На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и
паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним
паркиралиштима („Службени лист Града Београда“ бр. 12/2010 - пречишћен
текст, 37/2011, 42/2011 - испр., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014 и 96/2016) и
Решења о општим паркиралиштима („Службени лист града Београда“ бр.
44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015,
23/2015, 2/2016, 78/2016, 80/2016, 82/2016 и 91/2016), доносим следећу:

О Д Л У К У
О ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ПРЕТПЛАТНИХ КАРАТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак издавања повлашћене паркинг карте и
налепнице за коришћење резервисаног паркинг места корисницима општих
паркиралишта под условима утврђеним Решењем о општим паркиралиштима
(„Службени лист града Београда“, бр. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011,
36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015, 23/2015, 2/2016, 78/2016, 80/2016, 82/2016 и
91/2016) и прописују критеријуми на основу којих се утврђује испуњеност
услова за издавање повлашћене паркинг карте или налепнице за коришћење
резервисаног паркинг места.
Члан 2.
Повлашћени корисници који имају право на издавање повлашћених паркинг
карата су станари и корисници пословног простора.
Под станарима у смислу ове одлуке сматрају се физичка лица која на подручју
зоне или ван зонираног подручја
утврђених Решењем о општим
паркиралиштима, за коју подносе захтев за издавање повлашћене паркинг карте,
имају пребивалиште.
Под корисницима пословног простора у смислу ове одлуке сматрају се
предузетници и правна лица која у својству власника или по основу закупа
користе пословни простор на подручју зоне или ван зонираног подручја
утврђених Решењем о општим паркиралиштима, за које подносе захтев за
издавање повлашћене паркинг карте.
Члан 3.
Налепнице за коришћење резервисаног паркинг места издају се физичким и
правним лицима којима је од стране органа градске управе надлежног за
послове саобраћаја одобрена резервација оппштег паркиралишта.

II

ИЗДАВАЊЕ ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ
Члан 4.

Повлашћене паркинг карте се издају лицима из члана 2. Ове Одлуке на основу
захтева који се може поднети на шалтеру Предузећа или електронским путем.
Повлашћена паркинг карта се издаје на временски период од најмање 1 (једног)
месеца, а највише до 12 (дванаест) месеци.
Подносилац захтева је дужан да пре издавања повлашћене паркинг карте, плати
цену у висини утврђеној ценовником Предузећа.
Захтев који се подноси на шалтеру Предузећа, подразумева попуњавање
обрасца који садржи податке о подносиоцу захтева и зони за коју се исти
подноси, изјаву да је упознат са условима за издавање и коришћење повлашћене
паркинг карте, сагласност за обраду података о личности, а уз исти се прилажу,
односно дају на увид, докази о испуњености услова за издавање повлашћене
паркинг карте, у складу са овом Одлуком.
Образац захтева који се подноси на шалтеру Предузећа, садржи следеће податке
о подносиоцу захтева:
1) тип комитента (физичко лице, предузетник или правно лице),
2) за физичко лице подаци из личне карте: име, презиме, јединствени
матични број грађана, подаци о пребивалишту (општина, место, улица
и број) поштански адресни код (ПАК), подаци о броју телефона, емаил адреси,
3) за предузетника или за правно лице подаци уписани код Агенције за
привредне регистре: назив и седиште (општина, место, улица и број),
матични број и порески идентификациони број, поштански адресни
код (ПАК), подаци о броју телефона, е-маил адреси,
4) регистарска ознака возила за које се подноси захтев за издавање
повлашћене паркинг карте.
Предузеће обрађује захтев поднет на шалтеру Предузећа, само уколико је
својеручно потписан од стране подносиоца Захтева.
Захтев који се подноси електронским путем, подразумева коришћење
интернета, тако што корисник приступа сајту Предузећа http:// parkingservis.co.rs/ или користи посебну апликацију на свом телефону, таблету или
рачунару, у ком случају корисник попуњава електронским путем образац
Захтева.
Упутство корисницима за електронско издавање повлашћене паркинг карте
„Како до еППК“, представља саставни део ове Одлуке, а објављује се на сајту
Предузећа http:// parking-servis.co.rs/.
Корисник се опредељује за опцију „еППК“ која омогућава приступ Порталу
ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, а затим бира једну од опција: 1) Креирај налог
или 2) Пријава.

