П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И УРЕЂИВАЊУ СТАЦИОНАРНОГ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНА

На основу члана 2. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број 88/11), члана 20. тачка 5 и 32. закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник Реп. Србије бр.129/07) и члана 9. тачка 5 и 25
Статута града Јагодина (Сл.гласник града Јагодина бр.1/08,2/08 и 11/11), а у
складу са Одлуком Уставног суда Србије од 14.02.2013. године, Скупштина
града Јагодина на својој _____ седници одржаној дана _______ доноси:

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И УРЕЂИВАЊУ СТАЦИОНАРНОГ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
члан 1.
Овим Правилником утврђују се зоне стационарног саобраћаја, услови
управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта , јавних гаража
(ауто паркова), наплате, као и начин обављања послова у области
паркирања и заустављања возила на територији града Јагодина.
члан 2.
Правилник је акт по коме ће поступати надлежни органи града Јагодине и
службе Паркинг сервиса Јагодина доо, Јагодина (у даљем тексту Паркинг
сервис).
члан 3.
Паркинг сервис уређује делове јавних површина за намену паркирања
моторних и других возила, као и изградњу јавних паркиралишта и јавних
гаража (ауто паркова) и сличних објеката намењених паркирању возила.
члан 4.
Паркинг сервис управља и инвестиционо одржава јавна паркиралишта и
јавне гараже (ауто паркове) и друге сличне објекте.
члан 5.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба овог Правилника јесу површине
одређене за паркирање моторних возила.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
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члан 6.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између
коловоза и тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање
моторних возила.
На основу Одлуке о оснивању привредног друштва за обављање делатности
стационарног саобраћаја Општа паркиралишта одређује Паркинг сервис уз
сагласност ЈП Дирекција за изградњу Јагодина.
члан 7.
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 објекта за наплату.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера.
члан 8.
Јавна паркиралишта категоришу се према зонама и дозвољеном времену
паркирања.
У складу са усвојеном студијом као идејним решењем, у граду Јагодини,
постоје три зоне стационарног саобраћаја.
Прва зона стационарног саобраћаја омеђена је улицама:
Краља Петра I, Кнеза Милоша, Гина Пајевић, Капетана Коче, Синђелићева,
Сутјеска и Браће Дирак до Краља Петра I.
Друга зона стационарног саобраћаја омеђена је улицама:
Кабловска, Рибарска, Капетана Коче, Кнеза Милете, Деспота Стефана,
Живорада Костића, Бранка Радичевића, Вукашина Стефановића, Бањичка,
Новосадска, Чочетова, Радмила Ђорђевића, Кнеза Милоша и Краљевића
Марка до раскрснице Кабловске и Јеврема Поповића.
Трећа зона стационарног саобраћаја чини простор између линије друге
зоне и линије града.
У зониранираном подручју наплата накнаде за коришћење општих
паркиралишта се врши у времену од 7-21ч радним данима, а суботом од 714ч, без временског ограничења .
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На посебним паркиралиштима накнада за коришћење се наплаћује у току
радног времена паркиралишта, осим ако је са власником или корисником
возила закључен уговор о чувању паркираног возила.
члан 9.
Линије зона стационарног саобраћаја утврђене овим Правилником, могу се
мењати, повећавати или смањивати, уводити делове зона, екстра зоне и сл. у
зависности од токова стационарног и динамичког саобраћаја, а у складу са
остварењем циљева из овог Правилника.
члан 10.
Измене и допуне линија зона, делова зона и екстра зона стационарног
саобраћаја доноси Скупштина града Јагодине, на предлог Скупштине
Паркинг сервиса и ЈП Дирекција за изградњу Јагодина.
члан 11.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу
са прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном 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 12.
Паркинг сервис уз сагласност ЈП Дирекција за изградњу Јагодина, одржава
већ постављену хоризонталну и вертикалну сигнализацију на општим
паркиралиштима.

