
"Сл. лист града Београда" број 4/13
На основу члана 59. став 2 Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града 

Београда" број 6/11) и члана 19 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на 
територији  градске  општине  Обреновац  ("Сл.  лист  града  Београда"  бр.  67/12),  Комисија  за  прописе 
Скупштине градске општине Обреновац утврдила је пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима 
на територији градске општине Обреновац. 

Пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац 
обухвата Одлуку о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац објављену у "Сл.  
листу града Београда" број 18/05, са изменама и допунама ове Одлуке објављеним у "Сл. листу града 
Београда" број 9/06, 17/07, 40/08, 14/09 и 67/12.

Пречишћен текст Одлуке не садржи одредбе у којима је одређено време ступања на снагу ових 
Одлука.  

Комисија за прописе 
Скупштине градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 -5 од 24. јануарa  2013. године

                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
  Владан Влајковић 

О Д Л У К  У
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
(пречишћен текст)

I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности управљањa јавним 
паркиралиштима,  која  обухвата  стварање  и  одржавање  услова  за  коришћење  јавних  саобраћајних 
површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање 
паркираних  возила  и  постављање  уређаја  којима  се  спречава  одвожење  возила  по  налогу  надлежног 
органа на територији градске општине Обреновац.

Послове  из  става  1.  овог  члана   обављаће  Јавно  комунално  предузеће  "Паркинг  сервис" 
Обреновац,  које  је  основала  Скупштина  градске  општине  Обреновац   за  обављање   комуналне 
делатности одржавања и коришћења јавних паркиралишта (у даљем тексту Предузеће).

Члан 2.
Јавна  паркиралишта  у  смислу  одредаба  ове  Одлуке  јесу  површине  одређене  за  паркирање 

моторних возила.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Јавним паркиралиштем не сматрају се посебни простори за паркирање моторних возила који у 

складу  са  урбанистичким  планским  актом  припадају  одређеном  објекту  (фабрици,  установи,  такси 
стајалишту и др).

Корисник посебног простора из става  3.  ове  Одлуке може простор у целини или делимично 
уступити предузећу које ће га уредити и користити као опште или посебно паркиралиште.

Члан 3.
Општа  паркиралишта  су  делови  коловоза  или  тротоара,  или  површине  између  коловоза  и 

тротоара, и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила.
Општа  паркиралишта  одређује  орган  управе  надлежан  за  послове  саобраћаја,  уз  претходно 

прибављено мишљење Полицијске станице Обреновац.

Члан 4.
Посебна  паркиралишта  су  објекти  и  површине  изграђене  и  уређене  за  паркирање  моторних 

возила са контролисаним уласком и изласком возила.
 
Посебна  паркиралишта,  изграђују  се  и  уређују  у  складу  са  одговарајућим  урбанистичким 

планом.
На  посебним  паркиралиштима  врши  се  контрола  уласка  и  изласка  постављањем  рампе  и 

изградњом објекта за наплату.  

Члан 5.
Јавна паркиралишта категоришу се по зонама и дозвољеном времену паркирања.
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Зоне  и  дозвољено  време  паркирања  на  паркиралиштима  као  и   услови  паркирања  решењем 
утврђује орган управе надлежан за послове саобраћаја, уз претходно прибављено мишљење Полицијске 
станице Обреновац и Већа градске општине Обреновац.

Акт из претходног става  надлежни орган донеће у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.

Члан 6.
 Јавна  паркиралишта  обележавају  се  саобраћајном сигнализацијом у  складу са  прописима  о 

безбедности саобраћаја и имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зоне, категорије 
моторних  возила  које  се  могу  паркирати,  начин  паркирања  и  наплате  као  и  временско  ограничење 
коришћења јавног паркиралишта.

О обележавању општих паркиралишта стара се орган управе надлежан за послове саобраћаја.
О одржавању и обележавању посебних паркиралишта стара се предузеће.

II - КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 7. 
Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом Одлуком користе се за паркирање моторних 

возила правних и физичких лица и предузетника / у даљем тексту корисник/.
Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке  сматра се возач или власник возила, 

ако возач није идентификован.
 Орган управе надлежан за послове саобраћаја за опште паркиралиште, а предузеће за посебно 

паркиралиште одређује паркинг места за возила инвалида.
Налепницу за обележавање возила инвалида издаје надлежан орган управе надлежан за послове 

социјалне,  односно  борачко  инвалидске  заштите  који  утврђује  и  категорију  инвалида  који  могу 
користити  паркиралишта  из става 3.овог члана.

Члан 8.
Физичка и правна лица и предузетници /станари, корисници пословног простора  и др./ могу 

јавна паркиралишта користити као повлашћени корисници под условима које својим актом из чл. 5. става 
2. ове одлуке утврди орган управе надлежан за послове саобраћаја.

