
Јавно комунално предузеће  “Комуналне услуге” Алексинац
-паркинг служба-

Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац

