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Резиме: У овом раду биће анализиран рад правног лица које обавља послове уклањања непрописно паркираних
возила. На конкретном примеру биће анализиран рад ЈКП „Паркинг сервиса” Крагујевац са аспекта уклањања
непрописно паркираних возила, као једне од мера друштвене интеракције којом се доприноси уредном и безбедном
одвијању саобраћаја у граду. Имајући у виду проблеме у погледу правовременог реаговања надлежних служби у
уклањању возила, с обзиром на степен ризика које непрописно паркирано возило уноси у саобраћај, као и питање
које ће возило бити уклоњено, посебна пажња биће посвећена критеријумима за избор возила које ће бити уклоњено.
Биће приказана технологија рада специјалних возила којима се врши процес уклањања непрописно паркираних
возила. Биће анализирани најчешћи разлози због којих се непрописно паркирана возила уклањају и локације са којих
се уклањање врши. Такође биће описан главни план и програм рада специјалних возила, а на основу сагледаних
проблема и спроведене анализе рада, биће дат предлог мера којима се може побољшати рад лица које врши
уклањање које врши уклањање, у погледу већег доприноса безбедности саобраћаја.
Кључне речи: специјална возила, непрописно паркирање, безбедност саобраћаја, мере
Аbstrakt: This paper analyzes the operation of the legal entity that performs the removal of illegally parked vehicles. In the
example, the work will be analyzed JKP 'Parking Servis' Kragujevac in terms of removal of illegally parked vehicles as a
measure of social interaction which contributes to the orderly and safe flow of traffic in the city. Given the problems in terms
of timely responses from the service to remove the vehicle, given the level of risk that improperly parked vehicle enters the
traffic, and the question that the vehicle would be removed, special attention will be given to the criteria for the selection of
vehicles that will be removed. Being technology of special vehicles that are used for the process of removing illegally parked
vehicles. Will analyze the most common reasons for removing improperly parked vehicles and locations from which the
removal is performed. You will describe the main curriculum for special vehicles, based on the perceived problems and
conducted analysis work will be given to the proposal of measures that can improve a person performing a removal
performed by removing, in terms of a greater contribution to road safety.
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1. УВОД
Полазећи од тога да приликом планирања безбедности саобраћаја у локалним самоуправама, постоје
различити видови који утичу на угрожавање и ометање безбедности саобраћаја, једно од таквих видова
које лоше утиче на безбедност саобраћаја су непрописно заустављање и паркирање возила, које је
свакодневна присутност у свим деловима града. Безбедност друмског саобраћаја, гледано са аспекта
непрописно паркираних и заустављених возила има велику и значајну улогу у сагледавању проблема
који доводе до колизије других учесника у саобраћају. Једно од кључних питања је колико стварно
заустављање и паркирање утиче на безбедност саобраћаја и како се то може спречити или сузбити.
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Уз све већи број возила и изузетно високу фреквентност саобраћаја велики проблем многих градова у
Србији престављају бахати возачи који се непрописно паркирају и заустављају на коловозу и тротоару на
пешачким прелазима, на местима резервисаним за особе са инвалидитетом и угрожавају остале учесника
у саобраћају за излазак и улазак на паркинг место и друго. Велики проблем је како све то сузбити и
смањити.
Као мера заштите друштвене интервенције на локалном нивоу, уклањање неправилно паркираних
возила извршава ЈКП „Паркинг сервис“ Крагујевац које својим радом доприноси уредно и безбедно
одвијање саобраћаја у граду.
2. ОПИС ДЕЛАТНОСТИ ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИСА“ КРАГУЈЕВАЦ
Град Крагујевац основао је Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Крагујевац, одлуком
Скупштине града Крагујевца 27. јуна 2003. године и од тада је у сталном развоју са циљем да обавља
послове од општег интереса, а посебно следеће:
 одржавање јавних простора за паркирање,
 наплату накнаде за коришћење паркинг простора,
 изградњу нових простора за паркирање,
 одношење и чување непрописно паркираних возила.
Основне делатности којима се предузеће бави је услуга у друмском саобраћају. Законски оквир који
уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:
 Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса;
 Закон о комуналним делатностима;
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
 Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Крагујевца.
Ово предузеће има следећу организациону структуру:
 Служба за комерцијалне, правне, кадровске и опште послове,
 Служба техничког сектора,
 Економска служба,
 Служба информационе технологије и однос са јавношћу,
 Служба за интерну контролу,
 Служба за развој, инвестиције и одржавање,
 Служба за мирујући саобраћај и транспорт
 Служба хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације и одржавање,
 Центар за обуку возача.
Седиште фирме је у улици Војислава Калановића бб.
3. AНАЛИЗА РАДА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИСА”
