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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)  

Градско веће града Зрењанина је дана 06.03.2023. године утврдило Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о паркирању возила, на исти нема примедби и упућује 

га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Александар Мартинов.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

ЈХ/ 

 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 

06.03.2023. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

паркирању возила и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о паркирању возила, који је утврдило Градско 

веће.  
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З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

ЈХ/ 

 

 

 



 

На основу чл. 13. ст. 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник 

РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл.32. ст.1. тач.6. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 и 111/21-

др.закон),  чл. 4., чл. 35. ст. 2. и чл. 39. ст. 3. у вези ст. 2. Закона о прекршајима 

(“Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС, 91/19, 91/19- др.закон и 

112/22-одлука УС) и чл.36. ст.1. тач.26. и чл. 128. ст.1. Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 17/20-пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана ______ 2023. године донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА 

 

 

                                                                     Члан 1.  

          У Одлуци о паркирању возила  (“Службени лист града Зрењанина “ бр.5/17, 8/17-

испр, 18/19, 2/21, 4/21, 26/ 21, 34/21 и 21/22 )  у члану 5. мења се став 2. и гласи:  

 „Јавна паркиралишта која су обележена на начин прописан ставом 1. овог члана, 

на видном месту имају истакнуто обавештење које садржи информације у зависности 

од врсте паркиралишта и то: радно време јавног паркиралишта (време наплате 

паркирања), категорије моторних возила које се могу паркирати, начин паркирања, 

зоне, цене, начин плаћања и контроле паркирања, обавезу корисника да се информише 

о издатом електронском налогу за плаћање електронске посебне паркинг карте (у 

даљем тексту: е-ППК), ознаку сајта, електорнске адресе и телефона предузећа за 

информације и рекламације.“ 

 

Члан 2.  

У члану 10.  став 1.  после речи: „манифестација“  брише се текст: „као и“, а 

после речи: „башти“ додаје се запета и текст: „односно за друге намене, у складу са 

околностима конкретног случаја“.   

 

                                                                    Члан 3. 

У члану 11. у ставу 3. у тачки 1. брише се алинеја 8.  

У истом члану и  ставу у  тачки  2.   брише се алинеја 7. 

У истом члану и ставу у тачки 3. брише се алинеја 2.  

Алинеје 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 постају алинеје 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

и 12. 

 

Члан 4. 

 У члану 13. став 1. и 2. се мењају и гласе:  

 „За паркирање возила на паркирлиштима плаћа се цена услуге паркирања, 

сагласно важећем Ценовнику Предузећа, који је саставни део Програма рада 

Предузећа, а који усваја Скупштина Града Зрењанина.  

 Ценовник услуге паркирања возила за коришћење паркинг простора на 

територији града Зрењанина, односно измене Ценовника, ступају на снагу наредног 

дана након усвајања Програма рада Предузећа од стране Скупштине Града 

Зрењанина.“ 

 

Члан 5.  

           Члан   15.   се мења и гласи:   

          „Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:  



- плати услугу паркирања возила путем СМС поруке или куповином претплатне 

карте за паркирање,  

- користи паркинг места у складу са саобраћајном сигнализацијом. 

Заустављањем возила на паркинг месту, корисник започиње коришћење услуге 

паркирања и прихвата услове прописане овом Одлуком за услугу коришћења јавног 

паркиралишта.  

Предузеће, односно Предузетник нема обавезу чувања возила и не сноси 

одговорност за оштећење или крађу возила. 

Контролу паркирања врше Контролори Предузећа, односно Предузетника, а 

који имају службену легитимацију и носе службена одела. 

 Контрола паркирања се врши електронским путем из возила (SCENCAR), на 

основу података о регистарским таблицама паркираних возила.  Контрола паркирања 

се може вршити   и   мобилним  уређајајима. 

Уколико је возило регистровано ван територије Републике Србије, а за које није 

плаћена цена услуге пакрирања или му је истекло плаћено време пакрирања, може се 

однети специјалним возилом Паук, при чему власник односно корисник возила у том 

случају плаћа трошкове одношења возила специјалним возилом Паук, за чије 

уклањање-одношење налог даје одељење Градске управе града Зрењанина надлежно за 

послове  комуналне инспекције, односно  комуналне милиције.  

Предузеће, односно Предузетник, може ради омогућавања несметаног 

коришћења јавних пркиралишта  да уклони, премести возило односно да постави 

уређај којим се спречава одвожење возила по налогу одељења Градске управе града 

Зрењанина надлежно за послове  комуналне инспекције, односно  комуналне милиције. 

