
Заменик градоначелника града Београда 13. фебруара 2019. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда'', 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА УКЛАЊАЊА И ПРЕМЕШТАЊА ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНИМ 
ДИЗАЛИЦАМА, НИСКОНОСЕЋИМ ПОЛУПРИКОЛИЦАМА ПО НАЛОГУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И 

ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис” на Ценовник услуга уклањања и премештања во-
зила специјалним дизалицама, нисконосећим полуприколицама по налогу надлежних државних органа и органа локалне 
самоуправе, који је усвојио Надзорни одбор под бројем 8-XXIX/5, на седници одржаној 18. јануара 2019. године. 

II. Ово решење и ценовник из става I решења објавити у „Службеном листу Града Београда”, a ценовник се примењује 
од 18. фебруара 2019. године.

Заменик градоначелника града Београда
Број 38-1041/19-Г-01, 13. фебруара 2019. године

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд, 
Надзорни одбор је на седници одржаној 18. јануара 2019. године донео следећу

ОДЛУКУ

I. Врши се измена и допуна Ценовника услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, нисконосећим 
полуприколицама по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе утврђеног Одлуком Надзорног од-
бора предузећа бр. 8-XLV/1 од 23. децембра 2014. године, објављеног у „Службеном листу Града Београда”, бр. 104/14 од 31. 
децембра 2014. године, који је ступио на снагу 1. јануара 2015. године тако што се:

1. у тачкама II, III, IV, V, VI, VIII, у делу ценовника – колона под називом „Опис”, у текстуалном делу, након речи: „оп-
штине или града,” неопходна измена и допуна текстуалног дела у смислу терминолошког усклађивања са изменама и допу-
нама у важећим прописима, тако да сада гласи: 

– „крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа 
(до 10 километара удаљености);

– премештање возила по налогу надлежног органа јединице локалне самоуправе на основу Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају, у поступку искључења возила из саобраћаја и у поступку одузимања, чувања и поступања са привре-
мено одузетим возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаље-
ности).”;

2. у тачки X, у делу ценовника – колона под називом „Опис”, у текстуалном делу, након речи: „накнада за премештање возила и 
објеката,” мења се и допуњује, тако да сада гласи: 

– „по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обуваћени 
уклањањем, односно премештањем возила и објеката из овог ценовника:

– према величини објеката, односно маси возила из става I, II, III, IV и V;
– према величини објеката, односно маси возила из става VI и VIII.
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II. Утврђује се пречишћени текст Ценовника услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, ниско-
носећим полуприколицама по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе, тако да после предложене 
измене и допуне из Одељка I, сада гласи:

ЦЕНОВНИК
услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, нисконосећим полуприколицама по налогу надлежних 

државних органа и органа локалне самоуправе
Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221

Опис
Цена 

услуге
ПДВ
(20%)

Цена са 
порезом

I. Мање жардињере и објекти површине до 1 m2 1.041,67 208,33 1.250,00
II. Возила масе до 800 kg, веће жардињере, витрине, фрижидери за сладолед, чамци до 5 m, тезге и објекти површине до 2 m2 (теретна 

возила – збир масе возила и носивости возила) предмети објекти, чамци до 5 m 
– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зеле-
них површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта,са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобра-
ћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним 
за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним бло-
ковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са про-
стора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена 
противно прописима локалне самоуправе – општине или града, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена 
за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 
– премештање возила по налогу надлежног органа јединице локалне самоуправе на основу Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају, у поступку искључења возила из саобраћаја и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим 
возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 5.000,00 1.000,00 6.000,00

III. Возила масе од 801 kg до 1.330 kg (збир масе возила и носивости возила)
– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зеле-
них површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобра-
ћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним 
за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним бло-
ковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са про-
стора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена 
противно прописима локалне самоуправе – општине или града, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена 
за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 
– премештање возила по налогу надлежног органа јединице локалне самоуправе на основу Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају, у поступку искључења возила из саобраћаја и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим 
возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 7.358,33 1.471,67 8.830,00

