
Н а ц р т 
 

На основу члана 2. ст. 3. тач.7. и члана 3. ст.1. тач. 7.  Закона о комуналним делатностима 
("Службени гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 60. Статута града Ужица 
("Службени лист града Ужица" број 4/2019), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
________ 2019. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
I Општа одредба 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се и обезбеђују услови и начин организовања послова на одржавању и 

коришћењу јавних паркиралишта и уређује се начин наплате накнаде за коришћење јавних 
паркиралишта на територији града Ужица. 
 
II Врсте паркиралишта 

Члан 2. 
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке, су посебно изграђени објекти и јавне 

површине одређене за паркирање возила. 
Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове Одлуке не сматрају се посебне површине за 

паркирање возила, које припадају одређеном објекту (предузећу, установи, такси стајалишту и др.). 

Члан 3. 
Јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена и повремена. 
Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене јавне површине намењене за 

паркирање возила и саобраћајне површине које су посебно одређене и обележене за паркирање 
возила. 

Привремена паркиралишта су привремено уређене јавне површине које се, до привођења 
намени утврђеној урбанистичким планом, користе за паркирање возила. 

Повремена паркиралишта су јавне површине у непосредној близини објекта у којима се 
одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време њиховог 
трајања. 

Члан 4. 
Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши наплата накнаде за коришћење, могу бити 

општа и посебна. 
Општа паркиралишта су јавна паркиралишта за чије коришћење се не врши наплата накнаде. 
Посебна паркиралишта су јавна паркиралишта за чије коришћење се врши наплата накнаде. 

Члан 5. 
На посебним паркиралиштима може да се врши контрола уласка и изласка. 
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и 

изградњом или постављањем објекта за наплату. 
 

Члан 6. 
С обзиром на врсту возила јавна паркиралишта могу да буду одређена за паркирање: 
1. путничких аутомобила, 
2. аутобуса, 
3. теретних моторних возила и прикључних возила, 
4. мотоцикла, бицикла са мотором и трицикла, 
5. камп приколица и лаких приколица. 



 

 

Члан 7. 
Посебном одлуком градског већа  одређују се  јавна паркиралишта по врстама, зонама, 

дозвољеном времену паркирања у тим зонама, начин наплате накнаде за коришћење посебних 
паркиралишта, као и друга питања у складу са одредбама ове Одлуке. 
 
III Обележавање паркиралишта 

Члан 8. 
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о саобраћајној сигнализацији.. 
Посебна паркиралишта поред обележавања из става 1. овог члана морају имати на видном 

месту истакнуто обавештење које садржи: зону, начин наплате накнаде за коришћење, као и 
временско ограничење коришћења паркиралишта. 

 
IV Обављање делатности паркиралишта 

Члан 9. 
За вршење послова из члана 1. ове одлуке Скупштина Града може основати  јавно комунално 

предузеће или њихово вршење поверити предузећу или предузетнику који за то испуњава услове, 
путем јавног конкурса (у даљем тексту: предузеће или предузетник). 

Члан 10. 
Услови под којима се предузећу или предузетнику може поверити  вршење делатности 

управљања, коришћења и одржавања паркиралишта, односно обавезе предузећа, начин обављања 
делатности, услови, поступак раскида уговора пре истека времена на које је закључен и друга 
питања, регулишу се посебном одлуком  Скупштине Града. 

Члан 11. 
Уговор из члана 9. став 2. ове Одлуке са предузећем или предузетником закључује 

градоначелник. 

Члан 12. 
Обављање делатности управљања, коришћења и одржавања паркиралишта поверава се на 

време до 5 година. 
Предузећу или предузетнику који преузима обавезу улагања средстава у делатност из става 1. 

овог члана, у складу са планом инвестиционог  улагања и уговором из члана 11. ове Одлуке, може се 
поверити обављање делатности на период до 25 година.  
 
V Одржавање и коришћење паркиралишта 
 

Члан 13. 
            Општа паркиралишта одржава, уређује, опрема, и обележава градска управа надлежна за 
послове саобраћаја. 

Предузеће или предузетник коме је поверена делатност управљања паркиралиштима је дужан 
да одржава, уређује, опрема, и обележава посебна паркиралишта. 

Средства за обављање послова из става 2. овог члана на посебним паркиралиштима обезбеђују 
се из средстава наплате накнаде за коришћење тих паркиралишта. 

Члан 14. 
Јавна паркиралишта могу да се користе за паркирање возила правних лица, физичких лица и 

предузетника (у даљем тексту: корисник). 

