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На основу чл.136. Закона о општем управном по-
ступку ("Сл. гласник РС" бр.18/2016 и 95/2018), чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Сл. гласник РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 
87/2018 и 23/2019) и чл.З. Одлуке о јавним паркира-
лиштима ("Сл. лист града Шапца" бр.6/2009, 9/2009, 
28/2010, 5/2014, 14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 и 
5/2017), Градска управа града Шапца - Одељење за 
инспекцијске и комунално-стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

I - Овим Решењем одређују се јавна паркирали-
шта у граду Шапцу, која могу бити општа и посебна. 

II - Општа паркиралишта се налазе у следећим 
улицама: 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Краља 
Милана: уређена површина за паркирање возила 
поред коловоза наспрам кућних бројева 2., 4. и 6. 

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 
Мачванска и Вука Караџића до раскрснице са 
улицама: Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића: 
десна страна улице - паркирање на коловозу. 

4. Улица Стојана Новаковића 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до 
раскрснице са ул. Господар Јевремова: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

5. Улица Косте Абрашевића 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул. Милоша Обилића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул. Милоша Обилића: лева страна 
улице - паркирање на изграђеној и обележеној по-
вршини. 

- од раскрснице са ул. Тиршов венац II део до 
раскрснице са ул. Стојана Новаковића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

6. Улица Милоша Обилића 

- од раскрснице са ул. Браће Недића до раскр-
снице са ул. Косте Абрашевића: лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

7. Деоница ул. Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 
Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 
Јоаникије Нешковића: десна страна улице - парки-
рање на коловозу и лева страна улице - паркирање 
на изграђеној и обележеној вануличној површини и на 
две изграђене и обележене површине уз ивицу 
коловоза. 

8. Деоница ул. Тиршов венац 

- од друге раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 
Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 
Јоаникије Нешковића: десна и лева страна улице - 
паркирање на изграђеним и обележеним површи-
нама уз ивицу коловоза. 

9. Деоница ул. Тиршов венац ка Библиотека 
шабачка 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној 
и обележеној површини 12 (дванаест) паркинг места. 

10. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Маса-
рикова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 
14 (четрнаест) паркинг места. 
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11. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Госпо-
дар Јевремова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 
(седам) паркинг места и лева страна улице - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 
паркинг места. 

12. Улица Николе Чупића 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној 
и обележеној површини 8 (осам) паркинг места) и 
лева страна улице - паркирање на коловозу. 

13. На кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, од ул. 
Тиршов венац, поред објекта VILLA GALEB ка ЈУП 
ПЛАН Шабац 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 4755 КО Шабац - 3 
(три) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4755, 4754 и 4753 КО Шабац - 8 
(осам) паркинг места. 

14. Улица Др Теодора Божина 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 4749/17, 4749/15, 
4749/7 и 4749/6 КО Шабац - 7 (седам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 и 4749/3 КО Шабац - 8 

(осам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцеле бр.4617/1 КО Шабац - 6 (шест) паркинг 
места. 

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 

лева страна улице - паркирање на изграђеној и обе-
леженој површини. 

16. На кат. парцелама бр.4747/1 и 4747/2 КО 
Шабац (Тиршов венац) 

- паркирање на уређеној и обележеној ванули-
чној површини 60 (шездесет) паркинг места. 

17. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева, Цара 

Душана и Господар Јевремова до раскрснице са 

улицама: Ђукановића сокак и Ослобођења: десна и 

лева страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церска: лева стра-
на улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церска: десна страна 

улице - паркирање на тротоару. 

18. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул. Краља Милутина до ра-
скрснице са улицама: Масарикова и Косте Абрашевића: 
десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.75., 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.77. 

19. Улица Љубисава Андрића 

- испред стамбене зграде у ул. Војводе Мишића 

бр.1/5: паркирање ван коловоза, управно на осу 

коловоза, 

- испред стамбене зграде у ул. Карађорђева 

бр.10/2: паркирање на тротоару уз ивицу коловоза, 
управно на осу коловоза, с тим што је на улазу у на-
ведену зграду забрањено паркирање, 

- од раскрснице са ул. Патријаха Павла до ра-
скрснице са ул. Војводе Мишића: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

20. Улица Патријарха Павла 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскрснице 

са ул. Љубисава Андрића: лева страна улице - парки-
рање на коловозу. 

