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ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НАТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 4/2010, 5/2010 - испр., 19/2010 - испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 -
испр., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017, 61/2017, 42/2018, 59/2018, 61/2019, 9/2021, 24/2021, 16/2022, 47/2022
и 65/2022)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом  одлуком  уређује  се  начин  обављања  послова  на  уређивању,  одржавању  и  коришћењу  јавних
паркиралишта и уређује се начин плаћања цене услуга за коришћење јавних паркиралишта (у даљем тексту:
цена паркирања) на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град).

Члан 2

Послове  управљања,  коришћења  и  одржавања  јавних  паркиралишта  на  територији  Града,  врши  Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Приликом  обављања  делатности  управљања  јавним  паркиралиштима  Предузеће  је  дужно  да  испуњава
минималне услове за обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима прописане актом
Владе Републике Србије којим се уређује садржина, начин и услови за отпочињање обављања комуналне
делатности, а нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета.

Члан 3

Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени и
обележени за паркирање возила.

Члан 4

Јавна паркиралишта могу да буду: стална, привремена и повремена.

Стална  паркиралишта  су  јавне  саобраћајне  површине  и  посебни  простори  одређени  и  обележени  за
паркирање возила.

Привремена  паркиралишта  су  привремено  уређене  јавне  саобраћајне  површине  и  посебни  простори
одређени и обележени за паркирање возила.

Повремена  паркиралишта  су  јавне  саобраћајне  површине  и  посебни  простори  у  непосредној  близини
објекта у којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време
њиховог трајања, које су посебно одређене и обележене за паркирање возила.

Члан 5

Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши наплата за коришћење, могу да буду:

1. општа паркиралишта, за чије коришћење се не плаћа цена паркирања, и

2. посебна паркиралишта, за чије коришћење се плаћа цена паркирања.

Члан 6

Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да буду одређена за паркирање:

1. путничких возила,
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2. аутобуса,

3. теретних возила,

4. мотоцикла, мопеда, лаких трицикала, тешких трицикала, лаких четвороцикала, тешких четвороцикала,

5. прикључних возила и

6. бицикла.

Јавна паркиралишта могу да буду одређена и за паркирање различитих врста возила из става 1 овог члана.

Члан 7

Посебна паркиралишта, према дозвољеном времену паркирања и висине цене паркирања, одређују се по
зонама.

1.  екстра зона (места изузетне атракције - пословни центри, биоскопи, позоришта и др.),  у којој  се време
паркирања ограничава на 60 минута,

2. I зона (црвена) у којој се време паркирања ограничава на 120 минута,

3.  II зона (плава - места са већим степеном искоришћености паркиралишта), у којој време паркирања није
ограничено, и

4.  III зона (бела - место са нижим степеном искоришћености паркиралишта), у којој време паркирања није
ограничено.

Члан 8

На посебним паркиралиштима може да се врши контрола уласка и изласка возила.

Контрола из става 1 овог члана може да се врши постављањем рампе, изградњом или постављањем објекта
за наплату, или на други начин.

Члан 9

Актом Градске управе за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска управа) одређују се јавна паркиралишта.

На паркиралиштима из става 1 овог члана одређена паркинг места изузетно могу да се користе и за потребе
снабдевања, у временском периоду који посебним актом одреди Градска управа.

Члан 10

Јавна  паркиралишта  обележавају  се  саобраћајном  сигнализацијом  у  складу  са  прописима  о  безбедности
саобраћаја.

Посебна  паркиралишта,  поред  саобраћајне  сигнализације,  морају  да  имају  на  видном  месту  истакнуто
обавештење које садржи: ознаку зоне, врсте возила, цену паркирања,  као и назнаку дозвољеног времена
паркирања.

Градска  управа  за  грађевинско  земљиште  и  инвестиције  дужна  је  да  води  евиденцију  о  саобраћајној
сигнализацији на јавним паркиралиштима.

II УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 11

Предузеће је дужно да уређује, одржава, опрема и обележава јавна паркиралишта.

Под одржавањем из става 1 овог члана подразумева се и одржавање паркомата у исправном стању.
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Послове из става 1 овог члана на посебним паркиралиштима врши Предузеће, средствима која се обезбеђују
из цене паркирања.

Средства за опремање општих паркиралишта се обезбеђују у буџету Града Новог Сада.

Изузетно, за опремање посебних паркиралишта средства могу да се обезбеде у буџету Града Новог Сада.

Предузеће је дужно да има закључен уговор са телекомуникационим оператером који ће пружати услуге
плаћања паркирања слањем SMS поруке путем мобилног телефона.

Предузеће је дужно да води евиденцију о јавним паркиралиштима у складу са актом из члана 9 ове одлуке.

Члан 12

Корисником јавног паркиралишта у смислу ове одлуке сматра се возач, односно власник возила (у даљем
тексту: корисник).

Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном сигнализацијом и ознакама из
члана 10 став 2 ове одлуке.

Члан 13

Паркинг-места за особе са инвалидитетом могу да користе лица којима су оштећени екстремитети битни за
управљање  возилом  најмање  70%,  лица  оболела  од  дистрофије,  параплегије,  квадриплегије,  церебралне
парализе и мултипле склерозе, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи.

На основу акта  градске управе надлежне за социјалну и дечију заштиту о испуњености услова, лицима из
става 1 овог члана која имају пријављено пребивалиште у Граду, Предузеће издаје налепницу за означавање
једног возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства.

Градска управа надлежна за социјалну и дечију заштиту доноси решење о испуњености услова из става 2 овог
члана на основу акта Градског већа Града Новог Сада, којим се ближе уређују услови, начин и поступак за
коришћење паркинг места за возила особа са инвалидитетом.

Градска управа је дужна да на јавним паркиралиштима, у зависности од капацитета и потреба, одреди број
паркинг места за возила особа са инвалидитетом.

Члан 13а

Мајци  новорођеног  детета  која  има  пребивалиште  на  територији  Града  Новог  Сада  додељује  се  „Беби
паркинг картица”, као поклон за рођење детета.

„Беби паркинг картица” подразумева 30 сати бесплатног паркирања на свим паркиралиштима која се налазе у
зонском режиму наплате.

„Беби паркинг картицу” мајка преузима у Предузећу, уз личну карту и извод из матичне књиге рођених за
дете.

Уколико се у порођају роди двоје и више деце „Беби паркинг картица” додељује се за свако дете.

„Беби паркинг картица” може да се користи до навршене прве године живота детета.

Члан 14

Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање одређене врсте возила, могу да се користе само за ту
врсту возила.

Изузетно, од става 1 овог члана, јавна паркиралишта за паркирање путничких возила могу да се користе и за
паркирање два или више мотоцикала.
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Паркинг  места  одређена  искључиво  за  паркирање  мотоцикала  морају  бити  обележена,  не  могу  ометати
нормално одвијање јавног саобраћаја и као таква се изузимају из система наплате.

На јавним паркиралиштима за теретна возила и аутобусе мора да буде изграђен и санитарни чвор.

Јавна паркиралишта за бицикле морају да садрже одговарајућу опрему за одлагање бицикла и могу да буду
ограђена.

Члан 15

Градска управа може изузетно да одобри резервацију паркинг места на јавним паркиралиштима за потребе
државних органа, органа Аутономне Покрајине Војводине и Града, јавним службама, дипломатским и другим
страним представницима, другим правним лицима и предузетницима, као и физичким лицима.

Поред ознаке за паркинг место, на лични захтев особа са инвалидитетом којa за кретање користе инвалидска
колица и којa имају обележена паркинг места на адреси пребивалишта и на адреси радног места, Градска
управа  може  да  одобри постављање  табле  са  регистарском  ознаком  за  тражено  возило,  а  у  одређеним
случајевима и натписом до када је паркинг место резервисано.

На основу акта Градске управе лицима из става 1 овог члана Предузеће издаје налепницу за коришћење
резервисаног паркинг-места.

На резервисаним паркинг местима на посебним паркиралиштима, за време резервације паркинг места не
примењују се одредбе члана 7 тачка 1 и 2, о временском ограничењу коришћења посебног паркиралишта.

Градска управа прописује услове за резервацију паркинг места из става 1 овог члана.

III НАЧИН ПЛАЋАЊА ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА

Члан 16

За коришћење посебног паркиралишта корисник је дужан да Предузећу плати цену паркирања, осим ако
овом одлуком или посебним актом Градске управе није изузет од плаћања цене паркирања.

Цена из става 1 овог члана утврђује се ценовником Предузећа, на који претходну сагласност даје Градско
веће Града Новог Сада.

Члан 17

Корисник је дужан да:

1. плати цену паркирања из члана 16 став 1 ове одлуке за сваки започети сат коришћења, слањем SMS поруке
путем мобилног телефона,  коришћењем апликације која  омогућава наплату паркирања у  име и за  рачун
Предузећа,  истицањем  паркинг  карте  са  тачним  подацима  с  унутрашње  стране  предњег  ветробранског
стакла возила, или куповином сатне електронске паркинг карте у продајном објекту који је означен за ту
намену, и

2. поступа у складу са дозвољеним временом паркирања.

Изузетно од става 1 овог члана корисник може да плати цену паркирања, која се према ценовнику Предузећа
плаћа  у  паушалном  износу  -  за  месец  дана,  која  важи  на  свим  посебним  паркиралиштима  у  Граду,  у
неограниченом временском периоду, осим на посебним паркиралиштима из члана 7 тачка 1 ове одлуке.