Члан 15. 
Право на бесплатно коришћење паркинг места уз поседовање повлашћене карте у форми 

налепнице (у даљем тексту налепница) могу остварити следеће особе са инвалидитетом: 



 

 

 
1. војни и цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидитета (проценат телесног оштећења 

100%,90%, 80%); 
2. војни и цивилни инвалиди рата V и VI групе инвалидитета  (проценат телесног оштећења 

70%, 60%) који имају оштећене   
доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак; 
3. које су оболеле од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле 

склерозе, 
4. које су оболеле од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, 
5. које имају оштећење доњих или горњих екстремитета најмање 70%, 
6. које имају губитак вида на оба ока -100%, односно смањење обостраног вида- 90%, 
7. које имају оштећење слуха најмање 70%, 
8. које су ментално недовољно развијене и особе са аутизмом, 
9. које су на хемодијализи, 
10. које су оствариле право на додатак за негу и помоћ другог лица. 
Поступак остваривања права на бесплатно коришење коришћење паркинг места из става 1. 

овог члана регулише се правилником који доноси Градско веће.  

Члан 16. 
Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање према врсти возила могу се користити 

само за ту врсту возила. 
Јавна паркиралишта за теретна моторна возила и аутобусе, морају бити опремљена у складу са 

законом. 

Члан 17. 
Градска управа надлежна за послове саобраћаја може, изузетно, одобрити резервацију 

паркинг места на општим и посебним паркиралиштима државним органима, органима Града, јавним 
службама и другим правним лицима и предузетницима. 

Услове за паркирање из става 1. овог члана утврђује градска управа надлежна за послове 
саобраћаја, посебним актом. 

 

Члан 18. 
На јавним паркиралиштима забрањено је: 
1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији, као и на други начин ометање коришћења јавних паркиралишта, 
2. паркирање нерегистрованог возила, 
3. остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без 

сопственог погона, пловних објеката, као и других ствари и предмета, 
4. заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања других возила, 
5. постављање ограде или сличне препреке без одобрења градске управе надлежне за послове 

саобраћаја, 
6. прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и оштећења јавног паркинга, 
7. продаја робе са паркираног возила и 
8. паркирање возила дуже од времена предвиђеног за паркирање. 
 

 
VI Наплата паркирања 
 

Члан 19. 
За коришћење посебног паркиралишта возач, односно власник возила, ако возач није 

идентификован,  је дужан да плати одговарајућу накнаду за одређено време коришћења. 
Висину накнаде из става 1. овог члана одређује предузеће или предузетник, на основу 

ценовника на који претходну сагласност даје Градско веће. 
За коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима лица из члана 15. став 2. 

ове Одлуке не плаћају накнаду. 



 

 

 
Члан 20. 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 
1. плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин, 
2. поступа у складу са дозвољеним временом коришћења паркинг места утврђеним актом из 

члана 7. ове Одлуке, 
3. користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом којима је означено паркинг место. 

Члан 21. 
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије, ватрогасна и комунална возила, 

кад у току интервентних акција користе посебна паркиралишта, не плаћају накнаду за коришћење. 

Члан 22. 
Поједини корисници (станари, инвалиди, корисници пословних простора) могу јавна 

паркиралишта користити као повлашћени корисници, под условима и на начин утврђен актом 
Градског већа. 

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана предузеће или предузетник издаје 
повлашћену паркинг карту, која се може користити искључиво за возило за које је ова карта издата. 

Повлашћена паркинг карта важи за одређена паркиралишта, наведена у паркинг карти, без 
временског ограничења. 

Повлашћени корисници из става 1. овог члана, посебна паркиралишта могу да користе само 
по једном основу. 

Члан 23. 
Куповином паркинг карте корисник стиче право коришћења паркинг места и прихвата 

прописане услове за коришћење посебног паркиралишта. 
Корисник посебног паркиралишта дужан је да истакне паркинг карту са унутрашње стране 

предњег ветробранског стакла возила или плати паркирање путем мобилног телефона. 
Предузеће или предузетник је дужно да у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке закључи уговор са телекомуникационим оператером који ће пружати услуге плаћања 
паркирања путем мобилног телефона. 

Предузеће или предузетник нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење 
или крађу возила. 

Члан 24. 
На посебним паркиралиштима наплата паркирања се врши по започетом сату или у дневном 

трајању, плаћањем сатне, вишесатне или дневне карте. 
Сатна паркинг карта важи са сваки започети сат према утврђеном времену коришћења. 
Сатна паркинг карта важи искључиво у зони за коју је купљена према утврђеном временском 

ограничењу.     
Вишесатна паркинг карта важи  искључиво у зони за коју је купљена и траје од тренутка 

издавања до краја дана у коме се врши наплата паркирања. 
Вишесатна паркинг карта се не може купити у зони са ограниченим временом паркирања. 
Дневна паркинг карта важи за све зоне у којима се врши наплата паркирања и траје од 

тренутка издавања до истог времена у првом следећем радном  дану у коме се врши наплата 
паркирања. 

Члан 25. 
Корисник посебног паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи по 

започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне или дневне карте, 
односно плаћањем услуге електронским путем. 

