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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 06.10.2021. 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 

 

 



 

  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 

06.10.2021. 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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                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

 

 

 

 



На основу члана 2. став 3. тачка 7. и члана 4. став 3. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 36. тачка 6. 

и члана 128. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20-пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 

дана ________ 2021. 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 и 4/21), у члану 6. став 1. речи: ''Предузеће, односно 

предузетник'' замењују се речима: ''управљач пута''. 

 

Члан 2. 

 У члану 7. речи: ''обезбеђују се из средстава Предузећа, односно предузетника'', 

замењују се речима: ''обезбеђује управљач пута''. 

 

Члан 3. 

У члану 10. став 1. мења се и гласи: 

 ''Општа, посебна и привремена паркиралишта могу се, изузетно, на захтев 

корисника, односно закупца паркинг простора, а на образложени предлог 

Предузећа, односно предузетника, привремено користити за друге намене (за 

потребе забавних, културних и спортских манифестација, као и за постављање 

летњих башти).'' 

У истом члану, после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

''Накнаду за коришћење паркиралишта из претходног става, сноси корисник, 

односно закупац, према Ценовнику Предузећа.'' 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

 

Члан 4. 

 У члану 11. став 3. у тачки 2. иза речи: ''Народног фронта'' додају се зарез и речи: 

'', Др Мирослава Тирше''. 

 У истом ставу, у тачки 6. иза речи: ''базена'' додају се речи: ''и паркинг простор 

око градског купалишта ''Пескара''''. 

 У истом ставу, после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи: 

  ''7. Зона повремених паркиралишта у улици 6. маја и Стрелишној улици (преко 

пута манастира Свете Меланије).'' 

 

Члан 5. 

 У члану 13. став 3. иза речи: ''паркинг месту'' бришу се зарез и речи: '', односно 

истицањем паркинг карте''. 

 У истом члану, после става 3. додају се ст. 4, 5. и 6. који гласе: 

  ''Контрола и наплата паркирања на општим паркиралиштима, врши се сваког 



радног дана у времену од 07,00ч до 21,00ч, а суботом од 07,00ч до 15,00ч. Недељом 

се паркирање не наплаћује. 

Контрола и наплата паркирања на посебним паркиралиштима врши се 24 часа. 

За време забавних, спортских и других манифестација у организацији града 

Зрењанина, као и манифестација које организују други организатори, паркирање се 

наплаћује за све дане трајања манифестације у времену од 07,00ч до 23,00ч.'' 

 

Члан 6. 

 У члану 14. став 3. брише се. 

 

Члан 7. 

 У члану 17. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

  ''Уколико Предузеће, односно предузетник, контролу наплате паркирања врши 

путем SCANCAR возила, возила за која није плаћено паркирање се снимају, а 

кориснику паркиралишта се на кућну адресу препорученом поштом, доставља 

посебна паркинг карта (ППК), ради регулисања плаћања паркирања.''  

 У истом члану, досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

 

Члан 8. 

 У члану 18. у ст. 3. и 4. иза речи: ''инспектора'' додају се речи: ''и комуналног 

милиционара''. 

 

Члан 9. 

 Члан 24. мења се и гласи: 

 ''Одредбе ове одлуке не односе се на службена возила Министарства 

унутрашњих послова, војске Републике Србије, хитне помоћи, ватрогасне службе, 

комуналне милиције, инспекцијских служби, возила Градске управе и теретних 

моторних возила јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3.500кг.''  

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                          
Број:                                                                                                     

Дана:                                                                                            

З Р Е Њ А Н И Н                                                                                                                              

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                          Чедомир Јањић      

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

паркирању возила су члан 2. став 3. тачка 7. и члан 4. став 3. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 и 95/18) којима је 

прописано да је управљање јавним паркиралиштима, као комунална делатност,  

услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним 

местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и 

наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или 

остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим 

и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног 

органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и 

постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима 

предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се 

уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, 

као и вршење наплате ових услуга, као и да јединица локалне самоуправе уређује, у 

складу са законом, услове обављања комуналних делатности, права и обавезе 

корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења 

надзора над обављањем комуналних делатности. Чланом 36. тачка 6. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 7/20-пречишћен текст) утврђена 

је надлежност Скупштине града да, у складу са законом, доноси прописе и друге 

опште акте, а чланом 128. став 1. Статута одређено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

 

Доношењу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила 

приступило се на основу Иницијалног предлога за измене и допуне исте који је 

утврдио Надзорни одбор ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин на седници одржаној 

дана 4. октобра 2021. године под бројем 9/105-1, а у циљу побољшања квалитета 

услуге паркирања.  

 

На основу изнетог предлаже се Скупштини града да донесе Одлуку о 

изменама и допунама Одлуке о паркирању возила у датом тексту. 

 

 

Припрема: 

Сања Марић 

 

Контролише: 

Начелник Одељења за урбанизам 

Љиљана Лубурић Пецељ 

 

Одобрава: 

Заменик начелника Градске управе 

Милош Королија 










