
Решење о јавним паркиралиштима

Решење је објављено у "Службеном листу града Крагујевца", бр. 36/2015, 40/2015, 12/2016, 26/2016,
24/2017, 31/2018, 3/2021 и 32/2021.

1. Овим решењем се:
- одређују посебна паркиралишта за чије коришћење се плаћа накнада,
- одређују општа паркиралишта за чије коришћење се плаћа накнада,
- утврђују услови коришћења паркиралишта,
- дефинишу критеријуми за коришћење јавних паркиралишта под повлашћеним условима у складу са Одлуком о

јавним паркиралиштима и Правилником о начину и поступку остваривања права за коришћење обележеног паркинг
места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица и други критеријуми утврђени овим
Решењем.

2. Општа паркиралишта на којима се врши наплата паркирања се деле на зону "нула", "један" и "два".
На општим паркиралиштима која се налазе у зони "0" паркирање је временски ограничено на "60+60" минута. 
2.1. Општа паркиралишта на којима се врши наплата паркирања у зони "0" су:

Ред.
бр Улица (ближа локација) Карактер

паркиралишта
Трајност

паркиралишта

1 2 3 4

1. Др Зорана Ђинђића улично стално

2. Николе Пашића (од ул. Града Сирена до Трга Радомира Путника) улично стално

3. Трг Војводе Радомира Путника улично стално

4. Саве Ковачевића (од ул. Краља Петра I до ул. Града Сирена) осим
код броја 5. (у дужини од 43 m) улично стално

5. Саве Ковачевића (код Градског дома) ванулично стално

6. Краља Петра I улично стално

7. Вишњићева (од ул. Краља Петра I до Лепеничког булевара) улично стално

8. Кумановска (улаз из Др Зорана Ђинђића улично стално

9. Краља Александра I Карађорђевића (од ул. 27. марта до ул. Цара
Лазара) улично стално

10. Кнеза Милоша (од ул. Карађорђеве до Дома војске улично стално

11. Кнеза Милоша (од ул. Карађорђеве до ул. Краља Александра I
Карађорђевића) ванулично стално

12. Карађорђева улично стално

13. Карађорђева ванулично стално

14. Светозара Марковића (од ул. Карађорђеве до ул. Града Сирена) улично стално

15. Вука Караџића улично стално

16. Бранка Радичевића улично стално

17. Др Зорана Ђинђића (улаз код броја 7) ванулично стално

18. Др Зорана Ђинђића (улаз код бројева 19-21) ванулично стално

19. Срете Младеновића ванулично стално

20. Лепенички булевар (улаз код броја 7 и 9) улично стално

21. Николе Пашића (улаз код броја 35-37) ванулично стално

22. Николе Пашића (улаз код броја 37-39) ванулично стално

23. Миливоја Живановића улично/ванулично стално

24. Владике Николаја Велимировића улично/ванулично стално

25. Саве Ковачевића (улаз код бројева 9 и 11) ванулично стално

26. Милована Гушића (од ул. Јанка Веселиновића до ул. Карађорђеве) улично стално
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27. Цетињска улично стално

28. Цара Лазара улично стално

29. Јанка Веселиновића улично стално

30. Светогорска (улаз код броја 1 и 3) ванулично стално

31. Атинска (улаз код бројева 6 и 28) улично/ванулично стално

32. Атинска (улаз код броја 12) ванулично стално

33. Светогорска улично стално

34. Светогорска (улаз код бројева 7 и 11) ванулично стално

35. Брегалничка (од ул. Војвођанске до ул. Атинске) улично стално

36. Војвођанска (улаз из ул. Брегалничке) ванулично стално

37. Војвођанска (улаз код броја 7) ванулично стално

38. Војвођанска (паркиралиште код Поште Аеродром) ванулично стално
2.1.1. Временско ограничење трајања паркирања у зони " 0" не односи се на повлашћене групе корисника из тачака

6. и 7. овог решења.
2.2. Општа паркиралишта на којима се врши наплата паркирања у зони "I" су:

Ред.
бр. Улица (ближа локација) Карактер

паркиралишта
Трајност

паркиралишта

1 2 3 4

1. Др Зорана Ђинђића (улаз код броја 2-4 ванулично стално

2. Краља Петра (улаз код броја 3 и 5) ванулично стално

3. Лепенички булевар (улаз код броја 17-21) ванулично стално

4. Лепенички булевар (улаз код броја 11-15) ванулично стално

5. Лепенички булевар (улаз код броја 29) ванулично стално

6. Светозара Марковића (улаз код броја 86 и 88) ванулично стално

7. Змај Јовина-паркинг испред броја 1 (улаз из ул. Светозара
Марковића) ванулично стално

