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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА V – БРОЈ 3 – ВРЊАЧКА БАЊА – 23.03.2009. ГОДИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
28.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на својој 6. седници одржаној дана 20.3.2009.
године, на основу чл.13. Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС“,бр.16/97 и 42/98),
чл.4.Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл.лист
општине Врњачка Бања“,бр.2/07 и 1/08), чл.59.
Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист
Општине Врњачка Бања“,бр1/09) и чл.18. Пословника о раду Општинског већа општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Краљево''' бр.
24/04 и ''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
7/08), донело је
ОДЛУКУ
О ПАРКИНГ ЗОНАМА И РЕЖИМУ
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују паркинг
зоне и јавна паркиралишта у оквиру паркинг зона
на подручју насељеног места Врњачке Бање на
којима се врши наплата накнаде за коришћење
паркинг места и утврђује режим коришћења
истих.
Овом одлуком утврђују се и посебни простори за паркирање возила који се користе у складу са чланом 4.став 2. и 3. Одлуке о јавним паркиралиштима, као и режим њиховог коришћења.
Члан 2.
На подручју насељеног места Врњачке
Бање утрврђују се зоне јавних паркиралишта
са следећим локацијама:
I ЗОНА
- Коловоз Врњачке улице од „Беле лађе“
до „Креди банке“
- Коловоз Краљевачке улице од Радничке
до улице Жике Ваљаревића и то лева страна уз тротоар
- Банкина улице Београдске с десне стране
улице у дужини од 80 метара
- Коловоз улице Пролетерских бригада
преко пута хотела „Фонтана“ до одмаралишта „Железничар“ и сам паркинг испред
одмаралишта

- Коловоз улице Цара Душана од раскрснице са улицом Лоле Рибара до улице
Пролетерских Бригада
- Коловоз улице Лола Рибара од моста на
реци до улице Цара Душана
- Паркинг наспрам хотела „Звезда“
- Коловоз улице Свети Сава од улице
Пролетерских Бригада до улице 7. јули
- Улица Крушевачка, од Пијаце, са прекидом код зграде Општине, до улице Жике
Ваљаревића
- Паркинг наспрам апартманског насеља
„Језеро“ у улици Слатински венац.
- Плато испред хотела “Слобода“ у Немањиној улици
- Паркинг поред улице Моше Пијаде од
улице Слатински венац до Врњачке улице
- Булевар Српских ратника,паркинг испред
Општинског суда.
- Паркинг испред пансиона „Морава“ и у
Занатском центру „29 новембар“
- Паркинг површина у улици Слатински
венац наспран ЈП“Бели Извор“
II ЗОНА
Паркиралишта ван обухвата прве зоне.
Члан 3.
Предузеће, односно предузетник организује и врши наплату накнаде за паркирање
возила на јавним паркиралишту.
Наплата паркирања на јавним паркиралиштима врши се помоћу паркинг карте или
електронским путем-слањем СМС поруке.
Наплата накнаде за коришћење паркинг
места на јавним паркиралиштима врши се у
временском интервалу од 7. до 21.час, а у
трајања туристичке сезоне (01.05.до 31.08.) од
7 до 23 часа.
Паркирање моторних возила на јавним
паркиралиштима (у I зони) ограничава се на
60+60 минута на једном истом паркинг месту,
осим у случају да корисник јавног паркиралишта купи целодневну паркинг карту, а у време
трајања туристичке сезоне паркирање моторних возила у (I зони), уколико возило не поседује дневну или претплатну карту, ограничава
се на 60 минута са могућношћу продужења за
још 60.минута, а у II зони ограничава се на 120
минута са могућношћу продужења за 60 мину-
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та, уколико возило не поседује дневну или
претплатну карту.
Наплату накнаде за коришћење јавних
паркиралишта опште и посебне намене, као и на
посебним просторима из члан 1. став 2. ове одлуке врши овлашћено предузеће односно предузетник коме је Скупшина општине Врњачка Бања
поверила комуналну делатност управљања и одржавања јавних паркиралишта, у складу са актом о
поверавању.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о
безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном месту
истакнуто обавештење које садржи: зону паркирања, категорију возила која се могу паркирати,
начин паркирања, начин наплате накнаде за коришћење паркиралишта, временско ограничење коришћења паркиралишта и радно време.
Члан 4.
На подручју насељеног места Врњачка
Бања на основу доказа из члана 4.став 2.и
3.Одлуке о јавним паркиралиштима и доказа о
уређеном начину коришћења простора са власником објекта утврђује се као посебан простор за паркирање возила у смислу члана 1.
став 2.ове одлукеи то:
- простор на локацији Путник.
На посебном простору за паркирање из
претходног става овог члана паркирање моторних возила не подлеже ограничењима из члан
3.ове Одлуке.
На посебном простору за паркирање
овлашћено предузеће или предузетник обавља
ову делатност до истека рока на који му је
Општина поверила вршење комуналне делатности управљања и одржавања јавних паркиралишта.
Члан 5.
Физичка лица (станари, инвалиди) предузетници и правна лица (корисници пословног
простора) могу јавна паркиралишта користити
као повлашћени корисници уз добијање повлашћење карте.
Повлашћена паркинг карта корисницима из
става 1. овог члана омогућава коришћење слободног паркинг места на одређеном паркиралишту.
Физичком лицу(станару и инвалидном
лицу)повлашћена паркинг карта може се издати
за једно возило, а правном лицу (кориснику
пословног простора) за највише три возила у
власништву.
Повлашћена паркинг карта на јавним
паркиралиштима важи без временског ограни-

