
Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 4/2012, 9/2014,
11/2015 и 3/2017.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уређују се услови и начин управљања јавним паркиралиштима, организовање послова на коришћењу и
уређивању јавних паркиралишта, начин плаћања цене услуга за коришћење јавних паркиралишта (у даљем тексту: цена
паркирања), уклањање и премештање паркираних возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила на
територији Града Сомбора (у даљем тексту: Град).

Члан 2.
За вршење послова из члана 1. ове Одлуке Скупштина Града Сомбора основала је Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис

Сомбор" (у даљем тексту Предузеће).
Члан 3.

Јавна паркиралишта у смислу ове Одлуке су површине јавне намене и изграђене јавне гараже, односно грађевинско земљиште
одређено за паркирање возила.

Члан 4.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Општа паркиралишта су површине које су изграђене-уређене за потребе паркирања возила, могу бити ван коловоза путева и

улица и на делу коловоза, а на којима се не наплаћује накнада за паркирање возила.
Посебна паркиралишта су она паркиралишта која су изграђена и уређена за потребе паркирања возила и на којима се коришћење

простора врши уз накнаду.
Посебна паркиралишта могу бити стална, привремена и повремена.
Стална паркиралишта су посебно изграђене површине јавне намене за паркирање возила и јавне саобраћајне површине које су

посебно одређене и обележене за паркирање возила, као и јавне гараже.
Привремена паркиралишта су привремено уређене површине јавне намене, односно грађевинско земљиште, које су до

привођења намени посебно одређене и обележене за паркирање возила.
Повремена паркиралишта су површине јавне намене, односно грађевинско земљиште, у непосредној близини објеката у којима се

одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, а које су посебно одређене и обележене за
паркирање возила за време трајања истих приредби и скупова.

Правилником којег доноси Градско веће на предлог надлежног одељења Градске управе града Сомбора, ближе се дефинишу
зоне паркирања, тј. таксативно се наводе улице које улазе у састав сваке поједине зоне.

Члан 5.
Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да буду одређена за паркирање:
1. путничких возила,
2. аутобуса,
3. теретних возила,
4. мотоцикла, мопеда, лаких трицикала, тешких трицикала, лаких четвороцикала, тешких четвороцикала,
5. прикључних возила и
6. бицикла.
Јавна паркиралишта могу да буду одређена и за паркирање више различитих врста возила из става 1. овог члана.

Члан 6.
На сталним паркиралиштима може да се врши контрола уласка и изласка возила.
Контрола из става 1. овог члана може да се врши постављањем рампе, изградњом или постављањем објекта за наплату, или на

други начин.
Члан 7.

На посебним паркиралиштима наплата паркирања се врши радним данима од 7 до 20 часова и суботом од 7 до 13 часова.
Недељом и у време државних празника наплата паркирања се не врши.

Зоне паркирања на посебним паркиралиштима, зависно од дозвољеног времена паркирања, су следеће:
- Екстра зона, у којој се време паркирања ограничава на 120 минута;
- I зона (црвена), у којој време паркирања није ограничено;
- II зона (жута), у којој време паркирања није ограничено и
- III зона (зелена), у којој време паркирања није ограничено.
Висина цене паркирања у зонама из претходног става је различита.

Члан 8.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Посебна паркиралишта, поред саобраћајне сигнализације, морају да имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи:

ознаку зоне, врсте возила, као и назнаку дозвољеног времена паркирања.
Јавно комунално предузеће "Простор" Сомбор" дужно је да води евиденцију о саобраћајној сигнализацији на јавним

паркиралиштима.

II КОРИШЋЕЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 9.

Корисник јавног паркиралишта је дужан да:
- плати коришћење паркиралишта према времену задржавања на начин прописан овом Одлуком;
- користи паркиралишта у складу са саобраћајном сигнализацијом.

Члан 10.
Предузеће је дужно да ствара и одржава услове за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора за паркирање

моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила.
Предузеће је дужно да води евиденцију о посебним паркиралиштима.

