
СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ
РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА ВОЗИЛА ПУТЕМ МОБИЛНОГ 

ВИДЕО НАДЗОРА

СИСТЕМ
ОКО СОКОЛОВО
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Систем
ОКО  
СОКОЛОВО
је резултат  
сарадње:

Управе града Београда

Секретаријата за послове комуналне милиције

Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Београд

Сарадња обухвата:

• међусобно обавештавање
• размену информација
• размену података
• предузимање заједничких мера и активности
• заједничко коришћење средстава, уређаја и опреме

Систем се  
базира на  
Закону о  

комуналној  
милицији
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Опис рада система

Паркинг сервиса и 

комуналне милиције 1. Паркинг сервис 2. Комунална милиција
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▪ Систем изврши 2.000 опажаја по сату

▪ Контролор за 8 сати рада (и пређених 20 км пешке) изврши 
700 опажаја

▪ Компарација – систем изврши до 300 пута више опажаја за 
8 сати

▪ 1 камера слика 32 фотографије у секунди

▪ 18 возила слика 2.304 фотографија у секунди

Како је процес аутоматизован, одн. све ради машина, не 
постоји могућност да нека регистарска ознака „побегне“

Машина = нема паузе, нема одласка у тоалет, нема личног 
„договора“...

Перформансе система

у Београду

Потенцијал:

▪ Рупе на путу
▪ Нелегалне баште
▪ Саобраћајни знакови
▪ Контрола постављених реклама
▪ Вештачење удеса
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Булевар Зорана Ђинђића

НЕКАД ДАНАС
Булевар Зорана Ђинђића

Некад и данас

Непрописно паркирање –
прекршајни налози

Комунална милиција
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660.000 €
прихода 

10.08-10.09.2020. 

1.525.000 €
прихода 

01.10-30.10.2020. 
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660.000 €
прихода 
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660.000 €
прихода 

10.08-10.09.2020. 

1.525.000 €
прихода 

01.10-30.10.2020. 
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Контрола паркирања

Прописно и непрописно 
паркирање

9



Однос броја паркинг места и 

контролора на улици (покривеност)

ЈКП „Паркинг сервис“
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▪ 18 специјалних возила са специјалном надградњом

▪ Индустријска опрема (од рачунара до камера)

▪ Поуздано ослањање (неравнине, кочења)

▪ Снимање без прекида (84 радна сата недељно)

▪ Вешање, струја

▪ Екстремни временски услови

▪ У једном сату 2.000 опажаја по возилу

Специјално возило 

са надградњом
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▪ Специјално возило са специјалном надградњом: 
еуро 6, појачан алтернатор (уместо фабричких 150А извршена је 
надоградња на 230А), аутоматски мењач, погон на 4 точка, 4 камере, 4 
инфрацрвена рефлектора, GPS уређај

▪ Рек (Rack) орман:
акумулаторска батерија, инвертер напона, релеји, индустријски рачунар, вентилатор за
хлађење

▪ Таблет у возилу: надгледање

▪ Мониторинг температуре

Хардвер
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Софтвер
Основа целог система је 

Географско-информациони систем (ГИС) –
мапа свих улица у граду, коловоза, тротоара, 
саобраћајних знакова, семафора, пешачких 
прелаза, паркинг места и других важних
елемената.

Систем у зависности од позиције возила 
проверава да ли се аутомобил налази на 
регуларном паркинг месту или је непрописно 
паркиран.

ГИС подлога
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Опис рада система

1. Паркинг сервис

1. Опажање паркираних возила и  
регистарских таблица

2. Препознавање регистарских ознака

3. Анализа регистарске ознаке, зоне, 
GPS локације и времена опажања

4. Слање прикупљених података, 
путем 4G  мреже, СМС центру на 
проверу

5. Фотографисање возила и 
регистарских таблица прописно 
паркираних возила
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Back office 

Паркинг контроле 

Паркирање у зонском систему 

– контрола плаћања 

паркирања

1. Паркинг сервис
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Опажаји система Око соколово за 
возила која су паркирана у 
зонском систему

Back office 

Паркинг контроле 

1. Паркинг сервис
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Back office 

Паркинг контроле

Мониторинг возила Око 

соколово

1. Паркинг сервис
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Велики

Back office

Апликација обрађује податке за све 
кориснике услуга Предузећа:

▪ дневне паркинг карте
▪ повлашћене паркинг карте
▪ „беби“ паркинг карте
▪ резервисане паркинг карте
▪ инвалидске паркинг карте

Циљ апликације:

Аутоматизација процеса рада и  
обраде информација.
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Андроид и IOS апликација

Паркинг сервис

Саставни део софтвера

- Аутоматско лоцирање зоне 
- Слободна паркинг места
- Навођење до свих гаража и паркиралишта
- Плаћање паркирања у зони
- Бесконтактно плаћање у гаражи 
- Плаћање дневних карата (казни) и станарких карата
- Различите врсте нотификација

Плаћање:

▪ СМС поруком
▪ платним картицама
▪ средствима која су депонована на самој апликацији

брзo, једноставнo и сигурнo плаћање 
паркирања у Београду
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Електронски паркинг шалтер

Паркинг сервис

На електронском шалтеру еПАРКИНГ, корисници брзо и лако могу да
поднесу захтеве за месечне претплате у зонама, гаражама и на
паркиралиштима, плате услуге електронским путем, провере да ли имају
издату еДневну паркинг карту или да са попустом допуне Припејд
паркинг картицу.
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• Подношење захтева за месечну претплату у 
зонираном подручју града 

• Онлајн плаћање месечне претплате за 
одговарајућу зону 

• Списак улица у којима важи месечна 
претплата 

• Преглед издатих еДневних паркинг карата у 
последњих 60 дана 

• Подношење захтева за месечну претплату у 
гаражама и на паркиралиштима и плаћање 
по предрачуну 

• Допуна Припејд паркинг картице за гараже и 
паркиралишта са попустом 

• Слање рачуна корисницима 
• Налог повезан са Апликацијом „Паркинг 

сервис“ 



Back office 

Комуналне милиције

Непрописно паркирана возила
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Опис рада система

Kомуналнa милицијa

Апликација Back оffice Комунална милиција – Дојаве из система

За потребе Комуналне милиције израђен је 
одговарајући програмски систем, који 
омогућава израду обавештења и 
прекршајног налога у диспечерском центру 
Комуналне милиције и слање на адресу 
починиоца прекршаја.

1. Опажање
2. Фотографисање
3. Дојава система: све слике  возила, 

адреса, датум и време
4. Одређивање прекршаја – комунални

милиционар одабира две фотографије и 
одређује прекршај

5. Креирање обавештења
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Опис рада система

Обавештење власнику

Апликација Back оffice Комунална милиција – Обавештење

Након обраде од стране комуналног 
милиционера врши се аутоматско 
генерисање обавештења  власнику возила 
и електронско слање Пошти на доставу 
прекршиоцима.
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▪ Ефикасније одржавање комуналног реда

▪ Дигитализација услуге паркирања

▪ Smart city

Бенефити система
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▪ Комунална милиција у Београду месечно напише 

казни у вредности од 2.000.000 евра

▪ У доба Covid 19  све службе у Паркинг сервису, 

изузев Паркинг контроле, забележиле су пад 

прихода

▪ Приход Паркинг контроле (Паркинг сервис) у 

Београду 1.200.000 евра месечно

▪ Укупно годишње 40.000.000 евра 

Финансије
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Хвала на пажњи!
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Београд, 27.04.2021