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана  повлашћену паркинг карту издаје предузеће.
Физичком  лицу  се  може  издати  највише  1.  повлашћена  паркинг  карта,  а  правном  лицу  и 

предузетнику највише три и она се користи искључиво за возило за које је издата.
Повлашћеном паркинг картом корисник стиче право коришћења слободног паркинг простора на 

потезу између две раскрснице на ком се налази његов кућни број. 
Јавном предузећу чији је оснивач Градска општина Обреновац може се издати 8 повлашћених 

паркинг карти које се користе за возила за која су издате.

Члан 9.
За возила државних органа,  органа јединица локалне самоуправе,  јавних служби,  установа  и 

других правних лица, изузетно по одобрењу органa управе надлежнoг за послове саобраћаја може се 
обезбедити резервација места на општим паркиралиштима.

На јавним паркиралиштима и јавним површинама испред пословних објеката и установа може се 
извршити резервација паркинг места постављањем металних оклопника, стубића или на други начин  уз  
сагласност надлежног инспекцијског органа.

Услове резервације места у смислу става 1 и 2. овог члана утврђује орган из чл. 5. става.2. ове 
Одлуке својим актом.

Члан 10.
За коришћење јавног паркиралишта  корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду у висини 

коју утврђује предузеће за одређену зону и одређено време коришћења, ценовником на који сагласност 
даје  председник градске општине по прибављеном мишљењу Већа градске општине.

За паркирање возила хитне медицинске помоћи, Војске, Полицијске станице Обреновац, возила 
државних органа и органа локалне самоуправе, ватрогасних возила када у вршењу службе користе јавно 
паркиралиште и инвалида, не наплаћују се цена услуга паркирања. 

Члан 11.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:

1. плати коришћење паркинг места према времену задржавања;
2. поступа у складу са ограничењем коришћења паркинг места, утврђеним актом из чл. 5. става. 2. 

ове Одлуке;
3. користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом којом је означено паркинг место.
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III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 12.
Предузеће организује и врши наплату накнаде за паркирање возила у складу са одредбама ове 

Одлуке. 
За коришћење услуге корисник је дужан  да  поседује важећу паркинг карту .
Корисник паркиралишта дужан је и да истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране 

предњег ветробранског стакла возила и исправно користи  паркинг карту тј. у њу унесе тачне податке.
Паркинг карта може се платити и електронским путем на начин који утврди предузеће.
Куповином паркинг карте корисник стиче право коришћења паркинг места.
На јавним паркиралиштима за паркирано возило предузеће нема обавезу чувања возила и не 

сноси одговорност за оштећење или крађу возила.

Члан 13.
Контролу коришћења јавног паркиралишта врши предузеће преко овлашћених контролора.
Контролори предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела.

 Предузеће издаје службену легитимацију и утврђује изглед службеног одела и легитимације.

Члан 14.
Корисник који поступа супротно одредбама чл. 11. и чл. 12. став 3 ове Одлуке дужан је да плати 

посебну карту.
Налог за плаћање посебне карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику, а уколико 

није у могућности да уручи налог, контролор налог причвршћује на возилу и овакав начин достављања 
налога  сматра  се  уредним  те  доцније  оштећење  или  уништење  налога  нема  утицаја  на  ваљаност 
достављања и не одлаже плаћање посебне карте.

Корисник паркирања дужан је поступити по достављеном налогу и платити посебну карту у 
року од 8 дана  на начин назначен у налогу.

IV  З А Б Р А Н Е
Члан 15. 

На паркиралиштима је забрањено:
1. Паркирати возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној или вертикалној сигнализацији 

/ометање коришћења паркиралишта и др./
2. паркирати  возила  на  месту  предвиђеном  за  паркирање  возила  инвалида  без  одговарајуће 

налепнице из члана 7. става 4. ове Одлуке;
3. Паркирати возило дуже од укупно плаћеног времена за паркирање;
4. Паркирати возила која нису регистрована, хаварисана и неисправна возила и прикључна возила 

без сопственог погона;  
5. Вршити заузимање паркинг места ограђивањем и сличним преправкама  и ометати паркирања 

других возила.
Контролор је у обавези да о уоченим неправилностима утврђеним у ставу 1. овог члана одмах 

обавести радника надлежног инспекцијског органа. 
Ако се у случају из става 1. овог члана власник возила, односно корисник не налази на лицу 

места,  радник  надлежног  инспекцијског  органа  донеће  без  саслушања  странке,  решење  којим  ће 
наложити уклањање возила у року који се може рачунати на минуте. Ово решење се налепљује на возило 
уз  назначење дана и часа  када  је  налепљено и тиме се  сматра  да је  достављање извршено.  Доцније 
оштећење или уништење овог решења нема утицаја на ваљаност достављања.

