
На основу члана  2, члана  4.став  2, члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник  
РС“, бр.16/97 и 42/98)и  члана 63. Статута  града Чачка („Службени лист  града Чачка“,бр.3/2008),
 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној дана 13. и 15. сетембра 2011. године,  донела је
 
 
 
 

О    Д    Л    У    К   У
 

О   ЈАВНИМ   ПАРКИРАЛИШТИМА
 
 

I.  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ
 
 

Члан   1.
 
Овом  Одлуком  уређују  се  услови  и  начин  организовања  послова  у  обављању  комуналне  делатности 
коришћења,  уређења  и  одржавања  јавних  паркиралишта  и  услови  за  обављање  послова  уклањања, 
премештања   и одношења непрописно паркираних и напуштених возила на територији града Чачка као и 
послови постављања уређаја којима се спречава одвожење возила.
Послове постављања уређаја којима се спречава одвожење возила предузеће ће обављати на начин и по 
поступку који пропише надлежни орган.
 

Члан   2.
 

Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Oдлуке су посебно изграђени објекти и површине одређене за 
паркирање моторних возила.
Јавним паркиралиштима у смислу ове Одлуке не сматрају се посебни простори за паркирање моторних 
возила који припадају одређеном објекту (предузеће, установа, такси стајалишта и др.).
 

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 друге  (ван  уличне)  површине,  посебно уређене  или изграђене и 
обележене за паркирање моторних возила, за чије се коришћење може вршити наплата накнаде.
Посебна паркиралишта су јавна паркиралишта  (објекти и површине) изграђени и уређени   за паркирање 
моторних возила  са  контролисаним уласком и  изласком возила и  за  чије  коришћење  се  врши наплата 
накнаде.
Паркинг место је означени део паркиралишта  искључиво намењен за паркирање једног возила.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или 
постављањем, објекта за наплату.
 

Члан   4.
 
Јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена или повремена.
Стална паркиралишта су посебно изграђене  и обележене јавне површине, саобраћајне површине  и објекти 
намењени за паркирање возила .
Привремена паркиралишта су привремено уређене јавне површине које се, до привођења намени утврђеној 
урбанистичким актима, користе за паркирање возила.
Повремена  паркиралишта  су  јавне  површине  у  непосредној  близини  објеката  у  којима  се  одржавају 
спортске, уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време њиховог трајања.
 

Члан   5.
 
Јавна паркиралишта се обележавају саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности 
саобраћаја.



Посебна  паркиралишта,  поред  обележавања  из  става  1.  ове  одлуке,  морају  имати  на  видном  месту  
истакнуто обавештење које садржи:  зону, категорију возила која се могу паркирати, начин наплате накнаде 
за коришћење, као и временско ограничење коришћења јавног паркиралишта.
На јавним паркиралиштима (општим и посебним ) поред саобраћајне сигнализације из става 1.овог члана, 
на видном месту мора бити истакнуто обавештење о условима паркирања прописаниним овом Одлуком.
 

Члан   6.
 

Комуналну делатност одржавања, коришћења  и управљања јавним паркиралиштима на територији града 
Чачка обавља  јавно предузеће које је Град основао/у даљем тексту: предузеће/.
Предузеће  мора  да  испуњава  услове  за  обављање  комуналне  делатности  прописане  законом и  другим 
прописима.
Предузеће је дужно да плаћа комуналну таксу  која се одређује Одлуком о локалним комуналним таксама.
 
 

II.  РАЗВРСТАВАЊЕ  ПАРКИРАЛИШТА  ПО ЗОНАМА
 
 

Члан   7.
 
Паркиралишта из члана  4. ове одлуке разврставају се по зонама, и то:
 
Екстра      зона      коју чине паркиралишта у улицама:
 
-    Жупана Страцимира
-    Кужељева
-    Железничка  /од улице Кужељеве  до Скадарске улице/
 
Прва      зона   коју чине:
 
-    Затворени паркинг  ''Лучна зграда''
-    Затворени паркинг у улици Скадарској
-    Улица Хајдук Вељкова
-    Улица Богићевићева
-    Добрачина 
-    Кренов пролаз
 
Друга      зона    коју чине улице:
 
-    Др. Драгише Мишовића  /од улице Железничке до улице Цара Лазара/
-    Филипа Филиповића
-    Браће Глишић
-    Железничка  /поред парка код аутобуске станице/
-    Обилићева
-    Синђелићева 
-    Карађорђева
-    Затворени паркинг  ''такси станица''
 
Трећа  зона  коју чине улице:
 
-    Светозара  Марковића
-    Рајићева
-    Ломина
-    Бате Јанковића
-    Немањина
-    Краља  Петра Првог/од почетка улице-кућни бр.2  па до улице Цара Душана/
-    Веселина Милекића  /поред градског парка/
-    Цара  Душана
-    9  Југовића
-    Јаше Продановића



-    Светог  Саве
-    Синђелићева   I , IIи  III
-    Курсулина
-    Обилићева / од Цара Лазара до  Немањине/
-    Учитељска
-    Амиџина 
-    Пошта  II
 
 

Члан  8.
 
