На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 24. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 16. став 1. тачка 7.
и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремскe Митровицe („Службени лист града
Сремска Митровица“ број 13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници
одржаној 29.03.2018. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији Града Сремска Митровица
(„Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.8/II/2017 и 18/2017), мења се члан 36. тако да
сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара, казниће се за прекршај
власник, односно корисник возила-физичко лице, уколико на јавном паркиралишту:
1) паркира нерегистровано возило (члан 14. став 1. тачка 1. ове одлуке);
2) остави неисправно или хаварисано возило дуже од 24 часа(члан 14. став 1. тачка 2.
ове одлуке);
3) остави прикључно возило без сопственог погона, пловни објекат, као и друге ствари
и предмете; (члан 14. став 1. тачка 3. ове одлуке);
4) поставља ограде или сличне препреке без одобрења градске управе надлежне за
урбанизам (члан 14. став 1. тачка 4. ове одлуке)
5) пере и врши поправку возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања
јавног паркинга (члан 14. став 1. тачка 5. ове одлуке);
6) предузима друге радње које нарушавају и ометају нормалан саобраћај (члан 14. став
1. тачка 6. ове одлуке);
7) паркира возило супротно постављеној хоризонталној и вертикалној саобраћајној
сигнализацији (члан 14. став 1. тачка 7. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од
30.000 динара казниће се правно лице.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од
10.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од
20.000 динара казниће се предузетник.
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Члан 2.
Мења се члан 37., тако да сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара, казниће се за прекршај
власник, односно корисник возила-физичко лице уколико заустави и паркира возило:
1) у пасажима и пeшачким пролазима зграда (члан 15. став 1. тачка 1. ове одлуке);
2) на дечијим игралиштима, спортским теренима и другим местима намењеним за
рекреацију (члан 15. став 1. тачка 2. ове одлуке);
3) испред пешачког и колског улаза у стамбено-пословне објекте (члан 15. став 1. тачка
3. ове одлуке);
4) на начин да се омета коришћење комуналних уређаја или објеката (члан 15. став 1.
тачка 4. ове одлуке);
5) на местима где је онемогућен приступ посудама за одлагање смећа, возилима
ватрогасне и хитне помоћи и другим местима где је то посебним знаком забрањено
(члан 15. став 1. тачка 5. ове одлуке);
6) парковима, скверовима и свим зеленим површинама у граду (члан 15. став 1. тачка
6. ове одлуке);
7) на паркинг местима на јавним паркиралиштима резервисаним у смислу члана 17. до
члана 21. ове одлуке (члан 15. став 1. тачка 7. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од
40.000 динара казниће се правно лице.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од
15.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од
25.000 динара казниће се предузетник.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 352-210/2018-I
Дана: 29.03.2018. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст. инж. менаџмента, с.р.
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 24. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007), члана 16. став 1. тачка 7. и
члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремскe Митровицe („Службени лист града
Сремска Митровица“ број 13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници
одржаној 20.12.2017. године, д о н е л а је
OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 8/II /2017), у члану 1., став 1. бришу се речи
„локална комунална такса“ и „локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе)“.
Члан 2.
У члану 8., став 2., реч „таксе“ се замењује са речи „карта“.
Члан 3.
У члану 10. став 1., реч „таксе“ се замењује са речи „картe“.
Члан 4.
У члану 11. брише се став 3.
Члан 5.
Мења се члан 20., тако да сада гласи: „За резервисано паркинг место корисник
плаћа карту у висини утврђеној одлуком о ценама услуге коришћења посебних
паркиралишта коју доноси ЈКП „Комуналије“.
Карта за паркирање из претходног става се уплаћује на рачун ЈКП“.
Члан 6.
У члану 24. став 1., реч „таксе“ се замењује са речи „карте“.
Став 2. се брише.
Члан 7.
Мења се члан 25., тако да сада гласи: „Цену карте за паркирање утврђује ЈКП, уз
претходно прибављену сагласност Градског већа.