IV. Возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg (збир масе возила и носивости возила)
– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зеле-
них површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобра-
ћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним 
за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним бло-
ковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са про-
стора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена 
противно прописима локалне самоуправе – општине или града, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена 
за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 
– премештање возила по налогу надлежног органа јединице локалне самоуправе на основу Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају, у поступку искључења возила из саобраћаја и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим 
возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 11.037,50 2.207,50 13.245,00

V. Возила масе од 1.901 kg и више, теретна возила од 1.901 kg до 4 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), 
аутобуса регистрованих за 15 путника, камп приколица, чамаца до 7 m и објеката површине до 4 m2

– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зеле-
них површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобра-
ћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним 
за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним бло-
ковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са про-
стора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена 
противно прописима локалне самоуправе – општине или града, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена 
за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 
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Опис
Цена 

услуге
ПДВ
(20%)

Цена са 
порезом

– премештање возила по налогу надлежног органа јединице локалне самоуправе на основу Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају, у поступку искључења возила из саобраћаја и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим 
возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 16.555,83 3.311,17 19.867,00

VI Теретна возила од 4 t до 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 – 
путника, камионских приколица, киоска површине од 4 до 8 m2 и објеката површине од 4 до 8 m2

– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зеле-
них површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобра-
ћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним 
за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним бло-
ковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са про-
стора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена 
противно прописима локалне самоуправе – општине или града, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена 
за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 
-премештање возила по налогу надлежног органа јединице локалне самоуправе на основу Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају, у поступку искључења возила из саобраћаја и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим 
возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 25.000,00 5.000,00 30.000,00

VII. Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила
– из става I, II, III и IV за сваки започети дан 416,67 83,33 500,00
– из става V, VI и VIII за сваки започети дан 583,33 116,67 700,00

VIII. Теретна возила преко 14 t највеће дозвољене масе(збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса 
регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина, пловних објеката преко 7 m, киоска површине 
преко 8 m2 и објеката површине преко 8 m2

– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зеле-
них површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобра-
ћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним 
за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним бло-
ковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са про-
стора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена 
противно прописима локалне самоуправе – општине или града, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена 
за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 
-премештање возила по налогу надлежног органа јединице локалне самоуправе на основу Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају, у поступку искључења возила из саобраћаја и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим 
возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 37.500,00 7.500,00 45.000,00

IX. Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови
– накнада за дежурство специјалне дизалице „ПАУК”
(без извршеног налога по започетом часу) 3.679,17 735,83 4.415,00
– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизалице „ПАУК”  625,00 125,00 750,00
– доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице „паук” преко 10 километара
накнада за дежурство специјалних возила: КОЛЕС 35, МАГИРУС 
и тегљача са нисконосећом приколицом (без извршеног налога по започетом часу)

83,33
4.583,33

16,67
916,67

100,00
5.500,00

– накнада за дежурство специјалних возила: КОЛЕС 55/60
(без извршеног налога по започетом часу) 5.416,67 1.083,33 6.500,00
– доплата за сваки пређени километар специјалних возила: КОЛЕС 35, КОЛЕС 55/60,
МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом преко 10 километара 125,00

833,33

25,00

166,67

150,00

1.000,00
– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: КОЛЕС 35, КОЛЕС 
55/60, МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом

X.  Накнада за премештање возила и објеката по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случаје-
вима који нису обуваћени уклањањем, односно премештањем возила и објеката из овог ценовника
– према величини објеката, односно маси возила из става I, II, III, IV и V 5.000,00 1.000,00 6.000,00
– према величини објеката, односно маси возила из става VI и VIII 11.037,50 2.207,50 13.245,00

НАПОМЕНА:
– Накнада за смештај наведених возила и објеката на ло-

кацијама за пренос и чување возила почиње да се обрачуна-
ва по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса.