Члан 18

Коришћење паркинг места одређених за особе са инвалидитетом на посебним паркиралиштима не плаћају
корисници  који  на  возилу  имају  видно  истакнуту  налепницу,  односно  одговарајућу  ознаку  особе  са
инвалидитетом.
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Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске, ватрогасна возила не плаћају цену паркирања када у току
интервентних акција користе посебна паркиралишта.

Члан 19

Поједини  корисници  (станари,  породице  са  троје  и  више  деце,  особе  са  инвалидитетом,  корисници
пословних простора) могу да користе посебна паркиралишта као повлашћени корисници под условима и на
начин који прописује Градска управа.

Повлашћеним корисницима из става 1 овог члана Предузеће издаје повлашћену паркинг карту по једном
основу, који може да се користи искључиво за возило за које је издата.

Члан 20

Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила и нестанак
ствари из возила на јавном паркиралишту.

Члан 21

Контролу наплате и коришћења посебног паркиралишта врши овлашћени контролор Предузећа (у даљем
тексту: контролор).

Контролор има легитимацију и мора да носи службено одело.

Предузеће прописује изглед и садржину легитимације, као и изглед одела из става 2 овог члана.

Члан 22

Корисник који коришћење паркиралишта започне са плаћањем цене паркирања из члана 17 ове одлуке, по
истеку времена за који је плаћено коришћење паркиралишта може наставити са коришћењем паркиралишта
плаћањем посебне паркинг карте према ценовнику Предузећа.

Посебна паркинг карта се плаћа унапред куповином паркинг карте на благајни Предузећа коју је корисник
дужан да исправно попуни и истакне са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила или на
основу налога за плаћање који издаје контролор.

Контролор налог из става 2 овог члана уручује кориснику, а када није у могућности да уручи налог кориснику
причвршћује га на возило.

Посебна паркинг карта плаћена у складу са ставом 2 овог члана важи наредна 24 часа на свим посебним
паркиралиштима у Граду, осим паркиралишта са контролом уласка и изласка возила.

Достављање налога за плаћање посебне паркинг карте на начин из става 3 овог члана сматра се уредним и
доцније  оштећење  или  уништење  налога  нема  утицаја  на  ваљаност  достављања  и  не  одлаже  плаћање
посебне паркинг карте.

Сматра се да је корисник посебног паркиралишта поступио по примљеном налогу уколико плати посебну
паркинг карту у року од осам дана од дана достављања налога за плаћање.

Уколико корисник посебног паркиралишта не плати посебну паркинг карту, у  року из става 6 овог члана,
Предузеће ће покренути поступак наплате потраживања.

Предузеће  може,  ради  омогућавања  несметаног  коришћења  јавних  паркиралишта,  да  уклони,  премести
возило, односно да постави уређај којим се спречава одвожење возила, по налогу надлежног органа.

Начин,  поступак и средства за спровођење мера из става 8 овог члана вршиће се у складу са актом које
доноси Градско веће Града Новог Сада на предлог Градске управе.

Уклоњена  возила  из  става 8  овог  члана  која  нису преузета  у  року од 180  дана  од  дана  уклањања  имају
својство напуштене ствари у смислу закона којим се уређују својинско правни односи.
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Предузеће посебним актом уређује начин и поступак управљања уклоњеним возилима из става 8 овог члана.

IV ЗАБРАНЕ

Члан 23

На јавним паркиралиштима забрањено је:

1. паркирање возила супротно саобраћајној сигнализацији и ознакама из члана 12 став 2 ове одлуке, као и на
други начин ометање коришћења јавних паркиралишта,

2.  паркирање  нерегистрованих  возила  и  возила  без  регистрационих  ознака,  односно  возила  чијој
регистрационој налепници је истекао рок,

3.  паркирање возила на паркинг месту обележеном за паркирање возила особа са инвалидитетом ако не
поседује  налепницу  из  члана  13  став  2  ове  одлуке,  односно  другу  одговарајућу  ознаку  особе  са
инвалидитетом,

4. паркирање возила на паркинг месту које је резервисано на основу акта Градске управе, ако корисник не
поседује налепницу из члана 15 став 3 ове одлуке,

5. паркирање одбаченог или хаварисаног возила,

6. паркирање прикључног возила без сопственог погона, прикључне опреме и пољопривредних машина,

7.  остављање  пловних  објеката,  других  ствари  и  предмета,  као  и  коришћење  паркиралишта  на  начин
супротан намени,

8. ограђивање паркинг места,

9. самовласно уређење резервисаног паркинг места,

10. прање возила или на други начин коришћење јавних паркиралишта супротно њиховој намени и

11. друге радње које доводе до прљања, оштећења или уништавања јавног паркиралишта.

