Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 352-1272/21-V
Датум: 23. децембар 2021. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14- др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени
лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу
(''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3.
Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен
текст), на седници одржаној дана 23. децембра 2021. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Предлога oдлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
I
Утврђује се Предлог одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и упућује
се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.
II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се
Владимир Максимовић, члан Градског већа за комуналне делатности.
Образложење
Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке
о јавним паркиралиштима (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка
1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1.
Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. став 1.
тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен
текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града
Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач
аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о
процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и
начин решавања појединих питања.
Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за
упућивање Предлога одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима, Скупштини града
Крагујевца, на разматрање и доношење.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић,с.р.
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Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-297/21
Датум: 2. децембар 2021. год.
Крагујевац
ГРАДСКО ВЕЋE
- за председника Градског већа Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став
1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. став 1.
тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 8/19), чланом 11.
став 1. алинеја четврта и члана 19. став 2. тачка а) алинеја дванаеста Одлуке о организацији
градских управа града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 37/21-пречишћен
текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:
Нацрт одлукe о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Нацрт одлукe о измени Одлуке о јавним паркиралиштима припремљен је у складу са
одредбама:
1.
члана 190. став 1. тачка 1. у вези са чланом 189. став 3. Устава Републике Србије
(''Службени гласник Републике Србије'' број 96/06);
2.
члана 4 став 3 Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике
Србије'' број 88/11,104/16 и 95/18)
3.
члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и
111/21-др.закон)
4.
члана 40. став 1. тачка 28. Статута града Крагујевца („Службени лист града
Крагујевца“ број 8/19);
као и у складу са одредбама:
- Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују
Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'' број 21/21) и
- Јединственим методолошким правилима за припрему прописа и других општих аката
(''Службени лист града Крагујевца'' број 23/21).
Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт одлукe о измени Oдлуке о
јавним паркиралиштима и уколико то учините, за представника предлагача на седници
Градског већа одређује се Владимир Максимовић, члан Градског већа за комуналне
делатности.
ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА,
Ивана Ћупић,с.р.
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 190. став 1. тачка 1. у вези са чланом
189. став 3. Устава Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'' број 96/06),
члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и
111/21-др.закон), члана 4 став 3 Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'' број 88/11,104/16 и 95/18) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута града
Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19), на седници одржаној дана
__.______ 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о јавним паркиралиштима

Члан 1.
У члану 20. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
(''Службени лист града Крагујевца'' број 16/21), речи и бројеви "1.јануара 2022.године",
замењују речима и бројевима "1.септембра 2022.године".
Члан 2.
Овлашћује се Одбор за нормативна акта да изврши правно техничку редакцију,
утврди и објави пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Крагујевца''.

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
садржан је у одредбама члана 190. став 1. тачка 1. у вези са чланом 189. став 3. Устава
Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'' број 96/06) којим је прописано да
Град преко својих органа, у складу са законом уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности, члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 4 став 3 Закон о комуналним делатностима
(''Службени гласник Републике Србије'' број 88/11,104/16 и 95/18) и члана 40. став 1. тачка 2.
Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) којим је прописано
да Скупштина доноси прописе и друга општа акта из надлежности Града.
Разлог за доношење Одлуке садржан је у реализацији предлога ЈКП Шумадија
Крагујевац за доношењем Одлуке којом се продужава рок за успостављање новог система
за контролу наплате паркирања на општим паркиралиштима такозваног ''Scan car'' система,
до успостављања техничких услова за увођење наведеног система.
ЈКП Шумадија Крагујевац доставила је Предлог о измени Одлуке број 12-29861 од
15.12.2021.године у погледу продужења рока за увођење такозваног ''Scan car'' система јер
не постоје технички услови за примену истог у року који је наведен у Одлуци.
Доношење Одлуке има за циљ усаглашавање почетка примене Одлуке о јавним
паркиралиштима са техничким условима за примену новог система.
Чланом 1. Одлуке извршена је измена члана 20. Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о јавним паркиралиштима (''Службени лист града Крагујевца'' број 16/21) Одлуке о
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јавним паркиралиштима (''Службени лист града Крагујевца'' број 8/14 – пречишћен текст,
21/15, 29/215, 14/17, 11/18, 27/19, 14/20 и 16/221), тако да након измене гласи:
''Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Крагујевца'', а примењује се почев од 1 јануара 2022.године 1.септембра 2022.године.''
Чланом 2. Одлуке дато је овлашћење Одбору за нормативна акта да изврши правно
техничку редакцију, утврди и објави пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима.
Чланом 3. Одлуке утврђено је ступање на снагу Одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
БРОЈ:______________
У Крагујевцу, дана ________ 2021. године
ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић

5

6

7