21. Улица Владе Јовановића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова, 
Карађорђева и Кнеза Милоша до раскрснице са ул. 
Војводе Мишића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу, 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до ра-
скрснице са ул. Грмићска: лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

22. Улица Занатлијска 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до ра-
скрснице са ул. Карађорђева: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

23. Улица Попа Карана 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до ра-
скрснице са ул. Војислава Илића: десна страна улице 

- паркирање на коловозу до ТАКСИ стајалишта. 

24. Улица Карађорђева 

- од раскрснице са улицама: Владе Јовановића 

и Кнеза Милоша до раскрснице са улицама: Проте 

Смиљанића, Милоша Поцерца, Поп Лукина и Кајма-
кчаланска: десна и лева страна улице - паркирање 

под углом од 90° делом на коловозу - 1,5м, а делом на 

тротоару - 3,5м. 

25. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Проте Смиљанића до раскрснице са улицама: Краља 

Милутина и Војводе Јанка Стојићевића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

26. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Кајмакчаланска до раскрснице са улицама: Краља 

Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 
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27. Улица Лазе Лазаревића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова 

и Стојана Новаковића до раскрснице са ул. Трг Ђачког 
батаљона: десна и лева страна улице - паркирање на 

коловозу. 

28. Трг Ђачког батаљона 

- од раскрснице са ул. Цара Душана до раскр-
снице са ул. Кнез Иве од Семберије: десна страна 

улице - паркирање на коловозу и лева страна улице 

до ул. Јове Курсуле - паркирање делом на коловозу а 

делом тротоару, а од ул.Јове Курсуле до ул. Сремска 
- паркирање на тротоару, 

- од раскрснице са ул. Лазе Лазаревића до ра-
скрснице са ул. Цара Душана: десна страна улице до 

службеног улаза у двориште СУП Шабац - паркирање 

на коловозу и лева страна улице од ул. Сремска до 

краја зграде јавног тоалета - паркирање на тротоару, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу Ђачког бата-
љона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.11 и бр.13 на Тргу Ђачког бата-
љона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.13 и бр.15 на Тргу Ђачког бата-
љона. 

29. Улица Сремска 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: лева страна улице - 
паркирање делом на коловозу, а делом тротоару, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновоћа до 

раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона: десна страна 

улице - паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини дуж ивичњака и 

- од раскрснице са ул. Војводе Бране до раскр-
снице са ул. Трг Ђачког батаљона: лева страна улице 

- паркирање делом на коловозу, а делом тротоару. 

30. Улица Јове Курсуле 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког  батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: десна страна улице 

- паркирање на коловозу. 

31. Улица Краља Александра 

- од раскрснице са ул. Милорада Шапчанина до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

32. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 

коловозу, 

- део Цветног трга испред главног улаза у Дом 

војске: паркирање делом на коловозу, а делом тротоару, 

- од Трга Ђачког батаљона до ул. Милорада 

Шапчанина: паркирање на коловозу. 

33. Улица Цара Душана 

- од улаза у кафану "3елени венац" до раскр-
снице са ул. Др Андре Јовановића: десна страна 

коловоза - паркирање на коловозу, 

- од Цветног трга до раскрснице са ул. Добро-
пољском: лева страна улице - паркирање на коловозу 

и уређена површина за паркирање возила наспрам 

објекга у ул. Цара Душана бр.7. 

34. На кат. парцели бр.2568 КО Шабац, улаз из 
Улице Цара Душана 

- паркирање на уређеној и обележеној ванули-
чној површини 50 (педесет) паркинг места. 

35. Улица Краља Петра Првог 

- слепи део улице од раскрснице са ул.Кнеза 

Милоша: десна и лева страна улице - паркирање на 

коловозу. 

36. Улица Кнеза Милоша 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Владе Јовановића до раскрснице са ул. Краљице 

Марије: десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул.-Краљице Марије до 

раскрснице са ул. Краља Петра Првог: десна страна 

улице - уређена површина за паркирање возила 

наспрам зграде ЗОИЛ „ДУНАВ", 

- од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

37. Улица Краљице Марије 

- уређена површина за паркирање возила између 

зграда „НАВИП" и ЗОИЛ „ДУНАВ" у ул. Краљице 

Марије. 

38. Сквер улица: Карађорђева, Кајмакчаланска, 
Поп Лукина и Милоша Поцерца - "троугао испред 
Зоркиног солитера"  

- паркирање на коловозу -16 (шеснаест) паркинг 
места. 

