
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 12/2015.  
02. јуна 2015. године  
Сремски Карловци 

Примерак: 40,00 дин. 

 
Јaвно комунално предузеће 

''Паркинг сервис“ Нови Сад 

Надзорни одбор 

Број:2015-0-1128/1 

Датум: 1. јун 2015. године 

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 88/2011), члана 39. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног 

предузећа ''Паркинг сервис'' Нови Сад и сагласности Општинског већа Општине Сремски 

Карловци број 344-12/2015-I/2 од 20. маја 2015. године, Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа ''Паркинг сервис'' Нови Сад, на двадесет четвртој седници од 1. јуна 2015. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА  

ПАРКИРАЊА И УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ОПШТИНИ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

 

I. Овом одлуком утврђују се цене паркирања моторних  возила на паркиралиштима и 

цене уклањања возила са јавних површина у Oпштини Сремски Карловци. 

 

II. У цену паркирања урачуната је локална комунална такса, у складу са Одлуком о 

локалним комуналним таксама Општине Сремски Карловци накнада коју чине трошкови 

уређења, опремања и одржавања паркиралишта и порез на додату вредност. 

 

III. ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 

Цене паркирања моторних возила утврђују се у следећим износима и то: 

 

1. за паркирање путничког аутомобила на сталном паркиралишту у трајању од 60 минута 

 

  -I  зона         45,00 динара  

  -на паркиралишту са контролом     45,00    динара 

  уласка и изласка 

 

2. за паркирање возила на привременом и повременом паркиралишту са наплатом, за 

време одржавања манифестација, без обзира на време задржавања 

 

-   путнички аутомобила  200,00  динара 

 -   аутобус        400,00 динара  
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3.   за паркирање туристичког  аутобуса на паркиралишту са наплатом  без контроле 

уласка и изласка 

 

 - у трајању од 60 минута      100,00 динара  

 

4. за паркирање путничког аутомобила на посебном  паркиралишту, ако се накнада за 

паркирање плаћа паушалном претплатом 

 

 - један месец        5.990,00 динара 

 

5.  за повлашћену паркинг карту за станаре који паркирају своја возила на 

паркиралиштима   

 

 - за један месец               130,00 динара 

 - за годину дана          1.560,00 динара 

 

6. за посебну паркинг карту за неплаћање или прекорачење дозвољеног времена 

задржавања на паркиралишту и јавној гаражи       900,00   динара 

 

IV. ЦЕНЕ УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 

   У цену уклањања моторних возила урачунат је и порез на додату вредност. 

  

1. за уклањање непрописно паркираног моторног возила до 800 кг 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 

  

2. за уклањање непрописно паркираног моторног возила до 800 кг 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 

  

3. за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 801 кг до 1330 кг 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 

  

4. за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 801 кг до 1330 кг 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 

  

5. за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1331 кг до 1900 кг 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 
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6. за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1331 кг до 1900 кг 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  184,00 динара 

  

7. за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1901 кг тежине и више, теретна 

возила до 4 т 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 

  

8. за уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1901 кг тежине и више, теретна 

возила до 4 т 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 

 

V. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се почев 

од 1. јула 2015. године. 

 

 

Председник Надзорног одбoра 

 

Мр Ивица Достанић 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 

1. 
Одлука о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила са јавних површина у Општини Сремски 
Карловци 

1 

 


