
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике

Србије“, бр. 88/ 11 и 104/16) и члана 24. тачка 22. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст

(„Службени лист ГрадаНовог Сада“, број 43/08), СкупштинаГрада Новог Сада на ХЕ седници од
'

28. септембра 2018. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА

ТЕРИТОРИЈИГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист

Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/1О-испр, 19/10-испр, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13-испр, 28/14, 11/15,

74/16, 21/17 и 61/17) у члану 9. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

„На паркиралиштимаиз става 1. овог члана одређена паркинг места, изузетно могу да се

користе и за потребе снабдевања, у временском периоду који посебним актом одреди Градска
управа.“

Члан 2.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.
'

Предузећеје дужно да уређује, одржава, опрема и обележавајавна паркиралишта.

Под одржавањем из става 1. овог члана подразумева се и одржавање паркомата у

исправном стању.

Послове из става 1. овог члана на посебнимпаркиралиштимаврши Предузеће, средствима
која се обезбеђујуиз цене паркирања.

Средства за опремање општих паркиралишта се обезбеђујуу буџету Града Новог Сада.

Изузетно, за опремање посебних паркиралишта средства могу да се обезбеде у буџету
Града Новог Сада.

Предузеће је дужно да има закључен уговор са тепекомуникационимоператером који ће

пружати услуге плаћањапаркирањапутеммобилног телефона.

Предузеће је дужно да води евиденцију о јавним паркиралиштима у складу са актом из

члана 9. ове одлуке.“

Члан 3.

У члану 16. став 3. брише се.

Члан 4.

У члану 23. тачка 2. мења се и гласи:

„2. паркирање нерегистрованих возила и возила без регистрационих ознака, односно
возила чијој регистрационојналепниције истекао рок,“.



Тачка 5. мења се и гласи:

„5. паркирање прикључног возила без сопственог погона, прикључне опреме и
пољопривреднихмашина,“.

Члан 5.

Члан 26. мења се и гласи:

„Члан 26.
Инспекторје овлашћен да, када се јавна паркиралиштакористе супротно одредбама ове

одлуке, нареди кориснику, ако је присутан, да одмах уклони возило, односно прикључну опрему,пољопривреднемашине и пловне објекте под претњом принудногизвршења.
У случају из става 1. овог члана ако се корисник не налази на лицу места или одбије Да

уклони возило, односно прикључнуопрему, пољопривреднемашине и пловне објекте, инспекторће да их фотографише и донесе решење којим се налаже уклањање возила, односно прикључнеопреме, пољопривреднихмашина и пловних објеката у одређеном року, који се може одредити и
на сате, под претњомпринудногизвршења.

Решење из става 2. овог члана причвршћује се на возило, односно прикључну опрему,
пољопривреднумашину и пловни објекат, уз назначењедана и часа кадаје причвршћен,а тиме се
сматра и Да је достављањеуредно извршено, а накнадно оштећење, уништење или уклањање овог
решења не утиче на ваљаностдостављања.

Инспектор доноси решење о извршењу које спроводи употребом специјалног возилаПредузећау случајуда корисникне поступа по наредби из става 1. овог члана, односнопо решењуиз става 2. овог члана.
Жалба против решењаиз става 2. овог члана не одлаже извршењерешења.“

Члан 6.

У члану 30. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„2. не поступиу складу са чланом 11. ст. 1, 3, 6. и 7. ове одлуке, и“.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу ГрадаНовог Сада.“
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