ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ЦЕНА ПАРКИРАЊА, УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
И ПОСТАВЉАЊА УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА
(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016 - испр., 29/2017, 59/2017, 9/2018,
44/2018, 3/2019 и 18/2022)
I. Овом одлуком утврђују се цене паркирања моторних возила на паркиралиштима, цене уклањања
возила са јавних површина и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила.
II. У цену паркирања урачунат је порез на додату вредност.
III. ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Цене паркирања моторних возила утврђују се у следећим износима:
1.

за путничке аутомобиле:

1.1. за паркирање путничког аутомобила на сталном паркиралишту:
- дневна паркинг карта

95,00 динара

- за паркирање путничког аутомобила на сталном паркиралишту, у трајању
од 60 минута:
Екстра зона

70,00 динара

I зона (црвена)

53,00 динара

II зона (плава)

44,00 динара

III зона (бела)

30,00 динара

- на паркиралишту са контролом уласка и изласка

45,00 динара

- на паркиралишту са контролом уласка и изласка код Института у Сремској
Каменици
30,00 динара
1А. за теретна возила највеће дозвољене масе до 2,5 тоне:
- примењују се цене паркирања путничких возила из поглавља „III. ЦЕНЕ
ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА”, почев од тачке 1.1 закључно са тачком
1.6.
1.2. за дневно паркирање путничког аутомобила на привременим и
повременим паркиралиштима са наплатом:
- за време одржавања сајамских, вашарских и других приредби и
манифестација, без обзира на време задржавања

250,00 динара

- на Најлон пијаци, без обзира на време задржавања

75,00 динара

1.3. за дневно паркирање путничког аутомобила на повременом паркиралишту
код купалишта „Штранд”, без обзира на време задржавања
35,00 динара
1.4. за паркирање путничког аутомобила, ако се накнада за паркирање плаћа у
паушалном износу
- за месец дана

5.800,00 динара

за паркирање путничког аутомобила у јавној својини Града Новог Сада који
служи за обављање послова из надлежности органа Града Новог Сада,
возила Полицијске управе Нови Сад и верских заједница
- за месец дана

360,00 динара

- за годину дана

4.320,00 динара

за повлашћену паркинг карту за станаре који паркирају своја возила на
паркиралиштима
- за месец дана

130,00 динара

- за годину дана

1.560,00 динара

- за повлашћену паркинг карту за предузетнике и правна лица који
паркирају своја возила на паркиралиштима
- за месец дана

2.370,00 динара

- за годину дана

28.440,00 динара

1.5. за паркирање на резервисаном паркинг месту на посебном паркиралишту,
за путничко возило у дневном износу:
- за временски период у трајању од 9 часова, у екстра зони

693,00 динара

- за временски период у трајању од 9 часова, у црвеној зони

445,50 динара

- за временски период у трајању од 9 часова, у плавој зони

346,50 динара

- за временски период у трајању од 9 часова, у белој зони

297,00 динара

1.6. за паркирање на резервисаном паркинг месту на општем паркиралишту за
путничко возило у дневном износу:
- за временски период у трајању од 9 часова

297,00 динара

1.7. за паркирање на обележеним такси местима на такси стајалиштима по такси
возилу у дневном износу од
4,40 динара

2.

за туристичке аутобусе

2.1. за туристичке аутобусе паркиране на паркиралишту са наплатом, уз
контролу уласка и изласка
- за прва два сата

205,00 динара

- за сваки наредни сат

43,00 динара

- за 24 сата

520,00 динара

2.2. за туристичке аутобусе паркиране на паркиралишту са наплатом, без
контроле уласка и изласка
- у трајању од 60 минута

100,00 динара

2.3. за дневно паркирање туристичких аутобуса, на привременим и
повременим паркиралиштима са наплатом:
- за време одржавања сајамских, вашарских и других приредби и
манифестација, без обзира на време задржавања
3.

1.000,00 динара

теретна возила:

3.1. носивост до 2 тоне, паркирана на паркиралишту за теретна моторна возила
- за прва два сaта

190,00 динара

- за сваки наредни сат

33,00 динара

- за 24 сата

470,00 динара

3.2. носивост преко 2 тоне, паркирана на паркиралишту за теретна моторна
возила
- за прва два сата

200,00 динара

- за сваки наредни сат

43,00 динара

- за 24 сата

520,00 динара

3.3. са прикључним возилом, паркирана на паркиралишту за теретна моторна
возила
- за прва два сата

230,00 динара

- за сваки наредни сат

45,00 динара

- за 24 сата

640,00 динара

4.

за паркирање путничког аутомобила и теретног возила највеће дозвољене
масе до 2,5 тоне на свим посебним паркиралиштима, осим паркиралишта са
контролом уласка и изласка возила, у трајању од 24 часа - посебна паркинг
карта
900,00 динара

IV. ЦЕНЕ УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
У цену уклањања моторних возила урачунат је и порез на додату вредност.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

за уклањање непрописно паркираног моторног возила до 800 kg, по налогу овлашћеног
органа
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

5.000,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан

184,00 динара

за уклањање непрописно паркираног моторног возила до 800 kg, по налогу овлашћеног
органа, са посебних површина
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

6.000,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан

184,00 динара

за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 801 kg до 1.330 kg, по налогу
овлашћеног органа
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

6.000,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан

184,00 динара

за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 801 kg до 1.330 kg, по налогу
овлашћеног органа, са посебних површина
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

9.000,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан

184,00 динара

за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1.331 kg до 1.900 kg, по налогу
овлашћеног органа
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

9.000,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан

184,00 динара

за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1.331 kg до 1.900 kg, по налогу
овлашћеног органа, са посебних површина
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

13.500,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан
7.

8.

9.

184,00 динара

за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1.901 kg тежине и више, теретна
возила до 4 тоне највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу
овлашћеног органа
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

13.500,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан

258,00 динара

за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1.901 kg тежине и више, теретна
возила до 4 тоне највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу
овлашћеног органа, са посебних површина
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

20.250,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан

258,00 динара

за уклањање „ауто-такси” возила, које је употребљено за извршење прекршаја или привредног
преступа, а које је у вршењу инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у
друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и прописа
донетих на основу овог закона, привремено одузео инспектор за контролу друмског
саобраћаја
- утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата

5.000,00 динара

- чување преко 24 сата за сваки дан

184,00 динара

10. за услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна
незгода, неисправност и др.)
- до 20 km

2.900,00 динара

- за сваки наредни km

125,00 динара

11. покушај уклањања непрописно паркираног возила

3.000,00 динара

V. ЦЕНА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА
У цену постављања уређаја којима се спречава одвожење возила урачунат је и порез на додату
вредност.
1. за постављање уређаја којима се спречава одвожење возила
- постављање и уклањање уређаја

3.500,00 динара

VI. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању цена паркирања и
уклањања моторних возила („Службени лист Града Новог Сада”, број 18/2010).
VII. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог
Сада”, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године, осим цене за повлашћене паркинг карте за
станаре који паркирају своја возила на паркиралиштима, а која ће се примењивати од ступања на
снагу ове одлуке.
Самостална одредба Одлуке о допуни Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних
возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. лист Града Новог Сада”, бр.
18/2013)
II. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”.

Самостална одредба Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања
уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 6/2016)
II. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”, а
примењиваће се почев од 8. фебруара 2016. године.

Самостална одредба Одлуке о изменама Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних
возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. лист Града Новог Сада”, бр.
29/2017)
III. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”, а
примењиваће се од 1. јула 2017. године.

Самостална одредба Одлуке о допуни Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних
возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. лист Града Новог Сада”, бр.
59/2017)
II. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог
Сада”.