чења за физичка лица (инвалиди, станари),
осим за предузетнике и правна лица која важи
у трајању дужине радног времена истих
увећано за 60 минута, и то 30 минута пре почетка радног времена и 30. минута по завршетку
радног времена.
Члан 6.
Одобрење за резервацију-повлашћену
паркинг карту из члана 4.став 1. ове одлуке
издаје предузеће коме је поверено управљање
и одржавање јавних паркиралишта.
Одобрење за резервацију паркинг местаповлашћену паркинг карту издаје надлежно
предузеће, а на основу претходног поднетог
захтева корисника јавног паркиралишта и исто
важи за једну годину од дана издавања, осим
за инвалидна и лица са посебним потребама
којима одобрење важи три године.
Паркинг места за инвалидна лица могу
да користе инвалиди којима су оштећени доњи
екстремитети битни за управљање возилом,
лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која
имају оштећење вида најмање 90%, ратни и
мирнородопски војни инвалиди,цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи.
За категорије лица са посебним потребама и инвалидних лица из претходног става
овог члана, на основу медицинске и друге документације, право на коришћење повлашћених паркинг места својим актом утврђује орган општинске управе надлежан за послове социјалне заштите.
За коришћење паркинг места лицима са
посебним потребама и инвалидним лица, на
основу акта надлежног општинског органа из
предтходног става овлашћеног предузећ издаје
бесплатну повлашћену паркинг карту.
Члан 7.
Увођењем односно изградњом или уређењем нових јавних паркиралишта (општих и
посебних) којима се повећава капацитет односно број паркинг места за 10 и више процената
стичу се услови за измену зона и режима коришћења јавних паркиралишта.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о паркинг зонама и режиму
коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој
Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
3/07).
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број:344-70/09 од 20.3.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________

29.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на својој 6. седници одржаној дана 20.3.2009.
године, на основу чл.14.ст.1. и чл.41. Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист Општине Врњачка Бања“,бр1/09) и чл.18.Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Краљево''' бр.24/04 и ''Сл. лист
општине Врњачка Бања'',бр.7/08), донело је
О Д Л У КУ
о приступању изради Локалног
Акционог Плана за Младе општине
Врњачка Бања
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Локалног Акционог Плана за Младе (ЛАПМ –
општине Врњачка Бања).
Члан 2.
Локални Акциони План за Младе се
доноси у складу са Стратегијом развоја социјалне
заштите општине Врњачка Бања од 2008.-2012.
године (Сл.лист општине Врњачка Бања 1/08),
којом се у Поглављу- Стратешки приоритети у
бр. 1. наводе деца и омладина, а решавање њихових проблема третира се као приоритет.
Израда ЛАПМ има основ и у чл.14, ст.1
тачка 41. Статута општине Врњачка Бања (Сл.
лист општине Врњачка Бања бр.1/09), као и Националну Стратегију за младе, коју је донела Влада Републике Србије (Сл. гласник РС бр.55/08).
Члан 3.
Локални Акциони План за Младе је
документ који се израђује на основу истраживања и утврђивања проблема младих на
територији општине Врњачка Бања, а који ће
садржати предлоге о начину решавања истих.

