СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 14 јануар 2015

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана
65. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број
79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и
13/13), члана 17. став 1. Одлуке о јавним
паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'',
број 9/2012), по предлогу Савета за безбедност
саобраћаја општине Ивањица, Општинско веће општине
Ивањица, на седници одржаној дана 14. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
НА КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРШИТИ НАПЛАТА
НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ

I Овим решењем одређују се паркиралишта на којима ће
се вршити наплата накнаде за паркирање, као стална и
привремена паркиралишта за путничке аутомобиле на
територији Општине Ивањица.
II Коришћење паркиралишта на којима ће се вршити
наплата накнаде за паркирање није временски
ограничено.
III Као стална паркиралишта на којима ће се вршити
наплата накнаде за паркирање одређују се следеће
локације:
1. у Улици Бранислава Нушића, са 20 паркинг места, у
складу са Студијом контроле и управљања паркирањем
у Ивањици, Института Саобраћајног факултета
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Студија) и
Главним пројектом саобраћајне сигнализације градског
подручја општине Ивањица (у даљем тексту Пројекат),
од кућног броја 2 до кућног броја 26;
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2. у Улици Милинка Кушића, са 25 паркинг места, у
складу са Студијом и Пројектом, од кућног броја 44 на
страни улице на којој се налази паркиралиште до
кућног броја 26 на супротној страни улице од оне на
којој се налази паркиралиште;
3. у Улици Венијамина Маринковића, са 20 паркинг
места, у складу са Студијом и Пројектом, од кућног
броја 2 до зграде ,,Комитета'';
4. у Његошевој улици, са 8 паркинг места, у складу са
Пројектом.
IV Као привремена паркиралишта на којима ће се
вршити наплата накнаде за паркирање одређују се
следеће локације:
1. у Улици Миће Матовића, са 45 паркинг места, у
складу са Студијом и Пројектом, од ,,Чичиног дома'' до
кућног броја 30 на супротној страни улице од оне на
којој се налази паркиралиште;
2. у Улици Бошка Петровића, са 51 паркинг местом, у
складу са Студијом и Пројектом, од кућног броја 7 до
кућног броја 73 на супротној страни улице од оне на
којој се налази паркиралиште.
V Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из
тачака III и IV овог решења, вршиће се у складу са
важећом Одлуком о утврђивању цена Јавног
комуналног предузећа ''Комунално'' Ивањица, радним
даном у времену од 7,00 до 21,00 часова и суботом у
времену од 7,00 до 14,00 часова.
Државним празницима који су у складу са одредбама
закона којим се уређују државни и други празници у
Републици Србији, проглашени као нерадни дани, не
врши се наплата накнаде за коришћење паркиралишта.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке обавља Јавно
комунално предузеће ''Комунално'' Ивањица путем
посебне услуге мобилне телефоније, и продајом
паркинг карата на овлашћеним продајним местима.
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Изузетно од претходног става, следећи корисници
плаћају накнаду за коришћење паркиралишта у складу
са посебним актима:

I Овим решењем одређују се паркинг места за возила
инвалидних лица на јавним паркиралиштима на
територији Општине Ивањица, и то:

1. повлашћени корисници (станари и корисници
пословних простора), који паркиралиште користе под
условом да нађу слободно паркинг место и да
повлашћене карте користе у складу са актом из члана
17. став 1. Одлуке о јавним паркиралиштима,