– Накнада за смештај возила уколико ЈКП „Паркинг сер-
вис” није извршио пренос почиње да се рачуна од момента 
смештаја возила.

– Услуге обухваћене овим ценовником које се наплаћу-
ју од власника возила, односно лица које је овлашћено за 
управљањем возилом, као и од власника објеката, плаћају 
се пре преузимања возила и објеката по цени која важи у 
моменту преузимања.

– Услуге обухваћене овим ценовником које се наплаћују 
од органа локалне самоуправе, плаћају се у року назначе-
ном на фактури.

– Ценовник се примењује почев од 18. фебруара 2019. 
године.

III. За спровођење ове одлуке задужују се Служба за ек-
сплоатацију возила, Служба за економско-финансијске по-
слове и Служба за правне послове.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”

Број 8-XXIX/5, 18. јануара 2019. године
Председник

Миливоје Илић, ср.
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Заменик градоначелника града Београда 13. фебруара 
2019. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 28. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18),члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 
10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда’’, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ПАР-
КИРАЊЕ ВОЗИЛА ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА КО-
РИСНИКА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗО-
НИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА

I. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу 
„Паркинг сервис” на Ценовник услуга за паркирање вози-
ла повлашћених категорија корисника на општим паркира-
лиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја, 
који је донео Надзорни одбор под бројем 8-XXIX/4-2, на 
седници одржаној 18. јануара 2019. године.

II. Ово решење и ценовник из става I решења објавити 
у „Службеном листу Града Београда”, a ценовник се приме-
њује од 18. фебруара 2019. године.

Заменик градоначелника града Београда
Број 38-1042/19-Г-01, 13. фебруара 2019. године

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузе-
ћа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Бео-
град, Надзорни одбор је на седници одржаној 18. јануара 
2019. године, донео следећу

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЗА ПАР-
КИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИ-
МА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ЗОНИРАНОГ 

ПОДРУЧЈА
I. Врши се измена и допуна Одлуке о ценама услуга ЈКП 

„Паркинг сервис” за паркирање возила на општим парки-
ралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подруч-
ја бр. 8-CIV/1 од 25. августа 2016. године, којом је утврђен 
Ценовник под редним бројем 2. за услуге паркирања возила 
повлашћених категорија корисника у зонираном подручју 
и ван зонираног подручја, због увођења „Зоне А” у систем 
зонског паркирања на територији града Београда. 

II. Утврђује се пречишћени текст ценовника под редним 
бројем 2. Ценовник услуга за паркирање возила повлашће-
них категорија корисника у зонираном подручју и ван зо-
нираног подручја, тако сада гласи:

2. ЦЕНОВНИК
услуга за паркирање возила повлашћених категорија кори-

сника у зонираном подручју и ван зонираног подручја 
Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221– у динарима

ОПИС
Цена

услуге
ПДВ 
(20%)

Цена са
порезом

1. Паркинг карта за СТАНАРЕ власнике возила 
(без временског ограничења паркирања) за 
месец дана од дана уплате 380,83 76,17 457,00

2. Паркинг карта за ИНВАЛИДЕ
власнике возила (без временског ограничења 
паркирања) бесплатно

ОПИС
Цена

услуге
ПДВ 
(20%)

Цена са
порезом

3. Паркинг карта за ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕ-
ДУЗЕТНИКЕ (без временског ограничења 
паркирања) за месец дана од дана уплате

ЗОНА А 7.608,33 1.521,67 9.130,00
ЗОНА 1 7.608,33 1.521,67 9.130,00
ЗОНА 2 5.146,67 1.029,33 6.176,00
ЗОНА 3 3.421,67 684,33 4.106,00

ван зонираног подручја 2.570,00 514,00 3.084,00

Повлашћена паркинг карта без ограничења времена 
паркирања за све повлашћене кориснике важи само за зону, 
односно само за ван зонирано подручје за које је издата.