Члан. 4
Локални Акциони План за Младе се
израђује са циљем да се допринесе побољшању услова живота младих на територији
општине Врњачка Бања, социјалној заштити,
могућностима запошљавања као и оснаживању
младих за активно учешће у доношењу одлука
у локалној заједници, а овим документом ће се
обихватити и мере којима се препознаје и
подстиче даљи развој способности младих и
њиховог потенцијала, а израђује се за дужи
период, који ће се ближе дефинисати самим
Планом.
Члан 5.
Израду ЛАПМ реализоваће општина
Врњачка Бања у сарадњи са Министарством
омладине и спорта, институцијама и невладиним организацијама које се баве младима, а
које делују на територију општине Врњачка
Бања, а на основу Пројекта који је одобрен од
Министарства омладине и спорта.
Члан 6.
Овлашћује се председник општине да у
процесу израде Акционог плана формира
Координационо тело, чији ће председник бити
председник општине, а Координационо тело
ће формирати Радну групу, а коју ће чинити
представници институција и организација које
се баве проблемима младих.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 9-273/09 од 20.3.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Зоран Сеизовић,с.р.
____________________________________
30.
Општинско веће општине Врњачка Бања на својој 5. седници одржаној дана
10.3.2009. године, на основу члана 48. Закона
о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,
101/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон,
63/2006 - испр. др. закона, 85/2006 и 86/2006 испр.), члана 14. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.год.,(''Службени лист
општине Врњачка Бања'' бр.28/08) и члана 59.
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став 1 тачка 21. Статута општине Врњачка Бања(«Сл.лист општине Врњачка Бања бр.1/09»),
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ-ПРОЈЕКТИ
1.У решењу о употреби средстава текуће
буџетске резерве-пројекти бр. 400-172/09 од
10.2.2009.године, (Сл.лист општине Врњачка
Бања бр.2/09), у тачки 1. текст: ''7.01. Спортски
центар, функционална класификација 810,
економске класификације 423, назив позиције
Услуге по уговору у истом износу'', мења се у
текст: ''1.23. Сталне манифестације од значаја
за општину, функционална класификација 473,
економске класификације 424, назив позиције
Специјализоване услуге у истом износу''.
2.О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
3. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-172/09 од 10.3.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
31.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на својој 5. седници одржаној дана 10.3.2009.
године, на основу члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 01/09) и чл. 18. Пословника о
раду Општинског већа општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Краљево'' бр.24/04 и ''Сл. лист
општине Врњачка Бања'' бр.7/08), донело је

Установе „Туристичка организација Врњачка
Бања“, Врњачка Бања.
Висина накнаде за пружене пансионске услуге са урачунатим трошковима превоза аутобусом
од Врњачке Бање до Буљарице и натраг и урачунатим осигурањем износи:
а.) За предшколски узраст ........165,00 Евра
б.) За школски узраст ...........
180,00 Евра
ц.) За средњешколски узраст ...195,00 Евра
Врши се допуна тачке 1. тако да се после подтачке ц. додаје подтачка д., која гласи:
„д.) За одрасле особе са пребивалиштем на територији општине Врњачка Бања ....205,00 Евра“
и подтачка е. која гласи:
„е.)Комерцијална продаја ............ 220,00 Евра“.
Врши се измена тачке 7. тако да гласи: „у
случају када постоје слободна места у некој од
смена, услуге одмаралишта уз плаћање дела трошкова који се односи на исхрану, могу користити
особе из социјално угрожених категорија за која
ће Општинско веће дати претходну сагласност“.
Измене и допуне у тачки 1. и 7. представљају
саставни део Одлуке о ближим условима коришћења „Дечјег одмаралишта“ у Буљарици код
Петровца на мору за 2009. годину бр. 0046/09.
Закључак ступа на снагу даном доношења,
а примењиваће се од 15.05.2009. године закључно са 15.09.2009. године и биће објављен у
„Службеном листу општине Врњачка Бања“.
Саставни део овог Закључка:
- Одлука о ближим условима коришћења „Дечјег одмаралишта“ у Буљарици код Петровца на
мору за 2009. год. бр.400-92/09 од 22.01.2009.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-92/09 од 10.3.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________

ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на Одлуку о ближим
условима коришћења „Дечјег одмаралишта“ у
Буљарици код Петровца на мору за 2009. годину бр.0046/09 коју је донео Управни одбор на
1. редовној седници одржаној 16.01.2009.г.

