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На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14), члана  65. Статута општине Ивањица 

(„Службени гласник РС“, број“,79/08 и „Службени лист 

општине Ивањица“ број 7/2013 и 9/2013), Општинско 

веће  општине Ивањица, на седници одржаној дана 

04.01.2016. године, донело је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

О ВИСИНИ ЛИМИТА ЗА СЛУЖБЕНЕ МОБИЛНЕ 

ТЕЛЕФОНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником, утврђује се висина лимита 

за службене мобилне телефоне, а чији корисници су 

дужни да се старају о рационалном, наменском и 

економичном коришћењу и да их користе искључиво за 

службене потребе. 

 

Члан 2. 

 

 Трошкови коришћења мобилних телефона који 

се плаћају на терет буџета општине Ивањица, утврђују 

се у месечном износу, без ПДВ: 

 

- за председника и заменика председника општине  до 

4.000,00 динара, 

- за председника и заменика председника Скупштине 

општине  до 4.000,00 динара, 

- за начелника Општинске управе до 3.500,00 динара, 

- за Секретара Скупштине општине до 3.500,00 динара, 

- за чланове Општинског већа до 3.000,00 динара, 

- за јавног правобраниоца до 3.000,00 динара, 

- за начелнике одељења Општинске управе до 3.000,00 

динара, 

- за шефове одсека до 2.500,00 динара, 

- за координатора канцеларије за младе до 2.500,00 

динара, 

- за инспекторе до 1.500,00 динара, 

- за остале запослене до 1.000,00 динара.  

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Сваки корисник мобилног телефона у случају 

прекорачења износа наведеног у члану 2. овог 

Правилника дужан је да надокнади разлику.  

 

 

Члан 4. 

 

 Све надокнаде од стране корисника одговорних 

за коришћење мобилних телефона, биће остварене 

административном забраном на плату, односно 

накнаду. 

 

Члан 5. 

 

 Образац изјаве је саставни део овог 

Правилника. 

 

Члан 6. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Ивањица“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 Број: 06-43/15 

 

      

                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                  Миломир Зорић 
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На основу члана 17. став 1. Одлуке о јавним 

паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'' 

бр.9/2012), по предлогу Савета за безбедност саобраћаја 

општине Ивањица, Општинско веће општине Ивањица, 

на седници одржаној дана 14. децембра 2015.године, 

донело је  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

 

ПРАВИЛНИКA О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА ПАРКИРАЛИШТА ЗА 

ПОВЛАШЋЕНЕ КОРИСНИКЕ 

 

 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о условима и начину коришћења 

паркиралишта за повлашћене кориснике  (,,Службени 

лист општине Ивањица'' бр.1/2015), у члану 1. речи 

,,станари, особе са инвалидитетом, корисници 

пословних простора и власници стамбених објеката и 

станова'' замењују се речима ,,станари, особе са 

инвалидитетом, корисници пословних простора, 

власници стамбених објеката и станова и запослени у 

установама образовања и васпитања''. 

 

 

Члан 2. 

 

После тачке . додаје се тачка 6. која гласи: 

 

,,6. Запосленима у установама образовања и васпитања 

чији се објекти налазе у улицама са   паркиралиштима 

на којима је у складу са актом из члана 7. Одлуке о 

јавним паркиралиштима предвиђена наплата накнаде за 

паркирање, и то за највише једно путничко возило у 

власништву.  

  

Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, 

запослени у установама образовања и васпитања 

подносе Предузећу потврду да су у радном односу у 

установи образовања и васпитања која није издата 15 

дана пре дана подношења захтева за издавање 

повлашћене паркинг-карте, фотокопију личне карте, 

фотокопију саобраћајне дозволе за путничко возило.'' 

 

 

Члан 4. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Ивањица". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                   
                        01 Број: 110-15/15 

 

                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                   Миломир Зорић 

 

 

 

На основу члана 17. став 1. Одлуке о јавним 

паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'' 

бр.9/2012), по предлогу Савета за безбедност саобраћаја 

општине Ивањица, Општинско веће општине Ивањица, 

на седници одржаној дана 14.12.2015.године, донело је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА  

ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ 

КОРИСНИКЕ 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђују се ближи услови и начин 

на који поједини корисници (станари, особе са 

инвалидитетом, корисници пословних простора, 

власници стамбених објеката и станова и запослени у 

установама образовања и васпитања) 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 2. 

 

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. 

 

Члан 3. 

 

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.  

  

Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, 

станар подноси Предузећу фотокопију личне карте и 

фотокопију саобраћајне дозволе за путничко возило. 

 

2. Кориснику пословног простора – предузетнику који 

има пословни простор у власништву или у закупу у 
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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.  

 

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. 

 

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. 

 

5. Власницима стамбених објеката и станова који се 

налазе у улицама: Бранислава Нушића од кућног броја 2 

до кућног броја 26 и објеката 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 станова у пословно-

стамбеној згради у којој се налазе пословне просторије 

Комерцијалне банке и пословно-стамбеној згради у 

којој се налазила некадашња робна кућа ,,Избор''), под 

условом да имају пребивалиште ван подручја општине 

Ивањица, и то за највише једно путничко возило у 

власништву.  

  

Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, 

власник подноси Предузећу извод из листа 

непокретности који није издат 6 месеци пре дана 

подношења захтева за издавање повлашћене паркинг-

карте, фотокопију личне карте и фотокопију саобраћајне 

дозволе за путничко возило. 

 

6. Запосленима у установама образовања и васпитања 

чији се објекти налазе у улицама са   паркиралиштима 

на којима је у складу са актом из члана 7. Одлуке о 

јавним паркиралиштима предвиђена наплата накнаде за 

паркирање, и то за највише једно путничко возило у 

власништву.  

  

Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, 

запослени у установама образовања и васпитања 

подносе Предузећу потврду да су у радном односу у 

установи образовања и васпитања која није издата 15 

дана пре дана подношења захтева за издавање 

повлашћене паркинг-карте, фотокопију личне карте, 

фотокопију саобраћајне дозволе за путничко возило. 

 

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 паркинг-

местима 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". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 Број: 110-15/15 
 

                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Миломир Зорић 
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