1. Једно паркинг место у Улици Бранислава Нушића
код кућног броја 22,

2. корисници који имају претплатне карте, који
паркиралиште користе под условом да нађу слободно
паркинг место,
3. корисници који имају дневне паркинг карте односно
којима је издат налог за плаћање дневне паркинг карте,
4. корисници резервисаних паркинг места.
Инвалидна лица не плаћују накнаду за коришћење
паркинг места која су предвиђена за возила инвалидних
лица.
VI Налаже се Јавном предузећу ,,Дирекција за
изградњу'' Ивањица да паркиралишта уреди, опреми и
постави саобраћајну сигнализацију у складу са
Студијом и Пројектом из тачке III овог решења, као и да
на
постављеним
саобраћајним
знацима
III-32
(паркиралиште) постави допунске табле IV-5 (ознака
зоне) и обавештење (симбол) о начину наплате и
временском ограничењу коришћења паркиралишта.
VII Надзор над извођењем радова из тачке VI овог
решења врши Саобраћајна инспекција Општинске
управе општине Ивањица.
VIII Ово решење објавити у "Службеном листу општине
Ивањица".
01 Број: 06-1/2015
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана
65. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број
79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и
13/13), члана 17. став 1. Одлуке о јавним
паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'',
број 9/2012), по предлогу Савета за безбедност
саобраћаја општине Ивањица, Општинско веће општине
Ивањица, на седници одржаној дана 14. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА ВОЗИЛА
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ИВАЊИЦИ

2. Два паркинг места у Улици Миће Матовића: прво
паркинг место код објекта број 25; друго паркинг место
преко пута кућног броја 32,
3. Једно паркинг место у Улици Милинка Кушића код
кућног броја 44,
4. Два паркинг места у Улици Бошка Петровића: прво
паркинг место на углу Улице Бошка Петровића и
Његошеве улице - прво паркинг место када се крене
супротно од смера саобраћаја у Улици Бошка
Петровића; друго паркинг место на углу Улице Бошка
Петровића и Улице мајора Илића - прво паркинг место
када се крене у смеру кретања саобраћаја у Улици
Бошка Петровића.
5. Два паркинг места у Улици Венијамина Маринковића
– прва два паркинг места до Шљивићког потока.
II Налаже се Јавном предузећу ,,Дирекција за изградњу''
Ивањица, да паркинг места из тачке I овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у
складу са Студијом контроле и управљања паркирањем
у Ивањици, Института Саобраћајног факултета
Универзитета у Београду и Главним пројектом
саобраћајне сигнализације градског подручја општине
Ивањица.
III Надзор над извођењем радова из тачке II овог
решења врши Саобраћајна инспекција Општинске
управе општине Ивањица.
IV Ово решење објавити у "Службеном листу општине
Ивањица".
01 Број: 06-1/2015
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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Члан 4.

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана
65. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број
79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и
13/13), члана 17. став 1. Одлуке о јавним
паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'',
број 9/2012), по предлогу Савета за безбедност
саобраћаја општине Ивањица, Општинско веће општине
Ивањица, на седници одржаној дана 14. јануара 2015.
године, донело је

Подносилац захтева из члана 2. овог правилника може
да оствари право на резервацију паркинг места под
условом да:
1. је у саобраћајној дозволи уписано као власник,
односно као корисник по основу уговора о лизингу или
уговора о закупу,
2. се јавно паркиралиште налази у непосредној близини
објекта у коме се налази пословни простор, а које са
објектом чини засебну просторно-визуелну целину,
3. је испуњен услов из члана 3. овог правилника.

ПРАВИЛНИК

Члан 5.

О РЕЗЕРВАЦИЈИ ПАРКИНГ МЕСТА
НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Захтеви за резервисање паркинг места подносе се
Општинском већу општине Ивањица преко Савета за
безбедност саобраћаја.

Члан 1.

Подносилац захтева је обавезан да уз захтев за
резервацију паркинг места поднесе:

Овим правилником ближе се уређују начин и услови за
резервацију паркинг места на општим јавним
паркиралиштима на територији општине Ивањица (у
даљем тексту: јавна паркиралишта).
Члан 2.
Право на резервацију паркинг места на јавном
паркиралишту одређеном за паркирање путничких
возила могу да остваре државни органи, органи локалне
самоуправе, јавне службе, дипломатска и друга страна
представништва, друга правна лица и предузетници.
Члан 3.
Резервација паркинг места на јавном паркиралишту
може да се одобри на највише 10% капацитета свих
јавних паркиралишта, изузев на јавном паркиралишту са
капацитетом до десет паркинг места, на којем је
дозвољена резервација на највише два паркинг места,
уколико тај број не прелази 50% капацитета предметног
јавног паркиралишта.
Капацитет јавног паркиралишта се одређује укупним
бројем паркинг места које представљају једну
грађевинску, односно просторну целину.
Укупан капацитет јавног паркиралишта у улици
представља збир појединачних капацитета јавних
паркиралишта из става 2. овог члана.
Изузетно, државним органима, органима локалне
самоуправе, јавним службама и јавним комуналним
предузећима може да се одобри резервација паркинг
места без ограничења утврђених овим правилником.

1. фотокопију решења Агенције за привредне регистре,
односно оснивачки акт, са седиштем пословног
простора у непосредној близини јавног паркиралишта,
односно фотокопију уговора о купопродаји или закупу
пословног простора,
2. фотокопију саобраћајне дозволе.
Подносилац захтева је дужан да определи тачну
локацију паркинг места чију резервацију тражи.
На предлог Савета за безбедност саобраћаја Општинско
веће општине Ивањица решењем одобрава или одбија
захтев за резервисање паркинг места.
Члан 6.
Минимално трајање временског периода на који се
може издати одобрење о резервацији паркинг места на
јавном паркиралишту јесте 6 (шест) месеци, док
максималан временски период износи годину дана.
Члан 7.
За резервацију паркинг места на општем јавном
паркиралишту на којем није предвиђена наплата
накнаде за паркирање у складу са Одлуком о јавним
паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица''
бр.9/2012), корисник плаћа локалну комуналну таксу, у
складу са Тарифним бројем 6. Одлуке о локалним
комуналним таксама („Службени лист Општине
Ивањица”, бр.10/2012).
За резервацију паркинг места на општем јавном
паркиралишту на којем је у складу са актом из члана 7.
Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист
општине Ивањица'' бр.9/2012), предвиђена наплата
накнаде за паркирање, корисник плаћа накнаду у складу
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Члан 8.

14 јануар 2015

Члан 1.

Правно лице односно предузетник сноси трошкове
постављања саобраћајног знака II-34 (забрањено
заустављање и паркирање) са допунском таблом "осим
за возило - навести регистарске ознаке" и исцртавања
хоризонталне сигнализације жутом бојом и латиничним
словом П у средини паркинг места.

Овим правилником утврђују се ближи услови и начин
на који поједини корисници (станари, особе са
инвалидитетом и корисници пословних простора) могу
да користе паркиралишта на којима је у складу са актом
из члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима
предвиђена наплата накнаде за паркирање на
територији општине Ивањица, као повлашћени
корисници.

Члан 9.

Члан 2.

На основу решења којим му је одобрено резервисање
паркинг места, корисник може да оствари право на
резервисање паркинг места по испуњавању услова
предвиђених уговором који корисник на сопствени
захтев закључује са Општином Ивањица за паркинг
места из члана 7. став 1. овог правилника односно
Јавним комуналним предузећем ,,Комунално'' Ивањица
за паркинг места из члана 7. став 2. овог правилника.

Повлашћени корисници из члана 1. овог правилника,
могу да користе паркиралишта на којима је у складу са
актом из члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима
предвиђена наплата накнаде за паркирање, на основу
повлашћене паркинг-карте коју издаје Јавно комунално
предузеће "Комунално" Ивањица (у даљем тексту:
Предузеће), у складу са Одлуком о утврђивању цена
паркирања, коју доноси Надзорни одбор Предузећа.

Уколико корисник не поднесе захтев за потписивање
уговора из претходног става у року од 30. дана од дана
пријема решења о одобрењу резервисања паркинг
места, или одбије да потпише уговор из било којег
разлога или не испуни услове предвиђене уговором,
одобрење престаје да важи, и корисник нема право да
поднесе нови захтев за резервисање паркинг места
наредних 6. месеци од дана престанка важења
одобрења.

