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У поступку спровођења Локалног антикорупци-

јског плана града Шапца ("Сл. лист града Шапца", бр. 

4/2018), а на основу члана 2. став 2. Решења о 

именовању комисије за избор чланова форума за 

праћење примене локалног антикорупцијског плана 

града Шапца бр: 110-52/2018-15 од 26.03.2018. го-

дине и члана 2. Пословника о раду Комисије за избор 

чланова форума за праћење примене локалног анти-

корупцијског плана града Шапца бр: 110-69/18-16 од 

17.04.2018. године, Комисија за избор чланова форума 

за праћење примене локалног антикорупцијског 

плана града Шапца расписује 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С  

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ГРАДА ШАПЦА 

Град Шабац позива грађане са своје територије, 

заинтересоване за чланство у Локалном антикору-

пцијском форуму града Шапца (ЛАФ-у града Шапца) 

да доставе пријаву у складу са правилима овог 

јавног позива. 

Сваки подносилац пријаве треба да задовољи 

следеће опште услове: 

1. да лице које подноси пријаву има пребивали-

ште на територији града Шапца, 

2. да лице које подноси пријаву није осуђивано и 

да се против њега не води кривични поступак. 

3. да лице које подноси пријаву није функционер 

у смислу одредби Закона о Агенцији за борбу против 

корупције, 

4. да лице које подноси пријаву није носилац 

функције у политичкој странци, 

5. да лице које подноси пријаву није радно анга-

жовано у органима ЈЛС по било ком основу (на 

одређено или неодређено време, ангажовани у фо-

рми рада ван радног односа и др.) 

Сходно горе наведеном, подносиоци пријава 

треба да доставе: 

1. Попуњен формулар пријаве (преузети са 

званичне интернет презентације Града Шапца - део 

ДОКУМЕНТИ, наслов ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИ-

ЈСКИ ПЛАН ГРАДА ШАПЦА); 

2. Биографију подносиоца пријаве; 

3. Уверење о пребивалишту; 

4. Потврду о неосуђиваности и да се против по-

дносиоца пријаве не води кривични поступак 

5. Изјаву, оверену код надлежног органа, у којој 

се подносилац пријаве изјашњава под пуном криви-

чном и материјалном одговорношћу, да испуњава 

опште услове из јавног позива наведене под тачкама 

3., 4. и 5. 

Пријаве се достављају у затворепој коверти, на 

адресу: 

Градска управа града Шапца 

Господар Јевремова број 6 

15000 Шабац 

са назнаком: „Комисија за избор чланова форума 

за праћење примене локалног антикорупцијског 

плана града Шапца". 

Јавни конкурс отворен је тридесет дана. 

Рок за пријаве почиње да тече првог наредног дана 

од дана објављивања у „Гласу Подриња". 

Додатне ннформације заинтересовани могу добити 

од лица задуженог за координацију одговорних субје-

ката у спровођењу активности из локалног антикору-

пцијског плана града Шапца (ЛАП) Мирјане Мецић 

Маринковић, путем телефонана број: 015/364 142 

сваког радног дана у времену од 7:30h до 15:30h." 

Број: 111-16/2018-16 
 

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Јелена Јекић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 28. Закона о 

комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 
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88/11 и 104/16) и члана 54. и 99. Статута града 

Шапца ("Сл. лист града Шапца", бр, 32/08 и 33/16), 

Градско веће града Шапца, на седници од 05.07.2018. 

године, донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

1. Даје се сагласност на Одлуку о допуни цено-

вника предузећа ЈКП "Паркинг - Шабац ", Шабац, бр. 

Д -203-2 коју је Надзорни одбор ЈКП "Паркинг - Шабац", 

Шабац донео на седници одржаној 02.07.2018. 

године. 

2. Цена из тачке 1. овог Решења примењиваће се 

за време одржавања Малогоспојинског вашара. 

3. Цена из тачке 1. овог Решења садржи порез на 

додату вредност. 

4. Решење и Одлуку Надзорног одбора, објавити 

у "Службеном листу града Шапца." 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 

Број: 38-3/18-15 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Небојша Зеленовић, с.р. 

