
На  основу  члана  3.  тачка  7.  и  члана  13.  став  1.  Закона  о  комуналним  делатностима 
(“Службени  гласник РС”,  број  88/2011),  члана 157.  став 1.  и  члана 158.  Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС”, број 41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 35. став 
1. и 2. Закона о прекршајима (“Службени гласник РС”, број 101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 
46. тачка 7. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 5/2011), Скупштина 
општине Сента на својој седници одржаној дана 28. марта 2013. године донела је

О Д Л У К У
о јавним паркиралиштима

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

    Овом одлуком о јавним паркиралиштима (у даљем тексту: Одлука) уређују се услови и начин 
организовања  послова  у  вршењу  комуналне  делатности  управљања  и  одржавања  јавних 
паркиралишта, као и услови коришћења јавних паркиралишта на територији општине Сента. 

Члан 2.

    Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке су јавне површине одређене за паркирање  
возила. 
    Јавна паркиралишта,  у  зависности од врсте паркиралишта и утврђеног режима коришћења 
истог, могу се користити за паркирање путничких аутомобила. 

Члан 3.

    Скупштина општине Сента својом одлуком одређује јавна паркиралишта на којима се врши 
наплата накнаде за коришћење паркинг места и утврђује режим коришћења истих. 
    Јавним паркиралиштем, у смислу одредбе ове одлуке,  не сматрају се посебни простори за  
паркирање  возила  који  припадају  одређеном  објекту  (предузећа,  установе  и  др.)  као  и  такси 
стајалишта и исте се користе као паркиралишта посебне намене. 
    Двориште зграде локалне самоуправе општине Сента сматра се паркиралиштем посебне намене.

Члан 4.

    Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о  
безбедности саобраћаја. 
    Јавна паркиралишта на којима се врши наплата накнаде за коришћење паркинг места морају  
имати на видном месту истакнуто обавештење које садржи: паркинг зону,  категорије моторних 
возила  која  се  могу  паркирати,  начин  паркирања  и  наплате,  као  и  временско  ограничење 
коришћења јавног паркиралишта. 

Члан 5.

    Послове из члана 1. ове одлуке врши Јавно комунално-стамбено предузеће “СЕНТА” (у даљем 
тексту: ЈКСП).
    ЈКСП је дужно да уређује, одржава опрема и обележава јавна паркиралишта.
    ЈКСП је дужно да има закључен уговор са телекомуникационим оператерима који ће пружати 
услуге плаћања паркирања путем мобилног телефона као и са продавцима паркинг карте.
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    ЈКСП  је  дужно  да  води  евиденцију  о  јавним  паркиралиштима  као  и  о  саобраћајној  
сигнализацији на јавним паркиралиштима.
    ЈКСП нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила и  
нестанак ствари из возила на јавном паркиралишту.

II. ВРСТЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 6.

    Јавна паркиралишта, на којима се врши наплата накнаде за коришћење паркинг места, могу се  
користити као стална и привремена паркиралишта. 
    Стална паркиралишта су посебно уређене јавне површине намењене за паркирање возила. 
    Привремена паркиралишта су површине које се користе привремено за паркирање возила. 
    Орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја може за време одржавања јавних 
скупова, спортских, културних, уметничких и других манифестација и приредби, одредити да се и 
друге јавне површине користе за паркирање возила као повремена паркиралишта.

Члан 7.

    Јавна паркиралишта могу бити отворена и затворена. 
    Отворена  паркиралишта  су  делови  коловоза,  тротоара  или  површине  између  коловоза  и 
тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила. 
    Затворена паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за паркирање моторних 
возила са контролисаним уласком и изласком возила. 
   Контрола уласка и изласка возила и наплата паркирања са затвореног паркиралишта врши се 
постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату. 
    Затворена паркиралишта одређују се посебном одлуком Скупштине општине.

Члан 8.

    На  јавним  паркиралиштима  одређеним  за  паркирање  моторних  возила  може  се  увести  
временско ограничење коришћења паркинг места и иста се могу категорисати према зонама. 
    Паркинг зона представља подручје у коме је дозвољено паркирање у режиму и временском 
ограничењу који је утврђен од стране Скупштине општине.

Члан 9.