Радно време паркиралишта уређује предузеће својом одлуком.
У првој, другој и трећој зони време паркирања није ограничено.
У екстра зони време паркирања је ограничено на  60 минута.
 
Након истека дозвољеног времена паркирања корисник возила је дужан да изврши нову уплату  с тим што 
се време паркирања може продужити највише за један сат.
Након  истека  дозвољеног  времена  паркирања  корисник  возила је  дужан  да  возилом напусти  зонирано 
подручје, под претњом принудног одношења возила.
 
 
 
 

III.ОДРЖАВАЊЕ  И  КОРИШЋЕЊЕ  ПАРКИРАЛИШТА
 
 
 

Члан   9.
 
Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема и обележава јавна паркиралишта.
Средства  за  обављање  послова  из  става  1.овог  члана  на  посебним  паркиралиштима  обезбеђују  се  из 
средстава наплате накнаде за коришћење паркиралишта.
  

Члан  10.
  

Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом Одлуком, користе се за паркирање моторних возила 
правних , физичких лица и предузетника.                   
Корисником паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач 
није идентификован  /у даљем тексту: корисник).
Корисник  паркиралишта  дужан  је  у  свему  да  поступа  у  складу  са  обавештењем  о  коришћењу јавног 
паркиралишта.
 

Члан   11.
  
Предузеће је дужно да на паркиралиштима   одреди и посебно обележи паркинг места за возила инвалидних 
лица.
Паркинг места за инвалидна  лица могу да користе:
 
-     инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом,
-    лица оболела од дистрофије,параплегије, квадриплегије и церебралне парализе која за кретање користе 
инвалидска колица,
-     лица која имају оштећење вида најмање  90 %,
-     лица  која  имају  право  на  пратиоце,  туђу  негу  и  помоћ  а  којима  је  ово  право  утврђено  решењем 
надлежног органа,
-     лица која су власници или корисници возила која имају уграђене ручне команде,
-     лица на дијализи.
На  основу  писаног  захтева,  приложене  медицинске  документације  и  решења  надлежног  органа  о 
утврђивању категорије инвалидности  предузеће инвалидном лицу из става 2.овог члана издаје картицу за 
бесплатно коришћење паркинг места и налепницу за означавање возила ове категорије корисника.
 
 



 
IV. РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА

 
  

Члан   12.
 
Под резервацијом паркинг места подразумева се коришћење одређеног, посебно  обележеног или уређеног 
паркинг места на јвном паркиралишту, у временском периоду од најмање  30  дана.
Резервацију паркинг места на јавном паркиралишту могу извршити, на основу поднетог захтева, правна 
лица  и предузетници.
 

Члан  13.
 

Захтев за резервацију  подноси се предузећу које управља паркиралиштима и  треба да садржи: предлог 
локације за резервисана парткинг места, број места за резервацију, време за које се тражи резервација,  као 
и доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника.
 

V.НАПЛАТА  ПАРКИРАЊА
 

 
Члан  14.

 
Наплата  паркирања  за  коришћење  јавних  паркиралишта  врши  се  куповином  карте  код  инкасанта, 
куповином карте на паркомату или неком од продајних места у граду,  узимањем жетона или магнетне 
картице на паркомату или слањем  СМС поруке.
Наплата  накнаде за коришћење паркиралишта  врши се по сваком започетом часу или по дану /дневна 
паркинг карта/.
Наплата накнаде за коришћење паркиралишта врши се радним данима.
  

Члан   15.
 
За коришћење посебног  паркиралишта корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду,  коју утврђује 
предузеће, за одређено време коришћења.
Висину накнаде одређује предузеће на основу ценовника на који сагласност даје Скупштина града.
 

Члан   16.
 
Возила хитне медицинске помоћи, полиције,  војске Србије, ватрогасна возила, кад у току интервентних 
акција користе посебна паркиралишта, не плаћају накнаду за коришћење.
Државни органи и организације, органи и организације локалне самоуправе, возила центра за социјални 
рад, када у обављању делатности користе опште паркиралиште не плаћају паркирање.
 

Члан   17.
 
Поједини  корисници  (станари,  инвалиди,  корисници  пословног  простора)  могу  посебна  паркиралишта 
користити као повлашћени корисници. 
 
