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На основу члана 4. став 3, 13. став 1 и 20. став 2. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 4. став 1. 

Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС, 

91/19 и 91/19 - др. закон) и члана 54. став 1. тачка 7) Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/19) 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној  ________________2021.г, 

доноси 

 

                                             ОДЛУКУ 

      О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА                             

                                   ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

                                                        Члан 1. 

 

Овом одлуком одређују се услови и начин обављања комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима на територији града Чачка, права и обавезе 

вршиоца комуналне делатности, обим и квалитет комуналних услуга, финансирање, 

начин вршења надзора над обављањем делатности управљања јавним 

паркиралиштима и друга питања која су од значаја за обављање делатности. 

 

                                                                  Члан 2. 

 

      Комунална делатност управљања јавним паркиралиштима, у смислу ове 

одлуке, обухвата одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на 

обележеним местима (затворени и отворени простори), организацију и вршење 

контроле и наплате паркирања, уклањање непрописно паркираних, одбачених и 

остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним 

законом и овом одлуком, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа 

спречава одвожење возила, као и вршење наплате ових услуга.                  
   

                                                      Члан 3.  

 

Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове одлуке, су јавне саобраћајне 

површине, посебно изграђени објекти или посебни простори уређени саобраћајном 

сигнализацијом, намењени за паркирање моторних возила, који су доступни свим 

лицима под познатим условима, а који су одређени актом надлежног органа.  

Јавним паркиралиштима, у смислу ове одлуке, не сматрају се посебни 

простори за паркирање моторних возила који припадају одређеном објекту 

(пословни објекти предузеће, установа, привредних друштава или други пословни 

или стамбени објекти и др.) или су намењени за паркирање одређене врсте возила 

(такси стајалишта).  

Јавне гараже су стални или привремени објекти за смештај и паркирање 

возила (бокс гараже, етажне, монтажне и друге гараже) одређени за ту намену и 

изграђени на површинама јавне намене или грађевинском земљишту одређеном за 

паркирање возила. 
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                                             Члан 4.  

 

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.  

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између 

коловоза и тротоара и друге саобраћајне површине посебно 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 5.  

 

Јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена или повремена.  

Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене и обележене 

површине јавне намене намењене за паркирање возила и јавне саобраћајне 

површине које су посебно одређене и обележене за паркирање возила.  

Привремена паркиралишта су привремено уређене површине јавне намене, 

односно грађевинско земљиште у јавној својини града Чачка, које се, до привођења 

намени утврђеној урбанистичким актима, користе за паркирање возила.  

Повремена паркиралишта су површине јавне намене и грађевинско земљиште  

у јавној својини града Чачка, у непосредној близини објеката у којима се одржавају 

спортске, уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време њиховог 

трајања, које су посебно одређене и обележене за паркирање.  

Орган градске управе надлежан за послове саобраћаја решењем којим 

одређује јавна паркиралишта наведена у ставу 3. и 4. овог члана одређује и начин 

њиховог коришћења и лице задужено за њихово одржавање, уређивање и опремање. 

 

                                                      Члан 6.  

 

 Јавно предузеће које обавља комуналну делатност управљања јавним 

паркиралиштима дужно је да обележи  јавна паркиралишта за чије се коришћење 

наплаћује накнада саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о 

безбедности саобраћаја, да их одржава, уређује и опрема у складу са стандардима за 

ову врсту објеката.   

 На јавним паркиралиштима за чије се коришћење наплаћује накнада, поред 

саобраћајног знака, на видном месту мора бити истакнуто обавештење о условима 

паркирања прописаним овом oдлуком.  

 Обавештење из става 2. овог члана садржи: зону, категорију возила која се 

могу паркирати, начин наплате накнаде за коришћење, као и временско ограничење 

коришћења јавног паркиралишта.  

 Јавно предузеће које обавља комуналну делатност управљања јавним 

паркиралиштима дужно је да обележи закупљена паркинг места тако што ће 

исцртати велико латинично слово „Р“ жуте боје на средини паркинг места, као и  

паркинг место на коме се налази уређај за пуњење возила са погоном на електричну 
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енергију на јавном месту тако што ће исцртати велико слово „Е“ зеленом бојом на 

средини паркинг места.   

Управљач јавног пута на коме се налазе јавна паркиралишта за чије се 

коришћење не наплаћује накнада дужан је да обележи ова јавна паркиралишта 

саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја, да 

их одржава, уређује и опрема у складу са стандардима за ову врсту објеката.  

 

                                                       Члан 7. 

  
Комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима на територији 

града Чачка обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС 

ЧАЧАК, које је град Чачак основао за обављање ове делатности (у даљем тексту: 

Предузеће). 

Предузеће одлучује о правима и обавезама корисника услуга применом 

одредби закона којим је регулисан општи управни поступак. Градско веће одлучује 

по жалбама на одлуке Предузећа којима се одлучује о правима и обавезама 

корисника услуга. 

 

II. РАЗВРСТАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА ПО ЗОНАМА  

 

                                                      Члан 8. 

