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На основу члана 58. став 1. тачка 11. Статута града Сремске Митровице („Сл. 

лист града Сремска Митровица“ бр. 13/2012), члана 7. став 1. Одлуке о јавним 

паркиралиштима на територији Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска 

Митровица“ бр. (8/II/2017 и 18/2017), на предлог Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове града Сремска Митровица, Градско веће града 

Сремска Митровица, на својој 36. седници одржаној дана 28.02.2018.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНAMA РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА У 

ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

I 

У Решењу о одређивању посебних паркиралишта у граду Сремска Митровица, 

број 352-779/2017-III, („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 8/IV/2017) у тачки I 

подтачка 3. ЗОНА III (жута зона-дозвољено паркирање без ограничења), у алинеји 1 – 

Трг Војвођанских бригада-уместо речи „број паркинг места - 120“, треба да стоји „број 

паркинг места - 112“. 

II 

У тачки I подтачки 3. ЗОНА III (жута зона – дозвољено паркирање без 

ограничења), у алинеји 2. која гласи “улица Светог Димитрија (од броја 12 до краја)-

број паркинг места 71“, број 71 се замењује бројем 69. 

Задња реченица у тачки 3. која гласи „укупно 753 паркинг места“ замењује се 

реченицом која гласи „укупно 743 паркинг места.“ 

III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

IV 

Ово решење објавити у Службеном листу града Сремска Митровица. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 352-205/2018-III 

Дана: 28.02.2018. године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Владимир Санадер, с.р. 
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На основу члана 7. став 1. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист града 

Сремска Митровица“ бр. 19/2016 и 1/2017), и члана 58. став 1. тачка 11. Статута града 

Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 13/2012), на предлог 

Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове града Сремска 

Митровица, Градско веће града Сремска Митровица, на својој 19. седници одржаној дана 

26.05.2017. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 

 

1. ОДРЕЂУЈУ СЕ јавна паркиралишта у граду Сремска Митровица за чије 

коришћење се врши наплата таксе за паркирање (посебна паркиралишта) по зонама: 

ЗОНА I (црвена зона-дозвољено паркирање без ограничења): 

 

- улица Краља Петра I – број паркинг места 84;  

- улица Светог Димитрија (од броја 2 до броја 10) – број паркинг места 27;  

- улица Вука Караџића-број паркинг места 30;  

- Трг Николе Пашића- сва паркинг места осим 13 паркинг места уз ивицу 

коловоза улице Шећер сокак - број паркинг места 30;  

- Житни трг-број паркинг места 37;  

- улица Масарикова (лева страна од броја 1 до броја 5 и десна страна од броја 4 до 

броја 6)-број паркинг места 25;  

- паркинг у улици Вука Караџића (испред хотела „Сирмиум“, осим паркинг места 

која се налазе уз зграду Историјског архива „Срема“)-број паркинг места 16;  

- улица Шећер сокак – обе стране – број паркинг места - 72;  

- Трг Николе Пашића (испред ТЦ „Мадеса“ од раскрснице са улицом Шећер сокак 

до  
раскрснице са улицом Ђуре Јакшића)-број паркинг места 23.  

 

(укупно: 344 паркинг место). 

 

2. ЗОНА II (зелена зона-дозвољено паркирање без ограничења):  

 

- Соларски трг-број паркинг места 46;  

- улица 28. Марта-број паркинг места 40;  

- улица Пушкинова – десна страна од раскрснице са улицом Паробродска до 
раскрснице са улицом 28. Март – број паркинг места 17;  

- паркиралиште „MAXI“ и ВП „САВА“ – број паркинг места – 95  

- улица Светла – број паркинг места - 13  

 

(укупно: 211 паркинг места).  
 

3. ЗОНА III (жута зона-дозвољено паркирање без ограничења):  

 

- Трг Војвођанских бригада-број паркинг места 120;  

- улица Светог Димитрија (од броја 12 до краја)-број паркинг места 71;  

- паркинг код Палате правде-број паркинг места 25;  

- улица Краља Петра I (други део, од улице Стари шор до улице Северни 

бедем) – број паркинг места - 52;  
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- улица Северни бедем (од улице Краља Петра I до улице Саве Ковачевића – 

број паркинг места - 8  

- улица Светог Саве (лева страна од броја 1 до 11-раскрсница са улицом 

Масарикова)-број паркинг места 20;  

- улица Змај Јовина (од Доситејеве улице до Масарикове) – број паркинг места – 
10;  

- улица Доситејева – број паркинг места - 30  

- улица Масарикова (лева страна од броја 7 до краја и десна страна од броја 6 до 
краја)-број паркинг места 40;  

- паркинг код ЈКП „Топлификација“ – угао улица Змај Јовине и Масарикове- број 

паркинг места 35  

- улица Јупитерова – обе стране – број паркинг места 81;  

- улица Променада (Диспанзер на Сави) – број паркинг места 42;  

- улица Рибарска обала – број паркинг места – 88;  

- улица Занатлијска – број паркинг места – 38;  

- улица Музејска – број паркинг места – 15;  

-улица Стари шор, обе стране – број паркинг места 78 паркинг места;  

 

(укупно 753 паркинг места). 

 

4. ЗОНА IV (плава зона – дозвољено паркирање без ограничења):  
 

-паркиралиште „Градска плажа“ (у купалишној сезони – од 10. јуна до 10. 

септембра) – број паркинг места – 77.  

 

(укупно 77 паркинг места). 

 

II 

 

Наплата накнаде за коришћење посебних паркиралишта из тачке I овог решења 

врши се у времену:  

- ЗОНА I (црвена зона) од 07-19 часова радним данима (понедељак-петак) и 
суботом од 07:00 до 14:00 часова;  

- ЗОНА II (зелена зона) од 07:00-14:00 часова радним данима (понедељак-петак) 
и суботом;  

- ЗОНА III (жута зона) од 07:00-15:00 часова радним данима (понедељак-петак).  

- ЗОНА IV (плава зона) од 08:00 до 20:00 часова свих седам дана у недељи.  

 

Наплату накнаде за коришћење посебних паркиралишта из тачке I овог решења 

врши ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица. 

 

III 

 

ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица је дужно да изврши обележавање 

посебних паркиралишта из тачке I овог решења са одговарајућом саобраћајном 

сигнализацијом и на видном месту да истакне обавештење које садржи: зону, начин 

наплате накнаде за коришћење, као и временско ограничење коришћења паркиралишта у 

складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији Града Сремска Митровица и 

овим решењем. 

 

IV 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења.  
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Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о одређивању посебних 

паркиралишта у Граду Сремска Митровица Градског већа града Сремска Митровица бр. 

352-23/2017-III од 12.01.2017. године. 

 

V 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица“.  

 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Број:352-779/2017-III  

Дана: 26.05.2017. године  

Сремска Митровица  

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋA  

Владимир Санадер, с.р. 

 