32.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на својој 6. седници одржаној дана 20.3.2009. године, на основу члана 59.Статута општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр,1/09) и
чл.18.Пословника о раду Општинског већа општи-
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не Врњачка Бања (''Сл. лист општине Краљево''
бр.24/04 и ''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
7/08), донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се условна сагласност на Правилник о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила, сачињен од
стране предузећа ''Паркинг систем и гараже'' д.о.о
Београд бр. 10/09 од 13.3.2009. године, у чијој изради су учествовали овлашћени представници
општине, с тим да се:
- у чл.4. код Назива улица, у тачки 9. иза
речи: ''Крушевачка'', дода текст: ''од Пијаце'', а
остали текст остаје на снази,
- у чл.8. ст.2. тако што се иза речи : ''зони
И'' додаје текст: ''уколико возило не поседују
дневну или претплатну карту'',
- у чл24.ст.2., на начин што ће се текст:''
уколико је возило регистровано и изван регистрационог подручја којем припада општина Врњачка
Бања'', изменити у текст: '' уколико је возило регистровано изван регистрационих подручја које
обухвата територија Републике Србије''.
2. Веће констатује да обавеза израде
овог акта, произилази из чл.14. Уговора о поверавању делатности уређења и одржавања јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи бр.110173/08 од 10.12.2008.године.
3. Обавезује се ''Паркинг систем и
гараже'' д.о.о Београд да изврши усклађивање
овог акта са овим закључком и да тако усаглашен акт достави на објављивање, с тим што ће
Правилник о коришћењу јавних паркиралишта
и уклањању непрописно паркираних возила,
ступити на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка Бања''.
4. Овај закључак објавити у ''Сл. листу
општине Врњачка Бања'' у броју у којем ће
бити објављен и Правилник о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно
паркираних возила.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 38-3/09 од 20.3.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
33.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» бр.
9/02 и 86/06) и члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и
члана 56. став 18 Статута општине Врњачка
Бања (Службени лист општине Врњачка Бања
број 01/09) председник Општине Врњачка
Бања доноси
Р Е Ш Е ЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у оквиру
раздела 1.04., функционална класификација 110,
економска класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 238.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.05. Удружења
и савези, функционална класификација 133, економске класификације 4819, назив позиције Дотације осталим непрофитним организацијама у износу од 238.000,00 дин. За наведени износ умањиће се планирана позиција текуће резерве и увећати планирана позиција 4819 – Дотације осталим
непрофитним институцијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева директног буџетског корисника
број 400-316/09 од 04.03.2009.год. Општинске
управе Општине Врњачка Бања.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-316/09 од 04.03.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_________________________________
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ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
34.
Директор Привредног друштва ''Паркинг
систем и гараже'' Д.О.О. Београд, на основу чл.12.
Статута Привредног друштва ''Паркинг систем и
гараже'' Д.О.О. Београд и чл.14. Уговора о поверавању делатности уређења и одржавања јавних
паркиралишта у Врњачкој Бањи бр.110-173/08 од
10.12.2008. године и закључка Општинског већа
општине Врњачка Бања бр.38-3/09 од 20.3.2009.
године, донео је
П Р А В И Л Н И К О КОРИШЋЕЊУ
ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И
УКЛАЊАЊУ НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и
начин коришћења, уређења и одржавања јавних
паркиралишта, пружања услуга паркирања на територији општине Врњачка Бања, као и поступање са непрописно паркираним возилима.

кирање моторних возила са контролисаним
уласком-изласком возила.
На основу Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи и доказа о уређеном начину коришћења
простора за паркирање са власником објекта
утврђују се исти као посебан постор за паркирање возила.
На посебном простору за паркирање
Предузеће обавља делатност до истека рока на
који му је Општина поверила вршење комуналне делатности управљања и одржавања јавних паркиралишта.
Члан 3.
Јавна паркиралишта користе се за паркирање:
- бицикала
- бицикала са мотором
- путничких аутомобила
- аутобуса
- теретних и прикључних возила,
а све у складу са постављеном саобраћајном
сигнализацијом.
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА
ПО ЗОНАМА

ВРСТЕ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 2.
Јавна паркиралишта су површине изграђене односно уређене за потребе паркирања
возила, на којима се коришћење паркинг простора врши уз накнаду.
Паркинг зона представља подручје на
коме је дозвољено паркирање у режиму и временском ограничењу које утврђује привредно
друшто „Паркинг систем и гараже“ д.о.о. из
Београда (у даљем тексту:Предузеће) сагласно
Одлуци о јавним паркиралиштима и Одлуци о
паркинг зонама и режиму коришћења јавних
паркиралишта у Врњачкој Бањи, а Извршни
орган општине даје сагласност на исте.
Предузеће може одобрити коришћење
паркинг места на јавним и посебним паркиралиштима за такси возила уз одређену надокнаду.
Јавна паркиралишта могу бити општа
и посебна паркиралишта.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара, површине између ротоара и
коловоза, као и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила.
Посебна паркиралишта су објекти и
површине уређени односно изграђени за пар-