39. Улица Кнеза Лазара 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскр-
снице са ул. Илије Бирчанина: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

40. Улица Кнез Михаилова 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Краља Милана: десна страна улице 

- паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Сремска: десна страна улице - па-
ркирање на коловозу и паркирање на изграђеној и 

обележеној површини поред коловоза, са десне 

стране улице непосредно пре раскрснице са ул. 
Сремска - паркирање под углом од 90°. 
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41. На изграђеном паркингу на кат. парцели 
бр.6918/1 КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из 
Улице Хајдук Вељкова 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

42. На кат. парцели бр.2283 КО Шабац, улаз из 
Улице Савска 

- паркирање на уређеној и обележеној ванули-
чној површини. 

43. Изграђена саобраћајница која се налази 
на кат. парцели бр.2294 КО Шабац (пут ка ПУ 
Шабац) 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини поред коловоза, после индустријског колосека 

са леве стране посматрано од ул. Савска ка ПУ Шабац, 
на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - паркирање под 

углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини поред коловоза, после пешачког прелаза ка 

Тврђави са леве стране посматрано од ул. Савска ка 

ПУ Шабац, на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - парки-
рање под углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини поред коловоза, после пешачког прелаза ка 

Тврђави са десне стране посматрано од ул.Савска ка 

ПУ Шабац, на кат. парцели бр.2292 КО Шабац - 
паркирање под углом од 90°. 

44. На кат. парцелама бр.382, бр.383, бр.388, 
бр.389, бр.390 и бр.391 КО Шабац - простор 
"Михајловца"  

- паркирање на уређеној и обележеној ванули-
чној површини. 

45. На кат. парцели бр.2483 КО Шабац, улаз из 
Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

46. На кат. парцели бр.2060/1 КО Шабац, улаз 
из Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

47. Улица Проте Смиљанић 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскр-
снице са ул. Војводе Мишића: лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

48. На кат. парцелама бр.2539/2 и 2539/4 КО 
Шабац, улаз из Улице војводе Бране 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

49. Улица Кајмакчаланска 

- од раскрснице са ул. Поп Лукина до раскрснице 

са ул. Синђелићева: десна страна улице - паркирање 

на коловозу. 

50. Улица Ослобођења 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскр-
снице са ул. Милоша Обилића: десна страна улице - 
паркирање на изграђеној и обележеној површини 

поред коловоза. 

51. Улица Таковска 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до 

раскрснице са ул. Браће Недића: десна страна улице 

- паркирање на коловозу. 

52. Улица Војводе Бране 

- од раскрснице са ул. Јове Курсуле до раскр-
снице са ул. Сремска: лева страна улице - паркирање 

на коловозу. 

53. Улица Стане Милановић 

- од раскрснице са ул. Масарикова до Спортске 

хале у Економско-трговинској школи: десна страна 

улице - паркирање на коловозу, 

- на кат. парцели кп.5588 КО Шабац - паркирање 

на изграђеној и обележеној површини 4 (четири) 
паркинг места и 

- на кат. парцели кп. 5590/2 КО Шабац - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 
паркинг места. 

54. На кат. парцели бр.2608/1 КО Шабац, улаз 
из Улице краља Александра 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини. 

55. Улица Нушићева 

- од раскрснице са Улицом Војводе Мишића ка 

раскрсници са Улицом Владе Јовановића: десна и 

лева страна улице - паркирање на изграђеној и обе-
леженој површини поред коловоза, 

- на кат. парцели кп.6183 КО Шабац - паркирање 

на изграђеној и обележеној површини, 

- на кат. парцели кп.6207/4 Шабац - паркирање 

на изграђеној и обележеној површини, 

- на кат. парцели кп.6214/1 КО Шабац - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини и 

- на кат. парцели кп.6222/1 КО Шабац - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини. 

III - Посебна паркиралишта се налазе у 

1. Улица Цара Душана - паркиралиште код хотела 
„Зелени венац". 

2. На кат. парцелама бр.375, бр.384, бр.386, бр. 
387 и бр.388 КО Шабац, улаз из Улице Савска 

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 
управе града Шапца - Одељења за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове и то: 
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- Решење о јавним паркиралиштима бр.344-00-
755/2019-08 од 23.09.2019.године 

V - Решење објавити у "Службеном листу града 
Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-1008/19-08 од 30.12.2019. год. 
 