8. Боре Станковића улично стално

9. Милована Глишића улично стално

10. Милована Гушића (од ул. Змај Јовине до ул. Јанка Веселиновића) улично стално

11. Кумановска (улаз из Саве Ковачевића) ванулично стално

12. Града Сирена (улаз код бројева 5 и 7) ванулично стално

13. Града Сирена (улаз код бројева 11 и 13) ванулично стално

14. Николе Пашића (улаз код броја 24-26) улично стално

15. Црвене заставе улично/ванулично стално

16. Саве Ковачевића (улаз код обданишта) ванулично стално

17. Змај Јовина (улаз код бројева 22 и 26) ванулично стално

18. Змај Јовина (улаз код броја 14) ванулично стално

19. Змај Јовина (паркинг испред стамбене јединице број 17) ванулично стално

20. Краља Александра I Карађорђевића (од ул. Цара Лазара до
Булевара краљице Марије) улично стално

21. Краља Александра I Карађорђевића улаз из ул. Слободана
Перовића и Булевара краљице Марије) ванулично стално

22. Даничићева (од ул. Кнеза Милоша до касарне Војвода Радомир
Путник) улично стално

23. Др Илије Коловића (од ул. Скерлићеве до ул. Кнеза Милоша) улично стално

24. Скерлићева улично стално

25. Кнеза Милоша (од Дома војске до броја 31) улично/ванулично стално

26. Немањина улично стално



27. Танаска Рајића улично стално

28. Војводе Мишића улично стално

29. Војводе Путника улично стално

30. Михаила Ивеше улично стално

31. Моравска улично стално

32. Прешернова улично стално

33. Марка Миљанова улично стално

34. Ул. Града Сирена (паркиралиште поред хале "Језеро") ванулично стално

35. Владимира Роловића (од ул. Светогорске до ул. Љубе Вучковића) улично/ванулично стално

36. Владимира Роловића (улаз код броја 17) ванулично стално

37. Владимира Роловића (улаз код броја 25) ванулично стално

38. Владимира Роловића (улаз код броја 29) ванулично стално

39. Владимира Роловића (улаз код броја 54) ванулично стално

40. Града Караре (улаз код броја 2) ванулично стално

41. Незнаног јунака улично/ванулично стално

42. Града Караре (улаз код бројева 3 и 13) ванулично стално

43. Љубе Вучковића (улаз код броја 10) ванулично стално

44. Љубе Вучковића (улаз код броја 2) ванулично стално

45. Атинска (од ул. Града Караре до ул. Љубе Вучковића) улично стално

46. Атинска (улаз код броја 91) ванулично стално

47. Атинска (улаз код броја 99) ванулично стално

48. Атинска (улаз код броја 103) ванулично стално
2.3. Општа паркиралишта на којима се врши наплата у зони "II" су:

Ред.
бр. Улица (ближа локација) Карактер

паркиралишта
Трајност

паркиралишта

1 2 3 4

1. Светозара Марковића (улаз код бројева 95 и 97) улично стално

2. Светозара Марковића (улаз код бројева 101, 103, 105) улично стално

3. Светозара Марковића (улаз код броја 107 улично/ванулично стално

4. Светозара Марковића (улаз код бројева 99 и 99А) ванулично стално

5. Епископа Саве улично/ванулично стално

6. Милована Гушића (паркинг код броја 82) ванулично стално

7. Првог маја Улично/ванулично стално

8. Црвеног крста (улаз из Првог маја) улично стално

9. Маглићка ванулично стално

10. Косовска улично/ванулично стално

11. Трг тополиваца (испред улаза у Стару Цркву) ванулично стално

12. Драгослава Срејовића улично стално

13. Драгослава Срејовића (улаз код бројева 29 и 33) ванулично стално

14. Војислава Калановића улично стално

15. Шумадијска улично стално

16. Браће Пољаковић (укључујући и паркинг на делу градске парцеле
код железничке станице) улично стално

17. Ђуре Јакшића улично стално
3. Општа паркиралишта из тачке 2. имају исти режим (услове) паркирања у односу на: трајање паркирања,

