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На основу члана став 2. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 3.
Одлуке о распуштањуСкупштине општинеАранђеловац и
образовању Привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2010. године, донео је

Члан 1.

Хотел ''Извор'' д.о.о. ослобађа се плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта за изградњу нове
школске пешачке стазе на кп. бр. 1530/22 КО Аранђеловац
удужиниод396метара.

Члан 2.

На основу ове Одлуке Јавно предузеће за планирање и
изградњу општине Аранђеловац и Хотел ''Извор'' д.о.о.
закључиће одговарајући уговор потребан за добијање
грађевинске дозволе.

Члан 3.

ОваОдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општинеАранђеловац.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06- /2010-01 од 2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић, с.р.

На основу члана 80. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) и члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 8/08) и
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Аранђеловац и образовању Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2010. године, донео је

1. Даје се сагласност на План финанских средстава
потребних за остваривање образовно-васпитног дела
школског програма од до разреда ОШ ''Милан Илић

Чича'' у Аранђеловцу за школску 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013и2013/2014 годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласникуопштинеАранђеловац.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06- /2010-01 од 2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић с.р.

На основу члана 115. став1., у вези са чланом 2а. Закона
о пореском поступку и пореској администрацији
(''Службени гласник РС'', бр.80/02,84/02-испр.,23/03-
испр . , 70 /03 ,55 /04 ,61 /05 ,85 /05 -др . з акон ,62 /06 -
испр.др.закона,61/07,20/09и72/09-др.закон), члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац, бр. 8/08) и члана 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању Привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, у складу са
Закључком Владе Републике Србије бр. 023-977/2010-2 од
8. 2. 2010. године, на седници одржаној 2010.
године, донео је

1. ДП ''Борели'' у реструктурирању из Сомбора који се
налази у поступку реструктурирању, отписује се камата по
основу изворних прихода буџета општине Аранђеловац
који су доспели за наплату закључно са 31. 12. 2009.
године.

2. За реализацију ове Одлуке у делу који се односи на
изворне приходе задужује се Управа општине
Аранђеловац Одељење за пореске послове.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
примениће се само у случају окончаног поступка
приватизације наведених субјеката у тачци1. овеОдлуке.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06- /2010-01 од 2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић,с.р.

92.
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О Д Л У К У

О ОСЛОБАЂАЊУ ХОТЕЛА ''ИЗВОР'' Д О О
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ
ШКОЛСКЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

О Д Л У К У

О Д Л У К У

О ОТПИСУ КАМАТА ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ
ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

КОЈИ СУ ДОСПЕЛИ ЗА НАПЛАТУ ЗАКЉУЧНО СА
31. 12. 2009. ГОДИНЕ ДП ''БОРЕЛИ'' У
РЕСТРУКТРУРИРАЊУ ИЗ СОМБОРА

. .
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На основу члана став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07 (др.закон)), члана 2 . Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац''
бр. 8/08), и члана 3 Одлуке о распуштању Скупштине
општине Аранђеловац и образовању Привременог органа
општине Аранђеловац (''Службени гласник РС'' број
98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14.06. 2010. године, донео је

1. Привремени орган општине Аранђеловац даје
сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Букуља''
Аранђеловац, бр. 03-1168/3 од 7. 6. 2010. године о
бенефициранимценама комуналнихуслуга.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-243/2010-01-1 од 14.06. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић,с.р.

На основу члана 2 . Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'' бр. 8/08), и
члана 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине
Аранђеловац и образовању Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласникРС'' број 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14.06. 2010. године, донео је

1. Општина Аранђеловац закључује Анекс II Уговора о
поверавању делатности уређења и одржавања јавних
паркиралишта саМЕТРОПАРКИНГ д.о.о. из Београда, ул.
Косте Јовановића бр. 56а (раније ''Паркинг систем и
гараже'' д.о.о. Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 52.), у тексту
који је саставнидео овеОдлуке.
2. Овлашћује се мр Влада Гајић, председник

Привременог органа општине Аранђеловац да потпише
Анексиз тачке 1 овеОдлуке.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-237/2010-01од 14. 06. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић,с.р.