Ценовник се примењује од 18. фебруара 2019. године.
III. За спровођење ове одлуке задужује се Служба пар-

кинг контроле, Служба за економско-финансијске послове 
и Служба за правне послове.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”

Број 8-XXIX/4-2, 18. јануара 2019. године
Председник

Миливоје Илић, ср.

Заменик градоначелника града Београда 13. фебруара 
2019. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 28. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18),члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 
10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда’’, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИ-
ШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ЗОНИРА-

НОГ ПОДРУЧЈА
I. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Пар-

кинг сервис” на Ценовник услуга за паркирање возила на 
општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зо-
нираног подручја, који је донео Надзорни одбор под бројем 
8-XXXI/1, на седници одржаној 12. фебруара 2019. године.

II. Ово решење и ценовник из става I решења објавити 
у „Службеном листу Града Београда”, a ценовник се приме-
њује од 18. фебруара 2019. године.

Заменик градоначелника града Београда
Број 38-1043/19-Г-01, 13. фебруара 2019. године

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузе-
ћа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Бео-
град, Надзорни одбор, на седници одржаној 12. фебруара 
2019. године донео следећу

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИ-
ШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ЗОНИРА-

НОГ ПОДРУЧЈА
I. Врши се измена и допуна Одлуке о ценама услуга ЈКП 

„Паркинг сервис” за паркирање возила на општим парки-
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ралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја 
бр. 8-CV/3 од 14. септембра 2016. године, којом је утврђен 
Ценовник под редним бројем 1. за услуге паркирање вози-
ла на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван 
зонираног подручја, због:

– увођења „Зоне А” у систем зонског паркирања за тери-
торији града Београда; 

– увођења могућности да се корисник услуга може опре-
делити да услугу паркирања користи по започетих пола 
сата, плаћањем полусатне карте за паркирање, као изузетак 
у односу на правило да се наплата паркирања врши по за-

почетом сату или у дневном трајању, плаћањем сатне или 
дневне карте; 

– увођења могућности продуженог паркирања, тако да 
време коришћења општих паркиралишта у зонама обухвата 
ограничено време паркирања и време продуженог паркира-
ња под посебним условима.

II. Утврђује се пречишћени текст ценовника под редним 
бројем 1. Ценовник услуга за паркирање возила на општим 
паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног 
подручја, тако да сада гласи:

1. ЦЕНОВНИК
услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја

Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221

– у динарима

Опис
Цена 

услуге
ПДВ 
(20%)

Цена са 
порезом

– у динарима
1. ЗОНА А
1.1. Време паркирања 30 минута
 – ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до осам седишта) 166,67 33,33 200,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИХ ПОЛА САТА ПАРКИРАЊА 
путничког возила (до осам седишта) – (куповина полусатне карте у продајној мрежи, код овлашћеног контролора предузећа или електрон-
ским путем) 83,33 16,67 100,00
2.  ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА
2.1. Време паркирања 60 минута 
– ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила 
(до осам седишта) 46,67 9,33 56,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – (куповина сатне карте у продајној мрежи или електронским путем) 46,67 9,33 56,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – (куповина сатне карте код овлашћеног контролора предузећа) 50,00 10,00 60,00
2.2. Продужено време паркирања 30 минута
– ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА 
путничког возила (до осам седишта) 166,67 33,33 200,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИХ ПОЛА САТА ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА 
путничког возила (до осам седишта) – (куповина полусатне карте у продајној мрежи, код овлашћеног контролора предузећа или електрон-
ским путем) 83,33 16,67 100,00
3. ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА
3.1. Време паркирања 120 минута 
– ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила 
(до осам седишта) 40,00 8,00 48,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА 
путничког возила (до осам седишта) – (куповина карата у продајној мрежи или електронским путем) 40,00 8,00 48,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА 
купљена код овлашћеног контролора предузећа  45,83 9,17 55,00
3.2. Продужено време паркирања 60 минута
– ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) 150,00 30,00  180,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА 
путничког возила (до осам седишта) – (куповина карата у продајној мрежи, код овлашћеног контролора предузећа или електронским путем) 150,00 30,00 180,00
4.  ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА
4.1. Време паркирања 180 минута 
– ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила 
(до осам седишта) 34,17 6,83 41,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА 
путничког возила (до осам седишта) – (куповина карата у продајној мрежи или електронским путем) 34,17 6,83 41,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА купљена код овлашћеног контролора предузећа 37,50 7,50 45,00
4.2. Продужено време паркирање 60 минута
– ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) 116,67 23,33 140,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА 
Путничког возила (до осам седишта) – (куповина карата у продајној мрежи, код овлашћеног контролора предузећа или електронским путем) 116,67 23,33 140,00
5.  ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
– ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила 
(до осам седишта) 25,83 5,17 31,00
– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА 
путничког возила (до осам седишта) – (плаћање СМС и у продајној мрежи) 25,83 5,17 31,00
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Опис
Цена 

