На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС",
бр. 16/97 и 42/98) , члана 2. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима
(''Сл. лист СФРЈ'', бр. 50/88, 80/89, 29/90, 11/91, ''Сл. лист СРЈ'' бр.34/92,13/93-одлука
СУС, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002) и члана 40. и 84. Статута града Лозницe ("Сл. лист
града Лозницe", бр. 19/2008), Скупштина града Лозницe на 9. седници одржаној 01. јула
2009. год. донела је

ОДЛУКУ
о јавним паркиралиштима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује одржавање, управљање и коришћење јавних
паркиралишта на територији града Лозницe и уклањање и одвожење до места чувања
возила паркираних супротно прописима о безбедности саобраћаја и овој Одлуци.
Члан 2.
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, јесу површине одређене за
паркирање мотоних возила.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Јавним паркиралштима, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебни
простори за паркирање моторних возила који припадају одређеном објекту (фабрике,
установе и сл.), «таxи» стајалишта, аутобуска стајалишта и др..
Члан 3.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између
коловоза и тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних
возила.
Општа паркиралишта одређује орган Градске управе надлежан за послове
саобраћаја.
Паркирање возила на коловозу улица могуће је ако од паркираног возила до
неиспрекидане средишње линије на коловозу или до супротне ивице коловоза, или до
неке препреке на путу, има више од 3 м, ако саобраћајним знаком није другачије
регулисано.
Паркирање возила на тротоару могуће је само под условом да од паркираног
возила до зграде односно ивице тротоара остане најмање 1,6 м слободног простора за
кретање пешака.
Изузето од одредаба овог члана, није дозвољено паркирање на коловозу који је
део магистралног или регионалног пута и на главним градским саобраћајницама, као и
на тротоарима са интензивим пешачким саобраћајем.
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Члан 4.
Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за
паркирање моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се
постављањем рампе и изградњом или постављањем објеката за наплату.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера.
Корисник простора из члана 2. став 3. ове Одлуке може их уступити, посебним
Уговором, предузећу које обавља делатност одржавања, коришћења и управљања
јавним паркиралиштима на територији града Лозницe, које ће те просторе уредити као
јавна паркиралишта.
Члан 5.
Јавна паркиралишта категоришу се према зонама.
Скупштина града, Одлуком о јавним паркиралиштима, одређује зоне из става 1.
овог члана,и то:
Црвена зона (Центар града ограничен улицама: Јована Цвијића, Васе
Чарапића,Карађорђева, Владе Зечевића, Трг Јована Цвијића, Пашићева до реке Штире,
реком Штиром до улице Јована Цвијића);
Плава зона (шире градско подручје ограничено улицама: Учитељском, реком Штиром
до улице Вере Благојевић, Вере Благојевић до улице Војводе Путника, Војводе Путника
до улице Др. Марина, Др. Марина до улице Болничка, Болничком до Трга Вука
Караџића, Тргом Вука Караџића, Луке Стевића до Георгија Јакшића, Георгија Јакшића
до Слободана Пенезића, Слободана Пенезића, Бањском улицом, Улицом Италијанских
бригада до Трга Анте Богићевића, Тргом Анте Богићевића до улице Васе Чарапића).
Ова зона такође, обухвата и паркинг простор код Здравственог центра Др. Миленко
Марин;
Бела зона (паркиралиште код Нове зелене пијаце у улици Војводе Мишића,
паркиралиште између улице Војводе Мишића и реке Штире - иза Вуковог дома,
паркиралиште код Градске кафане и друга затворена ванулична паркиралишта).
Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализациојом у складу са
прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видом месту истакнуто обавештење које садржи:
зоне, категорије моторних возила која се могу паркирати, начин паркирања и наплате,
као и временско ограничење коришћења јавног паркиралишта.
Члан 7.
О одржавању и обележавању општих и посебних паркиралишта стара се
предузеће које обавља делатност одржавања, коришћења и управљања јавним
паркиралиштима.
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Члан 8.
На јавним паркиралиштима се могу паркирати путнички аутомобили и комбитеретна возила до једне тоне носивости.
Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп-приколице
не смеју се паркирати на јавним паркиралиштима.