Члан 4.
Општа паркиралишта на територији општине Врњачка Бања категоришу се по зонама и
дозвољеном времену паркирања на следећи начин:
ЗОНА I – време паркирања ограничено у
складу са чланом 3. Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи
Назив улице:
1. Коловоз Врњачке улице од ,,Беле лађе“ до
,,Креди банке“,
2. Коловоз Краљевачке улице од Радничке до
улице Жике Ваљаревића и то десна страна уз тротоар,
3. Банкина улице Београдске с десне стране улице
у дужини од 80 метара,
4. Коловоз улице Пролетерских бригада преко
пута хотела ,,Фонтана“ до одмаралишта ,,Железничар“ и сам паркинг наспрам одмаралишта,
5. Коловоз улице Цара Душана од раскрснице са
улицом Лоле Рибара до улице Пролетерских Бригада,
6. Коловоз улице Лола Рибар од моста на реци до
улице Цара Душана,
7. Паркинг наспрам хотела ,,Звезда“,
8. Коловоз улице Свети Сава од улице Пролетерских Бригада до улице 7. јули,
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9. Улица Крушевачка, од Пијаце, са прекидом
код зграде Општине, до улице Жике Ваљаревића,
10. Паркинг наспрам апартманског насеља ,,Језеро“ у улици Слатински венац,
11. Паркинг поред улице Моше Пијаде од улице
Слатински венац до Врњачке улице,
12. Булевар Српских ратника, паркинг испред
Општинског суда,
13. Паркинг испред пансиона ,,Морава“ и у Занатском центру ,,29. новембар“,
14. Паркинг површина у улици Слатински венац
наспрам ЈП,,Бели Извор“.

ну, радно време, временско ограничење паркирања, начин паркирања и наплате као и категорије моторних возила која се могу паркирати
на том паркиралишту.
Паркиралишта за лица са посебним
потребама и резервисана паркиралишта посебно се обележавају хоризонталном сигнализацијом жуте боје или вертикалном која садржи
обавештење о намени, начину коришћења и
наплате, као и о санкцијама за неовлашћено
коришћење паркиралишта.
КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА

УКУПАН КАПАЦИТЕТ ОКО 450
ПАРКИНГ МЕСТА
ЗОНА II – паркиралиште ван обухвата прве
зоне
Време паркирања у II Зони ограничено
чланом 3.Одлуке о паркинг зонама и режиму
коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој
Бањи
Члан 5.
Предузеће обезбеђује обележавање и
одржавање паркинг места за лица са посебним
потребама и инвалидна лица у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица након добијене сагласности надлежног органа Општинске управе за послове саобраћаја.
Паркинг места за инвалидна лица могу
да користе инвалиди којима су оштећени доњи
екстремитети битни за управљање возилом,
лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која
имају оштећење вида најмање 90%, ратни и
мирнородопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и
лица на дијализи.
За коришћење паркинг места лицима
са поседним потребама и инвалидним лицима,
на основу акта надлежног Општинског органа
Предузеће издаје бесплатну повлашћену паркинг карту.
Члан 6.
Предузеће обележава паркиралишта
саобраћајном сигнализацијом (хоризонталном
и вертикалном) у складу са позитивноправним
прописима и препорукама.
Јавна паркиралишта имају на видном
месту истакнуто обавештење које садржи: зо-

