
На основу члана 34. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Обреновац ("Службени лист града Београда", бр. 85/16 и 72/17 )

 и члана 10. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда", бр. 4/13 пречишћен текст),

Надзорни одбор предузећа , дана 11.09.2020. године донео је 

ОДЛУКУ

о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац
I

Р.Б. Опис - врста карте Јед. Мере ОСНОВИЦА БЕЗ ПДВ ПДВ 20% Цена са ПДВ-ом (укупно) НАПОМЕНА

1 2 3 4 5 6 7

1. Паркинг карта - I зоне Дин/сат 37.50 7.50 45.00 Максимално једнократно дозвољено паркирање за 2 сата

2. Паркинг карта - II зоне Дин/сат 33.33 6.67 40.00 Нема ограничења за једнократно дозвољено паркирање

3. Повлашћена паркинг карта - станари Дин/месечно 416.67 83.34 500.00 Важи за зону и месец за који је издата према 

месту становања физичког лица

4. Претплатна паркинг карта -редовни Дин/месечно 833.33 166.67 1,000.00 Важи за посебан паркинг иза "Дома војске"-до 20

претплатници услуга предузећа у паркинг места

непрекидном трајању од 6 месеци од 

дана подношења захтева

5. Повлашћена паркинг карта - I зона Дин/месечно 2,208.32 441.68 2,650.00 Важи за зону и месец за који је издата према седишту

за правна лица правног лица

6. Повлашћена  паркинг карта - II зоне Дин/месечно 2,041.66 408.34 2,450.00 Важи за зону и месец за који је издата према седишту

 за правна лица правног лица

7. Претплатна паркинг карта - I и II зона

за физичка лица осим за улицу Мајора 

Тепавца

Дин/месечно 1,333.33 266.67 1,600.00 Важи за зону и месец за који је издата

8. Претплатна паркинг карта - I и II зона Дин/месечно 2,791.66 558.34 3,350.00 Важи за зону и месец за који је издата

за правна лица

9. Универзална претплатна паркинг Дин/месечно 2,083.33 416.68 2,500.00 Важи за  I и II зону

 карта I и II зона -физичка лица

10. Универзална претплатна паркинг Дин/месечно 5,416.65 1,083.36 6,500.00 Важи за  I и II зону

 карта I и II зона -правна лица

11. Резервисана и посебним знаком Дин/месечно 6,833.31 1,366.69 8,200.00 Важи за паркинг место посебним знаком обележено

обележена за правна и физичка лица (на терет корисника). Важи и за паркинг места на посебном

паркингу иза "Дома војске"-до 5 паркинг места

12. Посебна карта Дин/дневно 1,125.00 225.00 1,350.00 За кориснике за које је утврђено да нису платили ни један

од понуђених начина плаћања ( важи за дан издавања)

13. Дневна карта Дин/дневно 108.33 21.67 130.00 Важи за  II зону за дан издавања

14. Ноћна карта Дин/ноћ 1,250.00 250.01 1,500.00 Важи за период од 22 часа до 07 часова за ноћно 

паркирање на посебним паркиралиштима "Зелена пијаца"

и иза "Дома војске"-до 5 паркинг места по паркиралишту

15. Паркинг "ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА" Дин//сат 45.83 9.17 55.00 По започетом сату

16. Паркинг "ДОМ ВОЈСКЕ" Дин//сат 45.83 9.17 55.00 По започетом сату

17.

Претплатна паркинг карта у улици Мајора 

Тепавца, II Зона за физичка лица

Дин/месечно 583.33 116.67 750.00 Важи за  паркинг у улици Мајора Тепавца и месец за који је издата

18.

Претплатна паркинг карта у улици Мајора 

Тепавца, II Зона за правна лица

Дин/месечно 1,166.67 233.33 1,500.00 Важи за  паркинг у улици Мајора Тепавца и месец за који је издата

- Паркирање за инвалиде на означеним паркинг местима се не наплаћује

- Наплата паркирања се односи на паркирање возила: радним даном од 06-20 часова, суботом од 06-14 часова, 

   а на затвореним паркиралиштима ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА" и иза "ДОМА ВОЈСКЕ" сваким даном од 00-24 часова

II Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнада за паркирање на одређеним и 

  уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда" бр. 45/13),

  са изменама и допунама ове Одлуке објављеним у ("Службеном листу Града Београда", бр.106/17, 36/18 и 102/18)

III Одлука се доставља председнику градске општине и Већу градске општине Обреновац на сагласност

IV Ову Одлуку по добијању сагласности објавити у "Службеном  листу града Београда" и на огласној табли предузећа,

  а иста ће се примењивати наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда"

                                  Председник Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац

________________________________________

                        Срђан Грчић