  

Јавна паркиралишта за чије коришћење се плаћа накнада, разврстана по 

зонама, су:  

Екстра зона коју чине паркиралишта у улицама:  

- Жупана Страцимира  

- Др Кужеља  

- Железничка (од Улице Др Кужеља до Скадарске улице)  

Прва зона коју чине улице:  

- Хајдук Вељкова  

- Богићевићева  

- Добрачина  

- Кренов пролаз 

- Рајићева  

- паркинг „Лучна зграда“, улаз из Улице Господар Јованове 

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)  

- Милоша Обилића (од Улице Синђелићеве до Улице цара Лазара) 

- Синђелићева (од Улице Милоша Обилића до Улице Светог Саве)  

- Карађорђева  

Трећа зона коју чине улице:  

- Светозара Марковића  

- Ломина  

- Бате Јанковића  

- Немањина  

- Краља Петра Првог (од почетка улице до Улице цара Душана)  
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- Веселина Милекића  

- Цара Душана  

- 9 Југовића  

- Јаше Продановића  

- Светог Саве  

- Синђелићева (од Улице Светог Саве до краја улице)  

- Курсулина  

- Милоша Обилића (од Улице цара Лазара до Немањине)  

- Учитељска  

- Амиџина  

- Железничка колонија  

- Др Драгише Мишовића (од Улице цара Лазара до Бирчанинове улице) 

 

Посебна паркиралишта су: 

затворени паркинг у Улици Скадарској 

затворени паркинг „Такси станица“, улаз из Улице браће Глишића 

 

                                                      Члан 9.  

 

Радно време паркиралишта уређује Предузеће својом одлуком.  

У екстра зони време паркирања је ограничено на 120 минута.  

Kорисник паркиралишта на паркиралиштима у екстра зони дужан је да 

изврши нову уплату  одмах после истека 60 минута паркирања, с тим што се време 

паркирања може продужити највише за још 60 минута.  

У првој, другој и трећој зони време паркирања није ограничено.  

Корисник паркиралишта је дужан да уклони возило са паркиралишта, под 

претњом принудног одношења возила, након истека времена за које је плаћено 

паркирање или дозвољеног времена паркирања.  

 

III. ОДРЖАВАЊЕ И 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 последњи регистровани власник возила који је евидентиран у одговарајућим 

евиденцијама надлежног државног органа Републике Србије, према регистарској 

ознаци возила, на дан када је извршена комунална услуга паркирања, ако возач није 

идентификован (у даљем тексту: корисник).  

Корисник паркиралишта дужан је у свему да поступа у складу са 

обавештењем о коришћењу јавног паркиралишта.  

Теретна возила, аутобуси, прикључна возила, камп приколице и трактори 

могу се паркирати искључиво на јавним паркиралиштима која су одређена решењем 

организационе јединице градске управе надлежне за послове саобраћаја. 

Решењем организационе јединице градске управе надлежне за послове 

саобраћаја одређују се места на површинама јавне намене на којима се постављају 

постоља за паркирање бицикала. 
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                                                     Члан 11.  

 

 Предузеће је дужно да на паркиралиштима одреди и посебно обележи 

паркинг места за возила лица са инвалидитетом, која ова лица користе без плаћања 

накнаде.  

 Паркинг места из става 1. овог члана могу да користе:  

- војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе (80% - 100% 

инвалидитета); 

-  лица са губитком доњих екстремитета најмање 30% телесног оштећења; 

- лица са губитком горњих екстремитета најмање 60% телесног оштећења; 

- лица са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 70% телесног 

оштећења; 

- лица која имају обољење бубрега које захтева трајну хемодијализу; 

- лица која имају губитак вида на оба ока - 100%, односно смањење 

обостраног вида најмање 90%; 

- лица која имају вишеструке сметње у развоју, која имају право на пратиоце 

или право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, а којима је ово право 

утврђено решењем надлежног органа;  

- удружења особа са инвалидитетом или установе основане ради 

обезбеђивања остваривања права и интереса у области социјалне заштите лица 

наведених у алинејама 1. до 7. става 2. овог члана. 

Лице наведено у алинејама 1. до 7. става 2. овог члана право на коришћење 

наведених паркинг места може остварити под условом: 

1.  да  има пребивалиште или боравиште на територији града Чачка;  

2.  да је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу;  

3.  да је возило регистровано у Чачку. 

Лице наведено у алинејама 1. до 7. става 2. овог члана дужно је да поднесе 

Предузећу писани захтев за издавање картице за бесплатно коришћење обележеног 

паркинг места са подацима о подносиоцу захтева, решење надлежног органа о 

утврђивању групе инвалидитета, телесног оштећења или другог одговарајућег права 

и доказе о постојању чињеница наведених у ставу 3. овог члана.  

Уколико је власник или корисник возила на основу уговора о лизингу члан 

уже породице особе са инвалидитетом (родитељ, старатељ, хранитељ, брачни друг, 

или дете и остали побочни сродници до другог степена сродства), поред саобраћајне 

дозволе, односно уговора о лизингу потребно је да достави и следеће доказе: 

           - доказ да члан уже породице има пребивалиште/боравиште на истој адреси 

као и особа са инвалидитетом; 

           - извод из матичне књиге рођених/венчаних; 

           - решење Центра за социјални рад. 

Лице наведено у алинеји 8. става 2. овог члана дужно је да поднесе 

Предузећу писани захтев за издавање картице за бесплатно коришћење обележеног 

паркинг места са подацима о подносиоцу захтева (назив, седиште, циљеви 

оснивања, матични број) и важећи статут удружења, односно установе.  

Избегла и интерно расељена лица из става 2. алинеја 1. до 7. овог члана 

дужна су да уз захтев за издавање картице за бесплатно коришћење обележеног 

паркинг места, поднесу решење надлежног органа о утврђивању групе 

инвалидитета, телесног оштећења или другог права, доказ да имају боравиште на 

територији града Чачка, да су власници возила или корисници возила на основу 
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уговора о лизингу, као и да подносу на увид избегличку легитимацију (за 

избеглице), односно легитимацију интерно расељеног лица. 

Лица наведена у ставу 2. овог члана могу користити паркинг место посебно 

обележено за особе са инвалидитетом у непрекидном трајању од најдуже 120 

минута. 