услуге
ПДВ 
(20%)

Цена са 
порезом

– КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА 
купљена код овлашћеног контролора предузећа 29,17 5,83 35,00
5.1. ВИШЕСАТНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ
(важи у периоду од 7.00 до 21.00 час радним даном и суботом од 7.00 до 14.00 часова) 125,00 25,00 150,00
5.2. ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА 600,00 120,00 720,00
6. ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА ЗОНА А, ЗОНА 1, ЗОНА 2 и ЗОНА 3 1.558,33 311,67 1.870,00

Напомена: На цене дневних паркинг карти за: зону А, 
зону 1, зону 2, зону 3 и ван зонираног подручја, одобрава 
се попуст од 50% цене за све кориснике услуге паркирања 
(физичка и правна лица) који дневну паркинг карту плате у 
року од осам дана од дана издавања.

Ценовник се примењује од 18. фебруара 2019. године.
III. За спровођење ове одлуке задужује се Служба пар-

кинг контроле, Служба за економско-финансијске послове 
и Служба за правне послове.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”

Број 8-XXXI/1, 12. фебруара 2019. године

Председник
Миливоје Илић, ср.

Начелник Градске управе Града Београда ана 14. јануара 
2019. године, на основу члана 22. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), доноси 

ПРА ВИЛНИК 1 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СЛУ-
ЖБЕНИМ ЛЕГИТИМАЦИЈАМА ИНСПЕКТОРА И ПО-
РЕСКИХ ИЗВРШИТЕЉА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1. 
У Правилнику о службеним легитимацијама инспектора 

и пореских извршитеља запослених у Градској управи Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 9/11 и 7/12), 
члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.
Овим правилником прописује се: 
– образац службене легитимације пореских извршитеља 

запослених у Градској управи Града Београда (у даљем тек-
сту: порески извршитељ);

– поступак издавања службене легитимације; 
– начин вођења евиденције о издатим службеним леги-

тимацијама.” 

Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.
Службена легитимација инспектора запослених у Град-

ској управи Града Београда (у даљем тексту: инспектор) 
издаје се на обрасцу прописаном Правилником о изгледу 
обрасца службене легитимације инспектора (”Службени 
гласник РС”, број 81/15).”
______________
1  Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је сагласност на овај 

правилник 6. фебруара 2019. године актом број 110– 00– 00318/2018– 07.

Члан 3. 
Члан 3. брише се.

Члан 4.
Члан 3а мења се и гласи:

„Члан 3а
„Службена легитимација пореског извршитеља је пра-

воугаоног облика, величине 70 x 95 mm, урађена у виду 
књижице. 

Спољне стране корица су обложене кожом тамно тегет 
боје, док на унутрашњим странама корица и листовима до-
минирају светло плава и бела боја. 

Службена легитимација је обложена провидним пласти-
фицираним заштитним материјалом. 

