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НОВЕ ЦЕНЕ ПАРКИНГА

Од првог октобра наплата паркинга поново постаје
приход ЈКП „Хигијена“, одлучило је Градско веће. Од тога
дана, важиће и нове више цене паркирања за све зоне.
Тако ће пакирање у првој зони коштати 35, у другој 30,
а у трећој 20 динара по сату. У исто време смањене су
цене за дневне карте, односно казне, за оне који не плате
паркинг. Дневне карте коштају 1000 и 700, уместо 1134
и 790 динара.
Крајем прошле године Скупштина Србије је усвојила
измене и допуне Закона о комуналним услугама. Овим
изменама наплата паркирања више није јавни приход већ
приход предузећа. То значи да наплата паркинга престаје
да буде комунална такса и приход локалне самоуправе.
То је аутоматски донело нову обавезу ,,Хигијене“ да на
нето цену карата обрачуна припадајући износ ПДВ-а.
Прецизније - цене услуга су чак прво снижене па је потом
на њих додат износ ПДВ-а од 20 одсто.
Тако ће паркирање у првој зони за 1 сат коштати уместо
досадашњих 31,38 динара сада износити 35динара, а два
сата 70 динара. У другој зони за сат паркирања треба
платити 30, два сата 60, три сата 90, а четири сата 120
динара. У трећој зони сат паркирања је 20, два сата 40, а
дневна карта кошта 80 динара.
Промена има и у ценама месечних карата. Станари
зона плаћаће 350 динара месечно, а они који не живе у
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зонираним деловима града, за прву зону платиће 1.300,
другу 900 динара, а комбинована месечна карта за 2. и 3.
зону кошта 1.600 динара.
- Што се тиче повећања цена, тренутно имамо најпопуларније
цене у држави. Цене смо прво умањили и тек тада на њих
додали ПДВ, како повећање не би било веће. Са новим
ценама смо на нивоу Пирота, Врања, Вршца, мањих градова
од нас. Веће повећање био би превелики „скок“ и намет
на буџет грађана – изјавио је Срђан Миловановић из ЈКП
„Хигијена“.
Промењене су и цене дневних карата, односно казни
за оне који не плате паркинг. Тако ће од првог октобра
дневна карта коштати 1.000 и 700 динара, уместо 1.134 и
790 динара.
Што се тиче принудне наплате дневних карата, до сада
је ишла преко Секретаријата за пореску администрацију,
пошто је била комунална такса. Сада ће предузеће за своја
ненаплаћена потраживања вршити подношење предлога
за извршење јавним извршитељима.
Након одлуке Градског већа, да би ова одлука ступила
на снагу, потребно је да се о њој изјасне и одборници
Скупштине града.
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