НАЧЕЛНИК 
Владимир Рајичић, с.р. 
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На основу чл.136. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018), 
чл.157. Закона о безбедности саобраћаја на путе-
вима ("Сл. гласник РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 
87/2018 и 23/2019) и чл.7. Одлуке о јавним паркира-
лиштима ("Сл. лист града Шапца" бр.бр.6/2009, 
9/2009, 28/2010, 5/2014, 14/2014, 9/2015, 33/2016, 
3/2017 и 5/2017), Градска управа града Шапца - 
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене 
послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЗОНИРАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

I - Овим Решењем се јавна паркиралишта катего-
ришу према зонама и дозвољеном времену паркирања 
у тим зонама. 

II - На територији града Шапца утврђују се три 
зоне: 

ЗОНА 1 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

- слепи део улице од раскрснице са ул .Краља 

Милана: уређена површина за паркирање возила 

поред коловоза наспрам кућних бројева 2., 4. и 6. 

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 
Мачванска и Вука Караџића до раскрснице са ули-
цама: Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића: десна 

страна улице - паркирање на коловозу. 

4. Улица Стојана Новаковића 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до 

раскрснице са ул. Господар Јевремова: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

5. Улица Косте Абрашевића 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 

раскрснице са ул. Милоша Обилића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 
- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 

раскрснице са ул. Милоша Обилића: лева страна ули-
це - паркирање на изграђеној и обележеној површини. 

- од раскрснице са ул. Тиршов венац II део до 

раскрснице са ул. Стојана Новаковића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

6. Улица Милоша Обилића 

- од раскрснице са ул. Браће Недића до раскр-
снице са ул. Косте Абрашевића: лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

7. Деоница ул. Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 
Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна страна улице - парки-
рање на коловозу и лева страна улице - паркирање на 

изграђеној и обележеној вануличној површини и на 

две изграђене и обележене површине уз ивицу ко-
ловоза. 

8. Деоница ул. Тиршов венац 

- од друге раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 
Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна и лева страна улице - 
паркирање на изграђеним и обележеним површинама 

уз ивицу коловоза. 

9. Деоница ул. Тиршов венац ка Библиотека 
шабачка 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној 

и обележеној површини 12 (дванаест) паркинг места. 

10. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Маса-
рикова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 

14 (четрнаест) паркинг места. 

11. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Господар 
Јевремова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 

(седам) паркинг места и лева страна улице - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 
паркинг места. 

12. Улица Николе Чупића 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној 

и обележеној површини 8 (осам) паркинг места) и 

лева страна улице - паркирање на коловозу. 

13. На кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, од ул. 
Тиршов венац, поред објекта VILLA GALEB ка ЈУП 
ПЛАН Шабац 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 4755 КО Шабац - 3 

(три) паркинг места и 
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- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а на-
спрам кат. парцела бр.4755, 4754 и 4753 КО Шабац - 8 

(осам) паркинг места. 

14. Улица Др Теодора Божина 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 4749/17, 4749/15, 
4749/7 и 4749/6 КО Шабац- 7 (седам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 и 4749/3 КО Шабац - 8 

(осам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцеле бр.4617/1 КО Шабац- 6 (шест) паркинг 
места. 

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 

лева страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини. 

16. На кат. парцелама бр.4747/1 и 4747/2 КО 
Шабац (Тиршов венац) 

- паркирање на уређеној и обележеној ванули-
чној површини 60 (шездесет) паркинг места. 

17. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева, Цара 

Душана и Господар Јевремова до раскрснице са 

улицама: Ослобођења и Ђукановића сокаком: десна 

и лева страна улице - паркирање на коловозу. 

18. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул .Проте Смиљанића до 

раскрснице са улицама: Масарикова и Косте 

Абрашевића: десна страна улице - паркирање на ко-
ловозу. 

19. Улица Љубисава Андрића 

- испред стамбене зграде у ул. Војводе Мишића 

бр.1/5: паркирање ван коловоза, управно на осу 

коловоза, 

- испред стамбене зграде у ул. Карађорђева 

бр.10/2: паркирање на тротоару уз ивицу коловоза, 
управно на осу коловоза, с тим што је на улазу у 

наведену зграду забрањено паркирање, 

- од раскрснице са ул. Патријаха Павла до ра-
скрснице са ул. Војводе Мишића: десна страна улице 

- паркирање на коловозу. 

