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ОДЛУКA
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин организовања послова у
обављању комуналне делатности коришћења, уређења и одржавања јавних
паркиралишта, уређује се начин наплате таксе за коришћење јавних
паркиралишта, као и услови за обављање послова премештања непрописно
паркираних и напуштених возила на територији града Шапца.
Члан 2.
Комуналну делатност из члана 1. ове Одлуке обавља Јавно комунално
предузеће «Паркинг Шабац» (у даљем тексту: Предузеће).
Члан 3.
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, су јавне површине
одређене за паркирање моторниx возила.
Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се
посебне површине за паркирање моторних возила које припадају одређеном
објекту (предузећу, установи и др.).
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Члан 4.
Општа паркиралишта су улична паркиралишта (паркиралишта која су
уређена или изграђена дуж ивичњака под било којим углом паркирања), као и
друге (вануличне) површине, посебно уређене или изграђене и обележене за
паркирање моторних возила.
Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или
изграђене за паркирање моторних возила, са дефинисаним улазом и излазом и
унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији
паркирања.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се
постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату.
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са одговарајућим
урбанистичким планом.
Корисник површина из члана 3. став 2. ове Одлуке може их уступати
Предузећу које ће те просторе уредити као посебна паркиралишта.
Члан 6.
На јавним паркиралиштима се могу паркирати путнички аутомобили, комбитеретна возила до 1 тоне носивости и мотоцикли (у даљем тексту: возила).
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Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп
приколице не смеју се паркирати у Шапцу, осим на за то одређеним просторима.
Одређивање простора за паркирање возила из става 2. овог члана, као и
начин њиховог коришћења, утврдиће Градска управа - Одељење надлежно за
послове саобраћаја.
На улазима у Шабац морају се поставити саобраћајни знаци о забрани
паркирања возила из става 2. овог члана. На овим местима морају се поставити и
саобраћајни знаци који показују где се налазе простори за паркирање наведених
возила.
Члан 7.
Јавна паркиралишта се категоришу према зонама и дозвољеном времену
паркирања.
Градска управа - Одељење надлежно за послове саобраћаја, у зависности
од потреба за паркирањем, одређује зоне, као и дозвољено време паркирања на
јавним паркиралиштима у тим зонама.
Члан 8.
Јавна паркиралишта на којима се плаћа такса за паркирање одређује
решењем Градско већа града Шапца на предлог Градске управе - Одељења
надлежног за послове саобраћаја.
Члан 9.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу
са прописима o безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта, поред обележавања из става 1. овог члана, морају
имати на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зону, категорију возила
којима је паркиралиште намењено, начин паркирања и наплате, као и временско
ограничење коришћења паркиралишта.
Члан 10.
Обележавање јавних паркиралишта врши Предузеће по налогу Градске
управе - Одељења надлежног за послове саобраћаја.
Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема и обележава јавна
паркиралишта.

ll КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 11.
Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом Одлуком, користе се за
паркирање возила правних лица, предузетника и физичких лица (у даљем тексту:
корисник).
Корисником јавног паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се
возач или власник возила, ако возач није идентификован.
Идентификација возача врши се путем позива који се упућује власнику
возила садржаног у налогу за плаћање доплатне карте.
Позив из става 3. овог члана се пућује кориснику јавног паркиралишта да
уколико је он власник возила а да при том није био корисник јавног паркиралишта
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на дан и час како је то наведено у доплатној карти, да се у року од 8 (осам) дана
доласком у просторије Предузећа или електронским путем попуњавањем обрасца
који се налази на сајту Предузећа, изјасни ко је његовим возилом био корисник
јавног паркиралишта.
Члан 12.
Предузеће је дужно да на јавним паркиралиштима, у зависности од
капацитета, одреди паркинг места за возила инвалидних лица.
Инвалидна лица бесплатно користе само обележена паркинг места за
возила инвалидних лица на јавним паркиралиштима.
Члан 13.
Власници стана, који се налази у зони наплате паркирања, могу јавна
паркиралишта користити као повлашћени корисници, под условима које одреди
Предузеће.
Повлашћеним корисницима, из става 1. овог члана, Предузеће издаје
месечну претплатну паркинг карту.
Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карте.