Ако власник возила, односно корисник не уклони возило у остављеном року, овлашћени радник 
надлежног инспекцијског органа наредиће да се то возило уклони о трошку власника односно корисника.

V  УКЛАЉАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 16.

Места  за  одношење  возила,  као  и  висину  трошкова  уклањања  возила  и  чувања  на  посебно 
одређеном  месту, одређује  предузеће  уз  сагласност  Председника  градске  општине  и  Већа  градске 
општине.

Члан 16а
Потребу принудног уклањања односно постављања уређаја на возила утврђује овлашћено лице 

МУП-а-Полицијске станице у Обреновцу, комунални полицајац или комунални инспектор Управе градске 
општине (у даљем тексту: овлашћено лице), у оквиру надлежности одређене законом и другим прописима.

Поступак  принудног  уклањања  возила  односно  постављање  уређаја  на  возило  започиње  по 
истеку три минута од момента утврђене потребе за уклањање возила. 
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 Поступак  принудног  уклањања  возила  односно  постављања  уређаја  на  возилу  сматра  се 
започетим када се на позив овлашћеног лица започне подизање возила на возило за уклањање возила 
односно постављање уређаја на возило (у даљем тексту: "лисице").

 За принудно уклањање,  постављање уређаја на возило, одвожење и чување возила корисник 
плаћа  накнаду  коју  утврђује  преузеће  уз  сагласност  председника  градске  општине  по  прибављеном 
мишљењу Већа градске општине.

Уколико  корисник  возила  на  коме  су  постављени  уређаји  не  изврши  плаћање  накнаде  за 
постављање  уређаја  у  року  од  три  часа  од  тренутка  постављања  "лисица",  полицијски  службеник, 
комунални полицајац или инспектор даће налог Предузећу да уклони возило на за то предвиђено место о  
трошку корисника возила.

Овлашћено  лице  дужно  је  да  присуствује  уклањању  возила  односно  постављању  уређаја  на 
возилу.

Након плаћања накнаде из става 4. овог члана корисник може преузети возило.
Налог за плаћање накнаде из става 4. овог члана има снагу веродостојне исправе у поступку 

судског извршења.

Члан 16 б
Уколико полицијски службеник у контроли саобраћаја затекне возило паркирано или заустављено 

супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, наредиће возачу, уколико је присутан, 
да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења. 

Уколико возач из става 1 овог члана није присутан на лицу места, полицијски службеник ће донети 
решење у писаној форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од три 
минута.  Примерак решења о налагању уклањања возила поставља се на видно место возила и тиме се 
сматра да је исто уручено возачу. Накнадно уклањање или уништење овог решења не утиче на ваљаност 
његове доставе. 

Уколико полицијски службеник или инспекцијски орган у контроли саобраћаја путем видео надзора 
или  фото  записа  утврди  да  је  возило  паркирано  или  заустављено  супротно  одредбама  Закона  о 
безбедности саобраћаја на путевима, донеће решење у електронској форми којим ће наложити уклањање 
возила у року који не може бити краћи од 3 минута. Решење се доставља лицу које обавља уклањање 
возила које исто поставља на видно место возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу.

Уколико возач у року одређеном решењем из става 2 овог члана не уклони возило, полицијски 
службеник или инспекцијски орган ће дати налог Предузећу да уклони возило на за то предвиђено место, 
о трошку возача или власника, односно корисника возила.

Члан 17.
 Овлашћени радник надлежне инспекцијске службе, по чијој  се наредби врши уклањање возила, 
саставља записник у три примерка, с тим што се један примерак записника предаје власнику возила које  
се уклања а један примерак предузећу.

Записником из претходног става, пре уклањања возила, констатују се сви битни подаци о возилу 
које се уклања.

Члан 17а.
Предузеће може са паркиралишта по налогу полицијског службеника, комуналног полицајца или 

инспектора,  уклонити возило корисника који користи паркиралиште супротно члану 11, члану 12. ставу 
3. и 4 и члану 15. ставу 1. ове Одлуке уколико је регистровано изван подручја Републике Србије. 

Налог за уклањање возила из претходног става издаје комунални инспектор који том приликом 
сачињава записник, фото документацију са видљивим чињеничним стањем у смислу времена и места 
учињеног прекршаја и уклањања возила, као и регистарских таблица возила. 