Предузеће лицу из става 2. овог члана за које утврди да испуњава прописане 

услове издаје картицу за бесплатно коришћење наведених обележених паркинг 

места. Картица има важност до краја текуће године. 

 

                                                       Члан 12. 

 

Предузеће може одредити и посебно обележити паркинг место на коме се 

налази уређај за пуњење возила са погоном на електричну енергију на јавном месту. 

На паркинг месту наведеном у ставу 1. овог члана може се паркирати 

искључиво возило са погоном на електричну енергију.  

За коришћење паркинг места наведеног у ставу 1. овог члана плаћа се 

посебна накнада одређена ценовником на који даје сагласност Скупштина града 

Чачка. 

  

IV. ЗАКУП И РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА  

 

                                                                  Члан 13. 

 

Закуп паркинг места је коришћење одређеног, посебно обележеног или 

уређеног паркинг места на јавном паркиралишту, у временском периоду од најмање 

годину дана, уз плаћање посебне накнаде одређене ценовником Предузећа. 

Закуп паркинг места на јавном паркиралишту могу извршити физичка лица, 

правна лица и предузетници, на основу поднетог захтева. 

Закуп паркинг места није дозвољен у улицама: 

- Жупана Страцимира 

- Др Кужеља 

- Железничка (од Улице Др Кужеља до Скадарске улице) 

 

                                                       Члан 14.  

 

Захтев за закуп паркинг места подноси се Предузећу и треба да садржи: 

податке о подносиоцу захтева (име и презиме, односно пословно име, 

пребивалиште/боравиште, односно седиште, јединствен матични број грађана 

односно матични број, предлог локације за закуп паркинг места, број паркинг места 

које се жели закупити и време за које се тражи закуп, а које не може бити краће од 

једне године). 

На основу поднетог захтева, Предузеће утврђује да ли су испуњени услови за 

одобрење закупа из захтева и, ако за то постоје саобраћајно - технички услови, 

закључује уговор о закупу.  

Закуп паркинг места не може бити одобрен, ако се тражено паркинг место 

налази у улици у којој је већ закупљено више од 50% расположивих паркинг места. 
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                                                     Члан 15.  

 

Резервација паркинг места је коришћење одређеног паркинг места на јавном 

паркиралишту у временском периоду од једног дана до једног месеца, уз плаћање 

посебне накнаде одређене ценовником Предузећа. Наплата накнаде за резервацију 

паркинг места обрачунава се по цени једног сата утврђеног ценовником, за тражену 

зону резервације, а на период од најмање једног радног дана паркиралишта. 

Резервацију паркинг места на јавном паркиралишту могу извршити физичка 

лица, правна лица и предузетници, на основу поднетог захтева, на начин одређен у 

члану 14. ове одлуке за закуп паркинг места.  

Захтев за резервацију паркинг места садржи податке наведене у члану 14. 

став 1. ове одлуке. 

 

V. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА  
 

                                           Члан 16.  

 

За коришћење јавних паркиралишта наведених у члану 8. ове одлуке, 

корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду унапред, за одређено време 

коришћења.  

Корисник плаћа услугу коришћења паркиралишта зависно од времена 

коришћења паркинг места и зоне у којој се паркинг налази. 

Накнада за коришћење јавних паркиралишта плаћа се по започетом сату, у 

дневном трајању, или за месец дана, плаћањем сатне паркинг карте, дневне паркинг 

карте или месечне паркинг карте. 

Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат паркирања према утврђеном 

времену коришћења.  

Дневна паркинг карта се издаје и важи од тренутка издавања до завршетка 

дана у коме је издата. Дневна паркинг карта може се издавати само за коришћење 

паркинг места у другој и трећој зони.  

Месечна паркинг карта се издаје и важи месец дана, од првог дана у месецу 

до истека последњег дана у месецу у коме се врши наплата паркирања.Месечна 

паркинг карта може се издавати само за коришћење паркинг места у првој, другој и 

трећој зони.  

Сатна, дневна и месечна паркинг карта важе искључиво у оквиру одређене 

зоне.  

Изузетно, посебна дневна паркинг карта се издаје по налогу контролора и 

важи за све зоне од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у 

коме се врши наплата паркирања (24 сата). 

Предузеће утврђује висину накнаде ценовником, на који сагласност даје 

Скупштина града. 

 

                                                    Члан 17.  

 

Корисник јавних паркиралишта наведених у члану 8. ове одлуке може се 

определити да услугу паркирања користи по започетом сату, у дневном трајању, 

или за месец дана, у складу са чланом 16. ове одлуке, куповином и истицањем 

важеће сатне или дневне паркинг карте, куповином месечне паркинг карте, односно 

плаћањем услуге електронским путем.  
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Услуга из става 1. овог члана плаћа се на један од следећих начина: 

 - куповином „греб-греб“ паркинг карте и месечне карте на благајни 

предузећа; 

- куповином „греб-греб“ паркинг карте у контролорским кућицама, 

овлашћеним малопродајним објектима и трафикама;  

- куповином паркинг карте код контролора на отвореним паркинзима; 

- путем мобилног телефона слањем СМС поруке, 

- путем апликације коју инсталира Предузеће или правно лице које предузеће 

овласти. 

Наплата накнаде за коришћење паркиралишта врши се радним данима и 

суботом.  

Корисник који је паркирао возило, а није се определио за коришћење услуге 

паркирања на начин из става 1. и 2. овог члана, користи паркинг место под 

условима који важе за паркирање у трајању од 24 сата и истом се издаје налог за 

плаћање посебне дневне паркинг карте.  

