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Жалба 

Поштовани, 

дана 23.8.2012. године поднео сам пријаву (број III-355-4713/12) поводом проблема паркирања 
на тротоару и бициклистичкој стази у улици Омладинских бригада код броја 18а у Новом 
Београду. 
Ви (комунални инспектор Ана Милетић) сте се 31.8.2012. прогласили ненадлежним и проследили 
сте пријаву на надлежност и даље поступање Министарству унутрашњих послова - Управи 
саобраћајне полиције - Сектор Запад. 

Увидом у Службени лист града Београда (Година LV, Број 10 од 12. априла 2011. године) дошао 
сам до закључка да је горе наведени проблем ипак у вашој надлежности. 

Члан 23. 
У циљу заштите површина јавне намене и површина у јавном коришћењу забрањено је: 
1. кретање, заустављање или паркирање возила на јавној зеленој површини, зеленој површини око објекта јавне 
намене и зеленој површини у јавном коришћењу, 
2. ометање коришћења улице или другог општинског пута заустављањем или остављањем возила нарочито на: 
– делу тротоара који није обележен за паркирање, односно на паркиралишту изван границе обележених пар- 
кинг места; у пешачкој зони; тргу и пјацети; зони успореног саобраћаја, осим на обележеним местима за паркирање; 
пешачком прелазу; бициклистичкој стази; месту на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради 
паркирања или излазак возила са паркиралишта; колском улазу, односно излазу из зграде или дворишта и сл., 
– стајалишту јавног превоза или на другом делу пута на начин којим се омета коришћење стајалишта; саобраћајној 
траци или трамвајској баштици намењеној искључиво за кретање возила јавног превоза путника; такси стајалишту; 
делу јавне саобраћајне површине резервисане за постављање судова за одлагање смећа и сл., 
3. заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пешачке комуникације, прилаз објектима, 
коришћење противпожарног пута, коласког пролаза између стамбених зграда,интерние саобраћанице и слично, 
4. остављање нерегистрованих, хаварисаних или одбачених возила, прикључних возила, прикључне опреме, 
агрегата, као и јахти, чамаца и пољопривредних машина, камп опреме, камп кућице и камп возила на површини 
јавне намене и на површини у јавном коришћењу. 
 

Тачке 2. и 3. се односе на проблем уочен у мојој пријави.  

У прилогу достављам доказ о уплати административне таксе и закључак који сте ми доставили 
електронским путем и на који улажем жалбу. 

Душан Поповић 

_______________ 

У Београду ___________, 2012. године 