Повлашћеним корисницима из става 1.овог члана предузеће издаје повлашћену паркинг карту која се може 
користити искључиво за возило за које је ова карта издата.
Физичком лицу и предузетнику се може издати највише једна   а правном лицу три повлашћене паркинг 
карте.
Предузеће може одобрити коришћење паркинг места на јавном паркиралишту за потребе такси стајалишта 
уз наплату накнаде за коришћење паркинг места.
Повлашћени корисници из  става  1.овог  члана,  посебно паркиралиште могу да  користе  само по  једном 
основу.
 

Члан  18.
 
Контролу паркирања, односно исправности коришћења јавних паркиралишта врши овлашћени контролор 
предузећа ( у даљем тексту: контролор).



Контролор предузећа имаслужбену  легитимацију и носи  службено  одело.
Изглед легитимације и службеног одела контролора  утврђује предузеће посебним актом.
 

Члан  19.
 
За коришћење услуге јавног паркиралишта корисник је дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту 
или да паркирање плати електронским путем  (путем мобилног телефона), што евидентира предузеће. 
Корисник паркиралишта дужан је да:
 
1.   купи паркинг карту,
2.   на унутрашњој страни предњег ветробранског стакла видљиво истакне купљену паркинг карту,
3.   правилно унесе потребне податке о времену паркирања у паркинг карту,
4.   користи паркинг карту која одговара зони и категорији паркиралишта и возилу за који 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 сигнализацијом којом је означено 
јавно паркиралиште,
7.   поступа у складу са условима другог начина плаћања.
 

Члан  20.
 
Куповином  паркинг  карте  (или  плаћањем  паркинг  места  на  други  начин)  корисник  стиче  право  на 
коришћење паркинг места и прихвата услове за коришћење јавног  паркиралишта.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила.
 

Члан 21.
 
Корисник који поступа супротно одредбама  члана 19.став 1.тачке 1-5. и 7.ове Одлуке, дужан је да плати 
доплатну карту.
Налог за плаћање доплатне паркинг карте ( у даљем тексту: налог) издаје овлашћени  контролор предузећа 
и уручује га кориснику.
 
У циљу лакше идентификације корисника,  контролор  је дужан да фотографише  аутомобил корисника за 
који пише доплатну карту.
Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, налог причвршћује на возило корисника.
Достављање налога  за  плаћање  доплатне  карте  на  начин из   става  3.овог  члана,  сматра  се  уредним и 
касније  уништење  или  оштећење  налога  нема  утицаја  на  ваљаност  достављања  и  не  одлаже  плаћање 
доплатне паркинг карте.
Корисник паркирања дужан је да поступи по примљеном налогу и плати доплатну паркинг карту, у року од  
8  дана од дана достављања, на начин назначен у налог.
 

Члан   22.
 
На јавним паркиралиштима забрањено је:
 
1.    паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији каo и на 
други начин ометање коришћења јавног паркиралишта,
2.    паркирање нерегистрованог возила,
3.    остављање неисправног и хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона, као 
и других ствари и предмета,
4.    заузимање паркинг места путем ограђивања или ометања 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 уништавања јавног паркинга.
 

 



VI. УКЛАЊАЊЕ  НЕПРОПИСНО  ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
  

Члан   23.
 
Предузеће  обезбеђује  возило,  опрему и  запослене  за   уклањање  непрописно паркираних и  напуштених 
возила  на  подручју  града  Чачка,  ограђени  простор  за  чување  возила  и  дежурну  службу  за  чување  и 
издавање возила.
 

Члан   24.
 

Потребу   уклањања   возила  утврђује  овлашћено  лицеМУП-а,  полицијска  управа  у  Чачку,  комунални 
полицајац  или комунални инспектор надлежне градске управе (у даљем тексту: овлашћено лице), у оквиру 
надлежности одређене законом и другим прописима.
По утврђеној потреби за уклањање возила, овлашћено лице издаје  предузећу налог за уклањање  возила.
Уз налог за уклањање возила, овлашћено лице прилаже фотографију возила са места прекршаја и записник 
о стању возила пре уклањања.
Штету на возилу, које се уклања, насталу у току уклањања  или чувања сноси предузеће.
Овлашћено лице дужно је да присуствује приуклањању  возила.
  

Члан    25.
 

У случајевима када се јавно паркиралиште користи супротно одредбама ове Oдлуке, комунални  инспектор 
наредиће  возачу,  ако  је  присутан,  да  одмах  уклони  возило  са  паркиралишта,  под  претњом  принудног 
извршења.
Уколико се корисник не налaзи на лицу места, комунални инспектор ће донети  решење којим ће наредити 
да се возило уклони у одређеном року, под претњом принудног извршења. Ово решење се причвршћује на 
возило уз назначење дана и часа када је причвршћено, а тиме се сматра да је достављање извршено.
Принудно извршење из става  1 .и  2. овог члана спроводи се по донетом закључку о дозволи извршења од 
стране комуналног инспектора, употребом специјалног возила.
 

Члан   26.
 