Члан 11.
Корисником паркиралишта у смислу ове Одлуке сматра се возач, односно власник возила (у даљем тексту: корисник).

Члан 12.
Предузеће је дужно обезбедити одређени број паркинг места резервисаних и посебно обележених за лица са посебним потребама

(инвалидна лица).
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Бесплатно коришћење паркинг места одређених за особе са инвалидитетом на посебним паркиралиштима oмогућено је
корисницима који на возилу имају видно истакнуту паркинг карту особе са инвалидитетом, односно одговарајућу ознаку особе са
инвалидитетом.

Предузеће ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донети правилник којим се ближе уређује начин
остваривања права и одређују категорије инвалида који могу остварити право на инвалидску паркинг карту.

Сагласност на правилник из претходног става даје Градско веће.
Члан 13.

Возила хитне медицинске помоћи, МУП-а Србије, Војске Србије и комуналне полиције, када у току интервенције користе посебна
паркиралишта, не плаћају услуге паркирања.

Члан 14.
Становници улица у којима се врши наплата паркирања, као и корисници пословног и другог простора у истим улицама, обвезници

су плаћања накнаде за паркирање, плаћају повлашћену тарифу и на њих се не односи временско ограничење паркирања из члана
7. ове Одлуке.

Повлашћена паркинг карта се издаје у електронској форми, а може бити издата и као налепница (вињета).
Физичком лицу може се издати највише једна повлашћена карта, а правном лицу/предузетнику највише три.
Повлашћена паркинг карта важи за возило за које је издата.
Важност повлашћене карте не може бити дужа од важности саобраћане дозволе/регистрационе налепнице за возило на које се

односи.
Предузеће ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донети правилник којим се ближе уређује начин издавања

повлашћених паркинг карата .
Сагласност на правилник из претходног става даје Градско веће.
Корисници посебних паркиралишта могу извршити резервацију, односно закуп паркинг места за одређени временски период.
Резервисана паркинг места посебно се обележавају у складу са законом, а могу бити обезбеђена физичком запреком на захтев

корисника о његовом трошку.
Члан 15.

Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила и нестанак ствари из возила на
јавним паркиралиштима.

Члан 16.
Кориснику који користи услугу паркирања супротно прописима, неосновано омета друге кориснике услуге и не плати услугу у

утврђеном року, Предузеће може ускратити услугу паркирања о чему ће писмено обавестити корисника услуге, у складу са
Законом.

Предузеће може ускратити услугу паркирања и корисницима који:
- имају више од 5 (пет) ненаплаћених налога за плаћање посебне паркинг карте;
- имају дуговања према Предузећу за интервенције специјалног возила "паук".

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 17.

Паркирањем возила на паркинг месту, корисник прихвата услове прописане овом Одлуком за коришћење посебних паркиралишта
и дужан је да Предузећу плати цену паркирања, у зависности од времена коришћења паркинг места и зоне у којој се паркиралиште
налази.

Цена из става 1. овог члана и члана 22. став 1. ове Одлуке утврђује се према ценовнику Предузећа на који претходну сагласност
даје Градско веће Града Сомбора.

Члан 18.
Корисник је дужан да плати цену паркирања из члана 17. ове Одлуке за сваки започети сат паркирања куповином паркинг карте

или електронским путем (СМС поруком или на други начин).
Изглед и садржај паркинг карте прописује Предузеће.
Паркинг карта се може купити као сатна, вишесатна, или дневна карта, у складу са чланом 20. ове Одлуке.

Члан 19.
За коришћење услуге из члана 17. ове Одлуке, корисник је дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту, осим ако је

плаћање извршено електронским путем.
Корисник је дужан да:
- плати цену паркирања из члана 17. став 1. ове Одлуке за сваки започети сат коришћења;
- паркинг карту истакне са унутрашње стране предњег ветробранског стакла на начин да буде уочљив серијски број карте, година,

дан, час и минут;
- поступа у складу са дозвољеним временом паркирања;
- паркинг карту користи на начин прописан овом Одлуком и у њу унесе тачне податке.
Ако корисник користи СМС поруке, порука мора да садржи тачна слова и бројеве регистарске ознаке возила корисника, и то према

упутству за коришћење СМС сервиса.
Сматра се да корисник нема важећу паркинг карту уколико не поступи на начин прописан ставовима 2. и 3. овог члана, чланом 9.