структуру возила, структуру корисника, облик плаћања, коришћење по повлашћеним условима, структуру
повлашћених корисника и сл. која су намењена за паркирање путничких возила, мотоцикала, комби возила и теретних



возила до 1 тоне носивости.
4. Посебна паркиралишта намењена путничким возилима, на којима се врши наплата паркирања, су:

Ред. 
бр. Локација паркиралишта Трајност 

паркиралишта

1 2 3

1. Улица 27. марта (код солитера Застава) стално

2. Трг Светог Ђорђа (код суда стално

3. Улица Саве Ковачевића (код дворане Шумадија) стално

4. Јавна гаража у улици Кнеза Милоша стално

5. Трг тополиваца (иза старе Заставине управне зграде) привремено

6. Ул. Николе Пашића (северна зграда суда) привремено

7. Лепенички булевар (код бројева 3, 5, 7 и 9) стално

8. Змај Јовина (испод АТД-а) привремено

9. Тржница Аеродром стално
4.1. Посебна паркиралишта намењена теретним возилима, на којима се врши наплата паркирања су:

1. Камионски терминал-код Управе Царине (део намењен теретним возилима) стално
5 . Посебна паркиралишта из тачке 4. имају исти режим паркирања у односу на: трајање паркирања, структуру

возила, структуру корисника, облик плаћања, коришћење по повлашћеним условима, структуру повлашћених
корисника и сл. која су намењена за паркирање путничких возила, мотоцикала, комби возила и теретних возила до 1
тоне носивости (осим паркиралишта из тачке 4.1.).

6. Физичка лица могу јавна паркиралишта користити као повлашћени корисници у припадајућем сектору.
Повлашћеним корисницима из ст. 1. ове тачке ЈКП Шумадија Крагујевац издаје повлашћену паркинг карту.
Повлашћена карта за одговарајући сектор издаје се за највише два возила по једној стамбеној јединици, уз плаћање

надокнаде за прво, односно друго возило према важећем Ценовнику ЈКП Шумадија Крагујевац.
Адресе становања власника возила из саобраћајне дозволе и личне карте морају бити идентичне и морају бити у

зони наплате паркирања, сем у случају када подносилац захтева користи аутомобил по уговору о лизингу.
Повлашћена карта се не издаје власницима возила који су у зони наплате, ако је као корисник у саобраћајној

дозволи регистровано правно лице односно предузетник.
Повлашћени корисници из ст. 1 ове тачке дужни су да доставе:
- личну карту на увид,
- фотокопију саобраћајне дозволе (оригинал на увид),
- фотокопију Уговора о лизингу (само за оне подносиоце захтева који по том основу користе аутомобил и могу да

остваре повлашћени статус)
Повлашћени корисници могу своја возила да паркирају уколико сами нађу паркинг место у одговарајућој зони,

односно сектору.
ЈКП Шумадија Крагујевац је обавезан да води евиденцију о издатим повлашћеним паркинг картама и да по захтеву

исту достави Градској управи за комуналне и инспекцијске послове.
Повлашћени корисник из сектора наплате паркирања, које одређује ЈКП Шумадија Крагујевац, не може користити

повлашћени статус у другом сектору наплате паркирања.
7 . Предузетници и правна лица могу општа паркиралишта користити као повлашћени корисници у припадајућој

зони.
Повлашћеним корисницима из става 1. ове тачке, ЈКП Шумадија Крагујевац издаје повлашћену карту за

одговарајућу зону.
Правна лица, односно предузетници остварују право на коришћење повлашћене паркинг карте за највише два

возила, уз плаћање надокнаде према важећем ценовнику ЈКП Шумадија Крагујевац.
Правно лице је дужно да достави:
- попуњен захтев,
- фотокопију Решења о регистрацији правног лица са прилозима (оригинал на увид),
- фотокопију доказа о власништву или закупу пословног простора,
- фотокопију саобраћајне дозволе за возило регистровано на правно лице (оригинал на увид),
- фотокопију Уговора о лизингу возила (оригинал на увид).
Адреса седишта правног лица наведена у решењу Агенције за привредне регистре и адреса у саобраћајној дозволи

морају бити идентичне морају бити у зони наплате паркирања, осим у случају када правно лице користи аутомобил по
уговору о лизингу.