Трошкови уклањања возила по налогу комуналног инспектора употребом специјалног возила наплаћује се 
кориснику према ценовнику који утврђује предузеће.
Наплаћени трошкови уклањања возила приход су предузећа.
 

Члан   27.
 
Поступакуклањања  возила започиње  одмах по добијању налога  овлашћеног лица. 
Поступак  уклањања   возила сматра  се  започетим када  се  на позив овлашћеног  лица започне подизање 
возила на специјално  возило за уклчањање  возила.
За уклањање, одвожење и чување возила корисник плаћа накнадуутврђену ценовником на који  сагласност 
даје Скупштине града.
Након плаћања накнаде из става 3.овог члана корисник може преузети возило.
Корисник који је одбио да плати накнаду,  а преузме возило, дужан је да плати накнаду за уклањање   у 
двоструком износу, у поступку пред надлежним судом.
Налог за плаћање из става 4.овог члана  има снагу веродостојне исправе у поступку судског извршења.
За напуштена возила и возила која корисници нису преузели, предузеће прописује услове под којима се 
возило може преузети.
 

Члан   28.
 
Предузећe  је  дужно,  да  приликом  уклањања  погрешно  паркираних  и  заустављених  возила  и  њиховог  
одвожење до места чувања, поступа са пажњом доброг домаћина, да возило чува од оштећења, брижљиво 
са њим рукује и обезбеди чување возила на простору посебно одређеном за ту намену.
Уколико власник погрешно паркираног и заустављеног возила дође до тренутка одвожења возила, возило 
ће се вратити власнику уз плаћање паушалног износа накнаде, која се одређује на начин предвиђен овом 
одлуком.
 

Члан   29.
 



Предузеће је дужно да уклоњено и одвежено возило чува до тренутка предаје власнику. 
Власник је дужан, да пре преузимања возила предузећу  накнади трошкове одвожења и чувања возила.
Уклоњено  и  одвежено  возило,  чији  власник  одбија  да  плати  трошкове  одвожења  и  чувања,  или  чији 
власник не дође да преузме возило у року од  6  месеци од дана његовог одвожења, чуваће се до момента 
док трошкови његовог чувања не достигну његову процењену вредност.
 
Процену  вредности  возила  извршиће  трочлана  комисија  предузећа  уз  прибављени  налаз  овлашћеног 
вештака саобраћајне струке.
По истеку времена до кога је дужно чувати возило, предузеће може продати возило јавним надметањем,  а 
од продајне цене наплатити трошкове одвожења, чувања и продаје возила.
 
 

VII.   НАДЗОР
 

Члан   30.
 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада предузећа врши градска управа у чијој 
надлежности су послови саобраћаја  и комунална полиција.
Послове  инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши 
 градска управа надлежна за послове инспекцијског надзора.
 
 

VIII.  КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ
 
 

Члан   31.
 
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако:
-   на прописани начин не одржава, не уређује, не опрема и  обележава посебна  паркиралишта у складу са 
одредбама  чланa 5.став 2.и 3. ове Одлуке,
-   не  одржава  у  исправном стању паркиралишта,  саобраћајне  знакове  и  ознаке  на  паркиралиштима,  у 
складу са одредбама члана 9. ове Одлуке,
-   не изврши уклањање и одвожење возила, до места чувања у складу са одредбама члана  29. Ове Одлуке.
 
Новчаном казном у износу од2.500,00 до 25.000,00 динараказниће се за пректшај из става 1.овог члана 
одговорно лице у предузећу.
 

Члан   32.
 
Новчаном казном у износу50.000,00 до 500.000,оо динара казниће се за прекршај правно лице ако користи 
јавно паркиралиште супротно одредбама члана 14.и  21.ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за 
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 
1.овог члана.
Новчаном казном у износу од  5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 
1.овог члан
 

Члан   33.
 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се на лицу места правно лице ако користи јавно 
паркиралиште супротно одредбама члана 11. и 20.ове Одлуке.
 
Новчаном казном у износу од 1.000,00 динара казниће се на лицу места и одговорно лице у правном лицу за 
прекршај из става 1.овог члана.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 динара казниће се на лицу места физичко лице за прекршај из става 
1.овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се на лицу места предузетник за прекршај из става 
1.овог члана.
 



Члан   34.
 
Новчану казну из члана 33.ове Одлуке наплаћује комунални инспектор,односно комунални полицајац од 
лица које затекне у прекршају о чему издаје потврду у којој се назначује ко је прекршај учинио и висина 
изречене казне.
 
 

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
 

Члан  35.
 
Ступањем на снагу ове одлуке  престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима („Сл.лист општине 
Чачак“,бр.3/2001, 9/2001, 6/2002, 3/2004, 11/2004 и „Сл.лист града Чачка“, бр.11/2008).
 

Члан 36.
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“.
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