Сама анализа рада фирме за спровођење уклањања возила из саобраћаја која су непрописно паркирана се
спроводи ради уреднијег и безбеднијег одвијање саобраћаја у граду. Специјална возила која су постављена за
извршавање оваквих задатака су само један од наведених која учествују у целом процесу, ближе околности за
процедуру уклањања непрописно паркираних возила која ометају и угрожавају саобраћај из безбедносних
разлога се заснивају на реаговању саобраћајне полиције и комуналне инспекције.
Специјално возило под називом „Паук“ извршава задатак уклањања непрописно паркираних возила,
док решење и налог за уклањање возила која ометају саобраћај даје овлашћено лице МУП-а
секретаријата у Крагујевцу или комунални инспектор надлежне Градске управе.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима у 13-тој тачки забране заустављања и паркирања се
налазе законске одредбе у вези заустављања и паркирања возила у саобраћају. Поред наведених
случајева где возач не сме да заустави и паркира возило, стоји и члан 62 у коме гласи да: Возач не сме да
заустави, односно паркира возило на месту на коме би оно угрожавало безбедност другог учесника у
саобраћају или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака.
Треба имати на уму да је заустављање возила сваки прекид кретања возила на путу у трајању до три
минута, при чему возач не напушта возило, осим прекида, ради поступања по знаку или правилу којим се
регулише саобраћај. Седење у возилу, излазак из возила да би се узела ствар из пртљажника и свако
друго присуство у непосредној близини возила до три минута, сматраће се заустављањем, док свака
друга радња која може да буде и удаљење од возила у трајању од два минута представља паркирање.
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Закон о комуналним делатностима и закон о одлуци уређењу града у члановима где комунални
инспектор даје решења и налоге за уклањање непрописно паркираних возила је члан 14 непрописно
паркирано возило, члан 67 зелена површина, члан 20 резервисано место, члан 25 премештање возила и
члан 18 страно возило.
Поводом дугогодишњег рада и сарадње са овлашћеним лицима ЈКП „Паркинг сервис“ се усавршавао
где је и дотакао неку границу савршености у развоју технике за уклањања неправилно паркираних
возила, поступак и процедура одношења неправилно паркираних возила у данашњем времену се одвија
помоћу надзора полиције и комуналне инспекције преко видео уређаја познатог под називом „видео
паук“. Сам уређај се налази у возилу специјалне намене који служи за комуникацију са овлашћеним
лицима. Принцип самог рада уређаја је да преко програма, софтвера, који је повезан преко интернета
шаље слике и податке возила које се налази у прекршају у главну базу где се налазе овлашћена лица која
издају дозволу, решење и налог за уклањање непрописно паркираних возила. Цео поступак ради у
савршених 5 до 8 минута али има и мале потешкоће када долази до пуцања конекције путем интернета.
Поред тога ЈКП „Паркинг сервис“ ради и са лисицама. Принцип рада лисица је доћи до недоступних и
неприступачних возила која нису у могућности да се уклоне или је промакло посади специјалних возила
да их виде, па се поступак реди преко лисица док се не контактира посада специјалног возило да уклони
непрописно паркирано возило.
4.СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЈЕ РАДА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА
Сам систем технологије за уклањање непрописно паркираних возила састоји се од већ наведених
специјалних возила и видео уређаја (слика 1 ) познатог под називом видео-паук. Уређај је потекао од
тима стручњака из сектора за информационе технологије „Паркинг сервиса“ из Новог Сада.
Видео паук функционише тако што саобраћајна полиција и комунални инспектори из центра за
надзор у предузећу контролишу рад специјалног возила на терену. По утврђеној потреби за уклањање
непрописно паркираних, односно заустављених возила овлашћено лице специјалног возила дужно је: да
изврши фотографисање возила у прекршају, да попуни одговарајуће податке о возилу које се налази у
прекршају (улицу и број где се налази уочено возило, да да детаљан опис улице ако је потребно, да унесе
регистарски број возила, марку возила и да унесе податак да ли је возило за уклањање налога полиције
или налога комуналног инспектора) и по одобрењу уклони возило које се налази у прекршају.
Овлашћено лице је дужно да преко примљених података о возилу које се налази у прекршају и
фотографија које су послате од стране посаде видео паука закључи да ли се наведено возило налази у
прекршају, ако се налази онда треба да у складу са законом изда решење посади специјалног возила. По
пријему решења посада видео паука дужна је да поново фотографише возило које је у прекршају са
постављеним решењем (окачено о брисач возила) које је издато од овлашћеног лица. Фотографисање
мора бити веома јасно, слика треба да прикаже видљивост регистарских таблица као и решење које се
налази на возилу. Поред фотографије која приказује возило у прекршају посада је дужна да изврши и
фотографисање оштећених делова који су примећени на возилу, које ће истог тренутка по
фотографисању постати доказни материјал радне документације о наведеном возилу које је уклоњено из
прекршаја. По фотографисању посада је дужна да поступи по процедури која стоји у решењу:

Слика 1. Видео уређај

слика 2. Решење
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„НАЛАЖЕ СЕ ВОЗАЧУ возила регистарских ознака (број таблице), да у предвиђеном року од 3 минута
уклони возило паркирано ( место прекршаја) у улици (назив улице)“ (слика 2).
Ако возило не буде уклоњено у остављеном року, издаће се налог ЈКП „Паркинг сервиса Крагујевац“ да
исто о трошку сопственика, односно корисника, уклони и премести на одговарајуће место.
У даљем раду посада поступа по примљеном налогу:
„НАЛАЖЕ СЕ ЈКП Паркинг сервису Крагујевац из Крагујевца да без одлагања специјалним
комуналним возилом уклони возило регистарских ознака (број таблице) марке ( марка аутомобила) са
(место прекршаја) у улици-путу (назив улице) на одређеном месту у улици Краљевачког батаљона бб, јер
возач није поступио по решењу овог органа (број решења) од (датум и година)“ .
4.1.Критеријум за избор возила која се уклањају
Сам критеријум које ће возило прво бити уклоњено, зависи од саме посаде видео паука. У принципу
посада поступа по Закону о безбедности саобраћаја на путевима, Закону о комуналним делатностима и
Закону о одлукама уређења града. Сам рад посаде заснива се на патролирању специјалним возилом по
граду и то у плавој зони (строги центар града) и црвеној зони (шири део града и градска насеља). Посада
видео паука ради тако што прво уочено возило које примети у прекршају, заустави возило специјалне
намене поред уоченог возила у прекршају и почиње са системом рада видео паука. Критеријум по коме
посада специјалног возила уклањања непрописно паркирано возило заснива се тако што прво возило
које се налази у прекршају од почетка улице (гледано у смеру кретања возила слика 3). По правилу без
обзира колико неко непрописно паркирано возило омета безбедност саобраћаја, уклањања возила врши
се од почетка јел се свако возило налази у прекршају. Неминовно је прескочити прва два возила и
уклонити треће јел се сва три возила налазе у прекршају (слика 3).