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
члан 13.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила корисника.
Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке сматра се возач
или власник возила, ако возач није идентификован.
Паркинг сервис у сарадњи са ЈП Дирекција за изградњу Јагодина дужан је да
на општем а Паркинг сервис на посебном паркиралишту , у зависности од
капацитета, одреди паркинг места за возила инвалида.
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Категорије инвалида који могу користити паркиралишта из става 3. овог
члана одређен је Правилником о категоријама војних и цивилних инвалида
(одлука Скупштине Паркинг сервис Јагодина доо бр. 157). Паркинг сервис
издаје налепницу за обележавање возила ове категорије корисника.
члан 14.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно, по одобрењу Одељења за
инспекцијски надзор Градске управе града Јагодине, привремено користити
за друге намене (за потребе забавних и спортских манифестација и др).
члан 15.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије и ватрогасних
возила када у току интервентних акција користе опште паркиралиште, не
плаћају услугу паркирања.
члан 16.
За све кориснике Паркинг сервис је утврдио на којим просторима и под
којим условима јавна паркиралишта
могу користити као повлашћени
корисници.
Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана Паркинг сервис издаје
повлашћену паркинг карту.
Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта, а
правном лицу и предузетнику највише две.
Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може користити
искључиво за возило за које је ова карта издата и за одређену зону без
временског ограничења у погледу коришћења паркинг места.

члан 17.

Паркинг сервис може, изузетно одобрити резервацију општих паркиралишта
државним органима, органима јединица локалне самоуправе, јавним
службама, дипломатским и другим страним представништвима, другим
правним лицима и предузетницима.
Резервацију општих паркиралишта Паркинг може одобрити и инвалидним
лицима из члана 13 став 4 овог Правилника .
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члан 18.
За коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати
одговарајућу накнаду коју утврђује Скупштина паркинг сервиса, уз
сагласност Градског већа града Јагодине, за одређено време коришћења.
За коришћење општег паркиралишта са резервацијом, корисник плаћа
накнаду за паркирање.
Изузетно из става 1. и 2. овог члана, коришћење обележеног паркинг места
за инвалидна лица из члана 13 став 4 овог Правилника је бесплатно.

члан 19.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
а) плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан
начин,
б) користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном
и/или вертикалном сигнализацијом којом је означено паркинг место.

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

члан 20.
Паркинг сервис организује и врши наплату накнаде за паркирање возила у
складу са одредбама овог Правилника и ценовника услуга.
За коришћење услуге, потребно је да корисник у возилу поседује важећу
паркинг карту или паркирање плати електронским путем, што евидентира
Паркинг сервис .
Повлашћене паркинг карте евидентирају се електронским путем.
Потребно је да корисник паркиралишта:
а) истакне купљену паркинг карту с унутрашње стране предњег
ветробранског стакла возила или плати паркирање путем мобилног телефона
и
б) користи исправно паркинг карту и у њу унесе тачне податке.
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Истицањем паркинг карте, односно заустављањем возила на паркинг месту,
ако се плаћање врши електронским путем, корисник прихвата прописане
услове за коришћење јавног паркиралишта.
Паркинг сервис нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за
оштећење или крађу возила.
члан 21.
Контролу паркирања, односно исправност коришћења јавних паркиралишта
врше овлашћени контролори Паркинг сервиса.
Контролори Паркинг сервиса имају видно истакнуту службену легитимацију
и носе службена одела.
Паркинг сервис издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.