Уколико корисник, који користи услугу паркирања по започетом сату, а 

после истека плаћеног времена коришћења настави коришћење паркинг места, 

плаћа посебну дневну паркинг карту, под условима и на начин из става 4. овог 

члана. 

 

                                                     Члан 18.  

 

Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије и ватрогасна 

возила не плаћају накнаду за коришћење јавних паркиралишта, ако у току 

интервенције користе ова паркиралишта.  

Органи локалне самоуправе не плаћају накнаду за коришћење јавних 

паркиралишта, ако јавно паркиралиште користе у обављању делатности. 

 

    Члан 19.  

 

Корисник јавног паркиралишта наведеног у чл. 8. ове одлуке може платити 

услугу паркирања на месечном нивоу куповином месечне карте за одређене зоне и 

затворена паркиралшта. 

Месечна карта може се купити за једну, две или три зоне.  

Месечна карта за две зоне не може се купити истовремено за  I и III зону. 

За потребе издавања месечне карте, затворени паркинг у Скадарској улици је 

у зони I.  

Корисник услуге паркирања месечну карту купује од 25. до последњег дана у 

текућем месецу за наредни месец и иста важи од првог до последњег дана у месецу. 

 

                                                       Члан 20.  

 

Физичко лице које је власник или закупац непокретности (стана или куће) 

која се налази у једној од зона наплате паркирања одређених чланом 8. ове одлуке 

може јавна паркиралишта користити као повлашћени корисник у зони у којој се 

непокретност налази, плаћањем накнаде за коришћење јавног паркиралишта у 

износу нижем од осталих корисника, уз услов да у предметној непокретности има 

пребивалиште или боравиште и да је власник или корисник возила по основу 

уговора о лизингу возила за које се остварује право. 
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Предузеће издаје повлашћену паркинг карту лицу из става 1. овог члана на 

основу захтева, уз достављање потребних података и доказа (име и презиме, 

јединствени матични број грађана, доказ о праву својине на непокретности односно 

уговора о закупу, потврда о пребивалишту односно боравишту и доказ о 

власништву на возилу, односно  уговор о лизингу). 

 Ако корисник из става 1. овог члана има пребивалиште или боравиште у 

суседној улици у односу на улице наведене у члану 8. ове Одлуке, повлашћена 

паркинг карта се издаје за коришћење јавних паркиралишта у зони која је суседна у 

односу на пребивалиште или боравиште корисника. 

Повлашћеном кориснику из става 1. овог члана може се издати највише једна 

паркинг карта, а јавно паркиралиште може да користе само по једном основу.  

 

                                                     Члан 21.  

 

Правна лица и предузетници који су власници или закупци непокретности 

(стана, куће или пословног простора) која се налази у једној од зона наплате 

паркирања одређених чланом 8. ове одлуке, могу јавна паркиралишта користити као 

повлашћени корисници у зони у којој се непокретност налази  плаћањем накнаде за 

коришћење јавног паркиралишта у износу нижем од осталих корисника, уз услов да 

предметну непокретност користе за обављање своје пословне делатности. 

Лице из става 1. овог члана може користити јавно паркиралиште као 

повлашћени корисник ако је власник или корисник возила по основу уговора о 

лизингу возила  за које се издаје повлашћена паркинг карта.      

Предузеће издаје повлашћену паркинг карту лицу из става 1. овог члана на 

основу захтева, уз достављање потребних података и доказа (пословно име, матични 

број, доказ о праву својине на непокретности односно уговора о закупу, доказ о 

власништву на возилу, односно  уговор о лизингу) 

 Ако је корисник из става 1. овог члана власник или закупац непокретности 

(стана, куће или пословног простора) која се налази у суседној улици у односу на 

улице наведене у члану 8. ове Одлуке, повлашћена паркинг карта се издаје за 

коришћење јавних паркиралишта у зони која је суседна у односу на улицу у којој се 

налази непокретност. 

Повлашћеном кориснику из става 1. овог члана паркинг карта се издаје на 

период од најмање годину дана и под условом да унапред плати целокупан износ 

годишње накнаде за коришћење паркинг места, умањен за попуст од 20%. 

Повлашћеном кориснику могу се издати највише две паркинг карте, а јавно 

паркиралиште може да користе само по једном основу.     

 
 

                                                  Члан 22.  

 

Контролу паркирања, односно исправности коришћења јавних паркиралишта 

врши овлашћени контролор предузећа (у даљем тексту: контролор).  

Контролор предузећа има службену легитимацију и носи службено одело.  

Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује Предузеће 

посебним актом.  
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                                                     Члан 23.  

 

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 јавног паркиралишта наведеног у члану 8. ове одлуке дужан је да: 

1.плати  коришћење услуге паркирања возила у складу са чланом 17. ст.2. ове 

одлуке; 

2.на унутрашњој страни предњег ветробранског стакла паркираног возила 

видљиво истакне „греб-греб“ паркинг карту и правилно унесе потребне податке о 

времену паркирања у „греб-греб“ 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. 

Корисник јавне гараже и посебног паркиралишта дужан је да: 

1.преузме одговарајућу улазну карту; 

2.користи паркинг место у складу са саобраћајном сигнализацијом; 

3.плати накнаду за коришћење јавне гараже или посебног паркиралишта 

према времену коришћења. 

 

                                                       Члан 24.  

 

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 25.  

 

Корисник који поступи супротно одредбама члана 23. став. 2. тачке 1-5. и 7. 

ове Одлуке, дужан је да плати посебну дневну паркинг карту.  

Налог за плаћање посебне дневне паркинг карте издаје овлашћени контролор 

Предузећа и уручује га кориснику, а када није у могућности да налог уручи 

кориснику, причвршћује га на возило на предње ветробранско стакло.  