 

 

ЈКП "Паркинг - Шабац"Шабац  

Датум: 02.07.2018. године  

Шабац 

На основу члана 30. и 31. Статута ЈКП "Паркинг-

Шабац" Шабац и члана 15. Одлуке о јавним парки-

ралиштима, Надзорни одбор ЈКП "Паркинг-Шабац" је 

на својој седници одржаној 02.07.2018. године донео 

О Д Л У К У  

О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ПРЕДУЗЕЋА 

1. У Одлуци о усвајању ценовника предузећа која 

је донета 08.03.2017. године у првом ставу додаје се 

алинеја 4. која гласи: 

„На посебном паркиралишту које се налази на 

кат. парц 2283 К.О. Шабац дневна цена паркирања је 

220,00 динара." 

2. У осталом делу ценовник предузећа остаје 

непромењен. 
 

ПРЕДСЕДНИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП "ПАРКИНГ - ШАБАЦ" ШАБАЦ  

Тања Михаиловић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 15. став 2. Одлуке 

о јавним паркиралиштима ("Сл. лист града Шапца", 

број 6/09. 28/10. 5/14, 14/14, 9/15, 33/16, 3/17 и 5/17) и 

члана 54. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града 

Шапца", број 32/08 и 33/16), Градско веће града 

Шапца, на седници одржаној 26.07.2018. године, до-

нело је 

Р Е Ш Е Њ Е  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни 

ценовника ЈКП "Паркинг-Шабац" Шабац коју је Надзо-

рни одбор ЈКП "Паркинг-Шабац" Шабац донео на 

седници одржаној 11.07.2018.године, 

2. Цене из тачке 1. овог Решења садрже порез на 

додатну вредност. 

3. Ово Решење и Одлуку Надзорног одбора обја-

вити у ("Службеном листу града Шапца"). 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 

Број: 110-135/2018-15 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Небојша Зеленовић, с.р. 

 

 

ЈКП "Паркинг - Шабац"Шабац  

Датум: 11.07.2018. године  

Шабац 

На основу члана 30. и 31. Статута ЈКП "Паркинг- 

Шабац" Шабац и члана 15. Одлуке о јавним паркира-

лиштима, Надзорни одбор ЈКП "Паркинг - Шабац" је 

на својој седници одржаној 11.07.2018. године донео 

О Д Л У К У  

O ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ПРЕДУЗЕЋА 

1. У Одлуци о усвајању ценовника предузећа која 

је донета 08.03.2017. године (у даљем тексту: Одлука) 

одељак I, у првом ставу додаје се алинеја 5. која 

гласи: „На паркиралишту за аутобусе, теретна и 

прикључна возила и камп прикилице које се налази 

на кат. парц 6918/1 К.О. Шабац, дневна цена парки-

рања је 500,00 динара." 

У Одлуци. одељак I, додаје се нови став, 9, који 

гласи: 

„Посебна паркинг карта за паркирање аутобуса, 

теретних и прикључних возила и камп приколица 

износи 2000,00 динара. 

У Одлуци, одељак I, став 5, „Месечна претллата 

за паркирање возила износи" додаје се нова алинеја 

која гласи: 

„на паркиралишту које се налази на кат.парц 

6918/1 К.О. Шабац зa аутобусе, теретна и прикључна 

возила и камп приколице 4800,00 динара. 



Број 17 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 3 

 

 

2. У осталом делу ценовник продузећа остаје 

непромењен. 
 

ПРЕДСЕДНИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП "ПАРКИНГ - ШАБАЦ" ШАБАЦ  

Тања Михаиловић, с.р. 

 

 

004 

На основу чл.136. Закона о општем управном по-

ступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), чл.157. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 

РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 

96/2015, 9/2016, 24/2018 и 41/2018) и чл.З. Одлуке о 

јавним паркиралиштима ("Сл. лист града Шапца" бр. 

6/2009, 9/2009, 28/2010, 5/2014, 14/2014, 9/2015, 

33/2016, 3/2017 и 5/2017), Градска управа града 

Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-

стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

I - Овим Решењем одређују се јавна паркиралишта 

у граду Шапцу, која могу бити општа и посебна. 

II - Општа паркиралишта се налазе у следећим 

улицама: 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Краља 

Милана: уређена површина за паркирање возила 

поред коловоза наспрам кућних бројева 2., 4. и 6. 

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 

Мачванска и Вука Караџића до раскрснице са 

улицама: Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу. 

4. Улица Стојана Новаковића 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до 

раскрснице са ул. Господар Јевремова: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

5. Улица Косте Абрашевића 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 

раскрснице са ул. Милоша Обилића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 

раскрснице са ул. Милоша Обилића: лева страна 

улице - паркирање на изграђеној и обележеној 

површини. 