Корисник који је паркирао возило, а није се определио за коришћење услуге паркирања на 
начин из става 1. овог члана користи паркинг масто под условима који важе за паркирање у дневном 
трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне карте. 



 

 

Корисник који користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1.овог члана, 
истеком времена коришћења паркиралишта може наставити  коришћење паркинг места под условима 
и на начин из става 2. овог члана. 

Члан 26. 
Контролу паркирања, односно исправност коришћења посебног паркиралишта врши 

овлашћени контролор предузећа или предузетника. 
Контролор предузећа или предузетника има службену легитимацију коју издаје предузеће или 

предузетник и мора носити службено одело. 
Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује предузеће или предузетник 

посебним актом. 

Члан 27. 
Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје овлашћени 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 дневне карте на начин из става 2. овог члана сматра се 

уредном и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже 
плаћање дневне паркинг карте. 

Сматра се да је корисник поступио по примљеном налогу ако је платио дневну паркиг карту у 
року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу. 

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 4. овог члана, предузеће или 
предузетник ће покренути поступак наплате потраживања.         

 
VII Давање у закуп појединачних посебних паркиралишта 

Члан 28. 
              Предузеће или предузетник коме су поверени послови управљања јавним паркиралиштима 
на име коришћења посебних јавних паркиралишта у обавези је да плаћа закупнину у износу који 
утврђује Градско веће посебном одлуком, о чему се закључује посебан уговор. 
         Предузеће или предузетник коме су поверени послови управљања јавним паркиралиштима на 
име коришћења посебних јавних паркиралишта у обавези јe да  једном годишње спроводи 
анкетирање корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга и резултате 
доставља градској управи града Ужица надлежној за комуналне послове. 
 

Члан 29. 
                Појединачна посебна јавна паркиралишта, могу се дати у закуп и другом предузећу или 
предузетнику, на основу конкурса, уколико се на тај начин обезбеђује повећање капацитета 
паркиралишта изградњом привремених монтажних објеката. 
  Градско веће се овлашћује за доношење решења о давању у закуп појединачног посебног 
паркиралишта на основу ког расписује  конкурс,  спроводи  поступак и врши избор најповољнијег 
понуђача.  
 Решење из става 2. овог члана Градско веће доноси на основу прибављеног мишљења градске 
управе у чијој надлежности су послови урбанизма и Савета за саобраћај. 

Члан 30. 
 Уговор о закупу појединачног посебног паркиралишта се закључује на 5 година, с тим што се 
може продужити на још 5 година уколико је закупац извршио све обавезе. 

Члан 31. 
 На основу  уговора о закупу појединачног посебног паркиралишта закључиће се анекс 
уговора који је закључен са Јавним предузећем "Биоктош" ком је поверено вршење  делатности 
управљања јавним паркиралиштима. 

  
VIII Надзор 



 

 

Члан 32. 
 Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа града Ужица надлежна за 
комуналне послове. 
 Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција у 
складу са законом и овом Одлуком. 
 Контролу примене ове Одлуке врши комунална полиција у складу са законом. 
 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, односно комунални полицајац у 
вршењу контроле је овлашћен да у складу са законом и овом Одлуком нареди извршење утврђених 
обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да предузме друге мере за које је 
законојм овлашћен. 
 Комунални инспектор, односно комунални полицајац овлашћен је да изда прекршајни налог 
када је за прекршај предвиђена новчана казна у фиксном износу. 
 
IX Казнене одредбе 

 
Члан 33. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или предузетник ако: 
1. на прописан начин не обележава паркиралишта (чл. 8.Одлуке) 
2. не одржава, не уређује, не опрема и не обележава паркиралишта (чл. 12. Одлуке). 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 6.000,00 динара одговорно 

лице у предузећу или код предузетника. 

Члан 34. 
Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно 

лице ако: 
1. користи јавно паркиралиште супротно одредбама чл. 15. 16. и 18. Одлуке 
2. не поступи у складу са одредбом члана 20. Одлуке 
3. користи повлашћену паркинг карту супротно члану 21. став 1. тачка 2. Одлуке 
4. поступи супротно одредби члана 23. став 2. и члана 17. Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном 

лицу новчаном казном од 5.000,00 динара. 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000,00 

динара. 
 
X Прелазне и завршне одредбе  

Члан 35. 
Градско веће донеће Правилник о одређивању зона и тарифа за паркирање и Решење  о 

одређивању посебних паркиралишта у року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

До доношења Правилника о одређивању зона и тарифа за паркирање и решења  о одређивању 
посебних паркиралишта примењиваће се Одлука о одређивању посебних паркиралишта. 

Члан 36. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима 

(„Службени лист града Ужица“, број 6/09, 18/12, 20/13 и 10/17) 

Члан 37. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Митровић 