Паркирање возила из става 2. овог члана на јавним површинама врши се на, за то
утврђеним и саобраћајном сигнализацијом обележеним површинама.
Члан 9.
Обављање делатности одржавања, коришћења и упрвљања јавним
паркиралиштима као и уклањања и одвожења до места чувања возила паркираних
супротно прописима врши КЈП ''Наш дом'' или друго предузеће, односно предузетник
(у даљем тексту: Предузеће) коме Скупштина града повери вршење тих послова, што ће
се регулисати Уговором закљученим између Градоначелника Лознице и Предузећа.
II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 10.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних,
физичких лица и предузетника ( у даљем тексту: корисник).
Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке сматра се возач или
власник возила, ако возач није идентификован.
Предузеће је дужно да на јавним паркиралиштима, у зависности од капацитета,
одреди паркинг места за возила инвалида.
Категорије инвалида који могу користити паркинг места из става 3. овог члана
одредиће својим актом орган Градске управе надлежан за борачко инвалидску заштиту,
односно социјална питања, који издаје и налепницу за обележавање возила ове
категорије корисника.
Члан 11.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије, ватрогасне службе
када у току интервенција користе јавна паркиралишта не плаћају услугу паркирања.
Члан 12.
Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, инвалиди, корисници
пословног простора и др.), могу јавна паркиралишта користити као повлашћени
корисници.
Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана Предузеће издаје повлашћену
паркинг карту.
Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта, а
правном лицу и предузетнику највише 3 повлашћене паркинг карте.
Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може користити искључиво за
возило и зону за које је ова карта издата.
Куповина повлашћене паркинг карте кориснику не омогућава нити гарантује
слободно паркинг место.
Повлашћене паркинг карте (претплатне карте) одређује Скупштина града
Одлуком о локалним комуналним таксама.
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Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, корисници пословног
простора и др.) могу вршити резервацију паркинг места уз плаћање одређене таксе, коју
одређује Скупштина града Одлуком о локалним комуналним таксама.
Члан 13.
За коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати одговарајућу
таксу за паркирање за одређено време коришћења као и за одређену зону, коју утврђује
Скупштина града Одлуком о локалним комуналним таксама .
Изузето од става 1. овог члана, коришћење обележеног паркинг места за
инвалидна лица из члана 10. став 4. ове Одлуке је бесплатно.
Члан 14.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
а) плати коришћење паркинг места према зони и времену задржавања на
прописан начин;
б) поступа у складу са ограничењем времена коришћења паркинг места;
ц) користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном или
вериткалном сигнализацијом којом је означено паркинг место.
Члан 15.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној
сигнализацији;
б) паркирање нерегистрованих возила;
ц) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила
без сопственог погона;
д) на паркинг месту постављати ограде или сличне препреке или ометање
паркирања других возила.
Члан 16.
Непрописно паркирана возила из члана 15. ове Одлуке, као и на зеленим и
јавним површинама (пешачке стазе у оквиру паркова и сл.), уклања и одвози до места
чувања Предузеће по налогу комуналног инспектора.
Возила паркирана и заустављена супротно прописима о безбедности саобраћаја,
или на месту на којем представљају опасност или сметњу у саобраћају или кретању
пешака, уклања и одвози до места чувања Предузеће по налогу радника органа
унутрашњих послова (саобраћајне полиције).
Члан 17.
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.
Предузеће одговара за сва оштећења возила из става 1. овог члана као и за
нестанак ствари из возила, као и самог возила са посебног простора за чување.
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Члан 18.
Власник непрописно паркираног возила односно носилац права коришћења
возила које је уклоњено и одвежено до места чувања, дужан је да пре преузимања
возила накнади Предузећу трошкове одвожења и чувања возила.
Уклоњено и одвежено возило чији власник или носилац права коришћења
одбије да плати трошкове одовожења и чувања или не дође да преузме возило у року од
6 месеци од дана његовог одвожења, чуваће се до момента док трошкови чувања не
достигну његову процењену вредност. Процену вредности возила извршиће трочлана
комисија предузећа, према Правилнику Предузећа, на који сагласност даје Градско
веће.
По истеку времена, до кога је дужна чувати возило, Предузеће може возило
продати јавним надметањем и од продајне цене наплатити трошкове одвожења, чувања
и продаје возила.