- од раскрснице са ул. Тиршов венац II део до 

раскрснице са ул. Стојана Новаковића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

6. Улица Милоша Обилића 

- од раскрснице са ул. Браће Недића до раскр-

снице са ул. Косте Абрашевића: лева страна улице - 

паркирање на коловозу. 

7. Деоница ул. Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 

посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна страна улице - парки-

рање на коловозу и лева страна улице - паркирање 

на изграђеној и обележеној вануличној површини и 

на две изграђене и обележене површине уз ивицу 

коловоза. 

8. Деоница ул.Тиршов венац 

- од друге раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 

посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна и лева страна улице - 

паркирање на изграђеним и обележеним површи-

нама уз ивицу коловоза. 

9. Деоница ул. Тиршов венац ка Библиотека 

шабачка 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини 12 (дванаест) паркинг места. 

10. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Масарикова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 14 

(четрнаест) паркинг места. 

11. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Господар 

Јевремова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 

(седам) паркинг места и лева страна улице - парки-

рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 

паркинг места. 

12. Улица Николе Чупића 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини 8 (осам) паркинг места) и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

13. На кат. парцели бр. 4751/1 КО Шабац, од ул. 

Тиршов венац, поред објекта VILLA GALEB ка ЈУП 

ПЛАН Шабац 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр. 4749/9, 4751/2 и 4755 КО Шабац - 3 

(три) паркинг места и 

- на кат. парцели бр. 4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр. 4755, 4754 и 4753 КО Шабац - 8 (осам) 

паркинг места. 

14. Улица Др Теодора Божина 

- на кат. парцели бр. 4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр. 4616/2, 4616/1, 4749/17, 4749/15, 

4749/7 и 4749/6 КО Шабац- 7 (седам) паркинг места и 
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- на кат. парцели бр. 4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр. 4749/5, 4749/4 и 4749/3 КО Шабац - 

8 (осам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр. 4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцеле бр. 4617/1 КО Шабац-6 (шест) паркинг 

места. 

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 

лева страна улице - паркирање на изграђеној и обе-

леженој површини. 

16. На кат. парцелама бр. 4747/1 и 4747/2 КО 

Шабац (Тиршов венац) 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини 60 (шездесет) паркинг места. 

17. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева, Цара 

Душана и Господар Јевремова до раскрснице са 

улицама: Ђукановића сокак и Ослобођења: десна и 

лева страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церска: лева 

страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церска: десна 

страна улице - паркирање на тротоару. 

18. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул. Краља Милутина до раскр-

снице са улицама: Масарикова и Косте Абрашевића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.75., 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.77. 

19. Улица Љубисава Андрића 

- испред стамбене зграде у ул. Војводе Мишића 

бр.1/5: паркирање ван коловоза, управно на осу 

коловоза, 

- испред стамбене зграде у ул. Карађорђева 

бр.10/2: паркирање на тротоару уз ивицу коловоза, 

управно на осу коловоза, с тим што је на улазу у 

наведену зграду забрањено паркирање, 

- од раскрснице са ул. Патријаха Павла до раскр-

снице са ул. Војводе Мишића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

20. Улица Патријарха Павла 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскрснице 

са ул. Љубисава Андрића: лева страна улице - 

паркирање на коловозу. 

21. Улица Владе Јовановића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова, 

Карађорђева и Кнеза Милоша до раскрснице са ул. 

Војводе Мишића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу, 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул.Грмићска: лева страна улице - паркирање 

на коловозу. 

22. Улица Занатлијска 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул. Карађорђева: десна страна улице - па-

ркирање на коловозу. 

23. Улица Попа Карана 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул. Војислава Илића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу до ТАКСИ стајалишта. 

24. Улица Карађорђева 

- од раскрснице са улицама: Владе Јовановића и 

Кнеза Милоша до раскрснице са улицама: Проте 

Смиљанића, Милоша Поцерца, Поп Лукина и 

Кајмакчаланска: десна и лева страна улице - парки-

рање на коловозу. 

25. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Проте Смиљанића до раскрснице са улицама: Краља 

Милутина и Војводе Јанка Стојићевића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

26. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Кајмакчаланска до раскрснице са улицама: Краља 

Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

27. Улица Лазе Лазаревића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова 

и Стојана Новаковића до раскрснице са ул. Трг 

Ђачког батаљона: десна и лева страна улице - па-

ркирање на коловозу. 