 

Члан 6.    

          Члан 17. се мења и   гласи: 

“У колико корисник паркиралишта, јавног такси стајалишта или паркинг места 

резервисаног за возила инвалида, не плати услугу паркирања возила или прекорачи 

плаћењно време паркирања, Контролор Предузећа, односно Предузетника, спорно 

возило евидентира и фотографише, а кориснику паркиралишта издаје е-ППК, ради 

регулисања плаћања паркирања. 

Е-ППК важи на свим општим паркиралиштима у дану када је издата, до истека 

радног времена паркиралишта.  

Електронски налог за плаћање  е-ППК по регистарској ознаци возила, доступан 

је кориснику паркиралишта почев од наредног дана од дана издавања е ППК, преко 

званичног сајта и корисничког сервиса Предузећа односно Предузетника (телефоном 

или непосредно на шалтерима). 

 Електронски налог за плаћање е-ППК садржи: број налога, регистарску ознаку 

возила, датум, време и место издавања, цену, рок плаћања, правни основ издавања, 

зону, улицу у којој је издат, информацију да се плаћањем измирују дуговања за е-ППК 

према Предузећу, односно Предузетнику.  

Почев од момента чињења доступним електронског налога за плаћање е-ППК  о 

издатој е-ППК на начин утврђен  ставом  3. овог члана, сматра се да корисник има 

уредно издату е-ППК и обавезу плаћања у року  назначеном на електронском налогу  

за плаћање е-ППК. 

Корисник који користи услугу паркирања, обавезан је да се информише о 

издатој е-ППК, на један од начина из става 3. овог члана.  

 Сматра се да је корисник паркиралишта извршио обавезу плаћања е-ППК, ако је 

извршио плаћање у року од 8 (осам) дана од дана истека важења е-ППК.  

 Ако корисник паркиралишта не изврши плаћање у року из става 7. овог члана, 

Предузеће, односно Предузетник ће покренути поступак наплате потраживања.  

 



 

 

 

Члан 7. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 

листу града Зрењанина”. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            ПРЕДСЕДНИК 

Број:        СКУПШТИНЕ ГРАДА    

Дана:              Чедомир Јањић 

З Р Е Њ А Н И Н  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образложење 

 

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин има намеру да контролу паркирања, врши 

електронским путем из возила SCENCAR. Уколико корисник паркиралишта не плати 

услугу паркирања возила, или прекорачи плаћено време паркирања, кориснику 

паркиралишта се издаје е-ППК (електронска посебна паркинг карта), ради регулисања 

плаћања паркирања. Е-ППК важи на свим општим паркиралиштима у дану када је 

издата, до истека радног времена паркиралишта. 

Електронски налог за плаћање е-ППК је доступан кориснику паркиралишта 

преко званичног сајта и корисничког сервиса Предузећа (телефоном или непосредно на 

шалтерима). Почев од момента чињења доступним електронског налога за плаћње е-

ППК о издатој е-ППК, сматра се да корсник има издату уредну е-ППК и обавезу 

плаћања у року назначеном у електронском налогу.  

Због увођења контроле путем SCENCAR возила потребно је да се измене 

чланови 5., 15. и 17. Одлуке о паркирању возила (чланови 1., 5., и 6. Иницијалног 

предлога). 

Паркирање се више не врши у првој зони у ул. Светозара Марковића, у другој 

зони на паркинг простору испод платоа Војвођанске банке и у трећој зони у 

Гундулићевој улици. Због тога, предлажемо да се ове улице односно паркинзи 

избришу из члана 11. Одлуке о паркирању (члан 3. Иницијалног предлога). 

На Ценовник услуге паркирања више сагласност не даје Градоначелник града 

Зрењанина, већ је Ценовник саставни део Програма рада предузећа који усваја 

Скупштина града Зрењанина. Због тога предлажемо измену члана 13. Одлуке о 

паркирању (члан 3. Иницијалног предлога).  

Иницијални предлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

паркирању возила је донео Надзони одбор на седници одржаној 31.01.2023. г. Након 

састанка одржаног у Градској управи и примедби које су дале Стручне службе Градске 

управе, указала се потреба да Надзорни одбор поново заседа и донесе Иницијални 

предлог у напред предложеном тексту. 

 

 

 

Обрадила:  

Ивана Настић Чомагић 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА        НАЧЕЛНИК  

      ИНСПЕКЦИЈА           ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

             

      Милан Јованов             Ненад Домјесков 

        

 