Регистрација корисника и образац Захтева који се поднеси електронским путем,
садржи податке о подносиоцу захтева и зони за коју се исти подноси, изјаву
подносиоца Захтева да је упознат са условима за издавање и коришћење
повлашћене паркинг карте, сагласност за обраду података о личности, као и
сагласност да Предузеће може, уместо непосредног увида у личну карту и
саобраћајну дозволу, податаке наведене у Захтеву проверити у евиденцији
Министарства унутрашњих послова РС (адресу пребивалишта, а према
регистарској ознаци возила да ли је подносилац захтева власник или корисник
возила). Провера података наведених у Захтеву, подразумева достављање
информације од МУП-а РС, искључиво у форми обавештења да ли су подаци о
адреси пребивалишта и власнику односно кориснику возила, наведени у
Захтеву, идентични или различити од података регистрованих у званичним
евиденцијама МУП-а РС, без провере или достављања било каквих других
података о личности подносиоца Захтева.
Захтев поднет електронским путем, сматраће се потпуним и уредним уколико је
од МУП-а РС достављена информација да су подаци наведени у Захтеву
идентични са подацима регистрованим у званичним евиденцијама МУП-а РС.
Регистрација корисника и образац Захтева који се подноси електронским путем,
садржи следеће податке о подносиоцу захтева:
1) тип комитента (физичко лице, предузетник или правно лице),
2) за физичко лице подаци из личне карте: име, презиме, јединствени
матични број
грађана, подаци о пребивалишту (општина, место,
улица и број) поштански адресни код (ПАК), подаци о броју телефона,
е-маил адреси,
3) за предузетника или за правно лице подаци уписани код Агенције за
привредне регистре: назив и седиште (општина, место, улица и број),
матични број и порески идентификациони број, поштански адресни
код (ПАК), подаци о броју телефона, е-маил адреси,
4) регистарска ознака возила за које се подноси захтев за издавање
повлашћене паркинг карте,
5) подаци неопходни за логовање у електронски систем и
6) период важења електронске повлашћене паркин карте.
У случају подношења Захтева електронским путем, Предузеће ће разматрати
Захтев само уколико је подносилац у оквиру електронске форме Захтева дао
сагласност за обраду података о личности, као и сагласност да Предузеће може
тачност података наведених у Захтеву проверавати у евиденцијама
Министраства унутрашњих послова РС.
Непотпуне и неуредне Захтеве, Предузеће неће разматрати.
Повлашћена паркинг карта издата на шалтеру Предузећа важи од датума за који
се корисник определио, према посебној методологији обрачуна броја дана, који
утврђује Предузеће, зависно од тога да ли се корисник определио да активира
повлашћену паркинг карту на сам дан подношења Захтева, односно плаћање
цене или од неког будућег датума по избору корисника.
У случају када је Захтев за издавање повлашћене паркинг карте поднет
електронским путем, не постоји могућност активирања повлашћене паркинг