На основу члана став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07 (др.закон)), члана 2 . Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац''
бр. 8/08), и члана 3 Одлуке о распуштању Скупштине
општине Аранђеловац и образовању Привременог органа
општине Аранђеловац (''Службени гласник РС'' број
98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 0. године, донео је

1. Привремени орган општине Аранђеловац даје
сагласност ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац за коришћење
средстава са наменског рачуна каптажа ''Кубршница'' у
износу од динара, за март април мај 2010.
године радиодржавања текуће ликвидности.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-245/2010-01 од 2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић с.р.

27.

2

2
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ О БЕНЕФИЦИРАНИМ
ЦЕНАМА

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

О Д Л У К У

О ЗАКЉУЧЕЊУ АНЕКСА II УГОВОРА О
ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ УРЕЂЕЊА И
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП ''БУКУЉА'' ЗА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА СА НАМЕНСКОГ

РАЧУНА
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06-251/10-05

15.06.2010.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', број: 72/09), члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', број: 8/08) и члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Аранђеловац и образовању
Привременог органа општине Аранђеловац (''Службени
гласник РС'', број: 98/09), по прибављеном Мишљењу
Комисије за планове Скупштине општине Аранђеловац,
Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2010. године, донео је

Члан 1.

Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана
детаљне регулације комплекса Хотела ''Извор'' у
Аранђеловцу, за потребе привредног друштва за Туризам и
угоститељство Хотел ''Извор'' д.о.о. из Аранђеловца (у
даљемтексту:Пландетаљнерегулације).

Члан 2.

Границомплана детаљнерегулације обухваћене су:
Катастарске парцеле власника Хотела ''Извор'' д.о.о. у

површини од око 9 хектара. Тачна граница Плана детаљне
регулације прецизно ће се дефинисати у фази израде
концепта плана .

Члан 3.

Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање
законског и планског основа за просторно уређење
предметне зоне.

Члан 4.

План детаљне регулације садржаће: правила уређења,
правила грађењаи графичкидео.

Члан 5.

За потребе израде Плана детаљне регулације према
Мишљењу Одељења за имовинско-правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
послове број: 501-25/10-05 од 14.04.2010. године, потребна
је израда стратешке процене утицаја на животну средину у
складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину (''Службени гласник РС'', број:
135/2004).

Члан 6.

НацртПлана детаљне регулације биће изложенна јавни
увид након обављене стручне контроле од странеКомисије
за планове. Подаци о начину излагања на јавни увид биће
објављени у средствима јавног информисања и на огласној
табли Скупштине општине Аранђеловац . Оглашавање
јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о
планирањуиизградњи.

Члан 7.

Обрађивач Плана детаљне регулације је предузеће
''Арплан'' д.о.о. изАранђеловца .

Обрађивач је дужан да исти изради у року од 6 месеци
оддана ступањана снагу овеОдлуке.

Члан 8.

Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбедиће Друштво за туризам и угоститељство Хотел
''Извор'' д.о.о. изАранђеловца .

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број: од 2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА
МрВладаГајић,с.р.

На основу Одлуке о Јавним паркиралиштима
(Сл.Гласник општине Аранђеловац, бр.2/07), а по
прибављеној сагласности Одељења за имовинско-правне
односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне
послове Општине, Решење број директор
привредног друштва “ПАРКИНГ СИСТЕМ” ДОО
Аранђеловац, дана донео је

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и начин
коришћења, уређења и одржавања јавних паркиралишта,
пружања услуга паркирања на територији општине
Аранђеловац, као и поступање са непрописно паркираним
возилима.

Члан 2.

Јавна паркиралишта су површине изграђене односно
уређене за потребе паркирања возила, на којима се
коришћењепаркинг простора вршиузнакнаду.

Паркинг зона представља подручје на коме је
дозвољено паркирање у режиму и временском ограничењу
које утврђује привредно друштво “ПАРКИНГ СИСТЕМ”

14.06.

06-238/2010-01 14.06.

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

КОМПЛЕКСА ХОТЕЛА ''ИЗВОР'' У
АРАНЂЕЛОВЦУ

П Р А В И Л Н И К
О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
И УКЛАЊАЊУ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ

ВОЗИЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ВРСТЕ ПАРКИРАЛИШТА
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д.о.о. из Аранђеловца (у даљем тексту: Привредно
друштво) сагласно овом Правилнику, а Одељење за
имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и
стамбено комуналне послове општине даје сагласност на
исте.

