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VII Услуге паркинг сервиса

1 Једнократно паркирање 
1.1 Карта за започети час паркирања (I зона) ком 60,00
1.2 Карта за започети час паркирања (II и III зона) ком 45,00
1.3 Карта за започети час паркирања (IV зона) ком 60,00
1.4 Киоск карта за започети час паркирања (I зона) ком 60,00
1.5 Киоск карта за започети час паркирања (II и III зона) ком 45,00
1.6 Киоск карта за започети час паркирања (IV зона) ком 60,00
1.7 Целодневно паркирање (I зона) ком 300,00
1.8 Целодневно паркирање (II и III зона) ком 140,00
1.9 Целодневно паркирање (IV зона) ком 200,00

1.10 Карта за резервацију паркинг места - дневна (I, II, III, IV зона) ком 1.000,00

1.11
Карта за резервацију паркинг места - дневна  плаћена у року од 8 

дана
ком 500,00

2 Повлашћено паркирање

2.1
Месечна карта за целодневно паркирање за физичка лица 

(станари у улици становања)
ком 500,00

2.2
Месечна карта за целодневно паркирање за правна лица и 

предузетнике (улица седишта фирме)
ком 1.400,00

2.3
Годишња карта за целодневно паркирање за физичка лица 

(станари у улици становања)
ком 5.000,00

2.4
Годишња карта за целодневно паркирање за правна лица и 

предузетнике (улица седишта фирме)
ком 14.000,00

3 Претплата на паркирање

3.1
Месечна карта за целодневно паркирање за физичка лица  

(I, II, III, IV зона)
ком 2.100,00

3.2
Месечна карта за целодневно паркирање за физичка лица  

(II, III, IV зона)
ком 1.200,00

3.3
Месечна карта за целодневно паркирање за правна лица и 

предузетнике (I, II, III, IV зона)
ком 3.000,00

3.4
Месечна карта за целодневно паркирање за правна лица и 

предузетнике (II, III, IV зона)
ком 2.100,00

3.5
Годишња карта за целодневно паркирање за физичка лица  

(I, II, III, IV зона)
ком 21.000,00

3.6
Годишња карта за целодневно паркирање за физичка лица  

(II, III, IV зона)
ком 12.000,00

3.7
Годишња карта за целодневно паркирање за правна лица и 

предузетнике (I, II, III, IV зона)
ком 30.000,00

3.8
Годишња карта за целодневно паркирање за правна лица и 

предузетнике (II, III, IV зона)
ком 21.000,00

4 Резервација паркинг места 

4.1 Месечна карта за закуп резервисаног паркинг места (I зона) ком 14.400,00
4.2 Месечна карта за закуп резервисаног паркинг места (II зона) ком 11.400,00
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4.3 Месечна карта за закуп резервисаног паркинг места (III зона) ком 6.600,00
4.7 Годишња карта за закуп резервисаног паркинг места (I зона) ком 144.000,00
4.8 Годишња карта за закуп резервисаног паркинг места (II зона) ком 114.000,00
4.9 Годишња карта за закуп резервисаног паркинг места (III зона) ком 66.000,00

Цена ПДВ
Цена са

ПДВ-ом

5 Уклањање и чување непрописно паркираних возила

5.1
трошкови интервенције „паука“са одвожењем

 возила на депо и чување у трајању од 24 сата 
ком

5.2
трошкови започете интервенције уклањања возила

(возило прикачено на уређај за подизање)
ком 3.654,10 730,82 4.384,92

5.3
трошкови лежарине за сваки започети дан након 

24 од одношења возила
ком 1.218,40 243,68 1.462,08

5.4
трошкови превоза „пауком“ у граду

 на захтев корисника (до 10 км)
ком 3.204,31 640,86 3.845,17

5.5
трошкови превоза „пауком“ ван града

 на захтев корисника – по км пређеног пута
ком 160,22 32,04 192,26
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