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На основу
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл.гласник РС“,бр, 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14,)
Закона о превозу у друмском саобраћају
( „Сл.гласник РС“бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11)
Закона о јавним путевима
„Сл.гласник РС“,бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
(„Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14)

ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ И БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ САОБРАЋАЈ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Чл. 2. Одлуке
САОБРАЋАЈ је кретање возила и лица на путевима, чије је понашање уређено у циљу његовог
безбедног и несметаног одвијања
ПУТ је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе
сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним
законом и др. прописима;
УЛИЦА је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насељ
КОЛОВОЗ је део пута намењен првенствено за кретање возила;
РАСКРСНИЦА је део коловоза на коме се укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом нивоу;
ТРОТОАР је посебно уређен део пута поред коловоза намењен првенствено за кретање пешака;
ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ је део јавне саобраћајне површине или посебно изграђен објекат
намењен за паркирање возила;
ПАРКИНГ МЕСТО је означени део јавног паркиралишта намењен искључиво за паркирање
једног возила;
ПЕШАЧКА ЗОНА је зона одређена актом надлежног органа и служи за кретање пешака;
ЗОНЕ СА ОГРАНИЧЕНИМ КРЕТАЊЕМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА су централна и заштитна зона,
одређена актом надлежног органа;
ЗОНЕ СМИРЕНОГ САОБРАЋАЈА су део саобраћајних површина које служе за пешачки прилаз
основним и средњим школама, предшколским установама, дечијим игралиштима и парковима;
ПЕШАЧКА СТАЗА је пут који је намењен искључиво за кретање пешака;
ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ је означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза;
БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА је пут намењен искључиво за кретање бицикала;
ТРГ је посебан плато намењен кретању и окупљању пешака који је дефинисан урбанистичким
планом и проглашен од стране органа локалне самоуправе као такав;
ВОЗИЛО је средство које по контструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и
оспособљено за кретање по путу;
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО је возило за превоз путника које има највише 9 места за седење,
укључујући и место за седење возача;
АУТОБУС је возило за превоз путника које има више од 9 места за седење, укључујући и место
за седење возача;
УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ је лице које на било који начин учествује у саобраћају;
ВОЗАЧ је лице које на путу управља возилом;
ПЕШАК је лице које се креће по путу, односно које по путу сопственом снагом вуче или гура
возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица за немоћна лица или лице у дечјем
превозном средству или лице у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или
снагом мотора;
ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА је сваки прекид кретања возила на путу у трајању до 3 минута, при
чему возач не напушта возило, осим прекида ради поступања по знаку или правилу којим се
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регулише саобраћај;
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА је сваки прекид кретања возила, осим прекида ради поступања по знаку
или правилу којим се регулише саобраћај, које се не сматра заустављеним, може бити са
контролом улаза и излаза возила или без ње;
ГАРАЖИРАЊЕ возила подразумева остављање возила у објекат специјално намењен за тогаража;
ОДБАЧЕНО ВОЗИЛО је возило које је остављено на површини јавне намене, видно запуштено