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна
паркиралишта.

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара,
површине између тротоара и коловоза, као и друге
површине посебно обележене за паркирање моторних
возила.

Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени
односно изграђени за паркирање моторних возила са
контролисанимуласком-изласкомвозила.

На основуОдлуке о јавнимпаркиралиштима, и доказа о
уређеном начину коришћењу простора за паркирање са
власником објекта утврђује се исти као посебан простор за
паркирање возила уз сагласност надлежног општинског
органа

На посебним и општим просторима за паркирање
Привредно друштво обавља делатност до истека рока на
који му је Општина поверила вршење комуналне
делатности управљањаиодржавања јавнихпаркиралишта

Члан 3.

Јавнапаркиралишта користе се за паркирање:
бицикала
бицикала самотором
путничких аутомобила
аутобуса
теретнихиприкључних возила,

а све у складу са постављеном саобраћајном
сигнализацијом.

Члан 4.

Општа паркиралишта на територији општине
Аранђеловац категоришу се по зонама и дозвољеном
временупаркирањана следећиначин:

Назив улице:
1. ул. Илије Гарашанина ( од ул. Књаза Милоша до ул.

КнезаМихаила),
2. ул. Књаза Милоша ( од ул. Обилићеве до ул.

ВојиславаИлића-десна страна),
3. ул. КњазаМилоша ( од ул.ЂенералаМиланаНедића

до ул.ВојводеПутника лева страна)
4. ул. Кнеза Михаила ( од ул. Јадранске до ул. Илије

Гарашанина)
5. ул. Јадранска
6. ул.ВојиславаИлића
7. ул.БраниславаНушића
8. ул.Војводе Путника ( од ул. Књаза Милоша до ул.

КраљаПетра 1)

Назив улице:
1. ул. Књаза Милоша ( од ул. Радничке до ул.

Обилићеве десна страна)

2. ул. Књаза Милоша ( од ул. Краља Александра до
ул.ЂенералаМиланаНедића лева страна)

3. ул.КраљаПетра 1
4. ул. Кнеза Михаила ( од ул. Јадранске до

ул.Радничке)
5. плато код Спортског Центра Шумадија ( улаз из ул.

ЈосипаГрушовника),ПМ(1-23и
6. ул. Петра Кочића ( од ул.Књаза Милоша до ул.

КраљаПетра 1 )
7. плато у ул. Петра Кочића код Центра за социјални

рад “СаваИлић”
8. плато кодБувљепијаце ( улаз изПетраКочића)
9. ул. Краља Александра ( од ул.Књаза Милоша до

ул.ТанаскаРајића)
10. ул.Занатлијска ( од ул. Краља Александра до ул.

КнезаМихаила )
11. ул. Радничка ( од ул. Књаза Милоша и Занатлијске

до ул.КнезаМихаила)
12. плато код предузећаПолет и ЈСП “Комфор” ( улаз из

ул.КраљаПетра 1 )
13. плато код зграде Скупштине општине ( улаз из

ул.Љубићке)
14. Плато у Улици Војводе Путника код улаза у Погон

''Стара експлоатација'' са 11паркингместа
15. плато у Улици Војводе Путника код улаза за точење

минералне воде ''Експлоатација'' са 13паркингместа
16. Плато кодЦентра за социјални рад “СаваИлић”-

улаз из улицеЛомине
Простор за одлагање и чување уклоњених возила

лоциран је на платоу код Спортског центра “Шумадија”,
обухваћенПМодброја 24 до 29

Члан 5.

Привредно друштво обезбеђује обележавање и
одржавање паркинг места за лица са посебним потребама
( инвалиде ) у складу и након добијене сагласности
надлежног органа Општинске управе за послове
саобраћаја, и то најмање по једно место у свакој улици где
се наплаћује паркирање, уколикопостоје условиипотребе.

Паркинг места за инвалидна лица могу да користе
инвалиди и то на основу Одлуке о категоријама лица са
посебним потребама која могу бесплатно да користе
посебно одређена места на јавним паркиралиштима а
Одлуку о категоријама лица са посебним потребама
доставља Одељење за привредуидруствене делатности.