V НАДЗОР

Члан 24

Надзор над спровођењем ове одлуке обавља Градска управа.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке, као и
послове комуналне милиције, врши Градска управа за инспекцијске послове путем инспектора за контролу
друмског саобраћаја (у даљем тексту: инспектор) и комуналног милиционара.

Члан 25

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да контролише:

1.  саобраћајну  сигнализацију  на  јавним  паркиралиштима  и  нареди  Предузећу  отклањање  недостатака  у
утврђеном року,

2. техничку исправност јавних паркиралишта и нареди Предузећу отклањање недостатака у утврђеном року,

3. изграђеност, уређеност и опремљеност јавних паркиралишта у складу са актима Градске управе и нареди
Предузећу отклањање недостатака у утврђеном року и

4.  јавна  паркиралишта  са  аспекта  безбедности саобраћаја  и  на  основу  налаза  надлежног  органа  нареди
измену режима саобраћаја односно паркирања.
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Члан 26

Инспектор је овлашћен да,  када се јавна паркиралишта користе супротно одредбама ове одлуке,  нареди
кориснику, ако је присутан, да одмах уклони возило, односно прикључну опрему, пољопривредне машине и
пловне објекте под претњом принудног извршења.

У случају из става 1 овог члана ако се корисник не налази на лицу места или одбије да уклони возило, односно
прикључну опрему, пољопривредне машине и пловне објекте, инспектор ће да их фотографише и донесе
решење којим се налаже уклањање возила, односно прикључне опреме, пољопривредних машина и пловних
објеката у одређеном року, који се може одредити и на сате, под претњом принудног извршења.

Решење  из  става  2  овог  члана  причвршћује  се  на  возило,  односно  прикључну  опрему,  пољопривредну
машину и пловни објекат, уз назначење дана и часа када је причвршћен, а тиме се сматра и да је достављање
уредно  извршено,  а  накнадно  оштећење,  уништење  или  уклањање  овог  решења  не  утиче  на  ваљаност
достављања.

Инспектор доноси решење о извршењу које спроводи употребом специјалног возила Предузећа у случају да
корисник не поступа по наредби из става 1 овог члана, односно по решењу из става 2 овог члана. 

Жалба против решења из става 2 овог члана не одлаже извршење решења.

Члан 27

Инспектор  је  овлашћен  да  контролише  да  ли  се  јавна  паркиралишта  користе  у  складу  са  наменом
прописаном овом одлуком и да нареди отклањање недостатака у утврђеном року.

Инспектор је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог.

Члан 28

Комунални милиционар у обављању послова комуналне милиције,  поред законом утврђених овлашћења,
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог за прекршаје
прописане овом одлуком.

Члан 29

Трошкове претходно предузетих радњи за уклањање,  уклањање употребом специјалног возила и чување
уклоњених возила, сноси корисник према ценовнику који утврђује Предузеће.

Наплаћени трошкови из става 1. овог члана приход су Предузећа.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако: 

1. не поступи у складу са чланом 10 стaв 1 и 2 ове одлуке,

2. не поступи у складу са чланом 11 став 1, 3, 6 и 7 ове одлуке и

3. не опреми јавна паркиралишта у складу са чланом 14 став 3, 4 и 5 ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Предузећу новчаном казном у износу од
10.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 сати до 240 сати.

Члан 31

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. користи повлашћену паркинг карту супротно члану 19 став 2 ове одлуке и 
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2. поступи супротно члану 23 ове одлуке.

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од
10.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 сати до 240 сати.

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 15.000,00 динара.

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 8.000,00 динара.

Члан 32

(Брисан)

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006).

Члан 34

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

Самостални чланови Одлуке о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 28/2014) 

Члан 7

Одредбе члана 1 ове одлуке примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

Члан 8

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

Самостални чланови Одлуке о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада ( „Сл.
лист Града Новог Сада”, бр. 11/2015)

Члан 2

Средства неопходна за обележавање посебних паркинг места за труднице и мајке са децом до навршене
друге године старости обезбедиће се у буџету Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Нови Сад.

Члан 3

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

Самостални члан Одлуке о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Сл.
лист Града Новог Сада”, бр. 74/2016)

Члан 5

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном листу Града Новог Сада”,  а
примењиваће се од 1. децембра 2016. године.
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Самостални члан Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог
Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 21/2017)

Члан 6

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

Самостални члан Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог
Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 59/2018)

Члан 4

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном листу Града Новог Сада”,  а
примењиваће се од 1. јануара 2019. године.

Самостални члан Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог
Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 61/2019)

Члан 4

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

Самостални члан Одлуке о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада ( „Сл.
лист Града Новог Сада”, бр. 16/2022)

Члан 2

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном  листу  Града  Новог  Сада,  а
примењиваће се од 1. маја 2022. године.

Самостални члан Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Сл.
лист Града Новог Сада”, бр. 47/2022)

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сад”.
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