Одлуком из става 1 овог члана се утврђује по зонама карта за:
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- једнократно паркирање (карта за започети час паркирања и карта за резервацију
паркинг места-дневна);
- повлашћено паркирање (месечно и годишње);
- претплата на паркирање (месечно и годишње);
- закуп резервисаног паркинг места (месечно и годишње).
Наплата карте за паркирање по започетом часу врши се путем СМС порука на
број који одреди ЈКП или куповином паркинг карте (карта за започети час паркирања)
на киоску.
Наплата карте за целодневно паркирање, врши се путем СМС порука на број
који одреди ЈКП или куповином паркинг карте (карта за целодневно паркирање) на
киоску.
Захтев за претплату за паркирање (месечно и годишње) се подноси ЈКП.
Резервација и закуп резервисаног паркинг места (месечно и годишње) врши се у
складу са одредбама члана 17. до 20. ове одлуке.
Члан 8.
У члану 27., ставови 2. и 3., реч “таксе“ се замењује са речи „карте“.
Члан 9.
У члану 28., став 2., реч „таксу“ се замењује са речи „карту“.
Члан 10.
У члану 29., реч „таксе“ се замењује са речи „карте“.
Члан 11.
У члану 30., ставови 1., 2., 3. 5.,6., 7. и 8., реч „такса“ се замењује са речи
„карта“.
Члан 12.
У члану 31., став 1., реч „таксу“ се замењује са речи „карту“, а реч „таксе“ са
речи „карте“.
Члан 13.
У члану 35., реч „таксе“ се замењује са речи „карте“.
Члан 14.
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Мења се члан 39. тако да сада гласи: „Одлуку о ценама коришћења
паркиралишта на којима се врши наплата карти за паркирање доноси ЈКП, уз
претходно прибављену сагласност Градског већа града Сремска Митровица.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Сремска Митровица“, а примењиваће се од 01. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 352-1939/2017-I
Дана: 20.12.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“
бр.88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 24. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 16.став 1. тачка 7. и члана 35.
став 1. тачка 7. Статута града Сремскe Митровицe („Службени лист града Сремска
Митровица" број 13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
31.05.2017. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oдлуком o јавним паркиралиштима на територији Града Сремска Митровица (у
даљем тексту: одлука) регулише се одржавање јавних простора за паркирање у граду
Сремска Митровица (у даљем тексту: јавна паркиралишта), врсте јавних паркиралишта,
услови и начин паркирања возила на јавним паркиралиштима, локална комунална такса и
начин плаћања локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе) за коришћење јавних
паркиралишта, паркирање и заустављање возила на јавним површинама на којима
посебним прописима није уређено паркирање и заустављање возила и уклањање возила
паркираних супротно одредбама ове одлуке.
Одржавање јавних паркиралишта и пружање услуга на њима сматра се
комуналном делатношћу од интереса за Град Сремска Митровица (у даљем тексту: Град).
Члан 2.
Јавним паркиралиштима у смислу одредаба ове одлуке сматрају се:
- посебно изграђене и опремљене јавне површине намењене и обележене за паркирање
возила;
- друге јавне површине које се одреде посебним актом за паркирање возила.
Јавним паркиралиштима, у смислу ове одлуке, не сматрају се посебне површине
за паркирање возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи и друго).
Члан 3.
Јавна паркиралишта се разликују према намени, према врсти возила за која су
намењена и према томе да ли се врши наплата за коришћење или не.
Члан 4.
Јавна паркиралишта према намени могу бити: стална, привремена и повремена.
1) Стална паркиралишта су посебно изграђене, и у складу са просторно планским
актима уређене, јавне површине намењене за паркирање моторних и других возила.
2) Привремена паркиралишта су јавне површине које су планом предвиђене за другу
намену, а до привођења земљишта планираној намени могу се привремено одредити за
паркиралишта.
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3) Повремена паркиралишта су јавне површине које се одреде за паркирање возила
учесника и посетилаца већих скупова, спортских, културних и других приредаба, а налазе
се у непосредној близини објеката где се такви скупови и приредбе одржавају.