Достављање налога за плаћање посебне дневне паркинг карте на начин из 

става 2. овог члана, сматра се уредним и касније уништење или оштећење налога 

нема утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање посебне дневне паркинг 

карте. 

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако 

је посебну дневну паркинг карту платио у износу од 50% њене цене у року од осам 

дана од дана издавања, на начин означен у налогу. 

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 4. овог члана, 

Предузеће ће покренути одговарајући поступак за принудну наплату посебне 

дневне паркинг карте. 
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Контролор је дужан да фотографише аутомобил корисника за који пише 

посебну дневну паркинг карту.  

 

                                                      Члан 26.  

 
На јавним паркиралиштима забрањено је:  

1.паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и 

вертикалној сигнализацији као 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; 

7. самовласно уређење паркинг места; 

8. коришћење паркинг места предвиђених и обележених за возила особа са 

инвалидитетом дуже од 120 минута; 

9. коришћење паркинг места на коме се налази уређај за пуњење возила са 

погоном на електричну енергију на јавном месту на начин супротан члану 12. став 

2. ове одлуке; 

10. коришћење закупљеног или резервисаног паркинг места од стране лица 

које нема закључен уговор о закупу или резервацији тог паркинг места. 

 

VI. УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА 
  

                                                     Члан 27.  

 

Предузеће обезбеђује возило, опрему и запослене за уклањање непрописно 

заустављених, паркираних и одбачених возила и постављање уређаја којим се 

спречава одвожење возила по налогу надлежног органа (у даљем тексту: 

постављање уређаја) на подручју града Чачка, ограђени простор за чување возила и 

дежурну службу за чување и издавање возила.  

Одбачено возило је, у смислу ове одлуке, видно запуштено возило паркирано 

на путу или јавном паркиралишту, које није уписано у јединствени регистар возила, 

односно којем је истекла важност регистрационе налепнице дуже од шест месеци. 

 

                                                     Члан 28.  

 

Потребу уклањања возила утврђује полицијски службеник, комунални 

милиционар или комунални инспектор надлежне градске управе (у даљем тексту: 

овлашћено лице), у оквиру надлежности одређене законом и подзаконским актима. 

Полицијски службеник приликом уклањања возила поступа на начин 

прописан законом којим је уређена безбедност саобраћаја на путевима и 

подзаконским актима донетим на основу овог прописа. 
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Kомунални милиционар приликом уклањања возила поступа на начин 

прописан законом којим је уређена безбедност саобраћаја на путевима, 

подзаконским актима донетим на основу овог прописа, законoм којим су уређена 

права и дужности комуналне милиције и одлукама града Чачка. 

Комунални инспектор приликом уклањања возила поступа на начин 

прописан законом којим је уређено обављање комуналних делатности и одлукама 

града Чачка.  

По утврђеној потреби за уклањање возила, овлашћено лице издаје Предузећу 

налог за уклањање возила, а Предузеће је дужно да одмах поступи по налогу.  

Уз налог за уклањање возила, овлашћено лице прилаже фотографију возила 

са места прекршаја и записник о стању возила пре уклањања.  

Уколико записник о стању возила саставља Предузеће, овлашћено лице 

потписује записник о стању возила пре уклањања. 

Штету на возилу које се уклања, насталу у току уклањања или чувања, дужно 

је да плати Предузеће.  

Овлашћено лице дужно је да присуствује уклањању возила.  

 

                                                     Члан 29.  

 

У случајевима када се јавно паркиралиште користи супротно одредбама ове 

Одлуке, комунални инспектор наредиће возачу, ако је присутан, да одмах уклони 

возило са паркиралишта, под претњом принудног извршења.  

Ако се корисник не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без 

саслушања странке, донети решење којим ће наредити да се возило уклони у 

одређеном року, који се може одредити и на минуте, под претњом принудног 

извршења. Ово решење се причвршћује на возило уз назначење дана и часа када је 

причвршћено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније оштећење, 

уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.  

Ако лице из става 1.овог члана не поступи по датом налогу, комунални 

инспектор ће одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила 

односно одредиће да се возило уклони о трошку корисника, односно сопственика, 

на место које је за то одређено.  

Принудно извршење решења из става 2. овог члана спроводи се по донетом 

решењу о дозволи извршења од стране комуналног инспектора, постављањем 

уређаја којим се спречава одвожење возила или употребом специјалног возила.  

Комунални инспектор поступиће на начин одређен претходним ставовима 

овог члана и у другим случајевима када утврди да се омета вршење комуналне 

услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, када на месту на 

коме је дозвољено заустављање и паркирање возила затекне одбачено возило, као и 

када је возило заустављено или паркирано противно одредбама ове и других одлука 

града Чачка. 

 

   Члан 30.  

 

Комунални инспектор или комунални милиционар издаће налог за 

премештање возила у случајевима када возило није непрописно заустављено или 

паркирано, али то налаже потреба:  

- обављања хитних интервенција на комуналним објектима или несметаног 

обављања комуналне делатности,  
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- ослобађања површине јавне намене за организовање културних, спортских 

и других манифестација и  

- отклањања последица од елементарних непогода.  

На основу налога из претходног става, Предузеће ће извршити премештање 

возила без плаћања накнаде, односно у случају наведеном у ставу 1. алинеја 2. овог 

члана,  о трошку организатора манифестације.  

 

                                                      Члан 31.  

 

Предузеће утврђује висину цене за принудно уклањање, постављање и 

уклањање уређаја којим се спречава одвожење возила, одвожење и чување возила, 

ценовником на који сагласност даје Скупштина града.  

 

                                                     Члан 32.  

