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60.
На основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 54/2014, 96/2015-др. закон и
9/2016-одлука УС и 24/2018), члана 3. ст.1. тачка 7., („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011
и 104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
15.06.2018. године донела је
ОДЛУКУ
O ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин паркирања возила на јавним паркиралиштима која су
обележена прописном саобраћајном сигнализацијом, врсте јавних паркиралишта, управљање и
одржавање јавних паркиралишта на територији Општине Пландиште.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима из става 1. овог члана врши се сагласно Закону о
безбедности саобраћаја на путевима, другим прописима који регулишу ову област и одредбама ове
одлуке.
Члан 2.
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни простори
одређени и обележени за паркирање путничких возила и лаких теретних возила ( возила која не прекорачују
осовинско оптерећење до 10 тона ).
Општинска управа Општине Пландиште може за потребе јавних скупова, спортских, културних,
уметничких, сезонских, рекреативних и других манифестација и приредби, одредити и друге јавне
површине као привремена паркиралишта.
Јавним паркиралиштем у смислу одредаба ове одлуке, не сматрају се посебне површине за
паркирање возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи, стамбеној згради, такси
стајалишту и др.)
Члан 3.
Јавна паркиралишта су (делови коловоза, тротоара, или површине између коловоза и тротоара и
друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила), за чије коришћење се не плаћа
цена паркирања.
Члан 4.
Одржавање, управљање и контрола јавних паркиралишта као комунална делатност јавних
паркиралишта, поверена је надлежној служби Општине Пландиште.
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Члан 5.
Средства за обављање послова из члана 4. ове одлуке обезбеђују се из средстава буџета Општине
Пландиште.
Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о
безбедности саобраћаја.
II. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 7.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, физичких лица и
предузетника ( у даљем тексту: корисник).
Члан 8.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима врши се на начин одређен саобраћајним знацима.
III. ЗАБРАНЕ ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА
Члан 9.
Поред случајева предвиђених законом, није дозвољено паркирање и заустављање возила :
-

на јавним зеленим површинама,
на дечијим игралиштима и другим местима намењеним за рекреацију,
на јавним трговима.
Члан 10.

На јавним паркиралиштима забрањено је и :
-

паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији,

-

остављање неисправног или хаварисаног возила, прикључног возила без сопственог погона,
као и других ствари и предмета,

-

вршити заузимање паркинг места извођењем било каквих грађевинских радова, на други начин
ометати коришћење паркиралишта, користити пар- киралишта на начин супротан намени,

-

прање возила, поправка возила, испуштање опасних материја, мазива и уља, као и свако
стварање нечистоће.
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IV. УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА СA ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 11.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да возачу возила односно
власнику возила уколико возач није идентификован (у даљем тексту: корисник), прекршајним налогом
нареди да одмах уклони возило које је паркирано супротно члану 9. и 10. ове одлуке.
Уколико корисник не буде идентификован или се не налази на лицу места или одбије да уклони
возило из става 1. овог члана, комунални инспектор ће без саслушања странке, донети прекршајни
налог којим ће наложити уклањање возила, принудним извршењем. Прекршајни налог се причвршћује
на возило уз назначење дана и часа кад је причвршћено, а тиме се сматра да је достављање извршено.
Накнадно оштећење, уништење или уклањање овог прекршајног налога не утиче на ваљаност
достављања.

V. НАДЗОР
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење Урбанизма, Служба за инспекцијске послове.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Новчаном казном за прекршај казниће се корисник јавног паркиралишта ако не поштује следеће забране:
1.
2.
3.
4.
5.

Заузима паркинг место ограђивањем или на други начин омета паркирање других возила,
пере и врши поправку возила,
врши друге радње које утичу на несметано паркирање,
изводи радове на јавном паркиралишту без сагласности и мимо услова Предузећа,
остави нерегистровано или хаварисано возило

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се:
-

привредно друштво или друго правно лице, новчаном казном од 10.000,00 динара
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000,00 динара
предузетник, новчаном казном од 5.000,00динара
физичко лице, новчаном казном од 1.000,00 динара
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VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Пландиште“.
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