
 
 
 

 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008), 
 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 23.10.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о измени и допунама Oдлуке о управљању 
јавним паркиралиштима. 
 
 II Предлог одлуке о измени и допунама Oдлуке о управљању јавним 
паркиралиштима, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Игор Војиновић, члан Градског већа Града Ниша, 
Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај Градске управе Града Ниша и Дејан Димитријевић, директор ЈКП 
„Паркинг-сервис“ Ниш.  
  
 
 
Број: 1014-5/2019-03 
У Нишу, 23.10.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 
 



 На основу чланa 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' 
брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 

Скупштина Града Ниша, на седници од ______________. године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о управљању јавним паркиралиштима (“Сл. лист Града Ниша” брoj 
139/2017), у члану 23. став 7. – брише се. 

 
Члан 2. 

 
 После члана 23.додаје се члан 23 а који гласи : 
 

„Члан 23а. 
 Ако је налог за плаћање дневне карте издат за возило за које је од стране предузећа 
утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге по основу 
најмање два издата налога, као и да није могуће идентификовати возача, односно власника 
возила преко евиденције надлежног државног органа Републике Србије и да није могуће 
покренути поступак за наплату потраживања, предузеће је овлашћено да, ради наплате 
доспелих потраживања задржи паркирано возило у складу са законом.  
 Задржавање возила из става 1. овог члана, врши се уклањањем возила са јавног 
паркиралишта на место које је за то одређено или постављањем уређаја којима се спречава 
одвожење возила.  
 Када возач, односно власник измири сва доспела потраживања, трошкове 
премештања возила и лежарине, односно трошкове блокаде и деблокаде возила и 
предузећу достави доказ о извршеном плаћању, предузеће ће омогућити преузимање 
возила или извршити деблокаду возила.  
 Приликом блокаде возила, предузеће ће на стаклу возачевих врата поставити 
налепницу са обавештењем да је возило привремено блокирано, са упутством шта возач 
треба да учини, како би се извршило скидање уређаја и са упозорењем да возило може 
бити уклоњено.  
 Пре почетка блокаде, деблокаде и уклањања возила, предузеће сачињава 
фотографију (фото-запис), као доказ о стању возила.  
 Штету насталу на возилу за време блокаде, деблокаде и приликом уклањања 
блокираног возила, сноси предузеће.“ 
 

Члан 3. 

 У члану 24, после става 1. додају се ставови 2, 3. и 4. који гласе : 



 „Уколико забрањену радњу из става 1. тачка 1) - 5) овог члана није извршио 
власник, односно корисник возила, обавезан је да, у року од осам дана, да потпуне и тачне 
податке о идентитету лица коме је омогућено управљање возилом и доказ на основу којег 
се на неспоран начин може утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време.  
 Доказом из става 2. овог члана сматраће се и писана изјава оверена од стране 
надлежног органа којом лице, чије је податке дао власник, односно корисник возила, 
потврђује да је управљало возилом у одређено време. 
 Изузетно од одредбе става 2. овог члана, власник, односно корисник возила неће 
одговарати уколико докаже неовлашћену употребу возила.” 

Члан 4. 

 После члана 28. додаје се члан 28а који гласи: 

„Члан 28а. 

 У вршењу надзора и контроле паркирања на јавном паркиралишту, комунални 
полицајац је овлашћен за предузимање мера уклањања, односно премештања возила, као и 
постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, ради спречавања угрожавања 
безбедности учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја.  
 Мере и овлашћење из става 3. овог члана, комунални полицајац предузима када 
затекне возило паркирано или заустављено супротно одредбама закона којим се уређује 
безбедност саобраћаја на путевима, односно када на месту на коме је дозвољено 
заустављање и паркирање возила, затекне одбачено возило.  
 Комунални полицајац, када уочи непрописно паркирано или заустављено возило, 
наредиће возачу да одмах уклони возило под претњом принудног извршења, а када возач 
није присутан на лицу места доноси решење у писаној форми, којим налаже уклањање 
возила у року који не може бити краћи од једног минута.  
 Решење из става 3. овог члана, комунални полицајац поставља на предње  
ветробранско стакло возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу.   
 У случају када комунални полицајац уочи одбачено возило, поступиће у складу са 
одредбама ст. 3. и 4. овог члана, које се односе на непрописно паркирано или заустављено 
возило, а када возач није затечен на лицу места.  
 Уколико возач, односно власник одбаченог возила у остављеном року прописаним 
законом не уклони, односно не премести возило, комунални полицајац издаће налог за 
уклањање возила.  
 Уклањање возила на територији града обавља вршилац комуналне делатности 
овлашћен за организацију функционисања, управљања и одржавања јавних паркиралишта 
о трошку возача или власника, односно корисника возила.  
 Комунални полицајац издаје вршиоцу комуналне делатности налог за постављање 
уређаја којима се спречава одвожење возила (блокирање возила) у случају када уочи 
непрописно паркирано возило које се из техничких разлога не може уклонити.
 Уколико комунални полицајац открије прекршај путем видео надзора или фото-
записа може, када за то постоје услови, да у електронској форми донесе решење, односно 
изда налог, у складу са законом.  
 На садржину решења, односно налога, на утврђивање места непрописног 
паркирања, односно заустављања возила, на поступак уклањања, премештања и блокирања 



возила, као и на штету насталу на возилу за време уклањања возила сходно се примењују 
одредбе акта којим се ближе уређује начин вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја на путевима, као и вођење обавезних евиденција о примени посебних мера и 
овлашћења.  
 Против решења комуналног полицајца може се изјавити жалба Градском већу 
Града Ниша у року од 15 дана од дана достављања решења.  
 Комунална полиција води евиденције о примени мера и овлашћења уклањања, 
односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се спречава одвожење 
возила приликом остваривања надзора и контроле паркирања на територији града сходно 
одредбама акта којим се ближе уређује начин вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја на путевима, као и вођење обавезних евиденција о примени посебних мера и 
овлашћења.“ 

Члан 5. 

