НАЦРТ ОДЛУКЕ
Скупштина општине Врњачка Бања на ____ седници, одржаној ___.2018. године,
на основу члана 20 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и
83/2014 – др.закон), члана 2 Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011
и 104/2016) члана 7 Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.16/11, 22/12,18/16 и 7/17 –др одлука) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања бр. 23/16-пречишћен текст ), доноси,

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о паркинг зонама и режиму
коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи

Члан 1
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења
јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.7/14, 2/15,6/15
и 18/16).

Члан 2
У члану 3. став 1. текст: „од 01.05. до 15.09.“, мења се у текст „ од 01.04. до 30.09.“.
У члану 3. став 2. текст: „од 15.09. до 01.05.“, мења се у текст „од 30.09. до 01.04.“.

Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Врњачка Бања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:344- ______/18 од _____2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке: дефинисан је: чланом 20 став 1 тачка 5 Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 – др.закон), чланом 2 Закона о
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр88/2011 и 104/2016) чланом 7 Одлуке о јавним
паркиралиштима („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.16/11, 22/12,18/16 и 7/17 –др одлука) и
чланом 36 Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 23/16-пречишћен
текст).
Члан 20 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/2014 –
др.закон) утврђује обавезу локалне самоуправе да преко својих органа, у складу са Уставом и законом
уређује и обезбеђује обављање и развој коминалних делатности, као и организационе, материјалне и
друге услове за њихово обављање.
Члан 2 став 1 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)
утврђује да су комуналне делатности у смислу овог закона, делатности пружања комуналних услуга
од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне
самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и
континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.
Члан 2 став 3 тачка 7 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016), утврђује да је управљање јавним паркиралиштима комунална делатност.
Члан 7 Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.16/11,
22/12,18/16 и 7/17 –др одлука), утврђује да Скупштина општине посебном одлуком одређује просторе
и површине на којима се организује комунална делатност и утврђује режим и временска ограничења
пружања комуналне услуге паркирања на јавним паркиралиштима - паркинг зона на предлог
надлежаног одељења Општинске управе за послове саобраћаја.
Члан 36 став 1 тачка 7 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.23/16-пречишћен текст) утврђује да Скупштина општине у складу са законом доноси прописе и
друге опште акте.
Разлози за доношење ове одлуке
Иницијативу за измену Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта у
Врњачкој Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/14, и измене 2/15, 6/15 и 18/16) , доставио је
Надзорни одбор ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања, а све у циљу повећања распона наплате свим
данима због растерећења јавних паркиралишта.
Објашњење правних института
Изменом Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/14, и измене 2/15, 6/15 и 18/16), извршила се само промена
рада паркинг службе.
Преглед одредбе која се мења
Мења се одредба члана 3. која гласи:
„Наплата услуге паркирања на јавним паркиралиштима из члана 2. ове Одлуке, врши се у
периоду од 01.05. до 15.09., у временском интервалу од 07 до 21 час, и то сваког радног дана,
викендом, државним и верским празником.
Наплата услуге паркирања на јавним паркиралиштима из члана 2. ове Одлуке, у периоду од
15.09 до 01.05 врши се у временском интервалу од 07 до 21 час, и то сваког радног дана.Наплата се не
врши државним и верским празником, као ни викендом у временском интервалу од суботе у 14 часова
до понедељка у 07 часова.“
Средства за спровођење ове одлуке- за спровођење ове одлуке нису потребна
додатна средства.
Ступање на снагу: Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.
листу општине Врњачка Бања“.
Руководилац Одсека за привреду
и друштвене делатности
Живорад Јаћимовић
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