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На основу члана 339.  Закона о  прекршајима (“Сл.гласник РС”, бр. 65/2013),
члана 32.  тачка  6.  Закона  о  локалној  самоуправи ("Сл.гласник  РС",  бр.  129/07)  и
члана 39. став 1. тачка 7. Статута града Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, бр.1/08,
3/08,  20/09,  21/11 и 56/13),  Скупштина града Зајечара,  на седници одржаној  дана
25.03.2014. године, донела је 

О Д Л У К У
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

 
(“Сл.лист града Зајечара”, бр.15/14, 23/14 и 23/14-др.одлука, 38/14, 30/15, 1/16, 21/16,

9/17-др.одлуке и 36/17 )

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Oдлуком утврђују се услови и начин организовања послова у обављању
комуналне  делатности коришћења, уређења и одржавања јавних паркиралишта и
јавних гаража, као и услови за обављање послова уклањања непрописно паркираних
и напуштених возила са јавних површина на територији града Зајечара.

Члан 2.

Јавна паркиралишта су јавне површине предвиђене урбанистичким планом  за
паркирање  моторних  возила,  које  су  доступне  свим  корисницима  под  познатим
условима и  које  су  за  ту  намену одређене актом  надлежног  органа,  у  складу  са
саобраћајно техничким условима.

Јавне  гараже  су  стални  или  привремени  објекти  за  смештај  и  паркирање
возила (бокс гараже, етажне и друге гараже) одређени за ту намену и предвиђени
урбанистичким  планом  на  јавном  и  осталом  грађевинском  земљишту  (у  даљем
тексту: јавне гараже).

Члан 3.

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Општа паркиралишта су улична паркиралишта (паркиралишта која су уређена

или  изграђена  дуж  ивичњака  под  било  којим  углом  паркирања)  као  и  друге
(вануличне) површине, посебно уређене или изграђене и обележене за паркирање
моторних возила.

Посебна паркиралишта су површине које су посебно уређене за паркирање
моторних  возила,  са  контролисаним улазом  и  излазом  и  унутрашњом  мрежом
комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији паркирања.

Општа и посебна паркиралишта могу бити стална и привремена. 

Члан 4.

Јавна паркиралишта и јавне гараже на којима се плаћа паркирање, одређује
решењем Градско  веће града  Зајечара на  предлог  Одељења  за  привреду  и
друштвене  делатности  Градске  управе  града  Зајечара,  надлежног  за  послове
саобраћаја ( у даљем тексту: надлежно Одељење).

Решење из  става 1.  овог  члана садржи:  врсту  паркиралишта,  назив  улице,
ближи опис локације, трајање паркирања, категорију возила, врсту корисника, начин
плаћања, коришћење по повлашћеним условима, врсту повлашћених корисника, као
и критеријуме за коришћење по повлашћеним условима, и сл.

Време паркирања на појединим паркиралиштима може бити ограничено, или
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могу бити одређене зоне паркирања у којима је време паркирања  ограничено, што
се одређује Решењем из претходног става.  
       Надлежно Одељење дужно је да на општем паркиралишту, у зависности од
капацитета   предвиди паркинг  место  за  возила  инвалида, које  ће  се  одредити
решењем из  става 1. овог члана.

Члан 5.

На јавним паркиралиштима и јавним гаражама, поред саобраћајног знака, на
видном месту мора бити истакнуто обавештење о условима паркирања прописаним
у  члану 4. ове Одлуке.

Члан 6.

Брише се.

II  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 7.

Јавна паркиралишта и јавне гараже се користе за паркирање моторних возила
правних, физичких лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).

Корисником  јавних  паркиралишта  и  јавних  гаража,  у  смислу  ове  Одлуке,
сматра се возач или власник возила, ако возач није идентификован.

 Члан 8.

Власници или закупци стана или пословног простора, који се налази у зони
наплате  паркирања,  могу  општа  паркиралишта  користити  као  повлашћени
корисници, под условима које  утврди решењем из члана 4. ове Одлуке.