Члан 6

Привредно друштво обележава паркиралишта
саобраћајном сигнализацијом ( хоризонталном и
вертикалном ) у складу са позитивно правнимпрописима и
препорукама и одржава тако да буду видљива за кориснике,
јасно одређенаиозначена.

Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто
обавештење које садржи: зону, радно време, временско
ограничење паркирања, начин паркирања и наплате, као и
категорије моторних возила која се могу паркирати на том
паркиралишту.

Паркитралишта за лица са посебним потребама,
резервисана паркиралишта, заједничка такси стајалишта
посебно се обележавају хоризонталном сигнализацијом
жуте боје или вертикалном сигнализацијом која садржи
обавештење о намени, као и о санкцијама за неовлашћено
коришћењепаркиралишта
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА ПО
ЗОНАМА

ЗОНА 1 време паркирања ограничено на два сата

ЗОНА 2 време паркирања није ограничено
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КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 7.

Корисник паркиралишта у смислу одредаба овог
Правилника сматра се возач или власник возила уколико
возач није идентификован, а који је паркирао возило на
виднообележено паркиралиште.

Члан 8.

Наплата паркирања у зони 1 врши се сваким радним
даном у временском интервалу од 07:00 21:00 ч, а суботом
од07:00 15:00 ч.

Недељомидржавнимпразникомнаплата се не врши.
Изузетно, наплата паркирања се може вршити у складу

са чланом 3 став два Закона о државним у другим
празницима уз претходну сагласност надлежног
општинског органа

Кориснику је омогућено максимално задржавање у
првој зони у временском континуитету-два сата ( 60
минута+60минута ) у зони1- црвена зона

Након истека максимално предвиђеног времена за
паркирање, прописаним претходним ставом овог члана
корисник је дужан да напусти паркинг место најмање на
тридесетминута.

Члан 9.

Наплата паркирања у зони 2 врши се сваким радним
даном у временском интервалу од 07:00 21:00 ч, а суботом
од07:00 15:00 ч.

Недељомидржавнимпразникомнаплата се не врши.
Изузетно, наплата паркирања се може вршити у складу

са чланом 3 став два Закона о државним и другим
празницима уз претходну сагласност надлежног
општинског органа.

У зони 2 време коришћења паркиралишта није посебно
ограничено.

Члан 10.

Корисникпаркиралишта је обавезан да:
користи паркинг место у складу са постављеном

саобраћајном сигнализацијом, вертикалном и
хоризонталномкојом је означенопаркингместо

поступа у складу са ограничењем времена коришћења
паркингместа из члана 8и9овогПравилника

У року од десет) минута од момента заустављања
возила на паркиралишту плати коришћење паркинг места
према времену задржавања на прописан начин и према
важећем ценовнику по започетом часу, или да уклони
возило са паркиралишта.

до истека плаћеног времена паркирања, уклони
возило са паркиралишта.

Члан 11.

Напаркиралиштима је забрањено:
паркирање и заустављање возила супротно

постављеном саобраћајном знаку, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији

паркирањеи заустављањенерегистрованог возила
остављање неисправног, напуштеног или хаварисаног

возила
паркирање и заустављање возила на паркиралиштима

предвиђеним за инвалидна лица и лица са посебним
потребама, заједничим такси стајалиштима, као и на
резервисаним паркинг местима уколико корисник не спада
унаведене категорије

- паркирање возила које не припада категорији возила
за које је паркиралиштенамењено

паркирање возила дуже од времена предвиђеног за
паркирањеудатој зони

заузимање паркинг места постављањем ограда или
сличнихпрепрека без сагласностиПривредног друштва

заузимањевишеод једног паркингместа
вршењеуслуга поправке илипрања 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
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
Привредног друштва. Од плаћања накнаде изузета је
Општина и Јавна Предузећа Општине у случају када су у
улозиИнвеститора.

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 Привредног
друштва.

На кориснике из претходног става не односи се
временско ограничење паркирања из чланова 8 и 9 овог
Правилника.

Привредно друштво није дужно обезбедити
континуирано слободно паркинг место корисницима
паркиралиштаиз става 1 овог члана.

Основ за стицање права на плаћење 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 адресомиз доказа опребивалишту.

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 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

.
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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
ценовникаПривредног друштва.

Привредно друштво је дужно резервисана паркинг
места посебно обележити хоризонталном сигнализацијом
( габарити паркинг места жутом бојом са словом “Р” у
средишту паркинг места) илифизичком запрегом на захтев
и о трошкукорисника.

