Поступак за издавање решења за кретање путничких возила за
посебне потребе у пешачкој зони
Путничка возила за кретање у пешачкој зони (кретање путничких
возила ради паркирања на паркинг месту, односно у гаражи, за која
власник возила има важећи правни основ: право својине, коришћења,
уговор о закупу и др., и ради превоза особа са инвалидитетом), имају
право приступа пешачкој зони у времену од 00,00 – 24,00 часова.
Поступак покреће станар пешачке зоне уз одлуку скупштине станара,
правно лице или предузетник, управник Стамбене заједнице за паркинг
места у оквиру дворишта зграде, предајом писаног захтева на шалтер писарнице Секретаријата за
саобраћај у улици 27. марта број 43-45.
Захтев за издавање решења треба да садржи :






фотокопију очитане личне карте,
фотокопију очитане саобраћајне дозволе возила за која се подноси захтев,
фотокопија извода или решења из АПР-а, (само правна лица или предузетници)
доказ о правном основу: право својине, коришћења, уговор о закупу и др.,
доказ о уплати административних такси.

Уколико путничко возило није у власништву или лизингу, већ се користи на основу уговора о закупу
који је закључен са привредним друштвом, другим правним лицем, предузетником или физичким
лицем, неопходно је доставити доказ о истом.
Административна такса за:
Подношење захтева
Градска административна такса тарифни бр. 1, тач. 1
Прималац: Град Београд
На жиро рачун број:840-742241843-03
Позив на број 97
50-501
Износ таксе 310,00 динара
Напомена: Такса се наплаћује по захтеву, а у једном захтеву је могуће тражити дозволе за више
возила.

Након издатог решења подносилац захтева са решењем одлази у кориснички сервис ЈКП Паркинг
сервис-Таковска 31 или Краљице Марије бр.7 ради преузимања ТАГ налепница којом се регулише
улазак возила у предмету зону.
Више информација о преузимања таг налепница за своја возила којим се регулише улазак возила у
пешачку зону можете погледати на сајту јкп паркинг сервиса путем линка https://parking-servis.co.rs/
или позивом на број телефона 011/3035400 сваког радног дана пон-пет 07 – 21 и суботом 7-14 или
путем e-mail: info@parking-servis.co.rs.