Решење о одређивању привремених и повремених паркиралишта у смислу става
1. тачка 2. и 3. овог члана доноси Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске
послове (у даљем тексту: надлежна управа), по захтеву заинтересованог правног и
физичког лица.
Члан 5.
Стална и привремена јавна паркиралишта с обзиром на врсту возила за која су
намењена могу бити:
1) паркиралишта за путничке аутомобиле;
2) паркиралишта за аутобусе и теретна возила;
3) паркиралишта за бицикле, трицикле, мотоцикле;
4) мешовита паркиралишта и
5) такси стајалишта
Намена паркиралишта мора бити јасно обележена саобраћајним знацима.
Одређене врсте возила могу се паркирати само на паркиралиштима предвиђеним
за ту врсту возила.
Члан 6.
Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши наплата за коришћење могу бити
општа и посебна.
Општа паркиралишта су паркиралишта за чије коришћење се не плаћа такса за
паркирање.
Посебна паркиралишта су паркиралишта за чије коришћење се плаћа такса за
аркирање.
Члан 7.
Градско веће, одређује посебним актом јавна паркиралишта за чије коришћење се
врши наплата (посебна паркиралишта), зоне и дозвољено време паркирања у тим зонама,
време наплате и др., на предлог надлежне управе.
При утврђивању времена за које се врши наплата за паркирање мора се водити
рачуна да се омогући несметано снабдевање продавница и осталих продајних места.
Члан 8.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са
прописима о безбедности саобраћаја.
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Посебна паркиралишта поред обележавања из става 1. овог члана морају имати на
видном месту истакнуто обавештење које садржи: зону, начин наплате таксе за
коришћење, као и временско ограничење коришћења паркиралишта.
Обележавање јавних паркиралишта се врши према саобраћајно-техничкој
документацији, коју израђује управљач пута, Предузеће за одржавање улица и путева
„Сирмијум пут“ ДОО“ (у даљем тексту: Сирмијум пут) у складу са посебном одлуком.
Члан 9.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима врши се у складу са посебним
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима и одредбама ове одлуке.
Члан 10.
Послови одржавања изграђених јавних паркиралишта у граду Сремска
Митровица и наплата таксе за коришћење посебних паркиралишта, постављање уређаја
који спречавају одвожење возила и уклањање возила паркираних супротно одредбама ове
одлуке поверавају се Јавном комуналном предузећу "Комуналије" Сремска Митровица (у
даљем тексту: ЈКП).
О одржавању паркиралишта у другим насељеним местима на територији Града
старају се месне заједнице.
II ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 11.
ЈКП је дужно да врши послове одржавања и опремања изграђених посебних
паркиралишта у граду Сремска Митровица.
Послове уређења и обележавања јавних паркиралишта врши Сирмијум пут.
За обављање послова из става 1. овог члана, ЈКП припада право на накнаду, која
ће бити регулисана уговором закљученим између надлежне управе и ЈКП.
Члан 12.
ЈКП врши послове из члана 11. става 1. ове одлуке на начин да на њима увек буду
обезбеђени услови за лако и несметано паркирање возила.
ЈКП је дужно да јавна паркиралишта непрекидно одржава чистим и уредним и да
у зимском периоду уклања снег и лед са истих, како би се омогућило њихово несметано
коришћење у току целе године.
Члан 13.
Јавна паркиралишта првенствено се користе за паркирање моторних и других
возила. Власник, прималац лизинга у складу са законом односно корисник моторног или
другог возила (у даљем тексту: корисник) дужан је да користи јавно паркиралиште у
складу са хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом и одредбама ове
одлуке.
Под условима предвиђеним овом одлуком, поједини корисници могу стећи статус
повлашћених корисника.
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Изузетно од одредаба става 1. овог члана, јавна паркиралишта се могу користити
и за друге намене, на основу решења надлежне управе, у складу са овом одлуком и
прописима којима се уређују локални путеви и улице и прописима из области саобраћаја,
на предлог Сирмијум пута.