 

Поступак уклањања возила започиње одмах по добијању налога овлашћеног 

лица.  

Поступак уклањања возила сматра се започетим када специјално возило 

стигне на место рада по позиву налогодавца или када су започете радње за 

припрему уклањања или када је добијен налог за уклањање. 

Поступак постављања уређаја којим се спречава одвожење возила сматра се 

започетим када се на точак почне стављати уређај за спречавање одвожења возила, а 

сматра се завршеним када се на једном точку постави уређај. 

Уклањање, односно постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, 

ће се прекинути ако се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило.  

 

 Члан 33.  

 

Радник Предузећа, по добијању налога овлашћеног лица за уклањање возила, 

предузима радње на уклањању возила и то: фотографише возило, попуњава 

записник о стању возила пре подизања возила, поставља уређај за подизање возила 

(„канџе“), подиже возило на специјално возило („паук“) и одвози возило на за то 

предвиђену локацију („депо“). 

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. 

Радник Предузећа, по добијању налога овлашћеног лица за постављање 

уређаја за блокирање точкова возила, предузима радње на постављању уређаја за 

блокирање точкова и то: фотографише возило, попуњава записник о стању возила 

пре постављања уређаја за блокирање точкова, поставља налепницу на возилу на 

страни возача (СТОП налепница),  поставља уређај и фотографише возило након 

постављања уређаја (фотографија постављеног уређаја и налепнице) . 

Предузеће ће уклонити уређај којим се спречава одвожење возила када 

власник возила достави доказ да је платио накнаду за постављање и уклањање 

наведеног уређаја. 
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                                                     Члан 34.  

 

Предузеће је дужно, да приликом уклањања возила и њиховог одвожења до 

места чувања, као и приликом постављање уређаја којим се спречава одвожење 

возила, 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.  

 

                                                      Члан 35.  

 

Предузеће је дужно да уклоњено и одвежено возило чува до тренутка предаје 

власнику.  

Власник је дужан, да пре преузимања возила Предузећу плати  цене за 

принудно уклањање, постављање уређаја на возило, одвожење и чување возила. 

Након плаћања цене из става 2. овог члана, корисник може преузети возило. 

Принудно уклоњено возило корисник је дужан да преузме од Предузећа у 

року од 180 дана од дана уклањања. 

Предузеће има право да уклоњено возило задржи док му потраживање не 

буде исплаћено.  

Уклоњено и одвежено возило, чији власник одбија да плати трошкове 

одвожења и чувања или чији власник не дође да преузме возило у року од 180 дана 

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 поступка, 

одвожења, чувања и продаје возила.  

Предузеће води евиденцију о уклоњеним возилима, месту са кога је возило 

уклоњено и одвежено, времену чувања и лицу које је возило преузело, односно 

начину продаје возила и наплаћеним трошковима. 

  

            VII.ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  

                     

     Члан 36. 

 

                    Средства за обављање и развој делатности управљања јавним 

паркиралиштима обезбеђују се из: 

                   1) прихода од обављања комуналних услуга; 

                   2) прихода буџета града; 

                   3) наменских средстава других нивоа власти; 

                   4) других извора у складу са законом. 
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VIII. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

                                                                Члан 37. 

  

                    Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у обављању делатности 

управљања јавним паркиралиштима, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 

обављању делатности.  

 

                                                  Члан 38. 

  

             У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или 

прекида у обављању делатности управљања јавним паркиралиштима, Предузеће је 

дужно да одмах о томе обавести Градско веће града Чачка и да истовремено 

предузме мере за отклањање поремећаја. 

             Уколико Предузеће не предузме мере за отклањање поремећаја у року који 

одреди Градско веће, Градско веће ће предузети мере за хитну заштиту комуналних 

објеката и друге имовине која је угрожена на терет Предузећа. 

              По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности 

управљања јавним паркиралиштима, односно по утврђивању поремећаја или 

прекида у обављању ове делатности, Градско веће је дужно да предузме следеће 

мере: 

              1)одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код 

којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 

физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

              2)предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена; 

              3)утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид 

вршења делатности и учињену штету. 

 

IX. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

                                                                Члан 39. 

 

             Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга законом прописане 

услове који омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези квалитета и 

коришћења услуга.    

            Корисници услуга обављања делатности управљања јавним паркиралиштима 

могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге 

Предузећу, преко интернет странице Предузећа. 

            Предузеће је дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори 

у року од осам дана. 
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                                                                       Члан 40. 

 

            Предузеће је дужно да једном годишње у децембру месецу спроведе 

поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања услуга управљања 

јавним паркиралиштима у трајању од 30 дана и да извештај о резултатима 

изјашњавања достави органу градске управе надлежном за комуналне послове у 

року од 15 дана од окончаног изјашњавања. 

            Орган градске управе надлежан за комуналне послове са достављеним 

извештајем о резултатима изјашњавања поступиће на начин прописан законом 

којим је регулисано обављање комуналних делатности. 

  

                  X. РЕКЛАМАЦИЈА НА УСЛУГЕ ПРЕДУЗЕЋА 

  Члан 41. 

 Корисник може поднети рекламацију Предузећу на начин пружања услуге 

или квалитет услуге, на начин прописан посебним законом. 

 Предузеће води евиденцију поднетих рекламација у складу са посебним 

законом. 

 Рекламације решава Комисија за решавање рекламација купаца, коју оснива 

Предузеће у складу са посебним законом. 

 Предузеће је дужно да о рекламацији одлучи без одлагања, а најкасније у 

року од осам дана од пријема рекламације и да о одговору на рекламацију писаним 

или електронским путем обавести крајњег купца. Одговор на рекламацију има 

садржину прописану посебним законом.  

