СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 31/2020

09.06.2020. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013,55/2014, 96/2015,9/2016,24,41,87/18 и 23/19), члана
136-145. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр.18/2016),
члана 4. и члaна 6. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Сремски Карловци
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 3/2010 и 65/2019), и члана 15. Одлуке о
Општинској управи („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 40/2016 и 20/2018),
Руководилац Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине донео је:
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I Овим решењем одређују се привремено паркиралиште, као привремено уређена јавна
површине, односно грађевинско земљиште, која је до привођења намени утврђена
урбанистичким планом, посебно одређена и обележене за паркирање возила на територији
Општине Сремски Кaрловци.
II Привремено паркиралиште за паркирање возила на територији Општине Сремски
Карловци се налазе на следећој локацији:
- простор између државног пута II A реда број 100 и улице Ивана Мажуранића (дуж
улице између коловоза и парка), и припада катастарској парцели број 200 К.О. Сремски
Карловци.
III Наплата цене за коришћење јавног паркиралишта из тачке I и II овог решења,
вршиће се у складу са Ценовником комуналних и других услуга ЈКП „Белило“ Сремски
Карловци под именом Наплата паркирања који је објављен у „Службеном листу општине
Сремски Карловци“ број 34/2016 и 13/2018.
Наплату цене-накнаде за паркирање из става 1. ове тачке, обавља ЈКП „Белило“
Сремски Карловци путем мобилне телефоније или паркинг-карте купљене код дистрибутера.
IV Налаже се ЈКП "Белило" из Сремских Карловаца, да до 15.06.2020. године
паркиралиште из тачке II овог решења:
- уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију,
- на саобраћајним знаковима за означавање паркиралишта постави допунску таблу са
ознаком зоне паркирања возила и обавештење (симбол) о начину и времену наплате,
- започне са вршењем контроле и наплате паркирања.
V Обавезује се Одељење за комунално стамбене послове и заштиту животне средине
Општине Сремски Карловци да сходно расположивим средствима у буџету Општине Сремски
Карловци, изврши трајно уређење паркинг простора у складу са „Саобраћајним пројектом
дефинисања паркиралишта и распореда паркинг места у централној зони Сремских Карловаца“
број 107/17 из маја 2017. године, и да на основу Одлуке о јавним паркиралиштима (Сл.општине

Службени лист Општине Сремски Карловци, 31/2020
3/2010 и 65/2019), паркиралиште из тачке II овог решења постане јавно паркиралишта са
контролисаном наплатом.
VI Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“.
VII Решење доставити:
-

Полицијској станици у Сремским Карловцима,
ЈКП „Белило“ у Сремским Карловцима,
Одељењу за инспекцијске послове Општине Сремски Карловци,
објавити у "Службеном листу Општине Сремски Карловци".
овом Одељењу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 344-11/2020-IX-1
Дана: 09.06.2020.г.
Сремски Карловци
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РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Живорад Милановић с.р.

Службени лист Општине Сремски Карловци, 31/2020
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