карте на дан подношења Захтева односно плаћања цене, већ се иста може
активирати најраније у року од три дана од дана подношења Захтева, након
обраде уплате, о чему ће корисник добити обавештење електронским путем.
А) ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА СТАНАРЕ:
Права на повлашћену паркинг карту имају станари који на подручју зоне или
ван зонираног подручја утврђених Решењем о општим паркиралиштима, за коју
подносе захтев за издавање повлашћене паркинг карте, имају пребивалиште.
Повлашћена паркинг карта се може издати власнику возила или кориснику
возила, којима је то својство уписано у саобраћајној дозволи.
Уколико је подносилац захтева из става 1, корисник инвалидске паркинг карте
(ИПК) стиче право на издавање повлашћене паркинг карте за инвалиде.
Пребивалиште се доказује личном картом подносиоца захтева која мора гласити
на адресу подносиоца, наведену у захтеву.
Адреса пребивалишта у личној карти подносиоца захтева мора бити иста са
адресом пребивалишта у саобраћајној дозволи.
За издавање повлашћене паркинг карте на шалтеру Предузећа, корисник уз
захтев подноси на увид личну карту и саобраћајну дозволу, а повлашћена
паркинг карта се активира након обраде уплате износа утврђеног ценовником,
почев од датума назначеног у захтеву.
Физичком лицу се могу издати највише 2 (две) повлашћене паркинг карте.
Уколико се захтев за издавање повлашћене паркинг карте подноси
електронским путем, Предузеће тачност података наведених у Захтеву
проверава у евиденцијама Министарства унутрашњих послова РС, у складу са
законом, а за подносиоце Захтева који нису власници возила, може тражити и
допуну документације.
Б) ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Повлашћена паркинг карта се може издати за возило у својини предузетника, за
возило регистровано на име лица које је као предузетник уписано у регистар
надлежног органа, а може се издати и на име предузетничке
радње/предузетника, за возило у својини физичког лица запосленог код
предузетника. Власништво над возилом се доказује саобраћајном дозволом.
Повлашћена паркинг карта се може издати и за возила која лица из става 1,
користе у својству корисника, а којима је то право уписано у саобраћајну
дозволу.
Статус предузетника се доказује изводом из евиденције која се води код
надлежног органа.
Лица из става 1 и 2, могу остварити право на повлашћену паркинг карту за
предузетнике, под условом да у својству власника или по основу закупа користе
пословни простор, на подручју зоне или ван зонираног подручја утврђених

Решењем о општим паркиралиштима, за коју подносе захтев за издавање
повлашћене паркинг карте.
Правни основ за коришћење пословног простора се доказује уговором о
куповини, уговором о закупу или другом исправом подобном за стицање права
у складу са законом.
Уколико седиште предузетника није регистровано на адреси наведеној у
захтеву, већ пословни простор користи по основу уговора о закупу или по
неком другом правном основу Предузеће може да изврши контролу тачности
података из приложене документације провером код надлежног органа или
прибављањем доказа од стране подносиоца захтева (рачун о плаћеној закупнини
за предходни месец и др.).
За издавање повлашћене паркинг карте на шалтеру Предузећа, потребно је уз
захтев за издавање повлашћене паркинг карте поднети и следећу
документацију:
1. извод из евиденције надлежног органа (АПР-а или другог надлежног
органа),
2. у случају из става 4, уз захтев се подноси и фотокопија овереног уговора
о купопродаји (ако је реч о власнику), фотокопија овереног уговора о
закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или фотокопија оверене
друге исправе подобне за стицање права,
3. лична карта оснивача или предузетника (оригинал на увид)
4. саобраћајна дозвола (оригинал на увид) оснивача, саобраћајне дозволе
возила регистрованог на име предузетника (оригинал на увид) или
саобраћајна дозвола физичког лица запосленог код предузетника
5. уплата износа утврђеног ценовником.
Предузетничкој радњи, канцеларији и сл. могу се издати највише 3 (три)
повлашћене паркинг карте, за возило у власништву те радње, канцеларије и
слично, при чему се од тог броја највише једна повлашћена паркинг карта може
издати на име предузетничке радње/предузетника, за возило у власништву
предузетника или физичког лица запосленог код предузетника.
У случају из предходног става овог члана, када је повлашћена паркинг карта
издата возилу у власништву предузетника или физичког лица запосленог код
предузетника, искључена је могућност издавања повлашћене паркинг карте
истом возилу по другом основу у смислу одредби ове Одлуке.
В) ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Повлашћена паркинг карта се може издати за возило у својини правног лица, а
може се издати и на име правног лица, а за возило у својини физичког лица
запосленог код правног лица. Власништво над возилом се доказује
саобраћајном дозволом.
Повлашћена паркинг карта се може издати и за возила која лица из става 1,
користе у својству корисника, а којима је то право уписано у саобраћајну
дозволу.
Статус правног лица се доказује решењем из Агенције за привредне регистре.