28. Трг Ђачког батаљона 

- од раскрснице са ул. Цара Душана до раскр-

снице са ул. Кнез Иве од Семберије: десна страна 

улице - паркирање на коловозу и лева страна улице 

до ул. Јове Курсуле - паркирање делом на коловозу 

а делом тротоару, а од ул. Јове Курсуле до ул. 

Сремска 

- паркирање на тротоару, 

- од раскрснице са ул. Лазе Лазаревића до раскр-

снице са ул. Цара Душана: десна страна улице до 

службеног улаза у двориште СУП Шабац - парки-

рање на коловозу и лева страна улице од ул. 

Сремска до краја зграде јавног тоалета - паркирање 

на тротоару, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу Ђачког 

батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.11 и бр.13 на Тргу Ђачког 

батаљона, 
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- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.13 и бр.15 на Тргу Ђачког 

батаљона. 

29. Улица Сремска 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: десна и лева 

страна улице - паркирање делом на коловозу, а 

делом тротоару. 

30. Улица Јове Курсуле 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

31. Улица Краља Александра 

- од раскрснице са ул. Милорада Шапчанина до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

32. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 

коловозу, 

- део Цветног трга испред главног улаза у Дом 

војске: паркирање делом на коловозу, а делом тро-

тоару, 

- од Трга Ђачког батаљона до ул. Милорада 

Шапчанина: паркирање на коловозу. 

33. Улица Цара Душана 

- од улаза у кафану "3елени венац" до раскрснице 

са ул. Др Андре Јовановића: десна страна коловоза - 

паркирање на коловозу, 

- од Цветног трга до раскрснице са ул. Добропо-

љском: лева страна улице - паркирање на коловозу и 

уређена површина за паркирање возила наспрам 

објекта у ул.Цара Душана бр.7. 

34. На кат. парцели бр. 2568 КО Шабац, улаз из 

Улице Цара Душана 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини 50 (педесет) паркинг места. 

35. Улица Краља Петра Првог 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Кнеза 

Милоша: десна и лева страна улице - паркирање на 

коловозу. 

36. Улица Кнеза Милоша 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Владе Јовановића до раскрснице са ул. Краљице 

Марије: десна страна улице - паркирање на коло-

возу, 

- од раскрснице са ул. Краљице Марије до 

раскрснице са ул. Краља Петра Првог: десна страна 

улице - уређена површина за паркирање возила 

наспрам зграде ЗОИЛ „ДУНАВ", 

- од раскрснице са ул.Краља Петра Првог до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

37. Улица Краљице Марије 

- уређена површина за паркирање возила између 

зграда „НАВИП" и ЗОИЛ „ДУНАВ" у ул. Краљице 

Марије. 

38. Сквер улица: Карађорђева, Кајмакчаланска, 

Поп Лукина и Милоша Поцерца - "троугао испред 

Зоркиног солитера" 

- паркирање на коловозу -16 (шеснаест) паркинг 

места. 

39. Улица Кнеза Лазара 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскрснице 

са ул. Илије Бирчанина: десна страна улице - парки-

рање на коловозу. 

40. Улица Кнез Михаилова 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Краља Милана: десна страна 

улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Сремска: десна страна улице - 

паркирање на коловозу и паркирање на изграђеној и 

обележеној површини поред коловоза, са десне 

стране улице непосредно пре раскрснице са ул. 

Сремска - паркирање под углом од 90°. 

41. На изграђеном паркингу на кат. парцели 

бр.6918/1 КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из 

Улице Хајдук Вељкова 

-паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

42. На кат. парцели бр.2283 КО Шабац, улаз из 

Улице Савска 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини. 

III - Посебно паркиралиште се налази у Улици 

Цара Душана - паркиралиште код хотела „Зелени 

венац". 

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 

управе града Шапца - Одељења за инспекцијске и 

комунално-стамбене послове и то: 

- Решење о јавним паркиралиштима бр. 344-00-

176/2018-08 од 13.02.2018.године 

V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-895/2018-08 од 11.07.2018. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Маја Мандић, с.р. 