20. Улица Патријарха Павла 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскр-
снице са ул. Љубисава Андрића: лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

21. Улица Владе Јовановића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова, 
Карађорђева и Кнеза Милоша до раскрснице са ул. 
Војводе Мишића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу, 

- од раскрснице са улицом Војводе Мишића до 

раскрснице са ул. Грмићска: лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

22. Улица Карађорђева 

- од раскрснице са улицама: Владе Јовановића 

и Кнеза Милоша до раскрснице са улицама: Проте 

Смиљанића, Милоша Поцерца, Поп Лукином и 

Кајмакчаланска: десна и лева страна улице - парки-
рање под углом од 90° делом на коловозу - 1,5м, а 

делом на тротоару - 3,5м. 

23. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Проте 

Смиљанића до раскрснице са ул. Жике Поповића: 
десна страна улице - паркирање на коловозу. 

24. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Кајма-
кчаланска до раскрснице са улицама: Жике Поповића 

и Војводе Степе Степановића: десна и лева страна 

улице - паркирање на коловозу. 

25. Улица Лазе Лазаревића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова 

и Стојана Новаковића до раскрснице са ул. Трг Ђачког 
батаљона: десна и лева страна улице - паркирање на 

коловозу. 

26. Трг Ђачког батаљона 

- од раскрснице са ул. Цара Душана до раскр-
снице са ул. Кнез Иве од Семберије: десна страна 

улице - паркирање на коловозу и лева страна улице 

до ул. Јове Курсуле - паркирање делом на коловозу а 

делом тротоару, а од ул. Јове Курсуле до ул. Сремска 

- паркирање на тротоару, 

- од раскрснице са ул. Лазе Лазаревића до ра-
скрснице са ул. Цара Душана: десна страна улице до 

службеног улаза у двориште СУП Шабац - паркирање 

на коловозу и лева страна улице од ул. Сремска до 

краја зграде јавног тоалета - паркирање на тротоару, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу Ђачког бата-
љона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.11 и бр.13 на Тргу Ђачког бата-
љона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.13 и бр.15 на Тргу Ђачког бата-
љона. 

27. Улица Сремска 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: лева страна улице - 
паркирање делом на коловозу, а делом тротоару, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновоћа до 

раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона: десна страна 
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улице - паркирање на изграђеној и обележеној по-
вршини дуж ивичњака и 

- од раскрснице са ул. Војводе Бране до раскр-
снице са ул. Трг Ђачког батаљона: лева страна улице 

- паркирање делом на коловозу, а делом тротоару. 

28. Улица Јове Курсуле 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: десна страна улице 

- паркирање на коловозу. 

29. Улица Краља Александра 

- од раскрснице са ул. Милорада Шапчанина до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

30. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 

коловозу, 

- део Цветног трга испред главног улаза у Дом 

војске: паркирање делом на коловозу а делом тротоару, 

- од Трга Ђачког батаљона до ул. Милорада 

Шапчанина: паркирање на коловозу. 

31. Улица Цара Душана 

- од улаза у кафану "3елени венац" до раскр-
снице са ул. Др Андре Јовановића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу, 

- од Цветног трга до раскрснице са ул. Добро-
пољском: лева страна улице, паркирање на коловозу 

и уређена површина за паркирање возила наспрам 

објекта у ул. Цара Душана бр.7. 

32. На кат. парцели бр.2568 КО Шабац, улаз из 
Улице Цара Душана 

- паркирање на уређеној и обележеној вану-
личној површини 50 (педесет) паркинг места. 

33. Улица Цара Душана 

- посебно паркиралиште код хотела „Зелени 

венац". 

34. Улица Краља Петра Првог 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Кнеза 

Милоша: десна и лева страна улице - паркирање на 

коловозу. 

35. Улица Кнеза Милоша 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Владе Јовановића до раскрснице са ул. Краљице 

Марије: десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Краљице Марије до 

раскрснице са ул. Краља Петра Првог: десне страна 

улице - уређена површина за паркирање возила 

наспрам зграде ЗОИЛ „ДУНАВ", 

- од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

36. Улица Краљице Марије 

- уређена површина за паркирање возила између 

зграда „НАВИП" и ЗОИЛ „ДУНАВ" у ул. Краљице 

Марије. 