и чланом 18. ове Одлуке.
Члан 20.

На посебним паркиралиштима одређеним и категорисаним актом из члана 4. ове Одлуке, наплата паркирања се врши по
започетом сату, вишесатно или дневно, плаћањем сатне, вишесатне или дневне паркинг карте.

Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат према времену коришћења паркирања.
Вишесатна паркинг карта важи до одређеног времена.
Дневна паркинг карта важи до одређеног времена.

КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊА ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 21.

Контролу коришћења и наплате услуге паркирања на посебним паркиралиштима врше овлашћени контролори Предузећа, као
службена лица.

Контролори Предузећа имају службене легитимације и носе службена одела.
Предузеће прописују изглед легитимације и утврђује изглед службеног одела.

Члан 22.
Корисник који користи посебно паркиралиште супротно члану 17. и 19. ове Одлуке, дужан је да плати посебну цену паркирања

према ценовнику Предузећа.
Налог за плаћање цене из става 1. овог члана издаје овлашћени контролор Предузећа и уручује га кориснику. Када контролор није

у могућности да уручи налог за плаћање цене из става 1. овог члана, причвршћује га на возило на предњем ветробранском стаклу.
Достављање налога за плаћање посебне цене из става 2. овог члана сматра се уредним и доцније оштећење и уништење налога



нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање посебне цене паркирања.
Сматра се да је корисник посебног паркиралишта поступио по примљеном налогу уколико плати цену паркирања у року од 8

(осам) дана од дана достављања налога за плаћање, на начин назначен у налогу.
Ако корисник посебног паркиралишта не плати посебну цену паркирања, у року из става 4. овог члана, дужан је да осим износа за

посебну цену паркирања, у наредних 8 (осам) дана, плати и стварне трошкове Предузећа и законску затезну камату, на шта ће у
налогу бити упозорен.

Уколико корисник посебног паркиралишта не поступи у складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће покренути поступак наплате
потраживања.

IV ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА
Члан 23.

Предузеће је дужно уклонити непрописно паркирано возило са јавне или друге површине по налогу надлежног инспектора
Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе и по налогу полицијског службеника МУП-а Србије, у складу са
Законом.

Члан 24.
Уклоњена возила Предузеће односи и чува на за то одређеном месту.
У периоду од почетка уклањања непрописно паркираног возила па до момента преузимања возила од стране корисника,

Предузеће сноси материјалну одговорност за преузето возило.
Под почетком уклањања возила сматра се моменат доласка специјалног возила на лице места и заустављање поред возила које

се уклања.
Предузеће ће омогућити власнику преузимање возила у радно време Предузећа.

Члан 25.
Власници принудно уклоњених возила дужни су да своје возило преузму у што краћем року, а најдуже до 120 дана од дана

одношења возила .
Власник возила је дужан да приликом преузимања возила плати трошкове поступка одношења возила, лежарине и друге доспеле

трошкове.
Након 24 часа од одношења возила власник је дужан да плати лежарину за сваки започети сат, по ценовнику Предузећа, на којег

сагласност даје Градско веће.
Предузеће може задржати уклоњено возило док му не буде исплаћено потраживање.
Након истека рока из става 1. овог члана предузеће може продати возило јавним надметањем уз јавни позив, како би се намирили

трошкови поступка одношења возила, лежарине и други доспели трошкови.

V ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОДВОЖЕЊА ВОЗИЛА
Члан 26.