Предузетник је дужан да достави:
- попуњен захтев,
- личну карту власника на увид,
- фотокопију решења о отварању радње (оригинал на увид),
- фотокопију доказа о власништву или закупу пословног простора,
- фотокопију саобраћајне дозволе за возило регистровано у власништву предузетника, односно предузетничке

радње (оригинал на увид) ,



- фотокопију Уговора о лизингу возила (оригинал на увид).
Адреса седишта предузетника, наведена у решењу Агенције за привредне регистре, мора бити у зони наплате

паркирања.
Повлашћени корисник, правно лице или предузетник, из зоне наплате паркирања, коју одређује ЈКП Шумадија

Крагујевац, не може користити повлашћени статус у другој зони наплате.
Повлашћени корисници, правна лица или предузетници могу своја возила да паркирају уколико сами нађу слободно

паркинг место у одговарајућој зони.
ЈКП Шумадија Крагујевац је обавезно да води евиденцију о издатим повлашћеним картама. 
8. Општа паркиралишта се, за потребе повлашћених корисника - физичких лица, деле на секторе, и то:
СЕКТОР 1.
- ЛЕПЕНИЧКИ БУЛЕВАР
од улице 27. марта до зграде број 29
- 27. МАРТ
- НИКОЛЕ ПАШИЋА
Од Трга Војводе Радомира Путника до Др Зорана Ђинђића
- САВЕ КОВАЧЕВИЋА
Од улице Краља Петра I до улице Др Зорана Ђинђића
- КУМАНОВСКА
 Улаз из улице др Зорана Ђинђића
- ВИШЊИЋЕВА
Од улице Краља Петра I до ул. Лепенички булевар
- ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА
- КРАЉА ПЕТРА I
- КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
- МИЛУТИНА МАРКОВИЋА
- ТРГ ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА
- СРЕТЕ МЛАДЕНОВИЋА
- МИЛОЈА ПАВЛОВИЋА
- ДАРИНКЕ ПАВЛОВИЋ
 - ТРГ НАРОДНОГ ФРОНТА
СЕКТОР 2.
- ЛЕПЕНИЧКИ БУЛЕВАР
Од зграде број 31 до улице Града Сирена.
- ГРАДА СИРЕНА Парна страна
- НИКОЛЕ ПАШИЋА
Од ул. Др Зорана Ђинђића до ул. Града Сирена
- ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА
- МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА
- САВЕ КОВАЧЕВИЋА
Од ул. Др Зорана Ђинђића до ул. Града Сирена
- СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
Од ул. Др Зорана Ђинђића до улице Змај Јовине
- СТЕВАНА СРЕМЦА
- САВЕ БАДЊЕВЦА
- БОРЕ СТАНКОВИЋА
- ЗМАЈ ЈОВИНА
Паркинг испред броја 1
- ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА
Од ул. Светозара Марковића до ул. Милована Гушића
- КУМАНОВСКА (улаз из Саве Ковачевића)
- ТРГ СЛОБОДЕ.
СЕКТОР 3.
- КАРАЂОРЂЕВА
- СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
Од ул. Карађорђеве до ул. Др Зорана Ђинђића
- ЛОЛЕ РИБАРА
- КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА
Од ул. 27. марта до ул. Кнеза Милоша
- БИТОЉСКА
- ДЕЧАНСКА
- ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ
- ВУКА КАРАЏИЋА
- БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
- КНЕЗА МИЛОША
- ЊЕГОШЕВА