Текст службене легитимације исписује се на српском је-
зику ћириличким писмом. 

Службена легитимација издаје се на обрасцу, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.” 

Члан 5.
После члана 3а, додаје се нови члан који гласи:

„Члан 3б
Насловна страна обрасца службене легитимације садржи: 
1) на врху, на средини, утиснут мали грб Републике Србије; 
2) испод малог грба, на средини, натпис: „РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА”, а испод тога, натпис: „ГРАД БЕОГРАД”; 
3) испод тога, на средини, речи: „Градска управа града 

Београда” и, испод тога, речи: „Порески извршитељ”; 
4) испод тога, на средини, натпис: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИ-

ТИМАЦИЈА”. 
Прва унутрашња страна обрасца службене легитимаци-

је садржи: 
1) на средини – место за фотографију имаоца легити-

мације димензија 25 x 35 мм, преко које се у доњем десном 
углу отискује печат органа, а у левом горњем углу поставља 
заштитна маркица; 

2) испод фотографије и печата, на средини, линију за 
својеручни потпис имаоца службене легитимације, и, испод 
тога, речи: „(својеручни потпис)”. 

Друга унутрашња страна обрасца службене легитима-
ције садржи: 

1) у горњем делу, на средини, један испод другог, текст: 
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА”, „ГРАД БЕОГРАД”, „Градска управа 
Града Београда”, „Порески извршитељ”; 

2) испод тога, на средини, линију за уписивање имена и 
презимена имаоца службене легитимације и, испод тога, на 
средини, речи: „(име и презиме)”; 

3) испод тога, на средини, линију за уписивање радног 
места имаоца службене легитимације и, испод тога, на сре-
дини, речи: „(радно место)”; 

4) испод тога, на средини, речи: „Јединствени број", а у 
продужетку линију за уписивање тог броја. 

Трећа унутрашња страна обрасца службене легитимаци-
је садржи: 

1) у горњем делу у средини текст: „ОВЛАШЋЕЊА 
ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ”; 
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2) испод тога, текст: „Ималац ове службене легитимаци-
је овлашћен је да предузима радње које су утврђене Зако-
ном о пореском поступку и пореској администрацији, које 
обавља као изворне послове; 

3) на левој страни, испод овог текста, линију за уписи-
вање датума издавања службене легитимације и испод тога, 
речи: „(датум издавања)”; 

4) испод тога, на средини, место означено за печат 
(„м.п.”); 

5) испод тога, на десној страни, линију за потпис руко-
водиоца органа у којем су запослени порески извршитељи, 
и испод тога, речи: „(потпис руководиоца органа у којем су 
запослени порески извршитељи)”. 

Члан 6.
Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.
Службену легитимацију инспектора издаје руководилац 

организационе јединице Градске управе Града Београда у 
којој су распоређени инспектори, којима се издаје службена 
легитимација.

Службену легитимацију пореских извршитеља издаје 
начелник Градске управе Града Београда.” 

Члан 7.
У члану 6. после речи: „руководиоца организационе је-

динице”, запета и речи: „који о томе, без одлагања, на исти 
начин обавештава Службу начелника Градске управе”, бри-
шу се.

Додаје се став 2. који гласи: 
„Ако порески извршитељ оштети, односно изгуби, или 

на други начин остане без службене легитимације, дужан је 
да о томе одмах писаним путем обавести руководиоца орга-
низационе јединице, који о томе, без одлагања, на исти на-
чин обавештава Секретаријат за послове начелника Градске 
управе.”

Члан 8.
У члану 8. став 1. речи: „Служба начелника Градске 

управе”, замењују се речима: „организациона јединица 

Градске управе Града Београда, чији руководилац издаје 
службену легитимацију, односно Секретаријат за послове 
начелника Градске управе”.

Члан 9.
У члану 9. став 1. речи: „Служби начелника Градске 

управе”, замењују се речима: „организационој јединици 
Градске управе Града Београда, чији руководилац издаје 
службену легитимацију, односно Секретаријату за послове 
начелника Градске управе”.