не регистровано, дотрајало и оштећено;
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА је систем средстава, уређаја и ознака за регулисање и
вођење саобраћаја;
САОБРАЋАЈНИ ЗНАК је знак којим се употребом графичких или светлосних или бројчаних или
словних ознака или других симбола учесници у саобраћају упозоравају на опасност на путу,
ставља им се до знања ограничење, забране и обавезе, односно дају обавештења потребна за
безбедно кретање по путу;
РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЦА је ознака на возилу, којом се означава да је возило уписано у
јединствени регистар возила;
ИНСПЕКТОР је комунални инспектор и инспектор за саобраћај и путеве Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе града Панчева који врши инспекцијски надзор у складу са
одредбама ове одлуке;
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА обавља комунално-полицијске и друге послове чијим обављањем се
обезбеђује извршавање надлежности Града у областима, односно питањима комуналне
делатности, заштите животне средине, одржавање комуналног реда, локалних путева и улица,
саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском
саобраћају, ауто-такси превоза путника и извршавање других задатака из надлежности Града
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ је основна организациона јединица Градске управе града Панчева
надлежна за послове саобраћаја (у даљем тексту: Агенција);
ЈКП „Хигијена“Панчево(у даљем тексту:Предузеће) је предузеће коме Град поверава
обављање послова наплате контроле локалне комуналне таксе за коришћење посебних
паркиралишта, обављање послова уклањања непрописно заустављених, паркираних или
одбачених возила и чување непрописно заустављених, паркираних или одбачених возила,
возила искључених из саобраћаја, одузетих возила, а која су уклоњена, искључена или одузета
по налогу организационе јединице Градске управе града Панчева надлежне за инспекцијске
послове или надлежних државних органа.
УПРАВЉАЧ ПУТА је Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
којем је поверено управљање општинским путевима на подручју Града, улицама и
некатегорисаним путевима на подручју насељеног места Панчево и некатегорисаним путевима
између насељених места на територији Града (у даљем тексту: управљач пута);
МИРУЈУЋИ САОБРАЋАЈ у смислу ове одлуке подразумева привремено заустављање возила
на стајалиштима, раскрсницама и другим саобраћајним површинама, смештање возила на
отвореним површинама – паркирање, смештање возила у објекте – гаражирање;
Чл. 3. Одлуке
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ јесте простор одређен планским документом за уређење или
изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног
интереса.
Површине јавне намене у смислу ове одлуке су:
1.
саобраћајне површине ( посебно уређене површине за одвијање свих или одређених видова саобраћаја или
мировања возила, и то: коловози, паркиралишта, бициклистичке стазе, тротоари, пешачке стазе, тргови, површина испред
гаража,острва за регулисање и раздвајање саобраћајног токова, аутобуска и такси стајалишта, колски пролази и прилази,
противпожарне стазе и прикључци намењени ватрогасним и комуналним службама, прилази здравственим установама и другим
јавним објектима паркинг местим за повлашћене категорије корисника, зоне раскрсница, зоне кружних токова, мостови,
надвожњаци, подвожњаци, простори бензинских пумпи, и друге саобраћајне површине);
2.
јавне зелене површине ( паркови,зелене површине дуж пута,травњаци, дрвореди и други засади, зелене
површине дуж обале реке,зелене површине поред и око стамбених и пословних зграда,зелене површине у оквиру и између
блокова стамбених и пословних зграда и око објеката јавне намене,рекреативне површине и друге зелене површине);
3.
неуређене површине јавне намене.
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1.

КРЕТАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ НА САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА
Чл.4. Одлуке

1. Да ли је возило заустављено, паркирано на местима где угрожава безбедност и проточност
1.1. саобраћаја

□ да □ не

2. Возило је на путу заустављено, паркирано супротно постављеној саобраћајној сигнализацији.

□ да □ не

3. Заустављањем или остављањем возила се омета коришћење пута

□ да □ не

Чл. 5. Одлуке
1. Да ли је на површини јавне намене где је забрањено заустављање и паркирање свим
возилима извршено заустављање и паркирање возила

□ да □ не

2. Да ли је на јавном паркиралишту у централној и заштитној зони где је забрањено паркирање
аутобуса, радних машина, прикључних, теретних моротних возила, осим теретних моторних
1.2. возила навјеће дозвољене масе до 2500 кг., типа JEEP, PICK-UP и сл., и извршено паркирање □ да □ не
истих
3. Да ли је на јавним површинама које нису предвиђене за заустављање и паркирање возила
извршено остављање одбаченог возила

□ да □ не

4. Да ли је на јавном паркиралишту на територији Града где је забрањено паркирање возила
којим се обавља јавни превоз, извршено паркирање истих

□ да □ не

Чл.6. Одлуке
1.3. 1. Да ли се аутобус, теретно моторно возило масе преко 2500 кг., прикључно возило, радна □ да □ не
машина, трактор, пољопривредна машина, запрежно возило којим је забрањено паркирање на
свим саобраћајним површинама и другим површинама јавне намене на територији Града, налази
паркиран на истим.
Чл. 7. Одлуке
1. Да ли је на саобраћајној површини предузета било каква радња, делатност која би могла да је □ да □ не
оштети, или да угрози проточност саобраћаја и његово несметано и безбедно одвијање, осим у
1.4. случају опасности, извођења радова или др.
2. Саобраћајна површина на којој су настала оштећења која се не могу одмах одклонити, на којој
се изводе радови, или је забрањена за саобраћај због тога што угрожава безбеденост и
□ да □ не
проточност одвијања саобраћаја, није видно обележена постављањем одговарајућих
саобраћајних знакова и браника.
Чл.8.Одлуке
1.5.

1. Ради безбедног кретања особа са инвалидитетом уз пешачке прелазе, управљач пута није
уградио рампе или извео упуштене ивичњаке

□ да □ не

Чл.9. Одлуке
1.6. 1. На пешачким стазама испред установа за предшколску децу, школа, биоскопа, позоришта, □ да □ не
спортских објеката, игралишта и др. објеката испред којих се редовно окупља већи број људи,
нису постављене заштитне ограде
Чл.10. Одлуке

1.7.

1. Да ли се врши заустављање и паркирање других возила на АС, осим возила јавног линијског □ да □ не
превоза путника која то стајалиште имају уписано у ред вожње, а за време укрцавања и
искрцавања путника
2. Да ли је на такси стајалишту извршено заустављање и паркирање других возила, осим возила
□ да □ не
са којима сеобавља ауто-такси превоз путника, а која су обележена у складу са Законом.
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Чл.11. Одлуке
1.8.

1. Да ли је возило којим се превозе опасне материје а коме није дозвољено паркирање на
површинама јавне намене на територији Града, паркирано на истој.

□ да □ не

Чл.12. Одлуке
1.9.

1. Возач који је због квара на возилу, саобраћајне незгоде, утовара или истовара или из другог
□ да □ не
оправданог разлога а који је био принуђен да возило са опасном материјом заустави на коловозу
или на пакриралишту у насељу на територији Града, није предузео све мере да заустављено или
паркирано возило не доведе у опасност друге учеснике у саобраћају, околину.
Чл.13. Одлуке

1.10.

1. Да ли физичко или правно лице не овлашћено исцртава или поставља препреке на
површинама јавне намене.

□ да □ не

КРЕТАЊЕ У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ

2.

Чл.15. Одлуке
□ да □ не
2.1. 1. При кретању возила у пешачкој зони у возилу се не налази Решење Агенције за саобраћај.
2. Да ли брзина кретања возила угрожава безбедност пешака (брзина кретања возила брзином
□ да □ не
кретања пешака).
3.

ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХВОЗИЛА РАДИ СНАБДЕВАЊА И
РЕДОВНОГ КОМУНАЛНОГ ОДРЖАВАЊА
Чл.19. Одлуке

3.1.

□ да □ не
1. Снабдевање робом на територији Града се не врши искључиво теретним моторним возилом.
Чл.20. Одлуке

3.2.

1. Да ли се заустављање и паркирање теретног моторног возила врши на месту ради снабдевања
која је одредила Агенција за саобраћај Решењем.

□ да □ не

Чл.23. Одлуке
3.3.

□ да □ не
1. Решење о снабдевању се не налази у возилу за време обављања снабдевања робом.
Чл.24. Одлуке

3.4.

1. Да ли се заустављање и паркирање теретног моторног возила ради снабдевања врши са □ да □ не
друге саобраћајне површине осим коловоза јавног пута.
2. Да ли је приликом одлагања робе, предмета, ствари на пешачкој стази, тротоару слободан
пролаз за пешаке мањи у ширини од 60 цм.