    На територији општине Сента отворена паркиралишта, према висини цене паркирања, одређују 
се по зонама:
    1. I зона (црвена) и
    2. II  зона (плава).
    I. зона обухвата:
    У I. зони одређују се паркиралишта која се налазе:
   1. у улици Поштанска, на северном делу од улице Касапска до Главног трга;
   2. на западном делу Главног трга, од улице Поштанска до улице Главне са стране градске куће;
   3. у улици Главна, на јужном делу од улице Касапска до Главног трга.
   У II. зони одређују се паркиралишта која се налазе:
   1. у улици Поштанска, и то од улице Танчић Михаља до улице Касапска;
   2. у улици Поштанска, на јужном делу од улице Касапска до Главног трга;
   3. на јужном делу Главног трга;
   4. на источном делу Главног трга;



   5. у улици Стевана Сремца;
   6. на северном делу Главног трга ;
   7. у улици Главна;
   8. у улици Народне баште.
   Наплата накнаде за коришћење паркинг места се врши радним данима од 7,00 до 19,00 часова, а 
суботом од 7,00 до 12,00 часова.
    Наплата накнаде за коришћење паркинг места се не врши недељом, државним празницима, на  
дан католичког Божића и за време Ускршњих празника, и то почев од Великог петка закључно са 
другим даном Ускрса.

III. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 10.

    Јавна паркиралишта се користе за паркирање возила правних и физичких лица (у даљем тексту:  
корисник). 
    Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке који се односе на наплату накнаде за  
коришћење паркиралишта, сматра се возач или лице означено у саобраћајној дозволи као власник 
или корисник возила, ако возач није идентификован. 

Члан 11.

    Паркинг  места  за  особе  са  инвалидитетом  могу  да  користе  лица  којима  су  оштећени 
екстремитети  битни  за  управљање  возилом,  лица  оболела  од  дистрофије,  параплегије, 
квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користи инвалидска колица, лица која имају 
оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до 
IV групе инвалидности и лица на дијализи.
    На  основу  решења  органа  Општинске  управе  надлежног  за  социјалну и  дечју  заштиту  о 
испуњености услова, лицима из става 1. овог члана, ЈКСП издаје налепницу за означавање возила  
особа са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства.
    Решење  из  става  2.  овог  члана  доноси  се  на  основу  одговарајуће  медицинске  и  друге  
документације.
    Надлежни  орган  Општинске  управе  за  послове  саобраћаја  је  дужан  да  на  јавним 
паркиралиштима,  у  зависности од  капацитета  и потреба,  одреди број  паркинг места  за  возила  
особа са инвалидитетом.

Члан 12.

    Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије, ватрогасне службе и возила јавних 
комуналних предузећа не плаћају услугу паркирања за време интервентних акција. 

Члан 13.

    Станари  зграда  која  имају  пребивалиште  или  боравиште  у  II.  зони  могу користити  јавна 
паркиралишта у овој зони као повлашћени корисници, и то под посебним условима утврђеним 
одговарајућим актом ЈКСП.
    Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана ЈКСП издаје повлашћену паркинг карту.
    Повлашћена паркинг карта може се користити искључиво за возило за које је ова карта издата.



Члан 14.

    Паркирањем возила на паркинг месту, корисник прихвата услове прописане овом одлуком за  
коришћење јавног паркиралишта.
    Корисник јавног паркиралишта је обавезан да плати коришћење паркинг места према времену 
задржавања  на  начин  прописан  овом  одлуком  и  да  паркинг  место  користи  у  складу  са 
саобраћајнoм сигнализацијом којом је означено паркинг место.
    Цена коришћења услуге из става 2. овог члана утврђује се ценовником ЈКСП на који сагласност  
даје Скупштина општине Сента. 

IV. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 15.

    Цену услуге коришћења паркинг места корисник може да плати:
    1.  унапред,  куповином  паркинг карте  коју  је  дужан  да  исправно  попуни  и  да  истакне  са  
унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила;

       2. да плаћање изврши електронским путем, слањем SMS поруке; 
    3. куповином повлашћене паркинг карте и

       4. накнадно, по налогу ЈКСП.
    Паркинг карта која се купује  односно плаћа унапред може бити сатна карта,  дневна карта,  
месечна (претплатна) карта или годишња (претплатна) карта.
    Сатна карта важи за сваки започети сат према утврђеном времену коришћења и иста се може  
платити и електронским путем на подручју I. и II. зоне
    Дневна карта важи од тренутка када је исправно попуњена и истакнута са унутрашње стране  
предњег ветробранског стакла возила до истог времена у првом следећем дану у коме се врши 
наплата паркирања на подручју II. зоне.
    Месечна (претплатна) карта важи до истог дана наредног месеца од дана куповине на подручју  
II. зоне.
    Годишња (претплатна) карта важи  до истог дана наредне године од дана куповине на подручју  
II. зоне.
    Корисник паркинг места на подручју I и II. зоне који није платио коришћење паркинг места  
унапред или наставља да користи паркинг место након истека времена за  које  је платио цену  
коришћења унапред, дужан је да плати посебну паркинг карту.