У случајевима из претходног става подносилац захтева је дужан да уз захтев
приложи ситуационо решење, оверено од стране лица саобраћајне струке са
одговарајућом лиценцом.
Члан 14.
На јавним паркиралиштима није дозвољено:
1) паркирање нерегистрованих возила;
2) остављање неисправних или хаварисаних возила дуже од 24 часа;
3) остављање прикључних возила без сопственог погона, пловних објеката, као и других
ствари и предмета;
4) постављање ограде или сличне препреке без одобрења градске управе надлежне за
урбанизам;
5) прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног
паркинга;
6) предузимање других радњи које нарушавају и ометају нормалан саобраћај;
7) паркирање возила супротно постављеној хоризонталној и вертикалној саобраћајној
сигнализацији.
Члан 15.
Није дозвољено паркирање и заустављање возила:
1) у пасажима и пeшачким пролазима зграда;
2) на дечијим игралиштима, спортским теренима и другим местима намењеним за
рекреацију;
3) испред пешачког и колског улаза у стамбено-пословне објекте;
4) на начин да се омета коришћење комуналних уређаја или објеката;
5) на местима где је онемогућен приступ посудама за одлагање смећа, возилима
ватрогасне и хитне помоћи и другим местима где је то посебним знаком забрањено;
6) парковима, скверовима и свим зеленим површинама у граду;
7) на паркинг местима на јавним паркиралиштима резервисаним у смислу члана 17. до
члана 21. ове одлуке.
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Изузетно, дозвољено је паркирање и заустављање на јавним површинама, у
смислу претходног става, возилима за снабдевање, за време истовара и утовара робе под
условима утврђеним прописима којима се регулише безбедност саобраћаја.
Члан 16.
Надлежна управа је дужна да на јавним паркиралиштима одреди паркинг места за
возила инвалидних лица.
Категорије инвалида који могу користити паркинг места из става 1. овог члана
одредиће својим актом градска управа надлежна за социјалну заштиту.
Инвалидним лицима ЈКП издаје налепницу-знак за означавање возила, на основу
акта о испуњености услова који издаје надлежни орган из става 2. овог члана.
III РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА
Члан 17.
Надлежна управа може изузетно одобрити резервацију паркинг места на јавним
паркиралиштима за потребе државних органа, органа локалне самоуправе, јавних служби,
јавних предузећа чији је оснивач град и других правних лица и предузетника.
За потребе физичких лица резервацију паркинг места одобрава ЈКП.
Под резервацијом паркинг места на јавним паркиралиштима подразумева се
коришћење одређеног, посебно обележеног или уређеног паркинг места на јавним
паркиралиштима у временском периоду до годину дана, а најмање 30 дана.
Надлежна управа прописује услове за резервацију паркинг места у смислу ове
одлуке.
Члан 18.
За резервацију паркинг места у смислу ове одлуке, подноси се писмени захтев
надлежној управи, који обавезно садржи следеће: предлог локације за резервисана
паркинг места, број места за резервацију и време за које се тражи резервација.
Уз захтев из претходног става правна лица и предузетници подносе доказ о
регистрацији делатности и саобраћајну дозволу.
На основу поднетог захтева надлежна управа, уз консултације са ЈКП, решењем
одређује локацију за резервисана паркинг места, број места, кориснике и време трајања
резервације.
Члан 19.
На јавном паркиралишту се може резервисати до 30% паркинг места.
Изузетно од претходног става, под посебним условима, надлежна управа може
одобрити резервацију паркинг места у већем проценту од наведеног.
Члан 20.
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За резервисано паркинг место корисник плаћа таксу у висини утврђеној у Одлуци
о локалним комуналним таксама.
Такса за паркирање из претходног става се уплаћује на рачун ЈКП.
Члан 21.
Поред обележавања на начин утврђен чланом 8. ове одлуке, на захтев корисника,
ако то услови дозвољавају, на резервисаном паркинг месту може се поставити и физичка
препрекапреклопник.
Постављање и уклањање физичке препреке-преклопника из претходног става
врши надлежно ЈКП, о трошку корисника.
