
На  основу  члаііа  13. Закона  о  комуналним  делатностима  (,,Службени  гласник  
Републике бр. ЅЅ /11, 104/16 и  9511Ѕ) и  члана  39. тачка  38. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 і119), Скупппина  Града  Новог  Сада  на  ХЈ  седници  
од  12. марта  2021. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗМЕНАМА  и  ДОПУНАМА  ОдЛУКЕ  О  ЈАВНиМ  ПАРКИРАЛИШТИМА  

нА  ТЕРИТОРИЈ}і  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  ојавним  паркиралипјтима  на  територији  Града  Новог  Сада  ( Службени  пист  
Града  Новог  Сада , бр. 41і0, 5/10- испр, 19/1О-испр, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 - испр, 28/14, 
і l/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 59/18 и  61/19) у  члану  l і . став  6. после  речи: .јіаркирања  
додају  се  речи: ,,слањем  смс  

Члан  2. 

У  члану  13. став  3. мења  се  и  гласи : 

,,Градска  управа  надлежна  за  социјалну  и  дечију  заштиту  доноси  решење  о  
испуњености  услова  из  става  2. овог  члана  на  основу  акта  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
којим  се  ближе  уређују  услови, начиіј  и  поступак  за  кориінћење  паркинг  места  за  возила  особа  
са  инвалидитетом . 

Члан  3. 

У  члану  17. тачка  1. мења  се  и  гласи : 

,,1. плати  цену  паркирања  из  члана  16. став  1. ове  одлуке  за  сваки  започети  сат  
коришћења, слањем  смс  поруке  путем  мобилног  телефона, коришћењем  апликације  која  
омогућава  наnлату  паркирања  у  име  и  за  рачун  Предузећа, истицањем  паркинг  карте  са  тачним  
подацима  с  уuутрашње  стране  предњег  ветробранског  стакла  возила, или  куповином  сатне  
електронске  паркинг  карте  у  продајном  објекту  којије  означен  за  ту  намену, и . 

Члан  4. 

У  члану  23. после  тачке  3. додаје  се  нова  тачка  4. која  гласи : 

,,4. паркирање  возила  па  паркиі•іг  месту, које  је  резервисано  на  основу  акта  Градске  
управе, ако  корисник  не  поседује  налепницу  из  члана  15. став  3. ове  

досадашњетач . 4-10. постајутач . 5-11. 
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Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавјЂивања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛНКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Ерој : 34-1726/2021-1 

2, март 2О2 ј . године  
НОВИСАД  

Предница  

MЅc Јеј  f -Минковић  Радомировић  
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