37. Сквер улица: Карађорђева, Кајмакчала-
нска, Поп Лукина и Милоша Поцерца - "троугао 
испред Зоркиног солитера"  

- паркирање на коловозу -16 (шеснаест) паркинг 
места. 

38. Улица Кнеза Лазара 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскр-
снице са ул. Илије Бирчанина: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

39. На кат. парцели бр.2483 КО Шабац, улаз из 
Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

40. На кат. парцели бр.2060/1 КО Шабац, улаз 
из Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

41. На кат. парцелама бр.2539/2 и 2539/4 КО 
Шабац, улаз из Улице војводе Бране 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

42. Улица Таковска 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до 

раскрснице са ул. Браће Недића: десна страна улице 

- паркирање на коловозу. 

43. Улица Војводе Бране 

- од раскрснице са ул. Јове Курсуле до раскр-
снице са ул. Сремска: лева страна улице - паркирање 

на коловозу. 

44. Улица Стане Милановић 

- од раскрснице са ул. Масарикова до Спортске 

хале у Економско-трговинској школи: десна страна 

улице - паркирање на коловозу, 
- на кат. парцели кп.5588 КО Шабац - паркирање 

на изграђеној и обележеној површини 4 (четири) 
паркинг места и 

- на кат. парцели кп.5590/2 КО Шабац - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 
паркинг места. 

45. На кат. парцели бр.2608/1 КО Шабац, улаз 
из Улице краља Александра 

- паркирање на изграђеној и обележеној по-
вршини. 

46. Улица Нушићева 

- од раскрснице са Улицом Војводе Мишића ка 

раскрсници са Улицом Владе Јовановића: десна и 

лева страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини поред коловоза, 
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- на кат. парцели кп.6183 КО Шабац - паркирање 

на изграђеној и обележеној површини, 
- на кат. парцели кп.6207/4 Шабац - паркирање 

на изграђеној и обележеној површини, 
- на кат. парцели кп.6214/1 КО Шабац - паркирање 

на изграђеној и обележеној површини и 
- на кат. парцели кп.6222/1 КО Шабац - паркирање 

на изграђеној и обележеној површини. 

ЗОНА 2 

1. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церском: лева 

страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церском: десна 

страна улице - паркирање на тротоару. 

2. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул. Краља Милутина до 

раскрснице са ул. Проте Смиљанића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу, 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.75., 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.77. 

3. Улица Занатлијска 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до ра-
скрснице са ул. Карађорђева: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

4. Улица Попа Карана 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до 

раскрснице са ул. Војислава Илића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу до ТАКСИ стајалишта. 

5. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са ул. Жике Поповића до раскр-
снице са улицама: Краља Милутина и Војводе Јанка 

Стојићевића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу. 

6. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Жике Поповића и 

Војводе Степе Степановића до раскрснице са ули-
цама: Краља Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: 
десна и лева страна улице - паркирање на коловозу. 

7. Улица Кнез Михаилова 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Краља Милана: десна страна улице 

- паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Сремска: десна страна улице - 
паркирање на коловозу и паркирање на изграђеној и 

обележеној површини поред коловоза, са десне стране 

улице непосредно пре раскрснице са ул.Сремска - 
паркирање под углом од 90°. 

8 На изграђеном паркингу на кат. парцели бр. 
6918/1 КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из Улице 
Хајдук Вељкова 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

9. Улица Проте Смиљанић 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскр-
снице са ул. Војводе Мишића: лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

10. Улица Кајмакчаланска 

- од раскрснице са ул. Поп Лукина до раскрнице 

са ул. Синђелићева: десна страна улице - паркирање 

на коловозу. 

11. Улица Ослобођења 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскр-
снице са ул. Милоша Обилића: десна страна улице - 
паркирање на изграђеној и обележеној површини 

поред коловоза. 

ЗОНА З 

1. На кат. парцели бр.2283 КО Шабац, улаз из 
Улице Савска 

- паркирање на уређеној и обележеној ванули-
чној површини. 

2. Изграђена саобраћајница која се налази 
на кат. парцели бр.2294 КО Шабац (пут ка ПУ 
Шабац) 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини поред коловоза, после индустријског колосека 

са леве стране посматрано од ул. Савска ка ПУ Шабац, 
на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - паркирање под 

углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини поред коловоза, после пешачког прелаза ка 

Тврђави са леве стране посматрано од ул. Савска ка 

ПУ Шабац, на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - парки-
рање под углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини поред коловоза, после пешачког прелаза ка 

Тврђави са десне стране посматрано од ул. Савска ка 

ПУ Шабац, на кат. парцели бр.2292 КО Шабац - парки-
рање под углом од 90°. 