□ да □ не

Чл. 25. Одлуке
3.5.

1. Комунално возило при редовном комуналном одржавању нема у возилу путни налог, радни
налог и видно истакнуту ознаку предузећа

□ да □ не

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
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Чл.28. Одлуке

□ да □ не
1. Саобраћајна сигнализација при увођењу привременог режима саобраћаја није постављена у
4.1. складу са пројектом.
2. Да ли је привремени режим саобраћаја уведен без записника инспектора за саобраћај и путеве □ да □ не
3. Ако се извођење радова врши без решења Агенције за саобраћај, инспектор за саобраћај и
путеве ће забранити извођење радова
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5.

ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА
Чл. 31. Одлуке

5.1.

1. Да ли се јавно паркиралиште привремено користи и за друге намена без Решења Агенције за
саобраћај

□ да □ не

2. Извођење грађевинских радова на посебним паркиралиштима се не врши на основу
сагласности предузећа

□ да □ не

3. Инвеститор - извођач радова место извођења радова по завршетку истих није довео у
првобитно стање

□ да □ не

Чл. 36. Одлуке
1. Новоизграђено или реконструисано паркиралиште на површини јавне намене, инвеститор у
5.2. року од 15 дана није предао на коришћење управљачу пута

□ да □ не

2. Предузеће - Управљач пута редовно не чисти, не одржава, не уређује, не опрема и не
обележава најмање два пута годишње посебна, општа јавна паркиралишта

□ да □ не

6.

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Чл. 46. Одлуке
Да ли се ја јавном паркиралишту врши:

1. Паркирање возила супротно хоризонталној и вертикалној саобраћајној сигнализацији и
□ да □ не
ознакама паркингместа

6.1.

2. Паркирање на паркинг месту намењено паркирању возила другог корисника

□ да □ не

3. Ометање коришћења паркиралишта обављање било какве делатности на њему

□ да □ не

4. Паркирање нерегистрованих возила, паркирање возила без важећих регистарских таблица,

□ да □ не

5. Остављање, паркирање неисправних, хаварисаних возила

□ да □ не

6. Паркирање прикључних возила без сопственог погона, пловних објеката као и др. ствари и
□ да □ не
предмета
7. Постављање ограде или других запрека

□ да □ не

8. Прање и поправка возила, друге радње које доводе до прљања или оштећење јавних
□ да □ не
паркиралишта
9. Обављање друге радње
7.

□ да □ не

ПОВЛАШЋЕЊЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Чл. 49. Одлуке

7.1.

1. Предузеће - управљач пута није обележио место намењено за паркирање возила за особе
инвалидитетом

□ да □ не

УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА

8.
Чл. 56. Одлуке

1. Извршено уклањање возила које је паркирано на месту које омета друге учеснике у саобраћају
и представља сметњу за безбедно одвијање саобраћаја