Уколико власник непрописно паркираног и заустављеног возила или носилац
права коришћења возила дође до тренутка одвожења возила, возило ће се вратити
истом уз плаћање паушалног износа накнаде коју одређује Предузеће уз сагласност
Градског већа.
Члан 19.
Висину накнаде за одвожење и чување непрописно паркираних возила из члана
18. став 1. ове Одлуке, одређује Скупштина града Одлуком о локалним комуналним
таксама.
III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 20.
За коришћење услуге паркирања корисник је дужан да у возилу поседује важећу
паркинг карту или да паркирање плати на неки други прописан начин (електронским
путем - путем смс порука што евидентира предузеће и сл.).
Корисник паркиралишта дужан је да:
а) истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског
стакла возила или плати паркирање путем мобилног телефона;
б) користи исправно паркинг карту и у њу унесе тачне податке.
Истицањем паркинг карте, односно заустављањем возила на паркинг месту, ако
се плаћење врши електронским путем, корисник прихвата прописане услове за
коришћење јавног паркиралишта.
Куповином паркинг карте или плаћањем путем смс порука корисник стиче право
коришћења паркинг места.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или
крађу возила паркираних на јавним паркиралиштима.
Члан 21.
Контролу паркирања, односно исправност коришћења јавних паркиралишта
врше овлашћени контролори предузећа.
Контролори предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела.
Предузеће издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.
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Члан 22.
Корисник који поступа супротно одредбама чланова 12.,13.,14. и 20. став 1. и
став 2. ове Одлуке дужан је да плати доплатну паркинг карту.
Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује
га кориснику. Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику,
причвршћује га на возило.
Достављање налога за плаћење доплатне паркинг карте на начин из става 2. овог
члана сматра се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицаја на
ваљаност достављања и не одлаже плаћење доплатне паркинг карте.
Корисник паркиралишта дужан је да поступи по примљеном налогу и плати
доплатну паркинг карту у року од 8 дана од дана издавања, на начин назначен у налогу.
Ако корисник не плати доплатну паркинг карту у предвиђеном року, Предузеће
ће своја потраживања решити судским путем.
IV НАДЗОР
Члан 23.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада Предузећа,
врши Градско веће и Градска управа - Одељење надлежно за послове привреде.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на
основу ове Одлуке, као и над обављањем комуналне делатности врши Градска
комунална и саобраћајна инспекција и овлашћени радници унутрашњих послова у
оквиру својих надлежности утврђених Законом.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
Предузеће ако:
1. не изврши обележавање јавних паркиралишта и не одржава исте у исправном
стању у складу са чланом 6. и 7. ове Одлуке;
2. на јавним паркиралиштима не одреди паркинг места за возила инвалида
(члан 10. став 3.);
3. не изврши уклањање и одвожење возила до места чувања у складу са
одредбама члана 16. ове Олдуке.
Новчаном казном у износу од 2.500 до 25.000 динара казниће се за прекршаје из
става 1. овог члана одговорно лице у Предузећу.
Члан 25.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако користи паркиралиште на начин супротан члану 8.;12.;13.;14.;15. и 20.
ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 2.500 до 25.000 динара казниће се за прекршаје из
става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 25.000 до 250.000 динара казниће се предузетник
за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 2.500 до 25.000 динара казниће се физичко лице
за прекршаје из става 1. овог члана.

7
Члан 26.
Новчаном казном (доплатна паркинг карта) у износу од 2.000 динара казниће се
на лицу места правно лице и предузетник ако користи јавно паркиралиште супротно
одредбама чланова 12.,13.,14. и 20. став 1. и став 2.
Новчаном казном (доплатна паркинг карта) у износу од 1.000 динара казниће се
на лицу места и одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном (доплатна паркинг карта) у износу од 1.000 динара казниће
се на лицу места физичко лице за прекршај из става 1. овог члана.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Начин одржавања, коришћења и управљања постојећих паркиралишта
усагласити са Одлуком о јавним паркиралиштима у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 28.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним
паркиралиштима ('' Службени лист општине Лозница'' бр. 1/98 и 5/05).
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:06-10/09-9-12
01. јул 2009. год.
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, ср.