Повлашћену паркинг карту корисник може користити искључиво за возило
на локацији за коју је иста издата.
Члан 14.
Предузеће може, под одређеним условима, одобрити резервацију на јавним
паркиралиштима.
Под резервацијом паркинг места подразумева се коришћење одређеног,
посебно обележеног или уређеног паркинг места на јавним паркиралиштима, у
временском периоду до годину дана, а најмање за један календарски месец.
Резервацију паркинг места на јавним паркиралиштима могу извршити на
основу поднетог захтева: правна лица, предузетници и физичка лица.
Захтев за резервацију треба да садржи: предлог локације за резервацију
паркинг места, број места за резервацију, време за које се тражи резервација.
Правна лица и предузетници подносе доказ о регистрацији делатности, а
физичка лица фотокопију личне карте.

Іll НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 15.
Корисник јавног паркиралишта је дужан да плати таксу за коришћење
простора за паркирање на уређеним и обележеним местима која су за то
одређена.
Висина таксе за коришћење простора за паркирање је одређена Одлуком о
локалним комуналним таксама.
Члан 16.
Предузеће наплаћује таксу за коришћење паркинг простора.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за
оштећење или крађу возила на јавним паркиралиштима где врши наплату таксе за
коришћење паркинг места.
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Члан 17.
Корисник јавног паркиралишта дужан је да:
1. купи паркинг карту, у њу правилно унесе потребне податке и видљиво је
истакне с унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила или
плати паркирање електронским путем на прописан начин,
2. користи јавно паркиралиште у времену за које је плаћено паркирање,
3. користи паркинг место у складу са хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом којом је означено јавно паркиралиште.
Члан 18.
Контролу паркирања, односно исправност коришћења паркинг места на
јавним паркиралиштима, врши овлашћени контролор Предузећа (у даљем тексту:
контролор).
Контролор има службену легитимацију коју издаје Предузеће и мора носити
службено одело.
Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује Предузеће
посебним актом.
Члан 19.
Корисник који поступа супротно одредбама члана 17. став 1. тачка 1. ове
Одлуке дужан је да плати доплатну карту према ценовнику Предузећа.
Налог за плаћање доплатне карте издаје контролор и уручује га кориснику,
а када није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возило.
Достављање налога за плаћање доплатне карте из става 2. овог члана
сматра се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на
ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг карте.
Корисник паркирања дужан је да поступи по примљеном налогу и плати
доплатну паркинг карту у року од осам дана, од дана достављања налога за
плаћање, на начин назначен у налогу.
Уколико корисник не поступи на начин прописан ставом 4. овог члана
Предузеће ће покренути прекршајни поступак пред надлежним судом.
У случају када корисник поступи супротно одредбама члана 17. ове Одлуке,
а контролор није у могућности да изврши идентификацију корисника јавног
паркиралишта (возила регистрована ван територије Републике Србије), по налогу
комуналног инспектора, Предузеће ће извршити премештање возила специјалним
возилом «Паук», у складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 20.
За паркирање возила хитне помоћи, возила МУП-а, Војске Србије,
ватрогасних возила и возила локалне самоуправе, у току интервентних акција, не
наплаћује се услуга паркирања.
ІV ЗАБРАНЕ
Члан 21.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији (паркирање на резервисаном паркинг месту,
паркирање на паркинг месту обележеном за инвалиде), као и на други
начин ометање коришћења јавних паркиралишта,
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2. паркирање нерегистрованог возила,
3. остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног
возила без сопственог погона, пловних објеката, као и других ствари и
предмета,
4. вршити заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање
паркирања других возила,
5. на паркинг месту постављати ограде или сличне препреке без одобрења
Градске управе - Одељења надлежног за послове саобраћаја,
6. прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и
уништавања јавног паркинга.
Члан 22.
У случајевима када се јавна паркиралишта користе супротно одредбама
члана 17. и 21. ове Одлуке, комунални инспектор наредиће кориснику јавног
паркиралишта, ако је присутан, да одмах уклони возило са јавног паркиралишта,
под претњом принудног извршења.
Уколико се корисник јавног паркиралишта не налази на лицу места,
комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити да се возило уклони,
под претњом принудног извршења. Ово решење се причвршћује на возило, уз
назначење дана и часа када је причвршћено, чиме се сматра да је достављање
извршено.
