
 

Службени лист општине Неготин бр.19/2018 

 

 

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 69. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 42. тачка 35. Статута општине Неготин („Службени лист 

општине Неготин“ број 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној дана 15.06.2018.године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА 

 

 

 

 I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању цена услуга паркинг сервиса 

број: 1936-05/2018-3 од 23.05.2018.године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ 

Неготин. 

 

 

II -  Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Бадњево“ 

Неготин број: 1936-05/2018-3 од 23.05.2018.године, објавити у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

 

 

Број: 380-6/2018-I/08 

Дана: 15.06.2018.године 

Н е г о т и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

             На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево” Неготин и на предлог в.д. директора,  

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности  “Бадњево” Неготин на својој седници одржаној дана 23.05.2018. 

године, донео је      

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПАРКИГ СЕРВИСА 

 

1. Утврђују се цене услуга Паркинг сервиса са урачунатим ПДВ-ом и то: 

 

              a) Наплата паркирања на општим паркиралиштима (уличним паркиралиштима) 

 
 

Р.бр. Зона Једнократно паркирање Цена/дин 
1 I Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1Т 40,00 
2 II Започети час паркирарања за путничка, комби и теретна возила до 1Т 30,00 

  
Р.бр. Зона Повлашћено паркирање Цена/дин 

3 I Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање-важи до краја радног 

времена наплате у дану у коме је паркирање започето 
200,00 

4 II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање-важи до краја радног 

времена наплате у дану у коме је паркирање започето 
150.00 

5 I или II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за физичка лица – 

станаре 
600.00 

6 I Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за правна лица – 

предузетнике 
1800.00 

7 II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за правна лица – 

предузетнике 
1500,00 

8 I или II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за физичка лица 700.00 
9 I и II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за физичка лица 1200.00 
10 I и II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица - 

предузетнике 
1850.00 

 



  
  b) Дневна карта 

 
Р.бр. Зона Дневнакарта Цена/дин 

11 I или II Дневнакарта-важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем     

дану у коме се врши наплата паркирања 
1400.00 

12 I или II Дневнакарта-за плаћање у року од 8 дана од данаиздавања дневне карте 

одобрава се попуст од 40% 
840.00 

 
 
 

Р.бр. Зона Повлашћено паркирање Цена/дин 
13 II 

паркинг 

простор      код 

Зелене пијаце 

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за физичка       

лица ( за продају половних аутомобила, бостана и купуса) уз плаћања дневне      

пијачне таксе 

1100,00 

 
3. Овом Одлуком поништава се Одлука број 1038-05/2018-3/1 од 02.04.2018. године. 

   

4. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се по добијању сагланости од оснивача. 

 
5. Одлуку доставити: оснивачу на сагласност,  директору, извршним. директорима, Руководиоцу РЈ “Услуге”, Служби 

рачуноводства и архиви. 

 
 
                                                                               НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН 

 
 
Број:1936-05/2018-3                                                           ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА                                                                                                                                                           

23.05.2018.године                                                                                  Драган Благојевић,с.р.           

Неготин 