 

XI. НАДЗОР 
 

                                                                  Члан 42. 

 

 Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши орган 

градске управе надлежан за инспекцијске послове. 

 Комунални инспектор сагласно закону и одредбама ове одлуке има права и 

дужности да у вршењу инспекцијског надзора:  

  - прегледа акта, евиденције и другу документацију Предузећа;  

  - саслушава и узима изјаве од одговорних лица Предузећа; 

  - прегледа објекте за обављање комуналне делатности и пословне 

просторије ради прикупљања неопходних података;  

   - наложи решењем да се комунална делатност управљања јавним 

паркиралиштима обавља на начин утврђен законом, прописима на основу закона и 

одредбама ове Одлуке; 

   - наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за 

отклањање недостатака у обављању комуналне делатности;  

   - изда прекршајни налог за прекршаје за које су овом одлуком прописане 

новчане казне у фиксном износу; 

   - наложи и предузме меру уклањања, односно премештања возила, као и 

постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, у случајевима који су 

прописани законом и одлукама града; 

   - предузме друге мере у складу са законом и овом Одлуком.  
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                                                       Члан 43. 

 

               Комунална милиција обавља послове на одржавању комуналног реда 

уређеног овом одлуком и контролу примене одлуке, у складу са законом којим су 

уређена права и дужности комуналне милиције и другим прописима.    

   Комунални милиционар пружа помоћ овлашћеним контролорима 

Предузећа у вршењу контроле паркирања, исправности коришћења површина јавне 

намене и контроле наплате комуналних услуга на јавним паркиралиштима.  

 Комунални милиционар, у обављању послова из своје надлежности, одржава 

ред на јавним паркиралиштима и, у складу са овлашћењима из закона којим су 

регулисана права и обавезе комуналне милиције, предузима мере којима спречава 

коришћење јавних паркиралишта супротно овој одлуци.  

 Када комунални милиционар установи повреду одредаба ове одлуке, поред 

овлашћења утврђених ставом 3. овог члана, овлашћен је да:  

 - наложи и предузме меру уклањања, односно премештања возила, као и 

постављања уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима који су 

прописани законом и одлукама града; 

 - изда прекршајни налог за прекршаје за које су овом одлуком прописане 

новчане казне у фиксном износу; 

 - обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.  

 

 XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                 Члан 44. 

 

             Новчаном казном у износу од 90.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице -  јавно предузеће које обавља комуналну делатност управљања јавним 

паркиралиштима, ако:            

             1)не одржава, не уређује, не опрема или не обележава јавна 

паркиралишта  за чије коришћење се наплаћује накнада на прописани начин (члан 6. 

став 1. Одлуке);   

             2)не поступи по налогу овлашћеног лица за уклањање возила (члан 28. став 

5. Одлуке); 

             3)не чува уклоњено возило до предаје власнику (члан 35. став 1. Одлуке); 

             4)не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у прописаном 

року (члан 39. став 3. Одлуке); 

             5)не спроведе поступак изјашњавања корисника услуга на прописан начин 

или не достави извештај о резултатима изјашњавања надлежном органу у 

прописаном року (члан 40. став 1. Одлуке); 

              6)не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу 

одредби ове одлуке. 

              За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 

15.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.               

              За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 

 

 

 

 



18 
 

 Члан 45. 

 

             Новчаном казном у износу од 90.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

            1)поступи супротно забрани прописаној чланом 26. Одлуке; 

             2)не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу 

одредби ове одлуке. 

             За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 

15.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

              За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у 

износу од 45.000 динара предузетник. 

              За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у 

износу од 15.000,00 динара физичко лице. 

              За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

милиционер, издаје прекршајни налог у складу са законом. 

 

XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

                                                       Члан 46. 

  

  Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о обављању 

комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима ("Службени лист града 

Чачка" бр. 14/18).  

 

                                                        Члан 47. 

  

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Чачка". 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

     ___________________________ 

 

 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

              Игор Трифуновић 
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                                                        ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

              Правни основ за доношење Одлуке о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима  је члан 4. став 3, 13. став 1. и 20. став 2. Закона 

о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18). 

Чланом 4. став 3 и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да 

скупштина јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом начин и 

услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних 

услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења контроле коришћења и 

наплате комуналне услуге, начин вршења надзора над обављањем комуналних 

делатности и друго. Чланом 20. став 2. истог закона прописано је да јединица 

локалне самоуправе својом одлуком прописује поступање са принудно уклоњеним 

возилима, стварима и другим предметима, као и услове и начин на који вршилац 

комуналне делатности може остварити право да се возило, ствар или предмет, ако 

се не преузме у прописаном року, прода да би се намирили трошкови поступка, 

одношења, лежарине и други доспели трошкови. Чланом 2. став 3. тачка 7) Закона о 

комуналним делатностима прописано је да је делатност управљања јавним 

паркиралиштима комунална делатност, а чланом 3. став 1. тачка 7) истог закона 

прописано је које послове обухвата делатност управљања јавним паркиралиштима. 

Чланом 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16, 

98/16 - одлука УС, 91/19 и 91/19 - др. закон) прописано је да се прекршаји могу 

прописивати одлуком скупштине града. 

  Постојећа Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима ("Службени лист града Чачка" бр. 14/18) донета је 2018.г.  

