ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
27.06.2017.

ГОДИНА XXVI

На основу члана 65. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр. 7/2008 и
6/2015), члана 11. и члана 12. Одлуке о јавним
паркиралиштима („Општински службени гласник“,
бр. 3/2017), Општинско веће општине Осечина на
седници одржаној дана 27.06. 2017. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА
НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1
Овим правилником се уређује поступак
резервације паркинг места за потребе правних лица и
предузетника на општим паркиралиштима и поступак
издавања повлашћене паркинг карте за физичка лица станаре у зони општег паркиралишта.
Члан 2
Поступак резервације паркинг места за потребе
правних лица и предузетника на општим
паркиралиштима и издавања повлашћене паркинг
карте за физичка лица - станаре у зони општег
паркиралишта покреће се на захтев странке (у даљем
тексту: Подносилац захтева).
По захтевима из става 1. овог члана решењем
одлучује Општинска управа Осечина, у року од 15
дана од дана подношења захтева.
На решења из става 2. овог члана подносилац
захтева има право жалбе Општинском већу општине
Осечина у року од 8 дана од дана пријема решења.
Члан 3.
Резервацијом паркинг места правно лице,
односно предузетник, стиче право искључивог
коришћења одређеног простора за паркирање.
Резервисано паркинг место се обележава жутом
бојом при чему се на средини простора за паркирање
исписује велико латинично слово „R“.

БРОЈ 5

Резервисано паркинг место се може обележити
и покретном ознаком на којој се налази назив,
односно знак корисника паркинг простора, са једне и
ознака ЈКП „Осечина“, са друге стране.
Члан 4.
Правна лица, односно предузетници могу
резервисати једно паркинг место у непосредној
близини места обављања делатности.
На резервисаном паркинг месту правно лице,
односно предузетник, може паркирати само
регистровано возило чији је власник то правно лице,
односно предузетник.
Члан 5.
Уз захтев из члана 2. став 1. овог Правилника
подносилац захтева прилаже:
- ПИБ и матични број подносиоца захтева;
- очитане податке из саобраћајне дозволе
возила за које корисник тражи резервисано паркинг
место;
- фотокопију решења о упису правног лица,
односно предузетника у Регистар Агенције за
привредне регистре;
- доказ о својини, односно основу коришћења
пословног простора у чијој се непосреднној близини
тражи резервација паркинг места и
- доказ о уплати административне таксе за
подношење захтева.
Члан 6.
Повлашћеном паркинг картом за физичка лица
- станаре у зони општег паркиралишта, корисник који
нема могућност паркирања возила на сопственом
поседу, стиче право на коришћење слободног паркинг
места на општем паркиралишту у непосредној
близини свог стана (испред или наспрам свог кућног
броја), без временског ограничења.
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- доказ о уплати административне таксе за
подношење захтева.

Члан 7.
Повлашћена паркинг карта важи за једно
возило у власништву корисника из члана 6. овог
Правилника.
Повлашћена паркинг карта не гарантује
слободно паркинг место кориснику.

Члан 9.
Овај Правилник ступа на
доношења и исти објавити у
службеном гласнику“.

снагу даном
„Општинском

Члан 8.
Уз захтев за издавања повлашћене паркинг
карте прилаже се:
- доказ о пребивалишту, односно боравишту у
зони општег паркиралишта;
- доказ о власништву на возилу за које се
тражи издавање повлашћене паркинг карте и

Општинско веће општине Осечина
дана 27.06. 2017. године, број: 060-26/2017
Председник Већа,
Драган Алексић
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