Члан 7.
Корисником паркиралишта у смислу
одредаба овог Правилника сматра се возач или
власник возила уколико возач није идентификован, а који је паркирао возило на паркиралишту.
Члан 8.
Наплата паркирања у I зони врши се сваким даном у временском интервалу од 07:00 21:00 час, а у трајању туристичке сезоне (01.05. до
30.08.) од 07 до 23h часа.
Државним празником наплата се не врши.
Кориснику паркиралишта омогућено је
максимално задржавање у првој зони у временском континуитету два сата (60+60) на
једном истом паркинг месту осим у случају да
корисник јавног паркиралишта купи целодневну паркинг карту, а у време трајања туристичке сезоне паркирање моторних возила у зони
I. уколико возило не поседује дневну или претплатну карту, ограничава се на 60 минута са
могућношћу продужења за 60 минута.
Након истека максимално предвиђеног
времена за паркирање, прописаним претходним ставовом овог члана кориснику је омогућено да напусти паркинг место најмање на
тридесет минута и паркира се на друго место
под условима прописаним претходним ставом
овог члана.
Члан 9.
Наплата паркирања у II зони врши се
сваким даном у временском интервалу од
07:00 -21:00 час, а у трајању туристичке сезоне
(01.05. до 30.08.) од 07 до 23 часа.
Државним празником наплата се не
врши.
У зони II, време коришћења паркиралишта одређено је чланом 3.Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи.
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Члан 10.
Корисник паркиралишта је обавезан да:
- Користи паркинг место у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом, вертикалном и хоризонталном, којом је означено паркинг место.
- Поступа у складу са ограничењем времена
коришћења паркинг места из члана 8. и 9.
овог Правилника.
- Плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин и према
важећем ценовнику по започетом часу.
- У року од 15 (петнаест) минута од момента
заустављања возила на паркиралишту плати
цену по важећем ценовнику или да возило у
том року уклони са паркиралишта,
- До истека плаћеног времена паркирања, а у
складу са чланом 8. и чланом 9. овог Правилника уклони возило са паркиралишта.
Члан 11.
На паркиралиштима је забрањено:
- паркирање и заустављање возила супротно
постављеном саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији
- паркирање и заустављање нерегистрованог
возила
- остављање неисправног или хаварисаног возила
- паркирање и заустављање возила на паркиралиштима предвиђеним за инвалидна лица и
лица са посебним потребама, као и на резервисаним паркинг местима уколико корисник не
спада у наведене категорије.
- паркирање возила које не припада категорији
возила за које је паркиралиште намењено
- паркирање возила дуже од времена предвиђеног за паркирање у датој зони
- заузимање паркинг места постављањем ограда или сличних препрека без сагласности Предузећа
- вршење услуга поправке или прања возила
- обављање и других радњи које утичу на несметано функционисање паркирања као комуналне делатности од општег значаја.
Члан 12.
Видно обележена возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије, ватрогасна возила и возила инспекцијских служби, јавних комуналних предузећа када у току
интервенције користе јавна паркиралишта, не
плаћају накнаду за паркирање.
Возила извођача радова на јавним површинама, за време док се радови изводе, у
складу са одобрењем надлежног Општинског