Повлашћеним  корисницима  из  категорије  власника  или  закупца  стана,
Предузеће издаје повлашћену карту (налепницу).

Повлашћеним корисницима из  категорије  власника  или  закупаца  пословног
простора овлашћено предузеће издаје повлашћену карту.

Повлашћену карту (налепницу) корисник може користити искључиво за возило
за које је ова карта издата. 

Члан 9.

           Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије, ватрогасна возила
и  возила  градских  органа,  када  у  току  интервентних  акција  користе  опште
паркиралиште, не плаћају услугу паркирања.

Члан 10.

Брише се. 
Сагласност на ценовник Предузећа даје  Извршни орган града Зајечара.
Брише се. 

Члан 11.

Теретна возила, аутобуси, прикључна возила, камп приколице и трактори  не
могу се паркирати на јавним паркиралиштима, осим ако је режим паркирања утврђен
решењем органа из члана 4. ове Одлуке за та возила. 

Члан 12.
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Корисник јавног паркиралишта и јавне гараже је обавезан да паркинг место и
паркиралиште  користи  у  складу  са  начином  и  условима  паркирања  прописаним
чланом 4. и 5. ове  Одлуке и у складу са саобраћајном сигнализацијом.

III  НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 13.

Корисник јавног паркиралишта дужан је да:
1. купи паркинг карту (паркинг карта, блок карта и др.),
2. на унутрашњој страни предњег ветробранског стакла видљиво истакне 

купљену паркинг карту,
3.  правилно означи време паркирања у паркинг карту,
4.  користи  паркинг  карту  која  одговара  зони  и  категорији  паркиралишта  и

возилу за које је издата паркинг карта,
5.  користи јавно паркиралиште у времену за које је плаћено паркирање,
6.  користи  паркинг  место  у  складу  са  хоризонталном  и  вертикалном

саобраћајном  сигнализацијом којом је означено јавно паркиралиште,
7.   поступи у складу са условима плаћања. 
Корисник јавне гараже дужан је да:
1.  купи паркинг карту,
2.  користи  паркинг  место  у  складу  са  хоризонталном  и  вертикалном

саобраћајном сигнализацијом,
3.  плати накнаду за коришћење јавне гараже према времену коришћења.

Члан 14.

Плаћањем  паркинг  места  (куповином  паркинг  карте  или  на  други  начин),
корисник  стиче право коришћења паркинг  места и  прихвата прописане услове за
коришћење јавног паркиралишта и јавне гараже.

На  јавном  паркиралишту  и  јавној  гаражи,  Предузеће  нема  обавезу  чувања
возила и не сноси одговорност за оштећења возила, крађу возила и нестанак ствари
из возила.

Члан 15.

Кориснику који поступи супротно одредбама члана 13. став 1. тачке 1-5. и 7.
ове  Одлуке,  издаје  се  налог  за  плаћање  посебне  дневне  карте,  и  исти  користи
паркинг место под условима који важе за паркирање у посебном дневном трајању.

Посебна дневна карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом
следећем дану у коме се врши наплата паркирања.

Налог  за   плаћање  посебне  дневне  карте  из  става  1.  овог  члана  издаје
контролор и уручује га кориснику.

Када контролор  није  у  могућности да уручи налог  кориснику, прибија  га на
возила, чиме се налог сматра урученим.

Достављање налога за плаћање посебне дневне карте на начин из става 3. и
4. овог члана, сматра се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема
утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање посебне дневне карте.

Члан 16.

Контролу коришћења јавног паркиралишта врши Предузеће преко овлашћених
контролора. 

Приликом  вршења контроле,  контролор  Предузећа  носи  службено  одело  и
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дужан је да покаже службену легитимацију.
Предузеће издаје службену легитимацију и утврђује изглед службеног одела.

Члан 17.

Корисник је дужан да поступи по достављеном налогу из члана 15. ове Одлуке
и плати посебну дневну карту у року од 8 дана од дана достављања налога.

Ако корисник не поступи по налогу, односно не изврши уплату посебне дневне
карте у року из става 1. овог члана, Предузеће ће му доставити опомену.