IV УКЛАЊАЊЕ И БЛОКИРАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 22.
У случајевима када се јавна паркиралишта и друге јавне површине користе
супротно одредбама члана 14. и 15. ове одлуке, саобраћајни односно комунални
инспектор ће наредити кориснику, ако је присутан, да одмах уклони возило са
паркиралишта, односно јавне површине, под претњом принудног извршења.
Уколико се корисник не налази на лицу места или не поступи по налогу из става
1. овог члана, саобраћајни односно комунални инспектор ће донети решење којим ће
наложити блокаду или уклањање возила у одређеном року.
Напуштена, хаварисана, нерегистрована возила, приколице, прикључне машине и
сл., паркирана на јавним и зеленим површинама, уклањају се специјалним или другим
возилом, по налогу комуналног инспектора.
Члан 23.
Уклањање или блокаду возила по налогу саобраћајног односно комуналног
инспектора врши ЈКП специјалним возилом, о трошку корисника возила.
ЈКП је дужно да уклоњено возило однесе на за то одређено место и да се стара о
чувању истог.
Приликом преузимања возила, корисник је дужан да пружи доказ о свом
идентитету за преузимање возила и да плати ЈКП трошкове блокирања, уклањања и
чувања возила.
Ако корисник дође на место где је возило паркирано у току уклањања возила, са
намером да га сам уклони, овлашћени радници ЈКП ће прекинути уклањање возила.
Корисник је дужан да и у случају из става 4. овог члана пружи доказ о свом
идентитету за преузимање возила и да плати до тада настале трошкове.
Трошкови уклањања и чувања возила по налогу саобраћајног односно комуналног
инспектора из става 1. и 4. овог члана наплаћују се кориснику према ценовнику услуга
који утврђује ЈКП а на основу одлуке Владе Републике Србије о накнадама за уклањање
возила.
Сагласност на ценовник из претходног става овог члана даје Градско веће.
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ЈКП је дужно да донесе Правилник о поступку уклањања, блокирања, чувања,
плаћања и преузимања возила уклоњених или блокираних по налогу саобраћајне
полиције, комуналне полиције или инспекције.
V НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 24.
Наплату таксе за паркирање на посебним паркиралиштима из члана 7. ове одлуке
врши ЈКП.
ЈКП се обавезује да шестомесечно уплати средства од наплаћених такси за
паркирање на рачун буџета Града.
Члан 25.
Висину таксе за паркирање утврђује Скупштина града Одлуком о локалним
комуналним таксама.
Одлуком из става 1 овог члана се утврђује по зонама такса за:
- једнократно паркирање (такса за започети час паркирања и такса за резервацију паркинг
места-дневна);
- повлашћено паркирање (месечно и годишње);
- претплата на паркирање (месечно, полугодишње, годишње);
- закуп резервисаног паркинг места (месечно и годишње).
Наплата таксе за паркирање по започетом часу врши се путем СМС порука на
број који одреди ЈКП или куповином паркинг карте (такса за започети час паркирања) на
киоску.
Наплата таксе за целодневно паркирање, врши се путем СМС порука на број који
одреди ЈКП или куповином паркинг карте (такса за целодневно паркирање) на киоску.
Захтев за претплату за паркирање (месечно и годишње) се подноси ЈКП.
Резервација и закуп резервисаног паркинг места (месечно и годишње) врши се у
складу са одредбама члана 17. до 20. ове одлуке.
Члан 26.
Поједини корисници могу посебна паркиралишта користити као повлашћени
корисници, уколико се иста налазе испред њиховог стана или пословног простора.
Повлашћени корисници из става 1. овог члана могу да користе посебна
паркиралишта само по једном од два предвиђена основа.
Члан 27.
Корисник посебног паркиралишта је обавезан да:
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- плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин;
- поступа у складу са дозвољеним временом коришћења паркинг места и користи паркинг
место у складу са постављеном саобраћајним знаком, вертикалном и хоризонталном
сигнализацијом којом је означено паркинг место;
- паркинг карту купљену на киоску истакне на видно место са унутрашње стране предњег
ветробранског стакла.
