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На основу члана 15. став 2. Одлуке о јавним парки-

ралиштима на територији Града Новог Сада ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10 и 50/10), 
Градска управа за саобраћај и путеве доноси

ПРАВИЛНИК О РЕЗЕРВАЦИЈИ ПАРКИНГ 
МЕСТА НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.

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

Члан 2.

Право на резервацију паркинг места на јавном пар-
киралишту одређеном за паркирање путничких возила 
могу да остваре државни органи, органи Аутономне 
Покрајине Војводине и Града, јавне службе, дипломат-
ска 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 са капа-
цитетом до десет паркинг места, на којем је дозвољена 
резервација на највише два паркинг места, уколико тај 
број не прелази 50 % капацитета предметног јавног 
паркиралишта.

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

Укупан капацитет јавног паркиралишта у улици пред-
ставља збир појединачних капацитета јавних паркира-
лишта из става 2. овог члана.

Члан 4.

Подносилац захтева из члана 2. овог правилника мо-
же 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, 

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

3. је испуњен услов из члана 3. овог правилника. 

Члан 5.

На јавном паркиралишту из члана 3. овог правилни-
ка, може да се одобри резервација паркинг места:

- државним органима, органима Аутономне Покраји-
не Војводине и Града, јавним службама, дипломат-
ским и другим страним представништвима до 70% 
одобреног капацитета, 

- другим правним лицима и предузетницима до 4 (че-
тири) паркинг места, и

- физичким лицима 1 (једно) паркинг место.

Члан 6.

Подносилац захтева је обавезан да уз захтев за при-
времену резервацију паркинг места поднесе:

1. оверену фотокопију решења Агенције за привред-
не регистре, односно оснивачки акт, са седиштем 
пословног простора у непосредној близини јавног 
паркиралишта, односно оверену фотокопију уго-
вора о купопродаји или закупу пословног просто-
ра, или фотокопију личне карте када је подноси-
лац захтева  физичко лице,

2. фотокопију саобраћајне дозволе.

Члан 7.

У зависности од врсте јавног паркиралишта, ко-
ришћење резервисаног паркинг места се може одобри-
ти у следећим временским периодима, и то:

1.  9 часова дневно на посебним паркиралиштима, и
2.  од 9 часова дневно, или од 24 часа дневно на оп-

штим паркиралиштима. 
 Изузетно, на посебним паркиралиштима се може 

одобрити резервација паркинг места државним органи-
ма, органима Аутономне Покрајине Војводине и Града у 
временском периоду од 24 часа дневно. 



Члан 8.

Минимално трајање временског периода на који се 
може издати одобрење о резервацији паркинг места на 
јавном паркиралишту је 3 (три) месеца, док  максима-
лан временски период износи годину дана.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.  
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.
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