Након истека времена закупа, корисник је дузан да
постављену запреку уклони, паркинг место доведе у
првобитно стање.

Уколико закупац не испуни обавезу из става два
поменутог члана, Друштво ангажује одговарајуће службе
да се запрека уклони о трошку закупца, а према добијеној
фактури за ту услугу.

Члан 15.

Корисницима из чланова 5 и 13 овог Правилника,
Привредно друштво издаје посебну налепницу која
дефинише плаћање накнаде по повлашћеној тарифи (
повлашћена паркинг карта), која мора бити видно
истакнута са унутрашње стране предњег ветробранског
стакла возила и односи се искључиво на возило за које је
издата. Употребом система контроле и наплате Привредно
друштво може да одустане од издавања налепнице, јер оне
постоје у бази података које су евидентиране у самом
Привредном друштву, а при чему корисник као доказ о
извршеној уплати поседује признаницу издату од стране
Привредног друштва.

Физичком лицу се може издати највише једна
повлашћена паркинг карта, а правном лицу/предузетнику
највише три.

Изглед и садржај налепнице утврђује Привредно
друштво и задржава право измене изгледа и садржаја у
току важењао сопственомтрошку.

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.

Члан 15 а

Привредно друштво ће у складу са Решењем
општинског органа управе надлежног за послове
саобраћаја о одређивању такси стајалишта обезбедити
коришћење отворених паркиралишта за потребе такси
стајалишта.

Накнада коју су таксисти као корисници такси
стајалишта обавезни да плате за коришћење такси
стајалишта се утврђује Ценовником Привредног друштва.
Уплата која се изврши се односи за наредних 30 дана од
дана уплате по важећемценовникуПривредног друства
Таксисти имају право да користе такси стајалиста једино у
случају да суизвршилиуплатуиз претходног става

Члан 16.

За коришћење паркиралишта корисник плаћа накнаду
према тарифној групи којој припада по важећемценовнику
Привредног друштва а коју мора извршити у року од
максимум (десет) минута од момента заустављања
возиланапаркингместу.

За паркинг места која ће бити означена допунском
сигнализацијом, испред Дома здравља, уз сагласност
одговарајућег општинског органа, дозвољено је
заустављање од 30 минута након чега се мора извршити
уплата паркирања према важећем ценовнику за
одговарајућуприпадајућу зону.

Члан 17.

Наплата паркирања на општим паркиралиштима врши
се помоћу ПАРКИНГ КАРТЕ или електронским путем-
слањем СМС поруке. Што се евидентира од стране
Привредног друштва.

Изглед и садржај паркинг карте прописује Привредно
друштво.

Начин коришћења киоск паркинг карте истакнут је на
полеђиникиоскпаркинг карте.

Број телефона на који се мозе послати СМС порука,
уколико се плаћање паркирања врши путем мобилног
телефона, видно је истакнут на вертикалној саобраћајној
сигнализацији

Наплата паркирања на посебним паркиралиштима
врши се помоћу ПАРКИНГ КАРТЕ која је издата од
стране инкасанта на уласку у посебно паркиралиште или
путемСМСпоруке.

Члан 18.

Претплатна карта може се добити за повлашћено
паркирање, каои за претплатунапаркирање.

Претплатна карата за паркирање се плаћа унапред, за
период од минимално месец дана, а све према важећем
ценовникуПривредног друства.

Члан 19.

Дистрибуција киоск паркинг карата врши се
искључиво у малопродајним објектима са којима
Привредно друштво успостави уговорни однос, као и у
пословним јединицамаПривредног друштва.

Продајноместо је виднообележено.

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 Привредног
друштва.

Корисникпаркиралишта је дужанда :
прописно користи паркинг киоск карту и у њу унесе

тачнеподатке
видно истакне купљену киоск паркинг карту са

.

.
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НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ
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унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила
илипаркирањеплатимобилнимтелефоном

- заустављањем возила на паркинг месту корисник
прихвата услове за коришћење јавног паркиралишта.

Члан 21.

Контролу паркирања и исправног коришћења паркинг
карата врше овлашћени КОНТРОЛОРИ Привредног
друштва.