Члан 16.

    Контролу паркирања односно исправност коришћења јавних паркиралишта врше овлашћени 
контролори ЈКСП (у даљем тексту: контролор).
    Контролор има службену легитимацију и носи службено одело. 
    ЈКСП издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела. 

V. ЗАБРАНЕ

Члан 17.

    На јавним паркиралиштима забрањено је:

    1. паркирање возила супротно саобраћајној сигнализацији и ознакама из члана 4. ове одлуке, као 
и на други начин ометање коришћења јавних паркиралишта;
    2. паркирање нерегистрованих возила и возила без регистарских ознака;



    3.  паркирање  возила  на  паркинг  месту  резервисаном  за  паркирање  возила  особа  са 
инвалидитетом  ако  не  поседује  налепницу,  односно  другу  одговарајућу  ознаку  особе  са 
инвалидитетом;
    4. паркирање одбаченог или хаварисаног возила;
    5. паркирање прикључног возила без сопственог погона;
    6. остављање пловних објеката, других ствари и предмета, као и коришћење паркиралишта на 
начин супротан намени;
    7. ограђивање паркинг места;
    8. самовласно уређење резервисаног паркинг места;
    9. прање возила или на други начин коришћење јавних паркиралишта супротно њиховој намени 
и
    10. друге радње које доводе до прљања, оштећења или уништавања јавног паркиралишта.

VI. НАДЗОР

Члан 18.

    Надзор над спровођењем ове одлуке обавља Општинска управа.
    Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других аката донетих на основу ове  
одлуке, врши комунални инспектор и саобраћајни инспектор.

Члан 19.

    У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је дужан и овлашћен да контролише:

    1. да ли се јавна паркиралишта користе у складу са наменом прописаном овом одлуком;
    2. саобраћајну сигнализацију на јавним паркиралиштима и нареди ЈКСП отклањање недостатака  
у утврђеном року;
    3.  техничку  исправност  јавних  паркиралишта  и  нареди  ЈКСП  отклањање  недостатака  у 
утврђеном року и
    4. изграђеност, уређеност и опремљеност јавних паркиралишта у складу са актима Општинске 
управе и нареди ЈКСП отклањање недостатака у утврђеном року.
    Уколико  саобраћајни  инспектор,  у  обављању  послова  надзора,  уочи  повреду  прописа  из 
надлежности другог органа, о томе ће одмах обавестити надлежни орган.

Члан 20.

    Комунални и саобраћајни инспектор је овлашћен да поднесе захтев за вођење прекршајног 
поступка у случају непоступања по извршном решењу, као и да предузима друге потребне мере за  
коришћење јавних паркиралишта у складу са овом одлуком и другим актима донетим на основу 
ове одлуке.

Члан 21.

    Контролор је овлашћен да, када се јавна паркиралишта користе супротно одредбама члана 17.  
ове одлуке, нареди кориснику паркиралишта, ако је исти присутан, да одмах уклони возило којим 
се омета коришћење паркинг простора, под претњом принудног извршења.
    У случају из става 1. овог члана ако се корисник паркиралишта не налази на лицу места или  
одбије  да  уклони  возило,  на  основу пријаве  контролора  комунални  инспектор донеће  решење 



којим се налаже уклањање возила у одређеном року који се може одредити и на минуте, и то под  
претњом принудног извршења.
    Уз пријаву контролора из претходног става овог члана прилаже се фотографија возила.
    Решење из става 2. овог члана причвршћује се на возило уз  назначење дана и часа када је  
причвршћен, а тиме се сматра да је достављање уредно извршено.
    Доцније оштећење, уништење или уклањање решења из претходног става не утиче на ваљаност  
достављања.
    Жалба против решења о уклањању возила не одлаже његово извршење.
    О жалби на решење комуналног инспектора решава Општинско веће.

Члан 22.