 

 

005 

На основу чл.136. Закона о општем управном по-

ступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), чл.157. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 
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РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 

96/2015, 9/2016, 24/2018 и 41/2018) и чл.7. Одлуке о 

јавним паркиралиштима ("Сл. лист града Шапца" 

бр.6/2009, 9/2009, 28/2010, 5/2014, 14/2014, 9/2015, 

33/2016, 3/2017 и 5/2017), Градска управа града 

Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-

стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЗОНИРАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

I - Овим Решењем се јавна паркиралишта катего-

ришу према зонама и дозвољеном времену паркирања 

у тим зонама. 

II - На територији града Шапца утврђују се три 

зоне: 

ЗОНА 1 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Краља 

Милана: уређена површина за паркирање возила 

поред коловоза наспрам кућних бројева 2., 4. и 6. 

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 

Мачванска и Вука Караџића до раскрснице са 

улицама: Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу. 

4. Улица Стојана Новаковића 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до 

раскрснице са ул. Господар Јевремова: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

5. Улица Косте Абрашевића 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 

раскрснице са ул. Милоша Обилића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 

раскрснице са ул. Милоша Обилића: лева страна 

улице - паркирање на изграђеној и обележеној повр-

шини. 

- од раскрснице са ул. Тиршов венац II део до 

раскрснице са ул. Стојана Новаковића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

6. Улица Милоша Обилића 

- од раскрснице са ул. Браће Недића до раскр-

снице са ул. Косте Абрашевића: лева страна улице - 

паркирање на коловозу. 

7. Деоница ул. Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 

посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна страна улице - парки-

рање на коловозу и лева страна улице - паркирање 

на изграђеној и обележеној вануличној површини и 

на две изграђене и обележене површине уз ивицу 

коловоза. 

8. Деоница ул.Тиршов венац 

- од друге раскрснице са ул.Косте Абрашевића, 

посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна и лева страна улице - 

паркирање на изграђеним и обележеним површи-

нама уз ивицу коловоза. 

9. Деоница ул.Тиршов венац ка Библиотека 

шабачка 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини 12 (дванаест) паркинг места. 

10. Деоница ул.Тиршов венац ка ул. Масарикова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 14 

(четрнаест) паркинг места. 

11. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Господар 

Јевремова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 

(седам) паркинг места и лева страна улице - парки-

рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 

паркинг места. 

12. Упица Николе Чупића 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини 8 (осам) паркинг места) и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

13. На кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, од ул. 

Тиршов венац, поред објекта VILLA GALEB ка ЈУП 

ПЛАН Шабац 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 4755 КО Шабац - 3 

(три) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4755, 4754 и 4753 КО Шабац - 8 

(осам) паркинг места. 

14. Улица Др Теодора Божина 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 4749/17, 4749/15, 

4749/7 и 4749/6 КО Шабац- 7 (седам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 и 4749/3 КО Шабац - 8 

(осам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцеле бр.4617/1 КО Шабац - 6 (шест) паркинг 

места. 

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 

лева страна улице - паркирање на изграђеној и обе-

леженој површини. 
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16. На кат. парцелама бр.4747/1 и 4747/2 КО 

Шабац (Тиршов венац) 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини 60 (шездесет) паркинг места. 

17. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева, Цара 

Душана и Господар Јевремова до раскрснице са 

улицама: Ослобођења и Ђукановића сокаком: десна 

и лева страна улице - паркирање на коловозу. 

18. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул. Проте Смиљанића до ра-

скрснице са улицама: Масарикова и Косте Абрашевића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу. 

19. Улица Љубисава Андрића 

- испред стамбене зграде у ул. Војводе Мишића 

бр.1/5: паркирање ван коловоза, управно на осу 

коловоза, 

- испред стамбене зграде у ул. Карађорђева 

бр.10/2: паркирање на тротоару уз ивицу коловоза, 

управно на осу коловоза, с тим што је на улазу у на-

ведену зграду забрањено паркирање, 

- од раскрснице са ул. Патријаха Павла до раскр-

снице са ул.Војводе Мишића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

20. Улица Патријарха Павла 

- од раскрснице са ул.Масарикова до раскрснице 

са ул.Љубисава Андрића: лева страна улице - парки-

рање на коловозу. 

21. Улица Владе Јовановића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова, 

Карађорђева и Кнеза Милоша до раскрснице са ул. 

Војводе Мишића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу, 

- од раскрснице са улицом Војводе Мишића до 

раскрснице са ул. Грмићска: лева страна улице - 

паркирање на коловозу. 