Контролори имају службену легитимацију и носе
службена одела, чији садржај и изглед утврђује Привредно
друштво.

Члан 22.

Корисник који поступа супротно одредбама чланова 8 ,
9 , 10, 11 и 15а овог Правилника дужан је да плати казнене
пенале у виду ДОПЛАТНЕ КАРТЕ према важећем
ценовникуПривредног друштва.

Привредно друштво је дужно да у свим случајевима,
када контролор Привредног друштва установи да је
корисник прекршио утврђена правила обезбеди
одговарајући фото, видео или други одговарајући доказ
којим сепрекршај документује

Изглед и садржај доплатне паркинг карте утврђује
Привреднодруштво.

Привредно друштво за кориснике који поступају
супротно одредбама става 1 члана 22 може извршити
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила
корисника.

Да би се извршила демонтажа постављеног уређаја,
корисник је дужан да измири потраживањ по основу
издат доплатн карат

Члан 23.

Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје
овлашћени контролор Привредног друштва и уручује га
кориснику. Када контролор није у могућности да директно
уручиналог кориснику, причвршћује га на возило.

Достављање налога за плаћање доплатна карте на
начин из става 1. овог члана сматра се уредним и касније
оштећење или уништење нема утицај на ваљаност
достављањаине одлажеплаћањедоплатнепаркинг карте.

Корисник паркиралишта коме је уручен налог за
плаћање доплатне паркинг карте дужан је поступити по
примљеномналогуиплатидоплатнупаркинг карту.

У случајевима да контролор Привредног друштва није
у могућности да кориснику уручи налог за плаћање
доплатне паркинг карте, или да га причврсти на возило
корисника, добијањем опомене сматраће се да је корисник
обавештен о томе да су се стекли услови за примену
одредаба члана 23 став 3 овогПравилника.

За кориснике који поступају супротно цлану 15а
Правилника, контролор ће обезбедити одговарајући фото,
видео или други одговарајући доказ којим се прекршај
документује, и овимкорисницимадостављаће се опомена.

Члан 24.

Привредно друштво је дужно да обезбеди и спроведе
уклањање непрописно паркираних возила корисника са

зелених или других јавних површина без сагласности
органа општинске управе, као и возила корисника који
поступају супротно члану 10 и 11 овог Правилника.која су
изван регистрационог подручја РепубликеСрбије.

Привредно друштво је дужно по налогу саобраћајне
полиције извршити уклањање непрописно паркираних
возила са саобраћајнихповршина.

Привредно друство је дужно да по налогу саобраћајне
полиције, или по налогу комуналне инспекције изврши
постављањеуређаја којима се спречава одвожењевозила.

Привредно друштво може да са јавних паркиралишта
уклони возило или изврши постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила корисника који користи јавна
паркиралишта супротно одредбама члана 10 и 11 овог
Правилника, у колико је возило регистровано изван
регистрационих подручја које обухвата територија
Републике Србије, уз обезбеђење фото снимка и уз
сачињавање записника са лицаместа.

Привредно друство задржава право да на јавним
паркиралиштима изврши постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила корисника који користи јавна
паркиралишта а за кога се увидом у информативни систем
контроле и наплате Привредног друства утврди да има
издату а неплаћену доплатну паркинг карту, уз обезбеђење
фото снимкаиуз сачињавање записника са лицаместа.

Привредно друштво је дужно да на возило на којем су
постављени уређаји којима се спречава одвожење возила,
испод брисача на предњем ветробранском стаклу видно
истакне обавештење да су на возилу постављени уређаји,
као и број телефона на који може да се позове овлашћени
радникПривредног друштва који ће наконшто је корисник
извршио уплату, уклонити уређаје који су постављени на
возилу.

У колико се власник не појави у току радног времена
наплате паркирања, возило на којем су постављени уређаји
којима се спречава одвожење возила, биће пребачено
специјалним возилом паук на зато одређено место, без
обзира на регистрационо подручје коме припада возило
при чему се приликом преузимања возила плаћају и
трошкови услуге возила паук Уколико се из
информативног система установи да возило које је однето
на депо има не измирених обавеза по основу раније
издатих доплатних карата, пре преузимања возила мора
измирити све доспеле обавезе по основудоплатних карата

Члан 25.

