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14)  За привремено постављање других објеката 
  и уређаја на јавним површинама преко 
  10м², у дневном износу:

3194 I зона дин 1.756,16

3195 II зона дин 1.228,64

3196 III зона дин 860,16

15)  За заузеће јавне површине приликом 
  одржавања скупова и других окупљања 
  које нису дефинисане ценовником додатних 
  услуга, у дневном износу:

3157 I зона дин/ м² 12,32

3158 II зона дин/ м² 8,96

3159 III зона дин/ м² 5,60

6.  ПРЕВОЗ ТИПИЗИРАНИХ ПОСУДА ЗА ОТПАД

1096 Превоз - достава контеј-
нера од 5 м³ и 7 м³  дин/ком 2.968,00

1097
Превоз - достава контеј-
нера од 900 литара и 
1100 литара  

дин/ком 3.561,60

1099 Превоз - достава контеј-
нера преко 10 м³ дин/ком 4.986,24

                        
За услуге на територији града Новог Сада примењују 

се цене из ценовника.
За услуге ван територије града Новог Сада, цене се 

уговарају посебно.
У случају да корисник не обезбеди услове за извршење 

услуге плаћа се излазак возила 6.899,20 динара.
Неоправдано задржавање возила пре и у току вршења 

услуга корисник плаћа 4.641,28 динара по часу. Под запо-
четим часом задржавања подразумева се свако задржавање 
преко 15 минута.

Код услуга сервиса, на вредност уграђеног материјала, 
обрачунаваће се манипулативни трошкови од 20% за 
набавку, складиштење, манипулацију, превоз, кало, растур 
и слично.

Цене су исказане без пореза на додату вредност.

Члан 2. 

Овај ценовник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 01. јануара 2023. године. 

ЈКП „Чистоћа“  Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 63/1
21. децембар 2022. године
Нови Сад

Председник Надзорног одбора 
Доц. др Горан Иванчевић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Нови Сад

1398
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног пре-
дузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града 
Новог Сада“ бр. 47/2016 и 57/2016-испр.), члана 48. став 
1. тачка 21. Статута Јавног комуналног предузећа ''Паркинг 
сервис'' Нови Сад број 2016-0-1870/1 од 7. новембра 2016. 
године, и Решења Градског већа Града Новог Сада број 
34-8445-1/2002-II од 29.12.2022. године,  Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис'' Нови Сад, 
на 25. седници од 29.12.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНА 
ПАРКИРАЊА,  УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И ПОСТАВЉАЊА УРЕЂАЈА 
КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ 

ВОЗИЛА

I. У Одлуци о промени цена паркирања, уклањања мотор-
них возила и постављања уређаја којима се спречава одво-
жење возила (''Службени 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),  у тачки „III. ЦЕНЕ ПАР-
КИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА“ подтачка 1. мења се и 
гласи:

„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 80,00 динара 

  I зона (црвена) 60,00 динара

  II зона (плава) 50,00 динара
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  III зона (бела) 30,00 динара 
  - на паркиралишту са контролом уласка и изласка 50,00 динара
  - на паркиралишту са контролом уласка и изласка код Института у Сремској Каменици 30,00 динара
1А. за теретна возила највеће дозвољене масе до 2,5т:   
 -  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 80,00 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 200,00 динара 
  - за годину дана 2.400,00 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. „

II. Ова  oдлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“,  а при-
мењиваће се од 01.01.2023. године.

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
Датум: 29.12.2022. године
Број: 2022-0-1442/2

   Председник Надзорног одбора
            Зоран Алимпић, с.р.  