члан 22.
Кориснику који није платио накнаду за коришћење паркинг места, према
члану 20, уручује се посебна паркинг карта, која омогућава паркирање
возила на било ком паркинг месту на уличној мрежи града Јагодинa.
Посебна паркинг карта важи од тренутка издавања до 21 час истога дана
односно до 14 часова ако је субота.
Налог за плаћање посебне паркинг карте издаје овлашћени контролор и
уручује га кориснику. Када контролор није у могућности да уручи налог
кориснику, причвршћује га на возилу.
Достављање налога за плаћање карте на начин из става 2. овог члана сматра
се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на
ваљаност достављања и не одлаже плаћање паркинг карте.
Корисник паркирања дужан је поступити по примљеном налогу и платити
дневну паркинг карту у року од осам дана на начин назначен у налогу.
Паркинг сервис ће покренути судски поступак против власника возила, у
случају да Корисник не обави плаћање дневне карте у напред предвиђеном
року.
IV.УСЛОВИ И НАЧИН ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА НА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА И У ЈАВНИМ ГАРАЖАМА
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Паркирање и заустављање моторних возила на коловозима градских улица
врши се на начин одређен прописима о безбедности сaобраћаја, као и
одредбама овог Правилника.
У улицама у којима није могуће паркирати возила на тротоару, возила се
могу паркирати на коловозу, у складу са прописима о безбедности
саобраћаја. Уколико паркирањем на коловозу није могуће оставити довољан
простор за одвијање колског саобраћаја, у складу са прописима о
безбедности саобраћаја, на таквим саобраћајним површинама неће бити
уређивана општа паркиралишта, нити ће бити омогућено заустављање
доставних и других возила у било које сврхе, осим службених возила
медицинских служби
против пожарних
возила, возила полиције,
инспекцијских служби и специјалних возила јавних предузећа у вршењу
интервенција ( у даљем тексту :службена возила). У време одржавања јавних
манифестација могуће је привремено користити јавне саобраћајне површине
и површине општих паркиралишта у сврхе предвиђене одговарајућим
програмима, за које време ове површине могу бити коришћене ван њихове
основне намене, а најдуже до краја одвијања манифестација.

члан 24.
На јавним паркиралиштима и у јавним гаражама забрањено је:
- њихово коришћење противно прописима овог Правилника;
- паркирање и заустављање такси возила у радно време и ван радног
времена паркирлишта, осим у случајевима када је са возила
скинута светлећа фирма и возило се налази ван радног режима;
- паркирање возила супротно саобраћајном знаку , хоризонталној и
вертикалној сигнализацији;
- паркирање на резервисаном паркинг месту и ометање коришћења
паркиралишта;
- паркирање нерегистрованих, хаварисаних и прикључних возила,
као и возила без сопственог погона;
- постављање физичких препрека и постављање возила супротно
посебним условима коришћења паркиралишта , истакнутим на
допунској табли.
- излагање возила продаји
- оправљање возила, осим у случајевима изненадног квара;
- прање возила
- други неименовани поступци којима се јавна паркиралишта и јавне
гараже користе противно њиховој основној намени;
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- забрањено је заустављати и паркирати доставна и друга возила
радним данима у периоду од 7 - 21 ч, суботом од 7 - 14 ч на јавним
површинама за паркирање.

V ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА
члан 25.
Одлукама Скупштине Паркинг сервиса, уређиваће се организација рада,
хоризонтална и вертикална сигнализација и начин одржавања паркинг
простора.
члан 26.
Изградња и опремање паркинг простора из члана 3 и 4 овог Правилника,
врши се на основу одлуке Скупштине Паркинг сервиса, а на основу
претходне сагласности ЈП Дирекција за изградњу Јагодина.

члан 27.
Одржавање паркинг простора, постављање хоризонталне и вертикалне
сигнализације може се обављати у оквиру службе Паркинг сервиса или се
може поверити другом правном лицу или предузетнику.
Поверавање дела рада у одржавању паркинг простора вршиће се у складу са
Одлукама Скупштине Паркинг сервиса уз сагласност надлежног органа
локалне самоуправе.

VI ПОВЕРАВАЊЕ ДЕЛА ДЕЛАТНОСТИ

члан 28.
У случају поверавања дела делатности, или дела делатности на одређеном
паркинг простору, другом правном лицу или предузетнику, примена овог
Правилника, односиће се и на њихов рад и биће саставни део уговора о
поверавању дела делатности.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
-88члан 29.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
организацији и уређивању стационарног саобраћаја на територији града
Јагодина (Сл.гласник општине Јагодина бр.12/06), Одлуком Уставног суда
Србије број Иул-171/2009 од 14.02.2013. године.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном гласнику града Јагодина.

Председник Скупштине града
Драган Марковић
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