Радни налог за специјално возило “Паук” ради
уклањања возила из члана 24. Правилника издаје
овлашћенолицеПривредног друштва.

Овлашћено лице Привредног друштва сачињава
документацију ( записник ифото 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 архивиПривредног друштва.

Члан 26.

Период започете интервенције, на уклањању
непрописно паркираног возила, дефинише се од момента
када се постави први хватач-жабица на точак возила, па све
до спуштања на платформу специјалног возила за
уклањање ( паука) и упућивањака депоу

Даље уклањање возила ће се обуставити у колико
корисник непрописно паркираног возила дође на место
интервенције, а пре него сто је возило спуштено на
платформу специјалног возила паук и упућено ка депоу,
уколикоизвршиплаћање за започетуинтервенцију.

.

e
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ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИМ
ВОЗИЛИМА
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У случају из става 2 овог члана примењује се цена за
започету интервенцију из важећег ценовника Привредног
друства.

Члан 27.

За уклањање возила из члана 25. Правилника
Привредно друштво 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, Привредно
друштво мора обезбедити двадесетчетворочасовно
присуство овлашћеног лица Привредног друштва.
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
спречилидапреузму возилобез измирењаобавезе.

Члан 29.

Корисник уклоњеног возила дужан је да по важећем
ценовникуПривредног друштваплати:

трошкове уклањањавозила
трошкове складиштења и чувања возила, при чему се

под складиштењем подразумева време након 24 часа од
момента када је возило допремљено на депо, а корисник
уклоњеног возила није исто преузео, и у том случају врши
се наплата лежарине за сваки започети сат, а према
важећемценовникуПривредног друства.

Члан 30

Уклоњено возило корисник може преузети са депо-а под
следећимусловима:

да се идентификује и евидентира као корисник
уклоњеног возилаи

испуни обавезе из члана 29 став 1 тачке 1 и 2 овог
Правилника

Члан 31.

Привредно друштво не сноси материјалну одговорност за
евентуална оштећења и крађу возила на јавним
паркиралиштима.

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 депо-у, све
домомента преузимањавозила од стране корисника.

Привредно друштво не сноси материјалну одговорност
за евентуална оштећења возила која се догоде приликом
одношења непрописно паркираних возила ( хаварисаних и
напуштених), у колико се возило налази у таквом стању да
није могуће уклонити га без оштећења што се доказује
фото снимком и сачињавањем записника са лица места а

интервенција се врши по налогу комуналне инспекције
илиМУП-а

Члан 33.

За све рекламације или притужбе корисника надлежан
је руководилацПривредног друштваилињегов заменик.

Члан 34.

Надзор над применама одредаба овог Правилника
врши орган општинске управе надлежан за комуналне
послове, остали надлежни органи, као и лица у
Привредномдруштву.

Члан 35.

Правилник ступа на снагу након прибављене
сагласности Одељења за имовинско- правне односе ,
урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове
опстине. а у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у
“Службеном гласникуопштинеАранђеловац”.

“ПАРКИНГ СИСТЕМ” д.о.о Аранђеловац
Директор СветланаКатанић, инг саобраћаја

На основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Аранђеловац и образовању Привременог органа
општине Аранђеловац (''Службени гласник РС'', бр. 98/09)
и Одлуке о овлашћењу Општинског већа општине
Аранђеловац за давање сагласности на цене комуналних
услуга

Приврмени орган општине Аранђеловац општине
Аранђеловац, разматрајући захтев ''Паркинг систем'' д.о.о.
Аранђеловац бр. 209/1 од 17. 6. 2010. године, на седници
одржаној 18. 6. 2010. године, донео је

1. Привремени орган општине Аранђеловац даје
сагласност на Ценовник коришћења јавних паркиралишта
и уклањања непрописно паркираних возила у општини
Аранђеловац, који је донео директор Предузећа бр. 109/1
од 17. 6. 2010. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласникуопштинеАранђеловац''

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број 06-254/2010-01 од 18. 2010. године

ПредседникПривременог органа, мрВладаГајић
ЧлановиПривременог органа,
МилутинЂурић, дипл.ек.
ДрАлександарДамјанић
СрђанАранђеловић
ДрРадосавШвабић

.
,

.

6.

