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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIV Број 94

31. јул 2020. године

Цена 265 динара

Заменик градоначелника града Београда, 31. јула 2020. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 51. став 2. и члана
52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број
7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У
ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
I. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис” на Ценовник услуга за паркирање возила на
општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја, који је донео Надзорни одбор под бројем
8-LXXI/1, на седници одржаној 13. јула 2020. године.
II. Ово решење и ценовник из става I решења објавити у „Службеном листу Града Београда”, a ценовник се примењује
од 1. августа 2020. године.
Заменик градоначелника града Београда
Број: 38-4672/20-Г-01 – 31. јул 2020. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.
На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд, Надзорни одбор на седници одржаној 13. јула 2020.
године, донео је

ОД Л У КУ
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ЗОНИРАНОГ
ПОДРУЧЈА
I. Утврђује се под редним бројем 1. Ценовник услуга за
паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја, тако да гласи:
1. ЦЕНОВНИК
услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима
у зонираном подручју и ван зонираног подручја
Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221
ОПИС

1. ЗОНА А
1.1. Време паркирања 30 минута

Цена
Цена
ПДВ
са
услу(20%) пореге
зом
– у динарима

ОПИС

Цена
Цена
ПДВ
са
услу(20%) пореге
зом

– ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА
путничког возила
(до осам седишта)
166,67 33,33 200,00
– ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИХ ПОЛА
САТА ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – куповина електронске
полусатне паркинг карте:
слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима
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
– ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА
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ОПИС

Цена
Цена
ПДВ
са
услу(20%) пореге
зом

путничког возила (до осам седишта) – куповина електронске сатне
паркинг карте:
слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима
46,67 9,33 56,00
2.2. Продужено време паркирања
30 минута
– ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ
ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта)
166,67 33,33 200,00
– ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИХ ПОЛА САТА
ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – куповина електронске
полусатне паркинг карте:
слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима
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
– ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – куповина електронске сатне
паркинг карте:
слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима
40,00 8,00 48,00
3.2. Продужено време паркирања
60 минута
– ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ
ПАРКИРАЊА путничког возила
(до осам седишта)
150,00 30,00 180,00
– ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – куповина електронске сатне
паркинг карте:

ОПИС

31. јул 2020.
Цена
Цена
ПДВ
са
услу(20%) пореге
зом

слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима
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
– ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – куповина електронске сатне
паркинг карте:
слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима
34,17 6,83 41,00
4.2. Продужено време паркирање
60 минута
– ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ
ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта)
116,67 23,33 140,00
– ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – (куповина електронске
сатне паркинг карте:
слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима
116,67 23,33 140,00
5. ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
– ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до осам седишта)
25,83 5,17 31,00
– ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА
путничког возила (до осам седишта) – (куповина електронске
сатне паркинг карте:
слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима
25,83 5,17 31,00
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Цена
Цена
ПДВ
са
услу(20%) пореге
зом

ОПИС
5.1. Електронска вишесатна паркинг карта за паркирање путничког возила (до осам седишта) –
куповина електронске вишесатне
паркинг карте:
слањем поруке преко мобилних
оператера (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном
на мобилном уређају (мобилном
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим
продајним местима.

Важи у периоду од 8.00 до 21.00 час
радним даном и суботом од 8.00 до
14.00 часова.
125,00 25,00 150,00
Електронска вишесатна карта за паркирање се не примењује на општим паркиралиштима унутар блокова 21 и 22 на
Новом Београду*
5.2. Електронска дневна
паркинг карта (едпк) ван
зонираног подручја
6. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА
ПАРКИНГ КАРТА (еДПК)
ЗОНА А, ЗОНА 1, ЗОНА 2 и
ЗОНА 3

600,00

1.558,33

120,00

720,00

311,67 1.870,00
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* Тачка 5.1. Ценовника: Вишесатна карта за паркирање
се не примењује на општим паркиралиштима ван зонираног подручја унутар Блока 21 на Новом Београду – делови улица Булевар Зорана Ђинђића, Антифашистичке
борбе, Милентија Поповића Булевар Михајла Пупина и
унутар Блока 22 на Новом Београду – делови улица Булевар Зорана Ђинђића, Антифашистичке борбе, Милентија
Поповића, Булевар Михајла Пупина – који су посебно обележени, а на којима је сходно Решењу о општим паркиралиштима („Службени 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, 1/19,
4/19, 5/19, 35/19, 48/19, 72/19, 136 /19 и 1/20) постављена допунска табла испод саобраћајног знака, на којој је наведено
време наплате, као и ценовник у коме је посебно истакнуто
да плаћање вишесатном картом за паркирање није могуће.
Ценовник се примењује од 1. августа 2020. године.
III. Ова одлука ступа на снагу и примењује се почев од
1. августа 2020. године. Даном ступања на снагу ове одлуке
ставља се ван снаге Одлука Надзорног одбора предузећа бр.
8-LIX/1 од 5. фебруара 2020. године којом је утврђен пречишћен текст ценовника под ред. бројем 1. Ценовник услуга
за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја.
IV. За реализацију ове одлуке задужује се директор предузећа посредством одговарајућих служби предузећа у складу са
надлежностима и одговорностима руководилаца тих служби.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”
Број 8-LХXI/1, 13. јула 2020. године
Председник
Миливоје Илић, ср.
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31. јул 2020.

САДРЖАЈ
Решење о давању сагласности на цене услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном
подручју и ван зонираног подручја са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
1

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