Од обавезе плаћања таксе за паркирање ослобођена су:
- возила у којима се возе инвалидна лица обележена у складу са одредбама ове одлуке, на
паркинг местима предвиђеним за инвалидна лица;
- специјална возила јавних предузећа и возила инспекције за време док врше
интервенцију или преглед;
- возила по решењу (или неком другом акту) надлежне управе – возила МУП-а, војске,
инспекцијских служби – републичких, покрајинских и градских инспекција, која нису
видно обележена као возила напред набројаних органа
Правилником, који ће на предлог управе надлежне за послове саобраћаја донети
Градско веће, дефинисаће се корисници посебних паркиралишта, као и услови под којима
могу бити ослобођени од обавезе плаћања таксе за паркирање.
Члан 28.
Корисник јавног паркиралишта, плаћањем паркинг места из члана 27. ове одлуке
стиче право коришћења паркинг места и прихвата, овом одлуком прописане услове за
коришћење посебног паркиралишта.
Корисник јавног паркиралишта дужан је да плати таксу за паркирање путем
мобилног телефона – слањем СМС поруке или куповином паркинг карте (такса за
започети час паркирања или такса за целодневно паркирање) на киоску.
ЈКП нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или
отуђење возила.
Члан 29.
Контролу плаћања таксе за паркирање возила, контролу паркирања, односно
исправност коришћења посебних паркиралишта врши овлашћени радник ЈКП (у даљем
тексту: контролор).
Контролор има службену легитимацију коју издаје ЈКП и носи службено одело.
Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује ЈКП посебним
актом.
Члан 30.
Корисник паркинг места који није платио таксу за коришћење паркинг места
унапред или настави да користи паркинг место након истека времена за које је платио
цену коришћења унапред, сматра се да се определио за плаћање таксе за резервацију
паркинг места-дневну.
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Такса за резервацију паркинг места-дневна, из става 1. овог члана важи од
тренутка издавања налога за плаћање таксе за резервацију паркинг места-дневне, до истог
времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања на подручју свих зона.
Налог за издавање таксе за резервацију паркинг места-дневне, издаје контролор и
уручује га кориснику.
Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на
предње ветробранско стакло на возилу.
Достављање налога за плаћање таксе за резервацију паркинг места-дневне, на
начин из става 4. овог члана сматра се уредним и доцније оштећење или уништење налога
нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже обавезу плаћања таксе за резервацију
паркинг места-дневне.
Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је
платио таксу за резервацију паркинг места-дневну у року од 8 дана од дана издавања, на
начин назначен у налогу.
Ако корисник паркиралишта из претходног става плати таксу за резервацију
паркинг места - дневну у року од 8 дана од дана издавања налога, биће дужан да плати
50% од укупног износа таксе.
Уколико корисник паркиралишта не изврши плаћање по издатом налогу за
плаћање таксе за резервацију паркинг места-дневну у року од 8 дана, истом ће на кућну
адресу бити уручена опомена за плаћање таксе за резервацију паркинг места-дневну и
трошкови слања опомене, на основу које је дужан извршити плаћање у року од 5 дана од
дана уручења опомене.
У случају да корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 7. овог члана,
овлашћени радник ЈКП ће покренути поступак наплате потраживања.
VI ПРАВО НА ПРИГОВОР И ИНФОРМАЦИЈУ
Члан 31.
Корисник посебног паркиралишта може уложити приговор на издату таксу за
паркирање или на неки други поступак контролора паркирања, у року од 5 дана од дана
издавања таксе за паркирање, односно неког другог поступања контролора.
ЈКП је дужно да кориснику паркиралишта омогући увид у документацију која се
односи на његово возило.
ЈКП је дужно размотрити приговор корисника посебног паркиралишта и на исти
доставити писмени одговор у року од 5 дана од дана пријема приговора.
ЈКП је дужно донети посебни акт којим ће детаљно регулисати који орган и на
који начин ће решавати по поднетим приговорима.
