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  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 01.12.2021. године утврдило Предлог Одлуке о 

измени 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 

 

 

 



 

  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 

01.12.2021. године разматрао Предлог Одлуке о измени Одлуке о паркирању возила 

и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

измени 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 ИЗМЕНИ 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, 4/21 и 26/21), члан 11. мења се и гласи: 

 

"Члан 11. 

Паркирање возила на јавним паркиралиштима врши се на начин одређен 

саобраћајним знацима.  

Предузеће, односно предузетник утврђује радно време паркиралишта, начин 

организовања паркиралишта и наплате услуге паркирања, као и друге услове 

неопходне за функционисање паркиралишта.  

У циљу организовања паркирања овом Одлуком установљавају се следеће зоне и 

број паркинг места:  

1. Прва зона - црвена зона, коју чине улице:  

- Краља Петра I, број паркинг места 59,  

- Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста), број паркинг 

места 6, 

- Пупинова, број паркинг места 36, 

- Светосавска, број паркинг места 7, 

- Јеврејска, број паркинг места 10, 

- Сарајлијина, број паркинг места 23, 

- Гимназијска, број паркинг места 5,  

- Светозара Марковића.  

2. Друга зона - жута зона, коју чине улице:  

- Немањина, број паркинг места 42, 

- Слободана Бурсаћа, број паркинг места 53, 

- Цара Душана (од улице Слободана Бурсаћа до бул. M. Миланковића), број 

паркинг места 31, 

- Савезничка, број паркинг места 17, 

- Народног фронта, број паркинг места 11, 

- Др Мирослава Тирше, број паркинг места 160,  

- паркинг простор на саобраћајници испод платоа "Војвођанске банке", број паркинг 

места 24.  

3. Трећа зона - зелена зона, коју чине улице:  

- Кеј 2. октобар (код зграде Суда), број паркинг места 35, 

- Гундулићева,  

- Обала Соње Маринковић, број паркинг места 29, 

- Обилићева, број паркинг места 25, 

- Петефијева, број паркинг места 60, 

- Иве Лоле Рибара, број паркинг места 82, 



- Паркинг на пијаци "Багљаш", број паркинг места 61, 

- паркинг места у ул. 20. октобра, број паркинг места 39, 

- паркинг на пијаци "Југ Богдана", број паркинг места 56, 

- паркинг места у улици Саве Текелије, 

- паркинг места на локацији Нове пијаце омеђена улицама Булевар M. 

Миланковића (магистрала) и Жарка Зрењанина, број паркинг места 381, 

Даничићева, број паркинг места 14, 

- паркинг иза Дечијег диспанзера,  

- Марка Орешковића, број паркинг места 20.  

4. Зона посебних паркиралишта коју чине: 

- паркинг на Житном тргу, број паркинг места 236, 

- паркинг на превлаци код Културног центра, број паркинг места 256.  

5. Зона привремених паркиралишта коју чине: 

- паркинг простор у ул. Вука Караџића, број паркинг места 55,  

- паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне 

полиције), број паркинг места 52. 

6. Зона сезонског паркиралишта око градског базена и паркинг простор око 

градског купалишта ''Пескара'' (од 1. јуна до 30. августа).  

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

пута манастира Свете Меланије). 

У зонама утврђеним ставом 3. овог члана може се утврдити посебан режим 

саобраћаја, паркирања возила и снабдевања продавница.  

У оквиру зона за паркирање возила, може се резервисати простор за паркирање 

или купити претплатна карта (паркинг карта).  

Услове и број места за резервацију простора за паркирање одређује Предузеће, 

односно предузетник које издаје и одобрење за резервацију.''  

 

Члан 2. 

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

града Зрењанина''. 
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 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                          Чедомир Јањић      

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени 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 измени Одлуке о паркирању возила приступило се на 

основу Иницијалног предлога ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за измену исте  

број 1488/1, а у циљу одређивања броја паркинг места по зонама за паркирање.  

На основу изнетог предлаже се Скупштини града да донесе Одлуку о измени 

Одлуке о паркирању возила у датом тексту. 

 

 

Припрема: 

Бојана Димитријевић Голијанин 

Мирко Петровић 
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Милош Королија 




