Плаћање по започетом часу
ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАПОЧЕТОМ ЧАСУ

СМС ПЛАЋАЊЕ – СМС порука треба да садржи само регистарску
ознаку идентичну оној на возилу (без размака и специјалних
знакова нпр. BG123WĐ). Корисник поруку шаље на број
одговарајуће паркинг зоне:
9114 – за пола сата у зони А

9111 – за сат времена, односно пола сата продуженог
паркирања, у зони 1 – црвена зона
9112 – за сат времена у зони 2 - жута зона
9113 – за сат времена у зони 3 – зелена зона
9119 – за сат времена на уличном паркингу без временског
ограничења – плава зона
9118 – за дневно паркирање на појединим паркиралиштима, у
складу са вертикалном саобраћајном сигнализацијом – плава
зона
Могуће је послати две или три поруке одједном, уколико је
временским ограничењима тако предвиђено, док се продужено
време паркирања може платити тек 5 минута пред истек
временског ограничења зоне. При продужавању плаћања корисник
може као одговор на поруку о примљеном захтеву за паркинг СМСом, да пошаље само звездицу (*).

Корисници чији мобилни телефони немају дијакритичке
знакове (Č,Ć,Đ,Ž или Š) треба у телефону да подесе
опцију „UTF8″ односно „UNICODE” за такозване паметне
телефоне, јер се сви опциони карактери као нпр.
коришћење карактера D или DJ уместо Đ сматрају
неважећим.
СТАРТ-СТОП АПЛИКАЦИЈА – корисник уписује регистарску ознаку
возила и бира одговарајућу зону, а затим притиском на дугме
СТАРТ започиње паркирање. Паркирање зауставља притиском на
дугме СТОП.
ПЛАЋАЊЕ КОД КОНТРОЛОРА – куповином сатне карте код контролора,
који контролише и наплаћује коришћење паркинг места.
ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА КАРТОМ – сатне карте за паркирање могу да се
купе у Корисничком сервису „Паркинг сервиса”-а – Таковска бр.
31, Милешевска бр. 51, Краљице Марије бр. 7, у трафикама и на
шалтерима пошта. Правилно попуњену паркинг карту потребно је
изложити на видно место у возилу – са унутрашње стране
ветробранског стакла.

ДНЕВНА КАРТА
Представља плаћање паркинга у зонираним деловима града од
момента куповине или издавања од стране контролора (остављањем
налога иза брисача ветробранског стакла), до истог времена
првог следећег дана, када се обавља наплата паркирања. Дневна
паркинг карта важи само у зони за коју је издата/купљена и
кошта 1.870 динара (у тзв. плавој зони 720 динара), a корисник
има 50% попуста уколико налог за плаћање дневне паркинг карте
регулише у року од осам дана од дана издавања. У супротном,
важи пуна цена дневног налога.

