једно лице може имати повлашћених карата, начин резервације паркинг мјеста (државним 
органима, привредницима, јавним службама), могућност коришћења паркинг простора за 
одлагање грађевинског материјала и сл., приликом изградње објекта уз обавезу да склопи уговор 
о закупу са Паркинг сервисом. 
Поглавље IV Наплата паркирања, од члана 19 до члана 27, којим је прописанона који начин се 
врши наплата јавних паркиралишта, врсте паркинг карти, обавезе корисника о истицању 



паркинг карте. Обавезу вршиоца комуналне дјелатности о вођењу евиденције о наплати 
паркинга, контролу наплате односно исправност коришћења паркинг мјеста. Чланом 26 је 
прописан начин и којим случајевима се издаје доплатна-дневна карта, као и покретање поступка 
принудне напалте уколико корисник не поступи у складу са упутством о плаћању доплатне 
карте. 
Поглавље V Уклањање и задржавање непрописно паркираних возила са јавних паркиралишта и 
возила са јавних површина од члана 28 до члана 31, којим је прописано у којим случајевима и на 
који начин се приступа уклањању возила са јавних паркиралишта, односно када се приступа 
привременом блокирању возила. 
Поглавље VI Забране, члан 32 прописује шта је забрањено на јавним паркиралиштима. 
Поглавље VII Надзор, члан 33 прописује ко врши управни надзор над примјеном ове одлуке, да 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Kомунална инспекција а надзор над 
одржавањем комуналног реда врши Kомунална полиција. 
Поглавље VIII Казнене одредбе,  чланови 34 и 35, којим је одређена висина прекршајних казни 
за правно лице, одговорно лице у правном лицу, физичко лице и предузетника. 
Поглавље IX Прелазне и завршне одредбе, обухвата чланове 36, 37 и 38, којим је прописано ко 
је надлежан за доношење аката за спровођење одлуке, престанак важења Одлуке о јавним 
паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране ("Сл. лист ЦГ-Општински 
прописи", бр. 36/14, 49/15, 52/16), када ступа на снагу ова Одлука. 
 
 
Полазећи од горе наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да усвоји Предлог  
Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране. 