Предузеће је овлашћено да може по налогу надлежног инспектора Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе и
по налогу полицијског службеника МУП-а Србије извршити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, и то:

- на возило корисника који користи услугу паркирања супротно овој Одлуци;
- на возило корисника који поступа супротно другим важећим прописима.
Предузеће ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донети правилник којим ће ближе уредити постављање

уређаја којима се спречава одвожење возила.
На правилник из претходног става сагласност даје Градско веће.

VI ЗАБРАНЕ
Члан 27.

На паркиралиштима је забрањено:
1. паркирање возила супротно постављеној саобраћајној сигнализацији;
2. паркирање возила које није регистровано, односно чијој је регистрационој налепници истекао рок важења и паркирање возила

на којима регистарске таблице и регистрационе налепнице нису постављене на прописан начин;
3. остављање неисправног или хаварисаног возила;
4. паркирање возила које не припада категорији возила за које је паркиралиште намењено;
5. паркирање возила на паркиралиштима предвиђеним за инвалидна лица и на резервисаним паркинг местима, уколико корисник

не спада у наведене категорије;
6. паркирање возила дуже од времена предвиђеног за паркирање;
7. заузимање паркинг места постављањем ограда или сличних препрека без сагласности Предузећа;
8. вршење услуга поправке и прања возила;
9. обављање промета роба и услуга;
10. уклањање уређаја за спречавање одношења возила без сагласности Предузећа.

VII НАДЗОР
Члан 28.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Градска управа.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке, врши надлежни инспектор

Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе.
Комунално-полицијске и друге послове контроле коришћења јавних паркиралишта у складу са одредбама ове Одлуке и контролу

примене Одлуке у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција Одељења инспекције и
комуналне полиције Градске управе.

Члан 29.
У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе је овлашћен

да:
- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;
- нареди уклањање и премештање возила и уклањање других ствари и предмета;
- нареди постављање уређаја за спречавање одвожења возила;
- предузме друге мере у складу са законом и прописима Града Сомбора.
Када је на јавном паркиралишту возило паркирано, односно остављено супротно одредбама из члана 27. ове Одлуке, надлежни

инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе ће наложити кориснику да возило одмах уклони, под претњом
принудног извршења.

Уколико се корисник не налази на лицу места, или одбије да уклони возило из става 2. овог члана, надлежни инспектор Одељења
инспекције и комуналне полиције Градске управе ће донети решење којим ће наложити да се возило уклони у најкраћем могућем
року, који се може одредити и на минуте, под претњом принудног извршења. Ово решење се уручује, или се на погодан начин



причвршћује на возило, уз назначење дана и часа када је причвршћено и тиме се сматра да је достављање решења уредно
извршено.

Ако корисник из става 2 овог члана не поступи по датом налогу, надлежни инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције
Градске управе ће одредити да се возило, или друга ствар или предмет уклони о трошку корисника, на место које је за то одређено.

Члан 30.
Надлежни инспектор је овлашћен да контролише да ли се јавна паркиралишта користе у складу са наменом прописаном овом

Одлуком и да нареди отклањање недостатака.
Надлежни инспектор је овлашћен да изда прекршајни налог, као и да предузима друге потребне мере за коришћење јавних

паркиралишта, у складу са овом Одлуком и другим актима донетим на основу ове Одлуке.
 

Члан 31.
У вршењу комунално-полицијских послова, поред законских овлашћења, комунални полицајац је овлашћен да изда прекршајни

налог за прекршаје прописане овом Одлуком.
 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће, а новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
одговорно лице у Предузећу, ако:

1. не поступи у складу са чланом 10. ове Одлуке,
2. не поступи у складу са чланом 12. ове Одлуке.

 
Члан 33.

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни налог, казниће се за прекршај правно лице ако
поступи супротно члану 27. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 6.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 6.000,00 динара.

Члан 34
За прекршај из члана 32. и 33. ове Одлуке, прекршајни налог у складу са законом издаје комунална инспекција, односно

комунална полиција.
 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о паркиралиштима ("Службени лист Општине Сомбор" бр. 12/05, 14/06,
15/06, 6/07 и "Службени лист Града Сомбора", бр. 5/08 и 12/2010 ).

Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".