□ да □ не

8.1. 2. Издат прекршајни налог због непрописног заустављања возила (возач није поступио по
□ да □ не
усменом налогу инспектора и извршио уклањање возила)
3.Издат прекршајни налог возачу због непрописног паркирања возила (возач дошао на месту
□ да □ не
извршења прекршаја пре уклањања возила.
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ПОСТУПАК УКЛАЊАЊА ВОЗИЛА
1. Инспектор је усмено налажио власнику возилу, кориснику возила који је присутан да одмах
уклони возило, под претњом принудног извршења, када је исти зауставио или паркирао возило на
место које омета друге учеснике у саобраћају и представља сметњу за безбедно ометање
саобраћаја.
2. Ако власник, корисник возила не поступи по усменом налогу инспектора, инспектор ће издати
прекршајни налог
3. Ако власник,корисник возила није присутан на месту извршења прекршаја, инспектор доноси
решење без саслушања странке у писаној форми којим се налаже уклањање возила у року који
не може бити краћи од 3 минута
8.2. 4. Примерак решења о уклањању возила инспектор је поставио на видном месту на возилу уз
назначење: дана, часа, минута када је постављено и тиме се сматра да је достава извршена
5. Када је инспектор путем видео надзора, видео записа утврдио да је возило паркирано супротно
одредбама ове Одлуке је донео решење којим налаже предузећу да уклони исто
6. Решење којим се налаже уклањање возила достављено је електронским путем предузећу,
7. Инспектор је поставио обавештење о донетом решењу на видном месту возила којим се
власник, корисник возила обавештава да ће возило бити уклоњено
Чл. 57. Одлуке
1. Власник,корисник возила дошао на место извршења прекршаја пре почетка уклањања возила,
8.3. и сам извршио уклањање возила.
2. Инспектор је издао прекршајни налог јер возач, корисник возила није извршио уклањање
возила.
Чл.58. Одлуке
1. Ако власник, корисник возила није уклонио возило у року наложеним решењем,инспектор је
донео закључак о дозволи извршења решења, којим је утврдио да је решење постало извршно и
којим је наложио предузећу да без одлагања изврши уклањање паркираног возила, и премести на
одговарајући простор за смештај и чување возила.
Инспектор непрописно паркирано возило фотографише у моменту :
8.4. 1. Када је возило непрописно паркирано.
2. Када је решење о уклањању возила постављено на возилу.
3. Када је започето уклањање возила
1. На фотографији мора бити видљив датум и време фотографисања
2. Фотографија се чува у електронској форми 30 дана
3. Трошкове уклањања и чување возила сноси власник, корисник возила
ЈАВНА РАСВЕТА И ЗЕЛЕНИЛО

9.
Чл.65. Одлуке
9.1.

1. Да ли постављена јавна расвета, светлећа реклама, натпис који се налази поред
саобраћајница, без обзира на њихову удаљеност, изазива бљештање и смањује прегледност □ да □ не
учесника у саобраћају.
2. Да ли постављена светиљка јавне расвете и светлеће рекламе изазива бљештење и угрожава
безбедност учесника у саобраћају.

□ да □ не

3. Боје светлећих реклама и боје светиљки јавне расвете се битно не разликују од боје светлости □ да □ не
семафорских уређаја, (због безбедности учесника у саобраћају)
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4. Да ли је између стубова јавне расвете постављен рекламни пано и платно сличних реклама
изнад коловоза, чије је постављање забрањено, осим за менифестације од интгереса за Град

□ да □ не

5. Саобраћајни знак постављен у близини светиљке није квалитетно осветљен.

□ да □ не

Чл.66. Одлуке
1. Да ли ограде, крошње стабала и др. биљни засади, рекламе, заклањају расветна тела јавне □ да □ не
9.2. расвете, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на семафорским уређајима
2. Да ли ограде, крошње стабала и др. биљни засади, рекламе улазе у слободне профиле јавних
саобраћајних површина, смањивајући и онемогућавајући прегледност на укрштањима □ да □ не
саобраћајница
НАДЗОР

10.
Чл. 71. Одлуке

1. Привредно друштво, друго правно лице, предузетник, физичко лице чији објекти или средства
□ да □ не
или особље, односно рад подлежу надзору нису омогућили инспектору омогуће несметано
вршење послова, без одлагања омогућили увид у захтевану докуметацију, податке, и исте
10.1. доставили у одређеном року,
2.Нису омогућили несметан приступ објектима, средствима, особљу и изјаснили се о
□ да □ не
чињеницама, које су од значаја за вршење надзора
3.Привредно друштво, правно лице, предузетник, физичко лице нису поступили по налогу
□ да □ не
инспектора
Чл.72.став 3. Одлуке
10.2.

1. Возач није зауставио возило којим управља на истакнути знак „STOP“ од стране инспектора за
саобраћај и путеве

□ да □ не

СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:
НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:
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