СЕКТОР 4.
- САВЕ КОВАЧЕВИЋА
Од ул. Града Сирена до Варошког гробља
- ЦРВЕНЕ ЗАСТАВЕ
- НИКОЛЕ ПАШИЋА
Од Града Сирена до Варошког гробља - бројеви 24 и 26
- ГРАДА СИРЕНА
Непарна страна
- СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
Од ул. Змај Јовине до Градског Зеленила
- ЕПИСКОПА САВЕ
- МИЛОВАНА ГУШИЋА
Паркинг испред броја 82
- ЗМАЈ ЈОВИНА
Од ул. Светозара Марковића до ул. Милована Гушића - парна страна
- Града Сирена (паркиралиште поред хале "Језеро")
СЕКТОР 5.
- ПРВОГ МАЈА
- ЦРВЕНОГ КРСТА
- ЗМАЈ ЈОВИНА
Од ул. Милована Гушића до АТД-а - парна страна
- ЗМАЈ ЈОВИНА
Паркиралиште испред стамбене јединице број 17
- ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
СЕКТОР 6.
- МИЛОВАНА ГУШИЋА
Од ул. Змај Јовине до ул. Карађорђеве
- ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА
Од ул. Милована Гушића до ул. Луја Пастера
- МИЛОВАНА ГЛИШИЋА
- ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
- ВОЈВОДЕ МИШИЋА
- МИХАИЛА ИВЕШЕ
Од улице Јанка Веселиновића до Моравске улице
- МОРАВСКА
- ПРЕШЕРНОВА
- МАРКА МИЉАНОВА
Од улице Милована Глишића до улице Михаила Ивеше
СЕКТОР 7.
- КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА
Од ул. Кнеза Милоша до булевара Краљице Марије
- ЦАРА ЛАЗАРА
- НЕМАЊИНА
- ТАНАСКА РАЈИЋА
- СКЕРЛИЋЕВА
- ДР ИЛИЈЕ КОЛОВИЋА
Од ул. Скерлићеве до ул. Кнеза Милоша
- ЦЕТИЊСКА
- ДАНИЧИЋЕВА
- ПОЗОРИШНА
СЕКТОР 8.
- МАГЛИЋКА
- ПАРИСКЕ КОМУНЕ
непарна страна
- ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА
Од ул. Париске комуне до ул. Шумадијске
- БРАЋЕ ПОЉАКОВИЋА
- КОСОВСКА
Од старе Цркве до ул. Стојана Протића
- ВОЈИСЛАВА КАЛАНОВИЋА
- ШУМАДИЈСКА
- ЂУРЕ ЈАКШИЋА.
СЕКТОР 9.
- Атинска
Од улице Светогорске до улице Града Караре - парна страна до броја 32



- Незнаног јунака
Непарна страна
- Светогорска
Непарна страна
- Атинска
Од улице Града Караре до улице Брегалничке - непарна страна од броја 13 до броја 19
- Брегалничка
од улице Атинске до улице Војвођанске - непарна страна од броја 45 до броја 57
- Војвођанска
Од улице Брегалничке до Поште Аеродром - непарна страна
СЕКТОР 10.
- Владимира Роловића
од улице Светогорске до улице Града Караре - непарна страна до броја 37
- Града Караре
Парна страна до броја 4
- Незнаног јунака
парна страна
СЕКТОР 11.
- Владимира Роловића
Од улице Града Караре до улице Љубе Вучковића - непарна страна од броја 41 до броја 47
- Владимира Роловића
парна страна од броја 52 до броја 58
- Града Караре
непарна страна до броја 15
- Љубе Вучковића
Парна страна до броја 10
- Атинска
Од улице Града Караре до улице Љубе Вучковића - парна страна од броја 34 до броја 44
- Атинска
Од улице Града Караре до улице Даринке Радовић - непарна страна од броја 81 до броја 103 (бивша улица Лазара

Мићуновића)
 

9. Особе са инвалидитетом и друга лица остварују право на коришћење обележеног паркинг места на јавним
паркиралиштима на основу решења Градске управе надлежне за здравствену и социјалну заштиту у складу са
Правилником о начину и поступку остваривања права за коришћење обележеног паркинг места на јавним
паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица ("Службени лист града Крагујевца", број 19/17), уз
поседовање повлашћене карте - посебне налепнице за особе са инвалидитетом и друга лица које издаје ЈКП Шумадија
Крагујевац.

За потребе лица из става 1. ове тачке одређују се посебна паркинг места и то:
- у ул. Зорана Ђинђића, испред зграде Градске управе, два паркинг места,
- на Тргу Војводе Путника, испред зграде Суда, једно паркинг место,
- у ул. Светозара Марковића, испред зграде Националне службе за запошљавање, једно паркинг место,
- у ул. Краља Петра I, код зграде Главне поште, једно паркинг место,
- у ул. Београдској, испред "Шарене пијаце", четири паркинг места,
- у ул. Кнеза Милоша, испред зграде "Књажевско-српског театра", једно паркинг место,
- у ул. Краља Петра I, испред зграде Завода за здравствено осигурање, једно паркинг место,
- у Лепеничком булевару, код зграде Републичког фонда за ПИО, пет паркинг места,
- испред О. Ш. "Мирко Јовановић", једно место,
- испред Здравствених станица бр. 2 и бр. 3, по једно место,
- испред Градског дома, једно место,
- испред "Банца Интеса" у ул. Краља Петра I, једно место,
- испред Машинског факултета, једно место,
- у улици Крагујевачког октобра, једно место,
- испред градских базена, једно место,
- у улици Кнеза Милоша код Саборне цркве једно место.
- у улици Бранка Радичевића код Дома омладине, једно паркинг место
- у улици Базенској, код затвореног базена, три паркинг места
- у улици Десанкин венац, три паркинг места
- у улици Трг Војводе Радомира Путника, код пореске управе, једно паркинг место
- у улици Николе Пашића, код Топлане, једно паркинг место
- у ул. Светогорској, код градске тржнице, три паркинг места
- у ул. Танаска Рајића, једно паркинг место.
- у ул. Града Сирена (ванулично паркиралиште поред Хале Језеро), једно паркинг место.
Посебна паркинг места ће бити обележена као резервисана паркинг места.
Повлашћени корисници из става 1. ове тачке за добијање повлашћене карте - посебне налепнице за особе са