22. Улица Карађорђева 

- од раскрснице са улицама: Владе Јовановића и 

Кнеза Милоша до раскрснице са улицама: Проте 

Смиљанића, Милоша Поцерца, Поп Лукином и 

Кајмакчаланска: десна и лева страна улице - парки-

рање на коловозу. 

23. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Проте 

Смиљанића до раскрснице са ул. Жике Поповића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу. 

24. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Кајмакчаланска до раскрснице са улицама: Жике 

Поповића и Војводе Степе Степановића: десна и 

лева страна улице - паркирање на коловозу. 

25. Улица Лазе Лазаревића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова 

и Стојана Новаковића до раскрснице са ул. Трг 

Ђачког батаљона: десна и лева страна улице - па-

ркирање на коловозу. 

26. Трг Ђачког батаљона 

- од раскрснице са ул. Цара Душана до раскр-

снице са ул. Кнез Иве од Семберије: десна страна 

улице - паркирање на коловозу и лева страна улице 

до ул. Јове Курсуле - паркирање делом на коловозу а 

делом тротоару, а од ул.Јове Курсуле до ул. Сремска 

- паркирање на тротоару, 

- од раскрснице са ул. Лазе Лазаревића до раскр-

снице са ул. Цара Душана: десна страна улице до 

службеног улаза у двориште СУП Шабац - па-

ркирање на коловозу и лева страна улице од ул. 

Сремска до краја зграде јавног тоалета - паркирање 

на тротоару, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу Ђачког 

батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.11 и бр.13 на Тргу Ђачког 

батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.13 и бр.15 на Тргу Ђачког 

батаљона. 

27. Улица Сремска 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: десна и лева стра-

на улице - паркирање делом на коловозу, а делом 

тротоару. 

28. Улица Јове Курсуле 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: десна страна улице 

- паркирање на коловозу. 

29. Улица Краља Александра 

- од раскрснице са ул. Милорада Шапчанина до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

30. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 

коловозу, 

- део Цветног трга испред главног улаза у Дом 

војске: паркирање делом на коловозу а делом тро-

тоару, 

- од Трга Ђачког батаљона до ул. Милорада 

Шапчанина: паркирање на коловозу. 

31. Улица Цара Душана 

- од улаза у кафану "3елени венац" до раскрснице 

са ул. Др Андре Јовановића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу, 

- од Цветног трга до раскрснице са ул. Добро-

пољском: лева страна улице, паркирање на коловозу 

и уређена површина за паркирање возила наспрам 

објекта у ул. Цара Душана бр.7. 
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32. На кат. парцели бр. 2568 КО Шабац, улаз из 

Улице Цара Душана 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини 50 (педесет) паркинг места. 

33. Улица Цара Душана 

- посебно паркиралиште код хотела „Зелени венац". 

34. Улица Краља Петра Првог 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Кнеза 

Милоша: десна и лева страна улице - паркирање на 

коловозу. 

35. Улица Кнеза Милоша 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Владе 

Јовановића до раскрснице са ул. Краљице Марије: 

десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Краљице Марије до раскр-

снице са ул. Краља Петра Првог: десне страна улице 

- уређена површина за паркирање возила наспрам 

зграде ЗОИЛ „ДУНАВ", 

- од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

36. Улица Краљице Марије 

- уређена површина за паркирање возила између 

зграда „НАВИП" и ЗОИЛ „ДУНАВ" у ул.Краљице 

Марије. 

37. Сквер улица: Карађорђева, Кајмакчаланска, 

Поп Лукина и Милоша Поцерца - "троугао испред 

Зоркиног солитера" 

- паркирање на коловозу -16 (шеснаест) паркинг 

места. 

38. Улица Кнеза Лазара 

- од раскрснице са ул.Карађорђева до раскрснице 

са ул. Илије Бирчанина: десна страна улице - парки-

рање на коловозу. 

ЗОНА 2 

1. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церском: лева 

страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церском: десна 

страна улице - паркирање на тротоару. 

2. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул .Краља Милутина до раскр-

снице са ул.Проте Смиљанића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу, 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.75., 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.77. 

3. Улица Занатлијска 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул. Карађорђева: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

4. Улица Попа Карана 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул.Војислава Илића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу до ТАКСИ стајалишта. 

5. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са ул. Жике Поповића до раскр-

снице са улицама: Краља Милутина и Војводе Јанка 

Стојићевића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу. 

6. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Жике Поповића и 

Војводе Степе Степановића до раскрснице са ули-

цама: Краља Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: 

десна и лева страна улице - паркирање на коловозу. 