СТЕПЕН ОДГОВОРНОСТИ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА

НАДЗОР

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
КОРИШЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И

УКАЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ
ВОЗИЛА
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', број: 72/09), члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', број: 8/08) и члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Аранђеловац и образовању
Привременог органа општине Аранђеловац (''Службени
гласник РС'', број: 98/09), по прибављеном Мишљењу
Комисије за плановеСкупштине општинеАранђеловац,

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 6. 2010. године, донео је

Члан 1.

Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана
детаљне регулације за каменолом у лежишту ''Венчац-
Забрежје ЈЗ Део'' за потребе предузећа ''ВЕНЧАЦ'' А.Д. (у
даљемтексту:Пландетаљнерегулације).

Члан 2.

Границомплана детаљнерегулације обухваћени су:
Делови КОВрбица и КО Бања укупне површине око 28

хектара. Тачна граница Плана детаљне регулације
прецизно ће се дефинисати уфазиизраде концепта плана .

Члан 3.

Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање
законског и планског основа за просторно уређење
предметне зоне.

Члан 4.

План детаљне регулације садржаће: правила уређења,
правила грађењаи графичкидео.

Члан 5.

За потребе израде Плана детаљне регулације
примењиваће се смернице и мере утврђене у Стратешкој
процени утицаја подручја планине ''Венчац'' на животну
средину у складу са одредбама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
РС'', број: 135/2004).

Члан 6.

НацртПлана детаљне регулације биће изложенна јавни
увид након обављене стручне контроле од странеКомисије
за планове. Подаци о начину излагања на јавни увид биће
објављени у средствима јавног информисања и на огласној
табли Скупштине општине Аранђеловац . Оглашавање
јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о
планирањуиизградњи.

Члан 7.

Обрађивач Плана детаљне регулације је предузеће
''Арплан'' д.о.о. изАранђеловца .

Обрађивач је дужан да исти изради у року од 4 месеца
оддана ступањана снагу овеОдлуке.

Члан 8.

Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбедићепредузеће ''Венчац'' А.Д. изАранђеловца.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број: од 23. 6.2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА
МрВладаГајић, с.р.

На основу члана 4. Закона о матичним књигама
(''Службени гласник РС'', бр. 20/09) и члана 86. став 4.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 6. 2010. године, донео је

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се матична подручја за вођење
матичних књига и њихова седишта на територији општине
Аранђеловац.

Члан 2.

Матична подручја за вођење матичних књига и њихова
седишта су :

1. Аранђеловац за насељеноместоАранђеловац
2. Бања за насељеноместоБања
3. Босута за насељеноместоБосута
4. Брезовац за насељеноместоБрезовац
5. Буковик за насељеноместоБуковик
6. Венчане за насељеноместоВенчане
7. Врбица за насељеноместоВрбица
8. Вукосавци за насељеноместоВукосавци
9. Гараши занасељеноместоГараши
10. Горња Трешњевица за насељено место Горња

Трешњевица
11. Даросава за насељена места Даросава и

Прогореоци
12. Јеловик за насељеноместо Јеловик
13. Копљаре за насељеноместоКопљаре
14.Мисача за насељеноместоМисача
15. Орашац за насељеноместоОрашац
16. Раниловић за насељеноместоРаниловић
17. Стојник за насељеноместоСтојник
18. Тулеж занасељеноместоТулеж.

Члан 3.

Матичне књиге воде се и чувају за свако матично

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КАМЕНОЛОМА У ЛЕЖИШТУ ''ВЕНЧАЦ-

ЗАБРЕЖЈЕ ЈЗ Део''

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУМАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА ЗА
ВОЂЕЊЕМАТИЧНИХ КЊИГА ИЊИХОВИХ

СЕДИШТА
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подручје по насељеним местима, у складу са Законом о
матичним књигама и другим прописима који ближе
уређујуњихово вођењеичување.

Члан 4.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за општу
управу и заједничке послове Управе општине
Аранђеловац.

Члан 5.

Ступањемна снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука
о одређивању матичних подручја за вођење матичних
књига (''Општински службени гласник'', бр. 10/05).

Члан 6.

Ова одлука се сматра донетом када на њу да сагласност

Министарство за државну управу и локалну самоуправу
РепубликеСрбије.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2010.
године.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-199-3/2010-01 од23. 6. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГ РГАНА,
МрВладаГајић, с.р.
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