
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Резервација паркинг места на јавним паркиралиштима 

Потребни подаци 

1. Назив правног / физичког лица  

2. Адреса   

3. Телефон  

4. Адреса паркинг места и број  

5. Период заузећа паркинг места  

6.  Матични број   
 

             

 

Потребна документа за подношење захтева 

Р.Бр Назив документа 
Форма 

документа 
Институција која 
издаје документ 

Коментар 

1. 
Доказ о коришћењу 
пословног простора 

Копија Основни суд 
Условнo, уколико се користи паркинг 
простор који није на адреси где је 
регистровано правно лице 

2. 

Доказ о уплати 
градске 
административне 
таксе 

Копија Банка / пошта  

3. 

Фотокопија 
саобраћајних 
дозвола за 
службена возила 

Копија МУП  

 
Таксa за подношење захтева 
 

Градска административна такса у укупном износу од 350,00 динара (200,00 дин. – тар. бр. 1 и 150,00 
дин. – тар. бр. 3, у складу са Одлуком о градским административним таксама), се уплаћује на рачун број 840-
742341843-24 са моделом 97 и позивом на број 87-521, сврха дознаке:  Градска административна такса, 
прималац: Град Ниш. 

Цену услуга паркирања обрачунава ЈKП Паркинг сервис, у зависности од зоне паркинг места (I, II, ван 

зоне), периода заузећа (један месец, годишња претплата) и врсте возила (путничка, аутобуси, теретна 

возила). 

Рок за решавање потпуног предмета (са комплетном документацијом): 5 дана  

Опште информације: 

Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана 

од дана пријема захтева. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се 

одбацује. Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација других 

градских управа и служби Града прибавља по службеној дужности. 

Захтев се подноси у Градском услужном центру, ул. Николе Пашића бр.24, Ниш, шалтери 3-9, у времену од 

7.30 до 19.00 часова. 

У Нишу, ______________ године  

 Потпис подносиоца захтева 

 
Форма и садржај градског обрасца су прецизирани Правилником о рационализацији рада градских управа и служби Града Ниша 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКА УПРАВА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
Инфо тел: 018 504-733 
Бр. предмета: _________________ 

Шифра АП: KMN.3-1 