 У члану 29. став 4. број: “6.000,00“,  замењује се бројем: “5.000,00“. 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша". 

Број: _________________ 

У Нишу, ______________ 

 

    СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

                      ПРЕДСЕДНИК 

                         Мр Раде Рајковић 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
  
  
 Предложеном изменом и допунама Одлуке о управљању јавним 
паркиралиштима  („Сл.лист града Ниша“ бр.139/2017), у складу са чланом 36. 
Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018),  овлашћује се вршилац комуналне делатности да као 
поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама налази дужниково 
возило, ствар и други предмет уклоњен по налогу надлежног органа, задржи 
док му не буде исплаћено потраживање. 
 Предложеном Одлуком, у члану 23а регулише се случај када је налог за 
плаћање дневне карте издат за возило за које је од стране предузећа утврђено 
да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге по 
основу најмање два издата налога, као  и да није могуће идентификовати 
возача, односно власника возила преко евиденције надлежног државног 
органа Републике Србије и није могуће покренути поступак за наплату 
потраживања, и овлашћује предузеће да, ради наплате доспелих потраживања, 
задржи паркирано возило у складу са законом. 
 Такође, наведеном Одлуком је извршено усаглашавање са Законом  о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 
број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - 
други закон, 9/2016 - Одлука УС РС,  24/2018 41/2018, 41/2018 - други 
закон, 87/2018 и 23/2019), којим је у члану 278, прописано да мере уклањања, 
односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се спречава 
одвожење возила, налаже и предузима и комунални полицајац, приликом 
остваривања надзора и контроле паркирања, у складу са законом, 
подзаконским прописима и прописима јединице локалне самоуправе.  
 Чланом 28а прописан је поступак у случају када комунални полицајац у 
вршењу надзора и контроле паркирања на јавном паркиралишту уочи 
непрописно паркирано или заустављено возило и утврђена су овлашћење 
комуналног полицајца.  
 Имајући у виду висину казне која је прописана Законом о безбедности 
саобраћаја за паркирање односно заустављање возила супротно забрани из 
члана 62. Закона, то је и висина казне прописане Одлуком о управљању 
јавним паркиралиштима, за поступање супротно члановима 16,17 и 24 одлуке, 
утврђена у износу од 5.000,00 динара.  
 На нацрт наведене Одлуке, Служба за послове Скупштине Града дала је 
мишљење број 316/2019-22 од 27.09.2019.године. 
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 На основу наведеног, а имајући у виду иницијативу ЈКП“Паркинг-
сервис“-Ниш, број 1917/19 од 12.09.2019. године, израђен је нацрт Одлуке о 
измени и допунама Одлуке о управљању јавним паркиралиштима. 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

                                     СЕКРЕТАР 

                                        Владислава Ивковић 



ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  
(„Службени лист Града Ниша“, број 139/2017 ) 
-преглед чланова који се мењају и допуњују  - 

 
 

 Члан 23.  
 

 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 возилo, на 
предње ветробранско стакло. 
 Достављање налога за плаћање дневне паркинг карте на начин из става 2 овог члана сматра 
се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не 
одлаже плаћање дневне паркинг карте. 
 Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је платио 
дневну паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу. 
 Ако корисник паркиралишта не плати дневну паркинг карту, у року из става 4. овог члана, 
дужан је осим износа цене дневне паркинг карте, у наредних осам дана, платити и стварне 
трошкове предузећа и законску затезну камату, на шта ће у налогу бити упозорен.  
 Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 5 овог члана,  предузеће  ће 
покренути  поступак наплате потраживања. 

У случајевима када није могуће извршити идентификацију корисника јавних паркиралишта 
Предузеће може, ради омогућавања несметаног коришћења јавних паркиралишта, да уклони, 
премести возило, односно да постави уређај којим се спречава одвожење возила, по налогу 
надлежног органа. 
 
 

Члан 24. 
 

 На јавним паркиралиштима забрањено је:   
 1) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 
сигнализацији (паркирање на резервисаном паркинг месту, ометање коришћења паркиралишта и 
др.),  
 2) паркирање возила које није регистровано, односно чијој регистрационој налепници је 
истекао рок важења и паркирање возила на којима регистарске таблице односно регистрационе 
налепнице нису постављене на прописан начин, 
 3) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без 
сопственог погона, 
 4) вршити заузимање паркинг места путем ограђивања, постављањем препрека или на 
други начин ометање паркирања других возила, 
 5) прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног 
паркинга. 
 
      Члан 28.  
 
 Комунално-полицијске послове обавља комунални полицајац. 
 Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом 
утврђених овлашћења, поступа  у складу са овлашћењима  утврђеним овом одлуком. 
 Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду 
прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган. 
 
 
          
  

 



     
     Члан 29. 
 
 Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво 

или друго правно лице ако: 
1.   користи општа паркиралишта супротно одредбама члана 16, 
2.   користи општа паркиралишта супротно одредбама члана 17, 
3.   поступа супротно одредбама члана 24. 
  
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 12.000,00 динара 

одговорно лице у правном лицу. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

20.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 

6.000,00 динара. 
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