ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ КОРИСНИКЕ
(„Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 46/2019 и 56/2019)
Члан 1
Овим правилником утврђују се ближи услови и начин на који поједини корисници (станари,
породице са троје и више деце, особе са инвалидитетом и корисници пословних простора) могу да
користе посебна паркиралишта на територији Града Новог Сада, као повлашћени корисници.
Члан 2
Повлашћени корисници из члана 1. овог правилника, могу да користе посебна паркиралишта на
основу повлашћене паркинг-карте коју издаје Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови
Сад (у даљем тексту: Предузеће), у складу са Одлуком о промени цена паркирања, уклањања
моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, коју по претходно
прибављеној сагласности Градског већа Града Новог Сада доноси Надзорни одбор Предузећа.
Повлашћена паркинг карта из става 1. овог члана може бити у штампаном и електронском облику.
Члан 3
Предузеће издаје повлашћену паркинг карту:
1. Станару који има пребивалиште у улици у којој се налази посебно паркиралиште, односно у
пешачкој зони, и путничко возило у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг карте, станар подноси Предузећу уверење о
пребивалишту или личну карту и саобраћајну дозволу за путничко возило у власништву на увид.
2. Породици са троје и више деце која има пребивалиште у улици у којој се налази посебно
паркиралиште, односно у пешачкој зони, и једно путничко возило у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг карте за породицу, Предузећу се подноси: уверење о
пребивалишту или личну карту, извод из матичне књиге рођених за свако дете и фотокопија
саобраћајне дозволе за путничко возило, на увид.
3. Кориснику пословног простора - предузетнику или другом правном лицу који има пословни
простор у власништву или у закупу у улици у којој се налази посебно паркиралиште, односно у
пешачкој зони, за једно путничко возило у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг карте, корисник пословног простора - предузетник или
друго правно лице подноси Предузећу фотокопију уговора о купопродаји или закупу пословног
простора и саобраћајну дозволу за путничко возило, на увид.
4. Члану заједничког домаћинства особе са инвалидитетом, односно особи са инвалидитетом, на
основу акта градске управе надлежне за социјалну и дечју заштиту о испуњености услова.
Члан 4
Повлашћена паркинг-карта важи само за посебна паркиралишта за која је издата.
Повлашћена паркинг-карта за особе са инвалидитетом из члана 3. тачка 4. овог правилника, важи
на паркинг-местима одређеним за особе са инвалидитетом.
Члан 5
Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину коришћења
посебних паркиралишта за повлашћене кориснике („Службени лист Града Новог Сада”, број 2/08).
Члан 6
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог
Сада”.