    У случају да корисник паркиралишта не поступа по решењу комуналног инспектора из става 2. 
члана  21.  ове  одлуке,  комунални  инспектор  донеће  закључак  о  дозволи  извршења  употребом 
специјалног возила “Паук".
    Период започете интервенције из претходног става дефинише се од момента када се возило  
почне дизати па све док не буде спуштено на платформу возила за уклањање. 
    Интервенција из претходног става ће се сматрати започетом и уколико у току интервенције  
уклањања непрописно паркираног возила, возач истог дође на место интервенције. 
    У случају  из става 3.  овог  члана примењује  се  цена  за  започету интервенцију из  важећег  
ценовника ЈКСП.
    Уклоњено возило се чува на депоу ЈКСП у улици Карађорђева бб. 
    Трошкове претходно предузетих радњи за уклањање, уклањање употребом специјалног возила и 
чување уклоњених возила, сноси корисник према ценовнику који утврђује ЈКСП.
    Наплаћени трошкови из овог члана су приход ЈКСП.
    Уклоњено возило корисник или власник може преузети са депоа у року од 120 дана рачунајући  
од дана уклањања истог, под условом да се идентификује и евидентира као корисник или власник  
уклоњеног  возила  и  да  плати  све  трошкове  уклањања  и  чувања  возила  због  непрописног  
паркирања по важећем ценовнику ЈКСП.
    Уколико се возило не преузме у року из претходног става, исто ће се продати да би се 
намирили трошкови поступка, одношења, лежарине и други доспели трошкови.

Члан 23.

    Корисник паркинг места на подручју I и II. зоне који није платио коришћење паркинг места  
унапред или наставља да користи паркинг место након истека времена за  које  је платио цену  
коришћења унапред, дужан је да плати посебну паркинг карту.
    Налог за плаћање посебне паркинг карте из претходног става издаје контролор и уручује  га 
кориснику.
    Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику,  причвршћује га на возилу,  на 
предњем ветробранском стаклу.
    Достављање налога за плаћање посебне паркинг карте на начин из претходног става овог члана  
сматра се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања 
и не одлаже обавезу плаћања исте.
    Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је платио посебну 
паркинг карту у року од 8 дана, на начин назначен у налогу.

Члан 24.

    Уколико су у паркиралишту остављени ствари или предмети чији је власник односно држалац 
присутан, контролор ће присутном власнику односно држаоцу наредити да одмах уклони исте.



    У случају из става 1. овог члана ако се власник односно држалац ствари или предмета не налази  
на лицу места или одбије да уклони ствари или предмете,  комунални инспектор ће,  на основу  
пријаве контролора донети решење којим се налаже уклањање ствари или предмета у одређеном 
року који се може одредити и на часове.
    Уз пријаву контролора из претходног става овог члана прилаже се фотографија ствари односно 
предмета.
    Решење из става 2. овог члана причвршћује се на ствар или предмет уз назначење дана и часа  
када је причвршћен, а тиме се сматра да је достављање уредно извршено.
    Доцније оштећење, уништење или уклањање решења из претходног става не утиче на ваљаност  
достављања.
    Жалба против решења о уклањању ствари или предмета не одлаже његово извршење.
    О жалби на решење комуналног инспектора решава Општинско веће.
    У случају да власник односно држалац ствари или предмета не поступа по решењу комуналног 
инспектора  из става 2.  овог члана,  комунални  инспектор поднеће надлежном органу захтев за 
вођење прекршајног поступка и донеће закључак о дозволи извршења решења употребом возила 
ЈКСП.
    Уколико су у паркиралишту остављени ствари или предмети чији власник односно држалац није 
познат, комунални инспектор ће, на основу пријаве контролора донети решење којим се налаже 
ЈКСП њихово уклањање.
    Уз пријаву контролора из претходног става овог члана прилаже се фотографија ствари односно 
предмета.

Члан 25.

    Уклоњени ствари односно предмети се чувају на депоу ЈКСП у улици Карађорђева бб, и то  
најдуже 120 дана од дана уклањања истих. 

Члан 26.

    Трошкове уклањања ствари или предмета употребом возила ЈКСП као и чувања истих, сноси 
корисник према ценовнику који утврђује ЈКСП.
    Наплаћени трошкови из става 1. овог члана приход су ЈКСП.

Члан 27.

    Уклоњену ствар или предмет власник може преузети са депоа у року утврђеном у члану 25. ове 
одлуке, под условом да се идентификује и евидентира као власник уклоњене ствари или предмета  
и да плати све трошкове уклањања и чувања истих по важећем ценовнику ЈКСП.
    Уколико се ствар или предмет не преузме у року из претходног става, исти ће се продати да би 
се намирили трошкови поступка, одношења, лежарине и други доспели трошкови.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

    Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКСП ако  не 
поступи у складу са чланом 4. и 5. ове одлуке.    
    За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара  
одговорно лице у ЈКСП.



