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З р е њ а н и н

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 12.02.2021. 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 Дарко Данкулов.

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Симо Салапура

ДВ/



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

12.02.2021. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о

паркирању возила и дао следеће

МИШЉ ЕЊ 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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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 ___________ 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 и 2/21), у члану 18. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

''Уклоњена возила допремају се на паркинг на превлаци код Културног центра.''

Досадашњи став 5. који постаје став 6. мења се и гласи:

''Власник, односно корисник возила је дужан да сноси трошкове уклањања возила,

лежарине као и евентуално друге настале трошкове, у складу са важећим Ценовником услуга

Предузећа.''

После става 6. додаје се нови став 7. који гласи:

''Трошкове уклањања возила сноси Предузеће једино у случају када се возило помера са

обележеног паркинг места на којем се врши наплата услуге паркирања возила, а на којем се

налазе шахтови, сливници или окна.''

Члан 2.

После члана 18. додаје се нови члан 18а који гласи:

''Члан 18а

Власник, односно корисник возила је дужан да уклоњено возило, ствар или предмет

преузме у року од 120 дана од дана уклањања.

Предузеће има право да, као поверилац доспелог потраживања у чијој се државини налази

дужниково возило, ствар или други предмет који је принудно уклоњен, задржи док му

потраживање не буде исплаћено.

По истеку рока из става 1. овог члана, Предузеће има право да прода возило, ствар или

други предмет да би се намирили трошкови уклањања, лежарине и други настали трошкови.

Продају из става 3. овог члана врши Комисија састављена од три члана (од којих је један

председник Комисије) и два заменика члана, а коју именује Надзорни одбор на предлог

директора Предузећа.

Продаја возила се обавља путем јавне лицитације и објављује се на сајту и огласној табли

Предузећа, као и у неком од дневних или недељних листова.''

Члан 3.

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

Зрењанина''.
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О б р а з л о ж е њ е

Чланом 2. став 3. тачка 7. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр.

88/11, 104/16 и 95/18), утврђено је да је управљање јавним паркиралиштима комунална

делатност а чланом 4. став 3. Закона, утврђено је, између осталог, да јединица локалне

самоуправе у складу са законом уређује услове обављања комуналне делатности, права и обавезе

комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга као и начин обављања надзора над

обављањем комуналне делатности.

Чланом 36. тачка 6. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број

17/20-пречишћен текст), утврђено је да Скупштина града доноси прописе и друге опште акте из

надлежности Града а чланом 128. тачка 1. прописано је да Скупштина града доноси одлуке,

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

Изменама и допунама Одлуке о паркирању возила приступило се у циљу провођења

наложених мера од стране поступајућег републичког комуналног инспектора из Одељења

републичке комуналне инспекције, Сектора за инспекцијски надзор, Министарства

грађевинарства и инфраструктуре.

Наиме, поступајући републички комунални инспектор је извршио инспекцијски надзор у

граду Зрењанину у циљу провере начина обављања делатности Управљање јавним

паркиралиштима и о томе сачинио Записник о инспекцијском надзору број 352-10-000511/2020-

18 од 3. фебруара 2021. године. Наведеним записником, граду Зрењанину је наложено да

Одлуком о паркирању возила пропише рок у коме су власници принудно уклоњених возила,

ствари и других предмета дужни да их преузму, као и поступање са принудно уклоњених

возилима, стварима и другим предметима, као и услове и начин на које вршилац комуналне

делатности може остварити право да се возило, ствар и други предмет, ако се не преузме у

дефинисаном року, прода да би се намирили трошкови поступка, одношења, лежарине и други

доспели трошкови, а све у складу са чланом 20. Закона о комуналним делатностима (''Службени

гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 и 95/18).

Град Зрењанин на наведени записник није имао примедби, те је дужан да поступи по

изреченој мери.

У складу са наведеним, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о

изменама и допунама Одлуке о паркирању у датом тексту.

ОБРАДИЛА

Јелена Табачки

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА

ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Сања Марић

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Милош Королија


