
СЛУЖБЕНИЛИСТ 
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Година и број: 21/2017.  
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          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 и 

9/2016), члана 136-145. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике 

Србије“, бр.18/2016), члана 6. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине 

Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 3/2010), Одлуке 

Општинског већа Општине Сремски Карловци о техничком регулисању саобраћаја којим се 

дефинишу јавна паркиралишта и распоред паркинг места у Сремским Карловцима број 344-

19/2017-I/1 од 27.07.2017. године и члана 15. Одлуке о Општинској управи („Службени лист 

Општине Сремски Карловци“, бр. 40/2016), шеф Одељења за комунално стамбене послове и 

заштиту животне средине донео је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

                                     ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

I Овим решењем одређују се јавна паркиралишта, као стална паркиралишта за 

путничка возила  на територији Општине Сремски Крловци, према Елаборату - 

Саобраћајни пројекат дефинисања паркиралишта и распореда паркинг места у 

централној зони Сремских Карловаца израђен од стране Агенције за пројектовање 

„MIRROR ENGINEERING“ из Новог Сада број Елабората 107/17 од маја 2017.године, и 

Студији паркирања за насељено место Сремски Карловци израђена од стране Агенције 

за пројектовање „MIRROR ENGINEERING“ из Новог Сада од маја 2017. 

 

II Јавна паркиралишта за паркирање  возила на територији Општине Сремски 

Карловци се налазе: 

1. у улици Kарађорђевој, 31 паркинг местo за паркирање путничких возила и 1 

паркинг место за паркирање возила  особа са инвалидитетом,  

2. на Тргу патријарха Бранковића,  47 паркинг места за паркирање путничких 

возила, 4 паркинг места за паркирање такси возила, 1 паркинг место за 

паркирање возила особа са инвалидитетом, и 5 „R“ - резервисаних паркинг 

места (3 места за паркирање возила Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине и 2 места за паркирање возила општине Сремски Карловци),  

3. у улици Ивана Мажуранића, 2 паркинг места за паркирање возила особа са 
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инвалидитетом, 46 паркинг места за паркирање путничких возила, 

4. у улици Прерадовићевој, 31 паркинг места за паркирање путничких возила, 1 

место - „R“ резервисано паркинг место за паркирање возила Градске 

библиотеке, 2 паркинг места за паркирање такси возила, 2 паркинг места за 

паркирање возила особа са инвалидитетом, и 

5.  у улици Теодора Крачуна, 21 паркинг место за паркирање туристичких 

аутобуса и 62 паркинг места за паркирање путничких возила. 

 

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. 

            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 31.12.2017. године 

паркиралиште из тачке II овог решења 

 -  уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са актима из 

тачке  I. овог решења, 

 - на саобраћајним знаковима за означавање паркиралишта постави допунску 

таблу са ознаком зоне паркирања возила и обавештење (симбол) о начину и 

времену наплате, 

 

V   Налаже се Одељењу за комунално стамбене послове и заштиту животне 

средине Општине Сремски Карловци да постављене саобраћајне знаке унесе у 

Катастар саобраћајне сигнализације. 

 

VI Доношењем овог решења стављају се ван снаге: 

    - Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији Општине Сремски 

Карловци које је донело Одељењe за комуналне, стамбене послове и заштиту животне 

средине Општине Сремски Карловци бр. 344-27/2015-V од 19.11.2015.г. (објављено у 

„Службеном листу Општине Сремски Карловци“, бр. 24/2015), 

    - Решење о одређивању такси стајалишта на територији Општине Сремски Карловци 

које је донело Одељењe за комуналне, стамбене послове и заштиту животне средине 

Општине Сремски Карловци бр. 355-22/2010-IV од 18.11.2010.г. (објављено у 

„Службеном листу Општине Сремски Карловци“, бр. 10/2010), и 

    - Решење о резервацији паркинг места на територији Општине Сремски Карловци 

које је донело Одељењe за комуналне, стамбене послове и заштиту животне средине 

Општине Сремски Карловци бр. 344-23/2010-IV од 25.11.2010.г. (објављено у 

„Службеном листу Општине Сремски Карловци“, бр. 10/2010). 
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VII Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Општине Сремски Карловци“.   

 

 VIII  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: 344-21/2017-IX 

Дана: 31.07.2017.г. 

Сремски Карловци 

                                      ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

                     Живорад Милановић с.р. 

         

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
 
 

 

1. Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији 

Општине Сремски Карловци 
1 

 

 
 

 