3. На кат. парцелама бр.382, бр.383, бр.388, 
бр.389, бр.390 и бр.391 КО Шабац - простор 
"Михајловца"  

- паркирање на уређеној и обележеној ванули-
чној површини. 

4. Посебно паркиралиште на кат. парцелама 
бр.375, бр.384, бр.386, бр.387 и бр.388 КО Шабац, 
улаз из Улице Савска 

III - У зонираном подручју наплата цене за кори-
шћење простора за паркирање се врши: 
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- на општим паркиралиштима у Зона 1 и Зона 2 у 

времену од 7 до 21 час радним даном, а суботом од 7 

до 14 часова, с тим што дозвол>ено време паркирања 

није временски ограничено, 

- на општем паркиралишту у Зона 3 у времену 

од 7 до 24 часа сваким даном, у периоду од 14. до 28. 
септембра сваке године, с тим што дозвољено време 

паркирања није временски ограничено и 

- на посебном паркиралишту у времену од 07 до 

24 часа сваког дана, с тим што дозвољено време па-
ркирања није временски ограничено. 

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 
управе града Шапца - Одељења за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове и то: 

Решење о зонирању јавних паркиралишта бр.344-
00-756/2019-08 од 23.09.2019.године. 

V - Решење објавити у "Службеном листу града 
Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-1009/19-08 од 30.12.2019. год. 
 

НАЧЕЛНИК 
Владимир Рајичић, с.р. 
 

 

003 

На основу чл. 28.:ст. 2. Закона о комуналним де-
латностима („Сл. гласник РС", бр.88/2011, 104/2016 и 
95/2018) и члана 61. и 131. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца", бр.5/2019), Градско веће 
града Шапца, на седници од 26.12.2019.године, 
донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност „Мачва експрес" д.о.о. 
Бадовинци, „Дуга" д.о.о. Петловача и „М и С - Мики 
Турс" д.о.о. Шабац-Мајур на следећу тарифу превоза 
путника у градско-приградском саобраћају: 

растојање (км) динара 

� 0- 5,99 км 63,00 

� 6-10,99 км 81,00 

� 11-15,99 км 108,00 

� 16- 20,99 км 126,00 

� 21-25,99 км 131,00 

� 26 - 30,99 км 140,00 

� 31-35,99 км 153,00 

� 36-40,99 км 162,00 

� 41-45,99 км 180,00 

� 46-50,00 км 185,00 

2. Цене у приградском саобраћају, на релаци-
јама где је једно од одредишта Шабац, се одређују 

према дужини трасе од Аутобуске станице Шабац до 
крајње тачке путовања, односно од почетне тачке 
путовања до Аутобуске станице Шабац, без обзира 
да ли превоз почиње или се завршава на неком 
другрм аутобусксм стајалишту у насељу Шабац. 

3. Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће 
се од 01.01.2020. године. 

4. Цене из тачке 1. овог Решења садрже порез 
на додату вредност. 

5. Овим Решењем ставља се ван снаге решење 
Градског већа града Шапца бр.38-9/2014-15 од 
29.08.2014. године. 

6. Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 
Број: 38-6/2019-15 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Небојша Зеленовић, с.р. 
 

 

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ 

 

004 

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. став 1. тачка 
54) Статута општине Владимирци („Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр. 6/19), Скупштина општине Владимирци, на се-
дници одржаној 30.12.2019.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Измењени Посебан 
програм коришћења субвенција из буџета општине 
Владимирци за 2019. годину за ЈКП „Извор“ Влади-
мирци, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Извор“ 
Владимирци, на седници одржаној 25.12.2019. го-
дине, под бр. НО 11/2019-1. 

II Измене Посебног програмa коришћења субве-
нција из буџета општине Владимирци за 2019. годину 
за ЈКП „Извор“ Владимирци, чине саставни део овог 
Решења.  

III Решење доставити: ЈКП „Извор“ Владимирци, у 
скупштински материјал и архиви.  

IV Решење објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 401-325/19-I од 30.12.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа: Штампарија ГРАФИКА. Шабац 