Члан 3.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Ивањица".
01 Број: 06-1/2015

Предузеће издаје повлашћену паркинг-карту:
1. Станарима који имају пребивалиште у улицама:
Бранислава Нушића од кућног броја 2 до кућног броја
26 и у објектима преко пута објеката са овим кућним
бројевима; Миће Матовића; Милинка Кушића од
раскрснице са Јаворском улицом до раскрснице са
Улицом Бошка Петровића код семафора; Бошка
Петровића; Мајора Илића; Његошевој и Венијамина
Маринковића (само станари пословно-стамбене зграде
у којој се налазе пословне просторије Комерцијалне
банке и пословно-стамбене зграде у којој се налазила
некадашња робна кућа ,,Избор''), и то за путничко
возило у власништву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте,
станар подноси Предузећу фотокопију личне карте и
фотокопију саобраћајне дозволе за путничко возило.

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана
65. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број
79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и
13/13), члана 17. став 1. Одлуке о јавним
паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'',
број 9/2012), по предлогу Савета за безбедност
саобраћаја општине Ивањица, Општинско веће општине
Ивањица, на седници одржаној дана 14. јануара 2015.
године, донело је

2. Кориснику пословног простора – предузетнику који
има пословни простор у власништву или у закупу у
улицама: Бранислава Нушића од кућног броја 2 до
кућног броја 26 и у објектима преко пута објеката са
овим кућним бројевима; Миће Матовића; Милинка
Кушића од раскрснице са Јаворском улицом до
раскрснице са Улицом Бошка Петровића код семафора;
Бошка Петровића; Мајора Илића; Његошевој и
Венијамина Маринковића (само у пословно-стамбеној
згради у којој се налазе пословне просторије
Комерцијалне банке и пословно-стамбеној згради у
којој се налазила некадашња робна кућа ,,Избор''), за
највише једно путничко возило у власништву.

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ
КОРИСНИКЕ

Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте,
корисник пословног простора - предузетник подноси
Предузећу фотокопију уговора о купопродаји или
закупу пословног простора и фотокопију саобраћајне
дозволе за путничко возило.
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3. Кориснику пословног простора - правном лицу, који
има пословни простор у власништву или у закупу у
улицама: Бранислава Нушића од кућног броја 2 до
кућног броја 26 и у објектима преко пута објеката са
овим кућним бројевима; Миће Матовића; Милинка
Кушића од раскрснице са Јаворском улицом до
раскрснице са Улицом Бошка Петровића код семафора;
Бошка Петровића; Мајора Илића; Његошевој и
Венијамина Маринковића (само у пословно-стамбеној
згради у којој се налазе пословне просторије
Комерцијалне банке и пословно-стамбеној згради у
којој се налазила некадашња робна кућа ,,Избор'', за
највише два путничка возила у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте,
корисник пословног простора - правно лице, подноси
Предузећу фотокопију уговора о купопродаји или
закупу пословног простора и фотокопију саобраћајне
дозволе за путничко возило.
4. Члану заједничког домаћинства особе са
инвалидитетом, односно особи са инвалидитетом, на
основу акта органа управе надлежног за здравство и
социјалну заштиту о испуњености услова.
Члан 4.
Повлашћена паркинг-карта издаје се само по једном
основу, важи за сва паркиралишта на којима је у складу
са актом из члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима
предвиђена наплата накнаде за паркирање, а може да се
користи искључиво за возила за које је издата.
Повлашћена паркинг-карта за особе са инвалидитетом
из члана 3. тачка 4. овог правилника, важи на паркингместима одређеним за особе са инвалидитетом.
Члан 5.
Минимални временски период важења повлашћене
паркинг карте износи 1 (један) месец, док максималан
временски период износи годину дана.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Ивањица".
01 Број: 06-1/2015
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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