органа, дужни су да плаћају накнаду, као и да
по завршеном послу врате паркиралиште у првобитно стање, односно у стање какво је било
пре него што су радови изведени, о чему ће се
сачинити фото документација и записник са
овлашћеним контролором Предузећа. Од плаћања наканде изузета је Општина, и Јавна предузећа, у случају када је у улози Инвеститора.
Члан 13.
Становници улица у којима се врши
наплата паркирања, као и корисници пословног простора у наведеној зони плаћају накнаду
за паркирање по повлашћеној тарифи важећег
ценовника Предузећа.
На кориснике из претходног става не
односи се временско ограничење паркирања из
чланова 8. и 9. овог Правилника.
Предузеће није дужно обезбедити континуирано слободно паркинг место корисницима паркиралишта из става 1. овог члана.
Основ за стицање права на плаћање
накнаде паркирања по повлашћеној тарифи за
становнике улица у одређеној зони, представља доказ о уредном пребивалишту као и важећа саобраћајна дозвола возила са идентичном адресом власника возила са адресом из
доказа о пребивалишту.
Основ за стицање права на плаћање накнаде паркирања по повлашћеној тарифи за кориснике пословног простора у одређеној зони представља решење о власништву или коришћењу
простора издато од овлашћеног органа (АПР),
уговор о закупу простора, доказ о идентитету носиоца решења, важећа саобраћајна дозвола возила
у власништву правног лица/предузетника или
уговор о коришћењу сопственог возила предузетника са идентичном адресом из доказа о идентитету носиоца решења.
Повлашћена паркинг карта коју повлашћени корисник оствари на основу испуњења
услова из ставова 4. и 5. овог члана, односи се
искључиво на улицу у којој се корисник идентификовао. Корисници из члана 5. овог Правилника свој статус доказују потврдом коју издаје
надлежни орган као и доказом о идентитету носиоца решења и важећом саобраћајном дозволом
возила у власништву носиоца решења.
Члан 14.
Корисници јавних паркиралишта могу
извршити резервацију,односно закуп одређеног
паркинг места на одређени временски период, по
тарифи из важећег ценовника Предузећа.
Предузеће је дужно резервисана паркинг места посебно обележити хоризонталном
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сигнализацијом (габарити паркинг места жутом бојом са уокруженим словом ″R″ у средишту паркинг места) или физичком запреком
на захтев корисника, уз депозит по важећем
ценовнику Предузећа, коју искључиво издаје
и поставља Привредно друштво.
Члан 15.
Корисницима из чланова 5., 14. и 15. овог
Правилника, Предузеће издаје посебну налепницу која дефинише плаћање накнаде по повлашћеној тарифи (повлашћена паркинг карта), која
мора бити видно истакнута са унутрашње стране
предњег ветробранског стакла возача и односи се
искључиво на возило за које је издата. Употребом
система контроле и наплате Предузеће може да
одустане од издавања налепнице, јер оне постоје
у бази података које су евидентиране у самом
предузећу, а при чему корисник као доказ о
извршеној уплати поседује признаницу издату од
стране Предузећа.
Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта, а правном лицу/предузетнику највише три.
Изглед и садржај налепнице утврђује
Предузеће и задржава право измене изгледа и
садржаја у току важења о сопственом трошку.
Време важења повлашћене паркинг
карте назначено је на самој карти и представља период за који је плаћена накнада.
Важност повлашћене паркинг карте не
може бити дужа од важности саобраћајне дозволе за возило на које се односи.
НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 16.
За коришћење паркиралишта корисник
плаћа накнаду према тарифној групи којој припада по важећем ценовнику Предузећа.
Члан 17.
Наплата паркирања на општим паркиралиштима врши се помоћу ПАРКИНГ КАРТЕ
или електронским путем - слањем СМС поруке,
што се евидентира од стране Предузећа. Изглед и
садржај паркинг карте прописује Предузеће.
Начин коришћења паркинг карте истакнут је на полеђини паркинг карте. Начин плаћања путем слања СМС порука је регулисан
посебним упутством.
Наплата паркирања на посебним паркиралиштима врши се помоћу ПАРКИНГ КАРТЕ,
која је издата од стране инкасанта на уласку у
посебно паркиралиште или путем СМС поруке.

ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ
Члан 18.
Претплатна карта може се добити за
повлашћено паркирање, као и за претплату на
паркирање. Претплата се врши сваког првог у
месецу за текући месец, а све према важећем
ценовнику Предузећа.
Члан 19.
Дистрибуција паркинг карата врши се
искључиво у малопродајним објектима са којима Предузеће успостави уговорни однос, као
и у пословним јединицама Предузећа.
Продајно место је видно обележено.
Члан 20.
Куповином паркинг карте, односно
заустављањем возила на паркинг месту ако се
плаћање врши електронским путем, корисник
стиче право коришћења јавног паркиралишта.
За коришћење паркиралишта корисник је дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту, или паркирање плати електронским путем слањем СМС поруке, што се евидентира од
стране Предузећа.
Корисник паркиралишта је дужан да:
- прописно користи паркинг карту и у њу унесе тачне податке,
- видно истакне купљену паркинг карту са
унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила или паркирање плати мобилним телефоном.
Истицањем паркинг карте у заустављеном возилу на паркинг месту, односно заустављањем возила на паркинг месту ако се плаћање врши електронским путем, корисник прихвата услове за коришћење јавног паркиралишта.
Члан 21.
Контролу паркирања и исправног коришћења паркинг карата врше овлашћени КОНТРОЛОРИ Предузећа.
Контролори имају службену легитимацију и носе службена одела, чији садржај и изглед утврђује Предузеће.
Члан 22.
Корисник који поступа супротно одредбама чланова 8., 9. и 10.овог Правилника дужан је да плати ДОПЛАТНУ КАРТУ према важећем ценовнику Предузећа.
Предузеће је дужно да у свим случајевима, када контролор предузећа установи да је
корисник прекршио утврђена правила, обезбеди одговарајући фото, видео или други одгова-
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рајући доказ којим се прекршај документује,
укључујући ту и записник контролора.
Изглед и садржај доплатне паркинг
карте утврђује Предузеће.
Члан 23.
Налог за плаћање доплатне паркинг
карте издаје овлашћени контролор Предузећа
и уручује га кориснику.Када контролор није у
могућности да директно уручи налог кориснику, причвршћује га на возило.
Достављање налога за плаћање доплатне паркинг карте на начин из става 1. овог
члана сматра се уредним и касније оштећење
или уништење нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг
карте.
Корисник паркиралишта коме је уручен налог за плаћање доплатне паркинг карте
дужан је поступити по примљеном налогу и
платити доплатну паркинг карту у року од
осам дана на начина назначеног у налогу.
ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА
Члан 24.
Предузеће је дужно уклонити непрописно паркирано возило са јавне или друге
површине, уколико возила поступају супротно
члану 11.овог Правилника, а по налогу саобраћајне полиције или надлежне инспекцијске
службе општине Врњачка Бања.
Предузеће може са јавних паркиралишта
уклонити возило корисника који користи паркиралиште супротно члану 10. овог Правилника,
уколико је возило регистровано изван регистрационих подручја које обухвата територија Републике Србије, уз обезбеђење фото снимака и уз
сачињавање записника са лица места.
Члан 25.
Радни налог за специјално возило паук
ради уклањање возила из члана 24. Правилника
издаје овлашћено лице Предузећа.
Овлашћено лице Предузећа – контролор, сачињава документацију(записник и фото
снимак) у прилогу налога за уклањање возила
са видљивим чињеничним стањем у смислу
места и времена отпочињања уклањања возила
и времена прекршаја, као и регистарских таблица возила, која се чува у архиви Предузећа.
Члан 26.
Период започете интервенције, на уклањању непрописно паркираног возила, дефинише