Слика 3. Приказ како се уклања 1 непрописно паркирано возило

Поред тога првобитна возила за уклањање и подизање су она која су пријављена од стране грађана
као ометање на: улазу за колска возила, ометање безбедносног пролажења пешака по тротоару и
пешачком прелазу и друго.
Колико заиста непрописно паркирање утиче на безбедност у саобраћају може се видети из
приложених слика. Примери:
 Слика 4, 5 и 6 приказују колико је опасно када се возило налази на пешачком прелазу, који је
изразито намењен за прелазак пешака преко улице. Ако замислимо ситуацију (слика 4) да возило
долази са бочне стране лево од пешака, колико ће временски требати возачу да уочи пешака који
наилази иза паркираног возилом на пешачком прелазу и безбедно заустави возило.
 Слика 6 приказује непрописно паркиран аутомобил који омета безбедно кретање пешака и
инвалида са колицима.
 Слика 7 приказује неправилно паркирано возило на аутобуском стајалишту које омета безбедно
функционисање улазака и излазака путника из аутобуса.
 Слика 8 и 9 приказују непрописно паркирано возило које омета безбедно кретање пешака по
тротоару, а уједно омета и прегледност возила која се крећу из супротних смерова.
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4.2.Предности и мане
Предност уређаја видео паука:
 врло ефикасан и брз рад,
 по 1 службено лице из МУП-а и Градске управе може обављати посао у којем је раније било
неопходно више службеника,
 обележавање свих детаља и оштећења на возилу, као доказни материјал.
Мане уређаја видео паука:
 проблем је у великом броју пређених километара које возило пређе док не угледа непрописно
паркирано возило,
 ако је лоша веза са интернетом долази до спорије везе са уређајем, где временски специјално
возило чека на решење више од 15 минута,
 ако дође до квара на уређају или апарат за сликање , долази до искључења возила.

Слика 4. непрописно паркирано возило

Слика 5. непрописно паркирано возило

Слика 6. непрописно паркирано возило

Слика 7. непрописно паркирано возило

Слика 8. непрописно паркирано возило

Слиака 9. непрописно паркирано возило

Катарина Дачовић, Марко Вучковић
УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА УГРОЖАВАЈУ ИЛИ ОМЕТАЈУ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

5. ЗАКЉУЧАК СА РАДОМ КОЈИ МОЖЕ ПОБОЉШАТИ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА СА
АСПЕКТА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНИХ
Проблем паркирања је проблем у порасту, стандарда становника, и све већа тежња за што већом
покретљивошћу, самосталношћу и удобношћу, са порастом становника почео је и нагли пораст
повећавањем броја аутомобила у граду. Самим порастом аутомобила и становника повећавао се и пораст
за местима за паркирање возила. Главни проблем непрописног паркирања је проблем у већини градова
јер несавесни возачи паркирају своја возила у околним близинама где и сами завршавају своје обавезе
без обзира да ли њихово возило угрожава безбедност саобраћаја и да ли је слободно паркинг место
удаљено од њих на 50, 100 или 200 метара.
ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ је за претходни период од 2010. до 2012. године однео велики број
непрописно паркираних возила (табела 1). Из датих резултата који произлазе од стране уклоњено
непрописно паркираних возила можемо приметити да је пораст тих возила из године у годину све већи и
да се адекватно не утиче на те проблеме.
возила, можемо закључити да скоро сваки 6 становника града Крагујевца има возило. Ако
изузмемо возила која су однесена због неправилног паркирања из других градова, долазимо до податка
да је у 2010. години у Крагујевцу сваком 18 возачу однето возило због неправилног паркирања, 2011.
године сваком 22 возачу однето возило и 2012. године сваком 15 возачу однето возило.
Табела 1. Однешено непрописно паркираних возила у периоду од 2010. до 2012. Године
Остварено у 2010
Остварено у 2011
Укупно уклоњено возила по
полиције
Укупно уклоњено возила по
комуналних инспектора
Укупно однешених неправилно
паркираних возила

Остварено у 2012

налогу

1.918

1.667

2.364

налогу

1.458

1.012

1.614

3.376

2.697

3.978

Велики и значајан проблем који нарушавају неправилно паркирана возила за безбедност саобраћаја,
која не могу адекватно нестати, можемо утицати на тај проблем да га смањимо у што већој мери.
Један од мера побољшања за непрописно паркирање возила је утицај на саме возаче и вршење
промотивног саветовања преко медија и „паркирајте безбедно и мислите на остале учеснике у
саобраћају“,
Друга мера за побољшања непрописно паркираних и заустављена возила можемо смањити, ако
извршимо постављање металне стубиће око пешачких прелаза, на местима где су узани тротоари за
кретање пешака и на местима где су улази у пословне и службене просторије (ако нам околности то
допуштају),
Трећи мера је квалитетнија обука возача од стране стручних лица, не само стручна обука већ више
утицати на образовање и васпитање нових возача,
Четврти принцип је увођење видео уређаја на пауку путем GPS-система, који помоћу градских
камера може давати информације возачима у камиону преко таблет-а где се налазе непрописно
паркирана возила за њихову бржу реакцију.
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