Члан 29.

    Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

    1. користи повлашћену паркинг карту супротно члану 13.ове одлуке, 
    2. не поступи у складу са чланом 14. став 2. ове одлуке,
    3. поступи супротно члану 17. ове одлуке.

    За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 2.500,00 до 75.000,00 динара.
    За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара.
    За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара.

Члан 30.

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Општине  
Сента». 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента 
Скупштина општине Сента
Број: 352-7/2013-I
Дана: 28. март 2013. године 
С е н т а

Председник Скупштине општине Сента 

Анико Ширкова  

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 3. тачка 7. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број 
88/2011) дефинисано је да је управљање јавним паркиралиштима 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. 
Чланом  13.  став  1.  Закона  прописано  је  да  Скупштина  јединице  локалне  самоуправе 
одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права 
и  обавезе  вршилаца  комуналне  делатности  и  корисника  услуга  на  својој  територији, 
укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења 
и  наплате  комуналне  услуге  и  овлашћења  вршиоца  комуналне  делатности  у  вршењу 
контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају.

Чланом 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник 
РС”, број 41/2009, 53/2010 и 101/2011) прописано је да техничко регулисање саобраћаја на 
државним  путевима  обавља  министарство  надлежно  за  послове  саобраћаја,  а  на 
општинским  путевима  и  улицама  у  насељима  орган  јединице  локалне  самоуправе 
надлежан за послове саобраћаја. Према члану 158. Закона, под техничким регулисањем 
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саобраћаја  подразумевају  се  све  мере и  акције  којима се  утврђује  режим саобраћаја  у 
редовним  условима  и  у  условима  радова  на  путу,  а  нарочито:  усмеравање  и  вођење 
саобраћаја,  управљање  брзинама  у  функцији  густине  саобраћајног  тока,  ограничење 
брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних путева 
и  улица,  утврђивање  путева  и  улица  у  којима  се  забрањује  саобраћај  или  саобраћај 
одређене врсте возила, ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила, 
одређивање  простора  за  паркирање  и  заустављање  возила,  снабдевање,  усмеравање  и 
преусмеравање  корисника,  одређивање  безбедног  и  ефикасног  начина  регулисања 
саобраћаја  на  раскрсницама,  локација  аутобуских  стајалишта,  дозвољена  осовинска 
оптерећења, ради заштите животне средине и слично. Саобраћајно-техничким мерама у 
насељу уређује  се  режим саобраћаја  у редовним условима  и  у току радова на  путу,  а 
нарочито:  усмеравање  транзитног,  теретног,  бициклистичког,  пешачког  саобраћаја, 
утврђивање  путева  и  улица  намењених  јавном  превозу  путника,  начин  коришћења 
саобраћајних  трака  за  возила  јавног  превоза  путника,  ограничење  брзине  за  све  или 
поједине  категорије  возила,  одређивање  једносмерних  улица,  пешачких  зона,  зона 
успореног саобраћаја, Зона "30", зона школе, зона заштите животне средине, одређивање 
безбедног  и  ефикасног  начина  регулисања  саобраћаја  на  раскрсницама,  одређивање 
простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање 
корисника  и  слично.  За  спровођење  утврђеног  режима  саобраћаја  мора  се  израдити 
саобраћајни  пројекат  и  на  путу  поставити  саобраћајна  сигнализација  према  пројекту. 
Надлежни орган из члана 157. став 1. овог закона даје сагласност да је пројекат израђен у 
складу са утврђеним режимом саобраћаја. 
    Како  се  указала  потреба  за  уређивањем  услова  и  начина  обављања  комуналне 
делатности управљања и одржавања јавних паркиралишта, као и услова коришћења јавних 
паркиралишта на територији општине Сента, Одељење за грађевинске послове Општинске 
управе Сента je израдило предлог Одлуке о јавним паркиралиштима и исти је поднело 
Општинском већу општине Сента на разматрање и утврђивање.

             Данa 12.03.2013. године, Општинско веће општине Сента је својим Закључком под 
бројем 08-90/2013 утврдило предлог Одлуке о јавним паркиралиштима и исти је упутило 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање.

             На основу изнетих, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Одлуке о  
јавним паркиралиштима у предложеном тексту.