Лица из става 1 и 2, могу остварити право на повлашћену паркинг карту за
правна лица, под условом да у својству власника или по основу закупа користе
пословни простор, на подручју зоне или ван зонираног подручја утврђених
Решењем о општим паркиралиштима, за коју подносе захтев за издавање
повлашћене паркинг карте.
Правни основ за коришћење пословног простора се доказује фотокопијом
овереног уговора о купопродаји, уговора о закупу или друге исправе подобне за
стицање права у складу са законом.
Уколико седиште правног лица није регистровано на адреси наведеној у
захтеву, већ пословни простор користи по основу уговора о закупу или по
неком другом правном основу Предузеће може да изврши контролу тачности
података из приложене документације провером код надлежног органа или
прибављањем доказа од стране подносиоца захтева (рачун о плаћеној закупнини
за предходни месец и др.).
За издавање повлашћене паркинг карте на шалтеру Предузећа, потребно је уз
захтев за издавање повлашћене паркинг карте поднети и следећу
документацију:
1. извод из евиденције надлежног органа (АПР-а или другог надлежног
органа),
2. у случају из става 4, уз захтев се подноси и фотокопија овереног уговора
о купопродаји (ако је реч о власнику), фотокопија овереног уговора о
закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или фотокопија оверене
друге исправе подобне за стицање права,
3. саобраћајна дозвола за возила регистрована на правно лице (оригинал на
увид),
4. уплата износа утврђеног ценовником,
5. доказ да је физичко лице запослено код правног лица и да поседује
возило регистровано на своје име (оригинал на увид).
Правном лицу могу се издати највише 3 (три) повлашћене паркинг карте за
возило у власништву правног лица, при чему се од тог броја највише једна
повлашћена паркинг карта може издати на име правног лица, за возило у
власништву физичког лица запосленог код правног лица.
У случају из предходног става овог члана, када је повлашћена паркинг карта
издата возилу у власништву физичког лица запосленог код правног лица,
искључена је могућност издавања повлашћене паркинг карте истом возилу по
другом основу у смислу одредби ове Одлуке.
III

ИЗДАВАЊЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА
Члан 5.

Право на налепницу за коришћење резервисаног паркинг места имају физичка и
правна лица којима је решењем органа градске управе надлежног за послове
саобраћаја одобрено коришћење резервисаног паркинг места.

За издавање налепнице за коришћење резервисаног паркинг места, корисник
подноси следећу документацију:
1. решење Градског секретаријата за саобраћај и
2. уплата износа утврђеног ценовником, уколико је корисник обвезник
плаћања.

IV

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.

У случају да подносилац захтева да нетачне податке или злоупотреби
повлашћену паркинг карту, губи право на повлашћену паркинг карту.
Члан 7.
Повлашћена паркинг карта може се издати и станару који има пребивалиште у
стамбеном објекту изграђеном на углу улице, уколико се стамбени објекат
физички простире на подручју зоне или ван зонираног подручја утврђених
Решењем о општим паркиралиштима, за коју подноси захтев за издавање
повлашћене паркинг карте, а улаз у стамбени објекат је из улице која не улази у
подручје зоне или у ван зонирано подручје.
Ако се утврди да су испуњени услови за издавање повлашћене паркинг карте за
станаре из става 1. овог члана, за издавање важе исти услови који су прописани
за издавање повлашћене паркинг карте за станаре у поглављу II, члан 4. под А.
Члан 8.
Физичка лица, предузетници и правна лица, изузетно од одредбе чл. 4. тачке А),
Б) и В) и чл.7, могу стећи статус повлашћених корисника, уколико за то постоје
посебно оправдани разлози, с тим што се повлашћена паркинг карта по том
основу не може издати, односно продуживати за период дужи од 6 (шест)
месеци.
Оправданост разлога за издавање повлашћене паркинг карте у смислу става 1.
овог члана, цени Комисија именована Одлуком директора Предузећа.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
Доношењем ове Одлуке, престаје да важи Одлука о поступку издавања
претплатних карата за коришћење општих паркиралишта бр. 9109 од 11.11.2003.
године, као и измене и допуне Одлуке: бр.12816 од 01.11.2004. год; бр. 13842 од
01.12.2004.год; бр.14075 од 08.12.2004.год; бр. 2887 од 14.03.2008. год; бр.10560
од 25.12.2009. год; бр. 844 од 31.01.2012. год; бр. 6687 од 01.08.2013.год.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