Сачињена фото документација се прилаже налогу за уклањање возила и чува у архиви предузећа. 
Корисник возила из става 1. овог члана може преузети возило са депоа под следећим условима:

1. да се идентификује као власник или корисник уклоњеног возила;
2. да плати све обавезе које има према предузећу укључујући и трошкове ангажовања специјалног 

возила (''Паук'') у складу са ценовником предузећа. 
Поступак са принудно уклоњеним возилима, постављање уређаја за блокирање возила остављених 

на површинама  јавне намене,  као и уклањање блокираних возила,  услове под којима се возило може 
преузети са депоа и друга питања у складу са законом и овом одлуком, уређују се посебним правилником 
који доноси Веће градске општине на предлог Предузећа.

Члан 18.
Предузеће је дужно да приликом уклањања возила, утовар,  превоз и истовар возила врши уз 

одговарајућу пажњу и на начин којим се возило чува од оштећења.
Власник или корисник уклоњеног моторног возила преузима га са посебно одређеног места по 

плаћеној накнади за уклањање моторног возила, по ценовнику Предузећа.
Накнада из претходног става обухвата трошкове транспорта и чувања уклоњеног возила.

4



У случају да приликом предузимања радњи на уклањању возила из става 1. овог члана дође до  
оштећења возила,  власник или корисник возила има право на накнаду штете по одредбама Закона о 
облигационим односима.

Члан 19.
 Обавештење  власнику  или  кориснику  моторног  возила  које  је  уклоњено  и  смештено  на 
одговарајућем  месту  доставља  полицијски  службеник,  комунални  полицајац  или  инспектор  који  је 
наредио уклањање возила у складу са Законом.

Уклоњено моторно возило преузима се у стању које је утврђено записником из члана 17 ове 
Одлуке.

Члан 20.
Принудно уклоњено возило, ствари и друге  предмете власник, односно корисник, је дужан да 

преузме од Предузећа у року до 180 дана од дана уклањања.
Предузеће  има  право  да,  као  поверилац  доспелог  потраживања  у  чијој  се  државини  налази 

дужниково  возило,  ствар  и  други  предмет  који  је  принудно  уклоњен,  те  предмете  задржи  док  му 
потраживање не буде исплаћено.

По истеку рока из става  1 овог члана Предузеће има право да прода возило, ствар или други 
предмет да би се намирили трошкови одношења, лежарина и други доспели трошкови.

Предузеће ће посебним актом донетим уз сагласност Већа градске општине уредити услове, начин 
и поступак остваривања права продаје возила, ствари или других предмета, који нису преузети у року из 
става 1 овог члана.

VI ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 21.
Под одржавањем јавних паркиралишта подразумева се поправка и модернизација, одржавање у 

исправном стању паркометара и саобраћајних знакова и ознака на паркиралиштима, као и чишћење и 
прање истих.

На посебним паркиралиштима предузеће:
1. Поставља и одржава саобраћајне знаке и ознаке на јавним паркиралиштима;
2. Стара се о чишћењу и прању јавних паркиралишта.
3. Стара се о чишћењу снега  са јавних паркиралишта.

VII - НАДЗОР 

Члан 22.
Надзор над применом  одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада Предузећа врши орган 

управе надлежан за послове саобраћаја.
            Послове  инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке, 
као и над обављањем комуналне делатности врши комунална инспекција Управе градске општине.
 
VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Новчаном казном од 10.000 динара до 100.000 динара казниће се предузеће ако:

- на прописан начин не обележава и не одржава посебно паркиралиште (члан 6. став 3. Одлуке),
- на посебним паркиралиштима не одреди место за возила инвалида (члан 7. став 3. Одлуке). 

За  прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу новчаном казном од 
500 до 5.000 динара. 
 

Члан 24.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 50.000 динара казниће се за прекршај предузеће 

или друго прано лице ако:
1. користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана 8. Одлуке;
2. користи јавно паркиралиште супротно члану 9. Одлуке;
3. не поступа у складу са одредбама чл. 10. и члан 12. став 3 Одлуке;
4. поступа супротно одредбама члана 15. Одлуке;

За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном одговорно лице у правном лицу 
од 500 до 5.000 динара. 

За прекршај из става 1. тачка 1, 3. и 4. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од  
500 до 5.000 динара. 
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Члан 25.
Мандатном казном у износу од 1.000,00 динара казниће се за прекршај контролор уколико не 

носи службено одело или службену легитимацију (члан 13. став 2. Одлуке).

IX - НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 26.
За решавање у другом степену,  по жалби на решење првостепеног органа Општинске управе 

надлежног за послове комуналне инспекције, надлежно је Општинско веће градске општине Обреновац.

Члан 27.
Пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац 

објавити у "Службеном листу града Београда".

______________
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