Корисник је дужан да поступи по опомени у року од 8 дана од дана пријема
опомене.

Уколико корисник јавног паркиралиша не поступи у складу са ставом 3. овог
члана, Предузеће ће покренути поступак принудне наплате потраживања. 

Члан 18.

На јавним паркиралиштима забрањено је:
1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и 

вертикалној  саобраћајној сигнализацији, којом се обележавају паркиралишта 
2.  паркирање нерегистрованог возила,
3. остављање неисправног и хаварисаног возила, односно прикључног возила

без сопственог погона,
4. заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања других

возила,
5.  самовласно уређење паркинг места од стране корисникa.

     На  другим  јавним  површинама  на  територији  града  Зајечара,  не  могу  се
заустављати,  паркирати  и  остављати  возила,  супротно  одредбама  ове  Одлуке  и
других прописа.

IV  РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА

Члан 19.

Под  резервацијом  паркинг  места  подразумева  се  коришћење  одређеног,
посебно  обележеног  или  уређеног  паркинг  места  на  општим  паркиралиштима,  у
временском периоду до годину дана, а најмање 30 дана.

Резервацију  паркинг  места  на  општим  паркиралиштима  могу  извршити  на
основу поднетог захтева: правна лица, предузетници и физичка лица.

Брише се. 
Под  инвалидима  у  смислу  одредаба  ове  Одлуке,  смарају  се  лица  са

инвалидитетом  са  најмање  70%   телесног  оштећења, лица  која  имају  право  на
пратиоце и лица која су власници или корисници возила која имају уграђене ручне
команде, којима је ово право утврђено решењем надлежног органа.

Члан 20.

О захтевима за резервацију паркинг места на паркиралиштима из предходног
члана одлучује Предузеће.

Захтев за резервацију паркинг места треба да садржи: предлог локације за
резервацију паркинг места, број места и време за које се тражи резервација. 

Уз захтев се прилаже:
-  правна лица и предузетници -  доказ о регистрацији делатности и доказ о

власништву и регистрацији возила,  
-  физичка лица - доказ о регистрацији возила и фотокопију личне карте, 
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-  инвалиди  -  доказ  о  регистрацији  возила  и  решење  надлежног  органа  о
испуњењу услова из члана 19. став 4. Одлуке.

Члан 21.

Корисници могу користити посебно обележена места за паркирање на јавним
површинама,  које  нису одређене као општа паркиралишта,  уколико  за  то постоје
саобраћајно-технички услови.

Места за паркирање из става 1. овог члана, и кориснике утврдиће  решењем
надлежно Одељење, на  основу захтева лица  из  члана  19.  став  2.  ове Одлуке  и
документације наведене у члану 20. став 2. ове  Одлуке.

За  коришћење  посебно  обележеног  места  за  паркирање  корисник  плаћа
накнаду за коришћење.

V  ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 22.

Јавна  паркиралишта  и  јавне  гараже,  са  одговарајућом  саобраћајном
сигнализацијом и обавештајним таблама, уређује, обележава и одржава  (чишћење,
прање, уклањање смећа, уклањање снега и леда и др.)  Предузеће.

VI  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА УКЛАЊАЊА ВОЗИЛА И БЛОКАДА

Члан 23.

Предузеће  обезбеђује  возило,  опрему и  запослене за  уклањање  и блокаду
непрописно заустављених, паркираних и напуштених возила са јавних паркиралишта
и других јавних површина на подручју града Зајечара, ограђени простор за чување
возила и дежурну службу за чување и издавање возила.

Напуштеним  возилима,  сматрају  се  она  возила  на  којима  нема  видних
обележја о власништу и за које је према стању у коме се налазе очигледно да су
напуштена  као  и  возила  за  која  познати  власник  није  поступио  по  налогу  за
уклањање,  а био је  упозорен да ће се  у  случају  да их  сам не уклони,  сматрати
напуштеним.

Члан 24.