се од момента када се возило почне дизати па све
док не буде спуштено на платформу специјалног
возила за уклањање(паука).
Интервенција ће се сматрати започетом
уколико у току интервенције уклањања непрописно паркираног возила, корисник непрописно паркираног возила дође на место интервенције.
У случају из става 2. овог члана примењује се цена за започету интервенцију из важећег ценовника Предузећа.
Члан 27.
За уклањање возила из члана 25. Правилника Предузеће користи специјално возило
за транспорт возила-паук.
Члан 28.
Уклоњена возила односе се и чувају на
месту предвиђеном за чување возила.
На месту предвиђеном за чување возила,
Предузеће мора обезбедити двадесетчетворочасовно присуство овлашћеног лица Предузећа. Простор у коме се чувају однета возила мора бити
заштићен како би се возило обезбедило од евентуалне штете и како би се евентуални несавесни
корисници спречили да преузму возило без
измирења обавезе.
Члан 29.
Корисник уклоњеног возила дужан је
по важећем ценовнику Предузећа да плати:
- трошкове уклањања возила,
- трошкове складиштења и чувања возила.
Корисник је дужан да плати и казну за
непрописно паркирање у складу са важећим прописима, а које ће Предузеће наплатити у корист
буџета Општине или Републике Србије.
Члан 30.
Уклоњено возило корисник може преузети са депоа под следећим условима:
- да се идентификује и евидентира као
корисник уклоњеног возила и
- испуни обавезе из члана 29.став 1.
тачке 1 и 2 овог Правилника.
СТЕПЕН ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Привредно друштво не сноси материјалну одговорност за евентуална оштећења и
крађу возила на јавним паркиралиштима.
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Члан 32.
Привредно друштво сноси материјалну
одговорност за евентуална оштећења и крађу возила приликом одношења непрописно паркираних возила, од момента започињања уклањања,
током чувања уклоњеног возила на депоу, све до
момента преузимања возила од стране корисника.
Привредно друштво не сноси материјалну одговорност за евентуална оштећења возила
која се догоде приликом одношења непрописно
паркираних возила (хаварисаних и напуштених),
уколико се возило налази у таквом стању да није
могуће уклонити га без оштећења што доказује
фото снимком и сачињавањем записника са лица
места.
Члан 33.
За све рекламације или притужбе корисника надлежан је руководилац Предузећа или
његов заменик.
Овлаћена лица из става 1. овог члана дужна су да у року од 10 дана кориснику доставе
писани одговор на уложену рекламацију или
притужбу.
НАДЗОР
Члан 34.
Надзор над применама одредаба овог
Правилника врши орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја и инспекцијске послове, остали надлежни органи као и лица у Предузећу.
Члан 35.
Правилник ступа на снагу након прибављене сагласности Извршног органа општине, а у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Врњачка
Бања“.
ДИРЕКТОР
''ПАРКИНГ СИСТЕМ И ГАРАЖЕ'' Д.О.О
Марина Савковић,с.р
Дана: 23.3.2009.године
Број: 12/09
__________________________________
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