
ПРАВИЛНИК
О РЕЗЕРВАЦИЈИ ПАРКИНГ МЕСТА
НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 57/2016, 12/2017, 22/2017, 24/2017, 49/2017, 45/2018, 2/2022, 10/2022, 18/2022
и 51/2022)

Члан 1

Овим правилником ближе се уређују начин и услови за резервацију паркинг места на јавним паркиралиштима,
на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: јавна паркиралишта).

Јавна паркиралишта према дозвољеном времену паркирања и висини цене паркирања, одређују се по зонама и
деле на: јавна паркиралишта у екстра зони, I зони (црвена), II зони (плава) и III зони (бела).

Члан 2

Право на резервацију паркинг места на јавном паркиралишту одређеном за паркирање путничких возила могу
да остваре државни органи, органи Аутономне Покрајине Војводине и Града, јавне службе, дипломатска и друга
страна представништва, друга правна лица, предузетници, и физичка лица.

Члан 3

Резервација  паркинг места  на  јавном паркиралишту може да  се  одобри на највише 20% капацитета  јавног
паркиралишта, изузев на јавном паркиралишту у екстра зони где резервација паркинг места може да се одобри
на највише 7% капацитета јавног паркиралишта,  I зони (црвена) где резервација паркинг места може да се
одобри на највише 10% капацитета јавног паркиралишта, као и на јавним паркиралиштима са капацитетом до
десет паркинг места, на којима је дозвољена резервација на највише два паркинг места, уколико тај број не
прелази 50% капацитета предметног јавног паркиралишта (у даљем тексту: расположиви капацитет).

Капацитет  јавног  паркиралишта  се  одређује  укупним  бројем  паркинг  места  које  представљају  једну
грађевинску, односно просторну целину. 

Укупан  капацитет  јавног  паркиралишта  у  улици  представља  збир  појединачних  капацитета  јавних
паркиралишта из става 2 овог члана.

Члан 4

Подносилац захтева из члана 2 овог правилника може да  оствари право на резервацију паркинг места  под
условом да:

1.  је  у  саобраћајној  дозволи уписано као власник,  односно као корисник по основу уговора о лизингу или
уговора о закупу,

2. се јавно паркиралиште налази у непосредној близини објекта у коме се налази пословни простор, односно
пребивалиште физичког лица, а које са објектом чини засебну просторно-визуелну целину, и

3. је испуњен услов из члана 3 овог правилника.

Члан 5

Резервација паркинг места у складу са чланом 3 став 1 овог правилника може да се одобри:

- државним органима, органима Аутономне Покрајине Војводине и Града, јавним службама, дипломатским и
другим страним представништвима до 70% расположивог капацитета,

- другим правним лицима и предузетницима до 4 (четири) паркинг места и

- физичким лицима 1 (једно) паркинг-место.



Изузетно,  државним  органима,  органима  Аутономне  Покрајине  и  Града,  као  и  дипломатским
представништвима, може да се одобри резервација паркинг места на јавним паркиралиштима из става 1 алинеја
прва овог члана, без наплате цене паркирања.

Државним органима, органима Аутономне Покрајине и Града, може изузетно да се одобри резервација паркинг
места на јавним паркиралиштима без  ограничења из става 1 алинеја прва овог члана,  али уз  наплату цене
паркирања.

Члан 6

Подносилац захтева је обавезан да уз захтев за привремену резервацију паркинг места поднесе:

- фотокопију решења Агенције за привредне регистре, односно оснивачки акт, са седиштем пословног простора
у непосредној близини јавног паркиралишта,

- пројекат привремене саобраћајне сигнализације, којим је дефинисан изглед паркинг места (облик, димензије,
као и саобраћаjна сигнализација), односно положај паркинг места у односу на коловоз, тротоар, бициклистичке
стазе, пешачке прелазе, стамбено пословне објекте и остала паркинг места на јавном паркиралишту,

-  фотокопију  уговора  о  купопродаји  или  закупу  пословног  простора,  или  фотокопију  личне  карте  када  је
подносилац захтева физичко лице, и

- фотокопију саобраћајне дозволе.

Члан 7

Коришћење резервисаног паркинг места се може одобрити у временском периоду од 9 часова дневно.

Изузетно,  коришћење  резервисаног  паркинг  места  може  се  одобрити  према  распореду  радног  времена  по
сменама,  односно  у  временском  периоду  до  24  часа  дневно,  државним  органима,  органима  Аутономне
Покрајине Војводине и Града.

Члан 8

Резервација паркинг места на јавном паркиралишту може да се одобри у временском периоду од три месеца до
годину дана.

У временском периоду из става 1 овог члана могућа је резервација паркинг места на јавним паркиралиштима
минимално пет дана у недељи.

Члан 8а

Корисник јавног паркиралишта који је на дан ступања на снагу овог правилника имао одобрење за коришћење
резервисаног паркинг места у екстра и I зони (црвена), по истеку периода важења одобрења, може прибавити
ново одобрење за  коришћење резервисаног  паркинг  места  у  наведеним зонама,  у  складу са  расположивим
капацитетом из члана 3 овог правилника.

Члан 9

Ступањем  на  снагу  овог  правилника  престаје  да  важи  Правилник  о  резервацији  паркинг  места  на  јавним
паркиралиштима („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 2/11, 11/11, 49/12, 6/13, 26/13 и 57/14).

Члан 10

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”.



Самостални члан Правилника о изменама
Правилника о резервацији паркинг места на јавним паркиралиштима

(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 12/2017)

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”.

Самостални члан Правилника о изменама
Правилника о резервацији паркинг-места на јавним паркиралиштима

(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 22/2017)

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”.

Самостални члан Правилника о изменама
Правилника о резервацији паркинг-места на јавним паркиралиштима

(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 49/2017)

Члан 4

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”.

Самостални члан Правилника о измени
Правилника о резервацији паркинг-места на јавним паркиралиштима

(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 45/2018)

Члан 2

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”.