VII ПРАВО РЕТЕНЦИЈЕ
Члан 32.
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ЈКП има право ретенције – задржавања сагласно одредбама закона којим се
регулишу облигациони односи, односно захтевати да се према ЈКП у потпуности измири
до тада доспели дуг.
VIII Н А Д З О Р
Члан 33.
Надзор над спровођењем oдредаба ове одлуке врши надлежна управа.
Инспекцијски надзор над извршењем одредаба ове одлуке врши комунални
инспектор, осим у делу коришћења јавних паркиралишта када инспекцијски надзор врши
саобраћајни инспектор.
Члан 34.
Контролу и одржавање комуналног реда у овој области обавља комунална
полиција.
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу комунално полицијских послова,
присуством на лицу места:
- спречава нарушавање комуналног реда прописаног овом одлуком;
- успоставља нарушени ред применом својих овлашћења утврђених законом;
- издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном
износу, у складу са одредбама ове одлуке и Закона о прекршајима;
- предузима друге мере у складу са својим овлашћењима прописаним законом.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај ЈКП:
1. уколико се не стара о одржавању, уређењу, опремању и обележавању паркиралишта на
начин утврђен у члану 11. и 12 . ове одлуке;
2. уколико врши наплату таксе за паркирања на јавним паркиралиштима на којима се не
врши наплата накнаде;
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈКП новчаном
казном у фиксном износу од 10.000 динара.
Члан 36.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај
корисник возила уколико на јавном паркиралишту:
1. паркира нерегистровано возило (члан 14. став 1. тачка 1. ове одлуке);
2. остави неисправно или хаварисано возило дуже од 24 часа(члан 14. став 1. тачка 3. ове
одлуке);
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3. остави прикључно возило без сопственог погона, пловни објекат, као и друге ствари и
предмете; (члан 14. став 1. тачка 4. ове одлуке);
4. поставља ограде или сличне препреке без одобрења градске управе надлежне за
урбанизам (члан 14. став 1. тачка 5. ове одлуке
5. пере и врши поправку возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања
јавног паркинга (члан 14. став 1. тачка 6. ове одлуке);
6. предузима друге радње које нарушавају и ометају нормалан саобраћај (члан 14. став 1.
тачка 7. ове одлуке).
Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај
корисник возила уколико заустави и паркира возило:
1. у пасажима и пeшачким пролазима зграда (члан 15. став 1. тачка 1. ове одлуке);
2. на дечијим игралиштима, спортским теренима и другим местима намењеним за
рекреацију (члан 15. став 1. тачка 2. ове одлуке);
3. испред пешачког и колског улаза у стамбено-пословне објекте(члан 15. став 1. тачка 3.
ове одлуке);
4. на начин да се омета коришћење комуналних уређаја или објеката (члан 15. став 1.
тачка 4. ове одлуке);
5. на местима где је онемогућен приступ посудама за одлагање смећа, возилима
ватрогасне и хитне помоћи и другим местима где је то посебним знаком забрањено (члан
15. став 1. тачка 5. ове одлуке);
6. парковима, скверовима и свим зеленим површинама у граду (члан 15. став 1. тачка 6.
ове одлуке);
7. на паркинг местима на јавним паркиралиштима резервисаним у смислу члана 17. до
члана 21. ове одлуке (члан 15. став 1. тачка 7. ове одлуке).
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Одредбе ове одлуке не односе се на службена возила Министарства унутрашњих
послова, Војске, Хитне помоћи и Ватрогасне службе, у вршењу њихове службене
дужности, као и на службена возила Града.
Члан 39.
Градска управа за буџет и локални економски развој је обавезна да, на предлог
градске управе надлежне за послове саобраћаја, у оквиру одлуке о локалним комуналним
таксама, предлаже Скупштини града висину таксе за паркирање.
Члан 40.
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима
на територији града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“
бр.19/2016 и 1/2017).
Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Сремска Митровица".
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број:352-795 /2017-I
Дана: 31.05.2017. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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