Потребу уклањања и блокаде возила са јавних паркиралишта и других јавних
површина,  утврђује  овлашћено  лице  МУП-а,  Полицијске  управе  у  Зајечару,
саобраћајни  или  комунални  инспектор  и  комунални  полицајац Одељења  за
инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе града Зајечара (у даљем
тексту:  овлашћено  лице),  у  оквиру  надлежности  одређене  законом  и  другим
прописима.

По утврђеној потреби за уклањање и блокаду возила, овлашћено лице издаје
Предузећу налог за уклањање и блокаду возила.

Налог  за  уклањање  и  блокаду  непрописно  паркираног  возила  са  јавних
паркиралишта  издаје и овлашћено лице Предузећа:

а) ако је возило паркирано:
-  на паркинг месту, супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној

саобраћајној сигнализацији,
 - на паркинг месту резервисаном за инвалиде, 
- на резервисаном паркинг месту, по захтеву лица које је резервисало паркинг

место,
- на месту предвиђеном за заустављање и паркирање такси возила -  такси
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стајалишту у оквиру зоне паркирања

б) ако је на јавном паркиралишту остављено:
-  нерегистровано возило или возило без регистарских ознака;
- неисправно и хаварисано возило, односно прикључно возило без сопственог

погона.
Овлашћено лице Предузећа издаће и налог за уклањање  и блокаду  возила

регистрованог  ван  подручја  Републике  Србије,  које  је  паркирано  на  јавном
паркиралишту, уколико корисник није поступио сходно члану 13. став 1. Одлуке.

Уз  налог  за  уклањање и  блокаду  возила,  овлашћено  лице  прилаже
фотографију возила са места прекршаја и записник о стању возила пре уклањања.

У  поступку  уклањања  и  блокаде  возила,  овлашћено  лице  дужно  је  да
присуствује приликом издавања налога за пренос и утовара возила.

Члан 24а.

Ако је налог за плаћање посебне дневне карте издат за возило поводом кога је
од стране предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику
комуналне услуге по основу најмање два издата налога за плаћање посебне дневне
карте,  предузеће  је  овлашћено да,  ради наплате доспелих потраживања,  задржи
паркирано возило у складу са законом. 

Задржавање возила из става 1. овог члана, врши се уклањањем возила са
јавног  паркиралишта  на  место  које  је  за  то  одређено  или  постављањем уређаја
којима се спречава одвожење возила. 

Када  возач,  односно  власник  измири  сва  доспела  потраживања,  трошкове
премештања возила и лежарине односно трошкове блокаде и деблокаде возила и
предузећу достави доказ о извршеном плаћању предузеће ће омогућити преузимање
или извршити деблокаду возила. 

Приликом блокаде возила, предузеће ће на стаклу возачевих врата, поставити
налепницу са обавештењем “СТОП”, возило је привремено блокирано, са упутством
шта возач треба да учини, како би се извршило скидање уређаја и упозорењем да
возило може бити уклоњено. 

Пре  почетка  блокаде,  деблокаде  и  уклањања  возила,  предузеће  сачињава
фотографију (фото-запис), као доказ о стању возила. 

Уколико се власник возила, на коме је постављен уређај за блокаду, не појави
до  краја  радног  времена,  ради  наплате  евидентираних  потраживања,  возило  на
којем је  постављен уређај  за  блокаду којим се  спречава одвожење возила,  биће
пребачено специјалим возилом “Паук” на за то одређено место, при чему је власник
возила дужан да плати и трошкове услуге возила “Паук”.

Члан 25.

Поступак уклањања возила сматра се започетим када се на позив овлашћеног
лица започне подизање возила на возило за уклањање возила.

За  уклањање,  одвожење  и  чување  возила  корисник  плаћа  накнаду,  коју
утврђује Предузеће, уз сагласност Градског већа града Зајечара.

Након  плаћања  накнаде  из  става  2.  овог  члана  корисник  може  преузети
возило.

  VII  НАДЗОР
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Члан 26.