7. Улица Кнез Михаилова 

- од раскрснице са ул.Ј анка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Краља Милана: десна страна улице - 

паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул.Сремска: десна страна улице - па-

ркирање на коловозу и паркирање на изграђеној и 

обележеној површини поред коловоза, са десне стране 

улице непосредно пре раскрснице са ул. Сремска - 

паркирање под углом од 90°. 

8. На изграђеном паркингу на кат. парцели 

бр.6918/1 КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из 

Улице Хајдук Вељкова 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

ЗОНА З 

1. На кат. парцели бр.2283 КО Шабац, улаз из 

Улице Савска 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини. 

III - У зонираном подручју наплата цене за кори-

шћење простора за паркирање се врши: 

- на општим паркиралиштима у Зона 1 и Зона 2 у 

времену од 7 до 21 час радним даном, а суботом од 

7 до 14 часова, с тим што дозвољено време парки-

рања није временски ограничено, 

- на општем паркиралишту у Зона 3 у времену од 

7 до 24 часа сваким даном, у периоду од 14. до 28. 

септембра сваке године, с тим што дозвољено време 

паркирања није временски ограничено и 

- на посебном паркиралишту у времену од 00 до 

24 часа сваког дана, с тим што дозвољено време 

паркирања није временски ограничено. 
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IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 

управе града Шапца -Одељења за инспекцијске и 

комунално-стамбене послове и то: 

Решење о зонирању јавних паркиралишта бр.344-

00-177/2018-08 од 13.02.2018.године 

V- Решење објавити у "Службеном листу града 

Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-896/2018-08 од 11.07.2018. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Маја Мандић, с.р. 

 

 

006 

На основу чл.136. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. гласник РС" бр.18/2016), чл.157. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 

РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 

96/2015, 9/2016, 24/2018 и 41/2018) и чл. 6. ст.З. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист града 

Шапца" бр.6/2009, 9/2009, 28/2010, 5/2014, 14/2014, 

9/2015, 33/2016, 3/2017 и 5/2017), Градска управа 

града Шапца - Одељење за инспекцијске и комуна-

лно-стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРОСТОРИМА ЗА ПАРКИРАЊЕ АУТОБУСА, 

ТЕРЕТНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА И КАМП 

ПРИКОЛИЦА У ШАПЦУ 

I - Овим Решењем одређују се простори за парки-

рање аутобуса, теретних и прикључних возила и 

камп приколица на територији града Шапца. 

II - Простори за паркирање аутобуса су: 

1. ДЕПО ЈКП ПАРКИНГ-ШАБАЦ ШАБАЦ, у ул. 

Хајдук Станка бб и 

2. Изграђени паркинг на кат. парцели бр.6918/1 

КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из Улице Хајдук 

Вељкова 

III - Простори за паркирање теретних и прикљу-

чних возила и камп приколица су: 

1. у оквиру RTC ŠABAC AD ŠABAC, Шабац, 

Београдски пут бб, у површини од 2000 m
2
- и 

2. Изграђени паркинг на кат. парцели бр.6918/1 

КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из Улице Хајдук 

Вељкова 

IV- Наплату цене за коришћење простора за 

паркирање аутобуса на депоу и за коришћење про-

стора за паркирање аутобуса, теретних и прикључних 

возила и камп приколица на изграђеном паркингу на 

кат. парцели бр.6918/1 КО Шабац вршиће ЈКП 

ПАРКИНГ-ШАБАЦ ШАБАЦ у складу са ценовником 

који само утврђује. 

V - Наплату цене за коришћење простора за 

паркирања теретних и прикључних возила и камп 

приколица у оквиру RTC ŠABAC AD ŠABAC, Шабац, 

вршиће RTC ŠABAC AD ŠABAC, Шабац, Београдски 

пут бб, према ценовнику који сам утврђује. 

VI - Овим Решењем замењује се Решење Општи-

нске управе општине Шабац - Одељења за комунално-

стамбене послове и заштиту животне средине и то: 

- Решење о просторима за паркирање аутобуса, 

теретних и прикључних возила и камп приколица на 

територији града Шапца бр. 344-173/03-08 од 

01.07.2003. године 

VII - Решење објавити у "Службеном листу града 

Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-897/2018-08 од 11.07.2018. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Маја Мандић, с.р. 

