
 

                          

(без ПДВ-а)

                          

(са ПДВ-ом)

Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)

1 Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање ком 37,50 45,00

2 Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање ком 29,17 35,00

3 Дневна паркинг карта ком 166,67 200,00

Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)

4 Дневна паркинг карта ком 83,33 100,00

Повлашћена паркинг карта 

5 Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (месечно) месечно 416,67 500,00

6 Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (годишње) годишње 4.166,67 5.000,00

7 Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно) месечно 791,67 950,00

8 Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње) годишње 7.916,67 9.500,00

9
Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничемо на свим 

паркиралиштима (месечно)
месечно 1.583,33 1.900,00

10
Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничемо на свим 

паркиралиштима (годишње)
годишње 15.833,33 19.000,00

Претплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)

11 Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно) месечно 2.083,33 2.500,00

12 Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно) шестомесечно 10.416,67 12.500,00

13 Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње) годишње 20.833,33 25.000,00

14 Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (месечно) месечно 2.416,67 2.900,00

15 Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (шестомесечно) шестомесечно 12.083,33 14.500,00

16 Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (годишње) годишње 24.166,67 29.000,00

Претплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)

17 Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно месечно 583,33 700,00

18 Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње годишње 5.833,33 7.000,00

Резервација паркинг места

19 Физичка лица - испред места становања (месечно) месечно 6.250,00 7.500,00

20 Физичка лица - испред места становања (шестомесечно) шестомесечно 31.250,00 37.500,00

21 Физичка лица - испред места становања (годишње) годишње 62.500,00 75.000,00

Посебна паркинг карта

22 Налог за плаћење посебне паркинг карте ком 833,33 1.000,00
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