Члан 10.
У члану 10. речи: „Служби начелника Градске управе”, 

замењују се речима: „организационој јединици Градске 
управе Града Београда, чији руководилац издаје службену 
легитимацију, односно Секретаријату за послове начелника 
Градске управе”.

Члан 11. 
У члану 11. речи: „Служби начелника Градске управе”, 

замењују се речима: „организационој јединици Градске 
управе Града Београда, чији руководилац издаје службену 
легитимацију, односно Секретаријату за послове начелника 
Градске управе”.

Члан 12.
Инспектори, којима су раније издате службене легити-

мације, дужни су да, пре издавања нових у складу са овим 
правилником, исте врате Секретаријату за послове начел-
ника градске управе. 

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градска управа Града Београда
Н број 110– 1/18, 14. јануара 2019. године

Начелник
Сандра Пантелић, ср.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркирали-
штима („Службени лист Града Београда", бр. 12/10 – пре-
чишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 
89/14, 96/16, 36/17 и 118/18) , и члана 46. Одлуке о Градској 
управи Града Београда („Службени лист Града Београда", 
бр. 126/16, 2/17,36/17, 92/18, 103/18, 109/18 и 119/18) , заме-
ник начелника Градске управе Града Београда – секретар 
Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАР-
КИРАЛИШТИМА

1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службе-
ни лист Града Београда", бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 
36/13, 11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 
91/16, 102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18 и 1/19) тачка 3. мења 
се и гласи: 

„3. Општа паркиралишта на подручју градских општина 
Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Пали-
лула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, на 
којима се такође врши наплата цене за коришћење општих 
паркиралишта, а налазе се изван зонираног подручја кори-
сте се у континуитету у оквиру времена у коме се врши на-
плата, одређују се на следећи начин: 

Део 4.0
1) Змај Јовина – Земун, 
2) Кеј ослобођења (од Предшколске установе – Вртић 

„Мала сирена’’до Змај Јовине) – Земун, 
3) Прерадовићева – Земун,
4) Петра Зрињског – Земун,
5) Масариков трг – Земун, 
6) Стевана Марковића – Земун,
7) Др Петра Марковића – Земун, 
8) Јована Суботића – Земун, 
9) Марка Николића – Земун, 
10) Косовска – Земун, 
11) Морнарска – Земун, 
12) Београдска – Земун,
13) Давидовићева – Земун,
14) Авијатичарски трг (са десне стране од Стевана Мар-

ковића до др Петра Марковића) – Земун,
15) Главна (са десне стране од Др Петра Марковића до 

Змај Јовине) – Земун, 
16) Магистратски трг – Земун, 
17) Господска – Земун,
18) Велики трг – Земун,
19) Лагумска (од Змај Јовине до Господске), бивша Гајева 

– Земун,
20) Пиљарска – Земун,

Део 4.1
1) Палмира Тољатија (са десне стране од Џона Кенедија 

до Булевара Маршала Толбухина) – Нови Београд,
2) Авијатичарски пут (Булевар Михајла Пупина код бро-

ја 16) – Нови Београд.

Део 4.2
1) Булевар уметности (од Булевара Михајла Пупина до 

Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,
2) Булевар Зорана Ђинђића – Нови Београд,
3) Антифашистичке борбе (од Булевара Михајла Пупина 

до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,

4) Шпанских бораца (од Булевара Михајла Пупина до 
Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,

5) Милентија Поповића (од Булевара Михајла Пупина 
до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,

6) Булевар Арсенија Чарнојевића (са десне стране од 
Милентија Поповића до Тошиног бунара) – Нови Београд,

7) Тошин бунар (са десне стране од Булевара Арсенија 
Чарнојевића до Студентске) – Нови Београд,

8) Студентска (са десне стране од Тошиног бунара до 
Париске комуне) – Нови Београд,

9) Париске комуне (са десне стране од Студентске до 
Омладинских бригада) – Нови Београд,