 

 

007 

На основу чл. 157. Закона о безбедности саобра-

ћаја на путевима ("Сл. гласник РС" бр.41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 

24/2018 и 41/2018) и чл. 136. Закона о општем упра-

вном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), Одељење 

за инспекцијске и комунално-стамбене послове Градске 

управе града Шапца, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ УЖЕГ 

ЦЕНТРА ГРАДА ШАПЦА 

Члан1. 

Овим решењем утврђује се режим саобраћаја у 

ужем центру Града Шапца: 

- Улица Господар Јевремова, од раскрснице са 

улицама: Масарикова, Карађорђева и Цара Душана 

до раскрснице са улицама: Лазе Лазаревића и 

Стојана Новаковића и 

- Улица Карађорђева, од раскрснице са улицама: 

Цара Душана, Господар Јевремова и Масарикова до 

раскрснице са улицама: Владе Јовановића и Кнеза 

Милоша 

(у даљем тексту: Пешачка зона). 

Члан 2.  

Забрањује се саобраћај свих возила у Пешачкој 

зони. 

Члан 3. 

Одредбе из члана 2. овог Решења не односе се 

на следећа возила када су на хитним интервенци-
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јама у Пешачкој зони: возила хитне помоћи, полиције 

и војске, ватрогасна возила, возила казнено-поправне 

установе и специјална возила ЈКП "ПАРКИНГ- 

ШАБАЦ" за премештање возила. 

Члан 4. 

Изузетно, Одељење за инспекцијске и комунално-

стамбене послове може да одобри пролаз, односно 

улаз и заустављање у Пешачкој зони власницима 

односно корисницима моторних возила и то: 

1. Возила на интервенцијама у Пешачкој зони: 

возила електродистрибуције, водовода и канализа-

ције, топлане, ПТТ, комунална возила јавне хигијене, 

2. Комунална возила за одношење смећа и 

прање Пешачке зоне у периоду од 00:00 до 07:00 

часова, 

3. Возила корисника услуга ПТТ-а, када врше 

допрему и отпрему пошиљки, до дворишта ПТТ-а у 

периоду од 05:00 до 09:00 и чија укупна маса не 

може бити већа од 5 тона, 

4. Специјална возила којима се врши превоз 

новца, вредносних папира и поштанских пошиљки, 

без задржавања возила на улици дужег од 15 

минута, у периоду од 05:00 до 09:00 часова и чија 

укупна маса не може бити већа од 5 тона, 

5. Возила којима се врши снабдевање својих 

пословних просторија, смештених у Пешачкој зони, 

без задржавања возила на улици дужег од 15 

минута, у периоду од 05:00 до 09:00 часова и чија 

укупна маса не може бити већа од 5 тона и 

6. Возила којима се врши снабдевање градили-

шта у Пешачкој зони, у периоду од 05:00 до 09:00 и 

од 16:00 до 18:00 часова и чија укупна маса не може 

бити већа од 5 тона. 

Члан 5. 

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене 

послове издаје одобрење: 

1. за пролазак возила станара, који живе у 

Пешачкој зони, до њиховог дворишта или гараже без 

задржавања возила на улици, 

2. за улазак возила станара који живе у Пешачкој 

зони, а немају гаражу или двориште, без задржавања 

возила на улици дужег од 15 минута. 

Члан 6. 

Возила која врше превоз покућства, селидбе и 

снабдевања огревним материјалом, чија укупна маса 

несме бити већа од 5 тона, могу се кретати Пе-

шачком зоном на основу одобрења које гласи на име 

станара за чије потребе се врши тај превоз. 

Члан 7. 

Возила из члана 3, 4, 5 и 6 могу улазити у 

Пешачку зону искључиво из смера од центра града. 

Члан 8. 

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене 

послове издаје одобрења за возила из  

- члана 4. уз накнаду, на период до годину дана,  

- члана 5. по службеној дужности, на период за 

који важи регистрација возила, 

- члана 6. по службеној дужности, на период до 30 

дана од момента издавања одобрења. 

Одобрење из става 1. овог члана мора бити 

истакнуто на видном месту у возилу због контроле 

саобраћаја у Пешачкој зони. 

Члан 9. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о режиму саобраћаја на подручју ужег 

центра града Шапца бр.344-174/12-08 од 07.03.2012. 

године. 

Члан 10. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

има се објавити у "Службеном листу града Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-476/2018-08 од 30.07.2018. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Маја Мандић, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац 