  Повод за доношење нове Одлуке о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима је препорука Повереника за заштиту 

равноправности од 12.08.2021.г. да се предузму све мере како би постојећа Одлука 

била применљива и на особе са инвалидитетом које су интерно расељена лица која 

имају боравиште на територији града Чачка, захтев Удружења параплегичара Чачак 

од 15.01.2020.г. да се ограничи време коришћења паркинг места за лица са 

инвалидитетом на 3 сата, сагласност ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК  да се ово 

време ограничи на 120 минута, као и низ нових предлога ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС 

ЧАЧАК за побољшање одредби постојеће Одлуке. Како би се траженим изменма 

постојеће Одлуке изменило више од 1/3 одредби Одлуке, то је закључено да се 

изради текст нове Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима, ради њене једноставније и лакше примене. 

  Суштинске измене у односу на одредбе постојеће Одлуке су следеће: 

  1)У члану 8. извршено је правно - техничко усклађивање назива појединих 

улица, а једина измена у обиму наплате паркирања је одређивање дела улице Др 

Драгише Мишовића (од Улице цара Лазара до Бирчанинове улице) за јавно 

паркиралиште у трећој зони на коме се врши наплата услуге паркирања. 

  2)Члан 9. је правно - технички боље формулисан, с тим што је јасно 

прописано ограничење времена паркирања у екстра зони на 120 минута. 

  3)Члан 11. је правно - технички боље формулисан, с тим што је уважена 

препорука Повереника за заштиту равноправности од 12.08.2021.г. да се предузму 

све мере како би постојећа Одлука била применљива и на особе са инвалидитетом 

које су интерно расељена лица која имају боравиште на територији града Чачка. 

Такође, проширен је круг лица која могу бити власници или корисници возила које 

користи лице са инвалидитетом. 
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4)Aoaa, je unalr 12. oalyxe xojzrr,r je npouucaH Haqr4H xopuuhema rapKVHr
Mecra ca ypelajeM 3a rrylberse Bo3r,rna ca rrofoHoM Ha eneKrpr4rrHy eueprujy.

5)rlnanonzvra 13. u 14. o4lyxe ilporrcary je sar<yu rapKr{Hr Mecra, urro uuje
6rz-no npe4Mer perynucarr,a y nocrojehoj baryqz. y ynraqaua xyuaua crpaqrnapa,
KyNerseea z XeresHrzvr<oj, oA pacKpcHl4rle ca ynr4rloM KyNersena ro pacKpcHr4rle ca
Cra4apcroy ynr4rloM He Moxe ce [apKr4Hr Mecro y3err4 y 3aKy[.

6)r{:rauonzlla 16. u 17. OuryKe AeraJbuuje je [porrr4caH Halrr4H HarrJrare ycnyre
r<opumhema napKr{Hra.

7)Ylanou 19. o4lyxe rrpoilucaH je nauzu r,r3AaBarba MeceqHe napKVHr Kapre,
urro uuje 6uno npegMer peryrrr4caruay nocrojehoj O4:ryqz.

8)rllauon'r 20- u 21. o4nyxe 4era-nnvje je uponzcaH Harrr4H Laratsarba11apKr,rHr
Kapre 3a rloBJlallrheHe roplrcHllKe 14 pa3rpaHlrrreHr4 ycnoBr4 sa Qusuuxa v [paBH a IrL11\a,
oIHOCHO rrpeAy3eTHr4Ke.

' 9)Ynanow 23. ognyxe ycarnalxeH je uauzu nnaharra ycnyre rapKr.rpa6a ca
o craJrr,r M r.r 3M erb eH 14 l,r o 4p e4 6 ana a O4:ryr<e.

l0)r{nanoiu 25. o4nyxe 4erarsnraje je upouLrcal r.a.c{aru unahama noce6ne
AHeBHe rrapKr4Hf KapTe.

1l)V vnauy 26. OgryKe Aolare cy sa6paue roA rairKoM
12)rlnauonr 33. oanyxe 4era^muzje je nponncaH Harrr4H

r4 frocraBJbama ypelaja r<ojrEvr ce clpeqaBa oABoxerbe Bo3r4na.
l3)r{nauon'r 43. O4:ryxe rporucau je nocryraK peKnauaquje Ha Ha HaqaH

npyxama ycnyre r4lkr RBaJrutrer ycnyre llpegyseha
14)Y oapel6awa O4nyxe 3aMerbeH je Ha:ran,,KoMyHrurHz nonuqajaq,, Ha3ilBoM

,,KOMyHZLTHI4 MI4nI4IIrzoH&po', y cKnary ca r43MeHaMa saxehux Ilporurca.
15)Y npexpruajuuu o4pe46aua zsnpueno je nonehame u ycx;rafunarre

HoBqaHol lr3Hoca Szrccnrzx HoBrlaHlrx Ka3Hr4 ca zuQnaqzjou, na je [po1114caHa 6r*aruHoBqaHa Ka3Ha 3a He[oIrIToBaILe o4pe46Ia oBe oAnyKe sa $zsuuxo r4 oAtoBopHo n1aqe y
rIpaBHoM :rv{Y oa 15.000 [r4*apa,3a rpeAy3erHl4Ka 45.000 [ulapa u 3a ilpaBHo nr4rle
90.000 llr:r,apa.

Pa,qur'r reKcr O4nyxe o6janreu je l2.10.202Lr. Ha r4urepHer crpaHrrrlr4 rparar{auKa, ca IIo3IrBoM 3aI4HTepecoBaHr4M rpalanuua ra [pr4Mer6e, npe4ro.a , ay."arrp ,ru
onaj TeKcr Mory AocraBJ4Tr4 y poKy oA g rana. v ,ruu.4.ro, pory unje 6rro
Ao craBJbeHr4x rrpr.rMeA6u, npe4lo t a Lrrv cyrecrzj a.

Y r{auxy, 25.10.2021.r.

HAqEJIHI4K YTIPABE

8,9 u 10.
yKnarbalsa Bo3I,IJIa, KaO
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