10) Булевар Михајла Пупина (са десне стране од Омла-
динских бригада до Милентија Поповића) – Нови Београд,

11) Трешњиног цвета – Нови Београд,
12) Омладинских бригада (од Булевара Михајла Пупина 

до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,
13) Народних хероја (од Париске комуне до Булевара 

Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд.
Део 4.3

1) Булевар Милутина Миланковића (од Омладинских 
бригада до Тошиног бунара и од Милентија Поповића до 
Антифашистичке борбе) – Нови Београд,

2) Народних хероја (од Булевара Арсенија Чарнојевића 
до Булевара Милутина Миланковића).

Део 4.4
1) паркиралиште СРЦ „25 мај" (наставак Улице Тадеуша 

Кошћушка).
2) паркиралиште оивичено улицама Дунавска, Дубро-

вачка и Мике Аласа.

Део 4.5
1) Владимира Поповића – Нови Београд.

Део 4.6
1) Карађорђев трг (од 22. октобра до Николе Тесле и од 

Карађорђеве до Николе Тесле) – Земун,
2) 22. октобра – Земун,
3) Данила Медаковића – Земун,
4) Мирослава Тирша – Земун,
5) Николаја Островског – Земун,
6) Авијатичарски трг (са леве стране од Стевана Марко-

вића до Др Петра Марковића) – Земун,
7) Карађорђева – Земун,
8) Немањина – Земун,
9) Главна (са леве стране од Авијатичарског трга до Бе-

жанијске) – Земун,
10) Академска – Земун,
11) Виктора Бубња – Земун,
12) Штросмајерова – Земун,
13) Светосавска (од Немањине до Бежанијске) – Земун,
14) Др Милоша Радојчића – Земун,
15) Градски парк – Земун,
16) Вукова – Земун,
17) Прека – Земун,
18) Рабина Алкалаја (од Др Милоша Радојчића до Бежа-

нијске) – Земун,
19) Дубровачка – Земун,
20) Вртларска – Земун,
21) Гундулићева – Земун,
22) Савска – Земун,
23) Мајковског (од Бежанијске до Гундулићеве) – Земун,
24) Рајачићева – Земун,
25) Бежанијска – Земун.
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Изван зонираног подручја наплата цене за коришћење општих паркиралишта се врши у времену од 8.00 до 21.00 час 
радним данима, а суботом од 8.00 до 14.00 часова за делове 4.0, 4.4 и 4.6, у времену од 8.00 до 17.00 часова радним данима, а 
суботом од 8.00 до 14.00 часова за делове 4.1, 4.2, 4.3 и 4.5.

Паркиралишта изван зонираног подручја на којима се врши наплата поред одговарајућег саобраћајног знака садрже и 
допунску таблу са обавештењем о режиму паркирања.''

2. Тачка 8. мења се и гласи:
„Изван зонираног подручја, физичка лица (станари, инвалиди) , предузетници и правна лица (корисници пословног 

простора) могу општа паркиралишта из тачке 3. део 4.0.,4.2, 4.3. 4.5 и 4.6 користити уз повлашћену паркинг карту и то ис-
кључиво у делу за коју је издата.

Повлашћену паркинг карту издаје предузеће, и то: 
– станару за два возила у власништву; 
– инвалиду – станару за два возила у власништву; 
– предузетнику и правном лицу (кориснику пословног простора) за највише три возила у власништву.''
3. У тачки 8а иза броја „3'' и тачке, реч и број: „део 4.6” замењују се речју и бројем: „део 4.5.”.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда'', а примењиваће се 18. фебруара 2019. године, осим у делу 

који се односи на тачку 3. део 4.6. који ће се примењивати од 1. априла 2019. године. 

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV – 02 број 344.1– 2/2019, 14. фебруара 2019. године

Заменик начелника Градске управе Града
Београда – секретар Секретаријата за саобраћај

Душан Рафаиловић, ср.
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