Надзор  над  применом  одредаба  ове  Одлуке  и  над  законитошћу  рада
Предузећа  врши  Одељење  за  урбанизам,  грађевинске  и  комунално-стамбене
послове Градске управе града Зајечара.

Послове  инспекцијског  и  комунално  полицијског  надзора над  применом
Одлуке  и  аката  донетих  на  основу  ове  Одлуке  врши  Одељење  за  инспекцијске
послове и комуналну полицију Градске управе  града Зајечара.

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Новчаном  казном  у  фиксном  износу  од  100.000  казниће  се  за  прекршај
Предузеће ако:

1. не  истакне обавештење о условима паркирања, сходно члану 5. Одлуке;
2. обавља делатност супротно одредби члана 6. ове Одлуке;

 3. поступи супротно одредбама члана 23. ове Одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 24. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај

из става 1. овог члана одговорно лице у  Предузећу.

Члан 28.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара, казниће се за прекршај
правно лице  као корисник, ако:

1. поступи супротно одредбама члана 13. ове Одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 17.  ове Одлуке.
Новчаном казном  у фиксном износу од 10.000 динара, казниће се за прекршај

из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај

из става 1. овог члана, предузетник.

Члан 29.

         Новчаном казном у  фиксном износу од 10.000 динара, казниће се за прекршај
физичко лице, као корисник, ако:

1. поступи супротно одредбама члана 13. ове Одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 17. ове Одлуке;
3. брише се
4. брише се
5. брише се
6. брише се

Члан 30.
 

Новчаном казном у фиксном износу од 80.000 динара казниће се за прекршај
овлашћено  Предузеће,   у  фиксном  износу  од  18.000 динара  -   овлашћени
предузетник  и  у фиксном износу  од  8.000 динара  -  одговорно лице у  Предузећу,
ако:

1. поступи супротно одредбама члана 16. ове Одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 22. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 80.000 динара казниће се за прекршај

правно лице,  у фиксном износу од 18.000 динара -  предузетник, у фиксном износу
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од  8.000 динара  -  одговорно  лице у  правном лицу и  у  фиксном износу од 8.000
динара – физичко лице, ако:

1. поступи супротно одредбама члана 8. ове одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;
3. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
4.  поступи супротно забранама из члана 18. Одлуке.
За прекршаје   из става 1.  и 2.  овог члана  надлежни инспектор и комунални

полицајац Градске управе града Зајечара издаје прекршајни налог на лицу места за
сваки прекршај посебно.

За  прекршаје  из  става  1.  и  2.  овог  члана  не  може  се  поднети  захтев  за
покретање прекршајног поступка.

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Градско  веће града  Зајечара,  на  предлог  надлежног  Одељења,  донеће
решење из члана 4. ове Одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

Члан 32.

Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје да  важи  Одлука  о  јавним
паркиралиштима ("Сл. лист општина" бр. 26/06, 6/07, 9/07 и 6/08) и ("Сл. лист града
Зајечара" бр. 3/08 - др. Одлука, бр. 6/08, бр. 3/10 - др. Одлука, бр.16/10 и 6/12).

Члан 33.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зајечара" 

I број 011-36  од 25.03.2014. године     ("Сл. лист града Зајечара" бр.15/14) 
I број 011-71  од 28.04.2014. године     ("Сл. лист града Зајечара" бр.23/14)
I број 011-72  од 28.04.2014. године     ("Сл. лист града Зајечара" бр. 23/14)
I број 011-117  од 25.08.2014. године   ("Сл. лист града Зајечара" бр. 38/14)
I број 011-45  од 30.07.2015. године     ("Сл. лист града Зајечара" бр.30/15)
I број 011-12  од 13.01.2016. године     ("Сл. лист града Зајечара" бр.1/16)
I број 011-61  од 03.06.2016. године     ("Сл. лист града Зајечара" бр.21/16)
V број 011-8  од 27.02.2017. године     ("Сл. лист града Зајечара" бр.9/17)
I број 011-41  од 30.08.2017. године     ("Сл. лист града Зајечара" бр.3617)

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

   ПРЕДСЕДНИК
             Саша Мирковић