Принудно извршење из става 1. и 2. овог члана спроводи Предузеће по
донетом закључку о дозволи извршења од стране комуналног инспектора
употребом специјалног возила «Паук».
Члан 23.
Трошкови уклањања возила по налогу комуналног инспектора употребом
специјалног возила «Паук» наплаћују се од корисника јавног паркиралишта према
ценовнику који утврђује Предузеће, на који даје сагласност Градско веће града
Шапца.
Наплаћени трошкови за уклањање возила су приход Предузећа.
V УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕМЕШТАЊА ВОЗИЛА
Члан 24.
Предузеће обезбеђује специјално возило «Паук», опрему и запослене за
премештање непрописно паркираних и напуштених возила на подручју града
Шапца, ограђени простор за чување возила и дежурну службу за чување и
издавање возила.
Напуштеним возилима, сматрају се она возила на којима нема видних
обележја о власништву и за које је према стању у коме се налазе очигледно да су
напуштена, као и возила за која познати власник није поступио по налогу за
уклањање, а био је упозорен да ће се у случају да их сам не уклони, сматрати
напуштеним.
Члан 25.
Потребу премештања возила, утврђује овлашћено службено лице МУП-а,
или комунални инспектор Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене
послове Градске управе (у даљем тексту: овлашћено лице), у оквиру надлежности
одређене законом, овом Одлуком и другим прописима.
По утврђеној потреби за премештање возила, овлашћено лице издаје
Предузећу налог за премештање возила.
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Уз налог за премештање возила, овлашћено лице прилаже фотографију
возила са места прекршаја и записник о стању возила пре премештања.
Овлашћено лице дужно је да присуствује премештању возила.
Предузеће је дужно да приликом уклањања непрописно паркираних и
заустављених возила и њиховог одвожења до места чувања поступа са пажњом
доброг домаћина, да возила чува од оштећења, брижљиво са њима рукује и
обезбеди чување возила на простору посебно одређеном за ту намену.
Штету на возилу које се премешта насталу у току премештања или чувања
сноси Предузеће.
Члан 26.
Поступак премештања возила сматра се започетим када овлашћено лице
изда налог Предузећу за премештање возила.
Уклоњено возило корисник може преузети под следећим условима:
1. да се идентификује и евидентира као корисник уклоњеног возила и
2. да плати све трошкове уклањања и чувања возила по важећем ценовнику
Предузећа.
Време од добијања писменог налога за уклањање возила до момента
завршетка припрема за уклањање истог сматра се покушајем уклањања и ближе је
регулисано актом Предузећа.
Уколико корисник непрописно паркираног и заустављеног возила дође у
време покушаја одношења, возило ће се вратити власнику уз плаћање паушалног
износа накнаде чија је висина одређена ставом 5. овог члана.
Накнаду за премештање, одвожење и чување возила и висину паушалне
накнаде из става 4. овог члана плаћа корисник јавног паркиралишта, према
ценовнику који утврђује Предузеће на који даје сагласност Градско веће града
Шапца.
Члан 27.
Поступање са напуштеним, као и са уклоњеним и одвеженим возилом, за
које власник одбије да плати трошкове одвожења или не дође да га преузме, је
регулисано актом Предузећа.
VІ НАДЗОР
Члан 28.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Градска управа - Одељење за
инспекцијске и комунално-стамбене послове и Одељење Комуналне полиције..

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај Предузеће ако:
1. не одржава, уређује, опрема и обележава јавна паркиралишта (члана 10.
став 2. ове Одлуке),
2. на јавним паркиралиштима не одреди паркинг места за возила инвалидних
лица (члан 12. став 1. ове Одлуке),
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Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за
прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у Предузећу.

Члан 30.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако користи паркиралиште на начин супротан члановима 17. и 21. ове
Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се
предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се физичко
лице за прекршај из става 1. овог члана.
У случају када возач није идентификован, новчаном казном у износу од
5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се власник возила што је омогућио да се
његовим возилом учини прекршај из става 1. овог члана.
VІІІ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним
паркиралиштима («Сл.лист општине Шабац», бр.6/06, 16/06 и 25/06).
Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу града Шапца».
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