
Поступак за издавање решења за возила која врше снабдевање, 

утовар - истовар новца и селидбе у пешачкој зони највеће 

дозвољене масе до 3,5 т. 

Снабдевање објеката у пешачкој зони врши се у времену од 06,00 – 09,00 

часова. 

Предаја захтева врши се на шалтеру писарнице Секретаријата за саобраћај 

у улици 27. марта број 43-45. 

 
Захтев за издавање решења треба да садржи : 

 

 фотокопију очитане саобраћајне дозволе возила за која се подноси захтев, 

 адресу објекта који се снамдева, 
 фотокопију извода или решење из АПР-а, 

 доказ о уплати административних такси. 

 
Уколико теретно возило или скуп возила није у власништву или лизингу истог привредног 

друштва, другог правног лица, предузетника, физичког лица или пољопривредника, 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 320,00 динара 

Напомена: Такса се наплаћује по захтеву, а у једном захтеву је могуће тражити дозволе за више 

возила. 

 

Издавање решење за снабдевање, утовар-истовар новца, селидбе, за текући месец 
Градска административна такса тарифни бр. 5, тач. 3 
Прималац: Град Београд 
На жиро рачун број: 840-742241843-03 
Позив на број 97 84-501-08-05-03 
Износ таксе 3.276,00 динара 

 

Напомена: Такса се наплаћује по возилу (једно возило једна такса, два возила две таксе итд) и односи 
се на возила највеће дозвољене масе до 3,5 т, која врше снабдевање објеката у пешачким зонама. 

 
Подносилац захтева са решењем одлази у кориснички сервис ЈКП Паркинг сервис-Таковска 31 или 
Краљице Марије бр.7 ради преузимања ТАГ налепница за своја возила којим 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. 

https://parking-servis.co.rs/
mailto:info@parking-servis.co.rs


Ван времена предвиђеног за снабдевање, могуће је доставу вршити са посебно обележених паркинг 
места за снабдевање уз наплату ЈКП „Паркинг сервиса“. 

 
За временски период краћи од месец дана возилима која поседују одговарајуће решење 
Секретаријата за саобраћај за улазак у пешачку зону, не издаје се ТАГ налепнице, већ возач са 
конзолног стуба на улазу у пешачку зону позива оператера путем интерфонске везе и добија 
одобрење за улазак у контролисану зону. 