инвалидитетом дужни су да доставе:



- попуњен захтев за издавање повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом (налепнице),
- решење Градске управе надлежне за здравствену и социјалну заштиту којим се признаје право за коришћење

повлашћене паркинг карте на јавним општим и посебним паркиралиштима (оригинал решења),
- две фотографије особа са инвалидитетом 3,5 x 3,5 cm.

 
10. Особе са инвалидитетом и друга лица остварују право на резервацију посебно обележеног паркинг места на

општим паркиралиштима на територији града Крагујевца, на основу решења Градске управе надлежне за здравствену
и социјалну заштиту у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права за коришћење обележеног
паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица ("Службени лист града Крагујевца",
број 19/17), уколико за то постоје саобраћајно-технички услови у зони наплате паркирања, које утврђује ЈКП
Шумадија Крагујевац, по захтеву наведене Градске управе.

Изузетно, удружењу инвалида може се одобрити резервација посебно обележеног паркинг места под повлашћеним
условима на општим паркиралиштима на територији града Крагујевца, на основу решења ЈКП Шумадија Крагујевац
уколико за то постоје саобраћајно-технички услови, по прибављеном мишљењу Градске управе надлежне за социјалну
заштиту у складу са Правилником из става 1. ове тачке.

ЈКП Шумадија Крагујевац, на основу решења из става 1. ове тачке, обележава резервисана паркинг места.
10.1. Особе са инвалидитетом и друга лица остварују право на резервацију посебно обележеног паркинг места на

посебним паркиралиштима на територији града Крагујевца, на основу решења ЈКП Шумадија Крагујевац и
прибављеног мишљења Градске управе надлежне за здравствену и социјалну заштиту која се односи на испуњеност
услова о врсти и степену телесног оштећења из чл. 19. став 2. и 20. Правилника о начину и поступку остваривања
права за коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица
("Службени лист града Крагујевца", број 19/17).

Изузетно, особе са инвалидитетом и друга лица остварују право на резервацију посебно обележеног паркинг места
на површинама јавне намене, која нису одређена као општа паркиралишта, на територији града Крагујевца, на основу
решења Градске управе надлежне за послове саобраћаја и прибављеног мишљења Градске управе надлежне за
здравствену и социјалну заштиту која се односи на испуњеност услова о врсти и степену телесног оштећења из чл.
19. став 2. и 20. Правилника о начину и поступку остваривања права за коришћење обележеног паркинг места на
јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица ("Службени лист града Крагујевца", број 19/17).

11. Паркинг места на јавним паркиралиштима се уређују и обележавају у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији.

На паркинг местима која су пројектована на коловозу или делимично на коловозу, делимично на тротоару, није
дозвољено постављање било каквих објеката и опреме ради обезбеђења паркинг простора (паркинг баријере, стубићи
и сл.).

12. Градска управа надлежна за послове саобраћаја одређује локације за паркирање бицикала под повлашћеним
условима (без наплате), на општим паркиралиштима или на другим јавним површинама, на предлог ЈКП Шумадија
Крагујевац.

13. Наплата за коришћење општих паркиралишта може да се врши:
- у радне дане у времену од 07:00 до 21:00 часова,
- суботом у времену од 07:00 до 14:00 часова.
Наплата за коришћење посебних паркиралишта може се вршити у времену од 00:00 до 24:00 часа током целе

године.
14. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о јавним паркиралиштима ("Службени лист града

Крагујевца", бр. 12/14-пречишћен текст, 25/14, 33/14, 11/15, 17/15 и 31/15).
 

15. Ово решење се примењује од 10. новембра 2015. године и објавиће се у "Службеном листу града Крагујевца".
 


