
Дејан Димитријевић

Систем за повећање ефикасности паркинг контроле 

– искуства из праксе

SCAN CAR – Око соколово



Увод
•У већини градова у Србији, без обзира на величину, стање 

транспортног система, структуру и ниво расположивих капацитета за 
паркирање, управља се паркирањем;
•Управљање паркирањем = обезбедити довољан број паркинг места за 

кориснике који мора и треба да паркирају (станари и посетиоци зоне);
• Једно паркинг место треба понудити што већем броју корисника.



Зонски систем паркирања у Нишу

•Рестриктивни режим са временским 
ограничењем и наплатом паркирања у 
Нишу је уведен 2007. године;
•Систем је постављен на основу 

свеобухватне Студије стационарног 
саобраћаја; 
•Наплата паркирања се врши(ла):

⚬ Слањем СМС поруке
⚬ Куповином папирне паркинг карте 
⚬ Куповина карата личним доласком 

корисника у кориснички сервис, 
плаћање ДК на шалтерима...



Иновације у паркирању

Развој нових софтверских решења и 
мултифункционалних система омогућио 

је предузећу да осавремени своје 
пословање увођењем:

•Савремених система за контролу 
паркирања;

•Развојем апликација за плаћање 
паркирања;

•Сензорима на паркинг местима;

•Изградњом модерне инфраструктуре 
за паркирање...



Око соколово

•Систем је уведен у Нишу 01.07.2022. године

•Контролу наплате паркирања и непрописног 
паркирања путем мобилног видео надзора 
врше 2 возила

•Возила покривају око 70% зоне у којој важи 
рестриктивни режим паркирања и раде у 2 
смене сваким радним даном у периоду од 7 до 
21 час као и суботом у периоду од 7 до 14 
часова

•У осталом делу зоне постоји 7 сектора за 
контроле на којима контролу и наплату 
паркирања и даље врше контролори 
паркирања по устаљеном поступку



Ефекти функционисања система се 

огледају кроз две групе параметара:

1.    Параметри везани за паркирање –

надлежност Паркинг сервиса

• Број сати паркирања наплаћених

путем СМС

• Број издатих дневних карата

• Број уклоњених возила

• Број контролора паркирања

2. Параметри везани за непрописно

паркирање - надлежност Комуналне

милиције

• Број издатих казни за непрописно

паркирање (повећање прихода у

буџету Града)

Око соколово



Број сати паркирања наплаћених путем 
СМС за период јул-октобар 2018-2022. 

године

• 23% већи број наплаћених сати 
паркирања у односу на исти 
период 2021. године

• 42% већи број наплаћених сати 
паркирања у односу на исти 
период 2018. године



Број издатих дневних карата 
за период јул-октобар 2018-2022. године

• 157% већи број издатих 
дневних карата у односу на 
исти период 2021. године

• 192% већи број издатих 
дневних карата у односу на 
исти период 2018. године



Број уклоњених возила 
за период јул-октобар 2018-2022. године

• 24% смањен број уклоњених 
возила у односу на исти период 
2021. године

• 18% смањен број уклоњених 
возила у односу на исти период 
2018. године



Број контролора паркирања

Пре увођења система:
• 21  сектор за контролоре;
•просечан број контролора 13;
• 8 сектора непокривено или 1 контролор 

обилази 2 сектора.
Таква организација за последицу има:
• улице у којима се не врши контрола;
•неквалитетну контролу.

Након увођења система:
• 7  сектора за контролоре (остали део 

покрива Око соколово);
• у свим улицама се врши контрола и 

наплата паркирања;
•нема повлашћених локација нити 

повлашћених корисника.



Комунална милиција – буџет Града

Број прекршајних налога 
(период септембар / октобар):

2021. 2022.

151

9285



Нус појаве које прате Око соколово

•Прекривање таблица
•Дежурање поред возила



Значај увођења новог система

•Увођење комуналног реда које се остварује  
кроз смањење броја непрописно паркираних 
возила . 

То за последицу има:
⚬ Повећану безбедности свих учесника у 

саобраћају;
⚬ Повећање прихода у буџету Града који се 

остварује  наплатом казни од непрописно 
паркираних возила.

•Повећана ефикасност предузећа ЈКП 
„Паркинг сервис“ - Ниш  која се огледа кроз:

⚬ Повећање броја наплаћених сати 
паркирања;

⚬ Повећање број издатих дневних карата.
•Већи број задовољних корисника.



Примери улица у Нишу које су 
"прогледале" након увођења система 

ОКО СОКОЛОВО



Ниш, Давидова улица

ПРЕ ПОСЛЕ



Ниш, Хајдук Вељкова улица

ПРЕ ПОСЛЕ



Ниш, улица Обилићев венац

ПРЕ ПОСЛЕ



Ниш, Хиландарска улица

ПРЕ ПОСЛЕ



Ниш, Трг краља Александра

ПРЕ ПОСЛЕ



Мишљење корисника



Мишљење корисника



Утисак грађанина Ниша преузет са друштвене мреже

Првомајска улица, Ниш



Хвала на пажњи!


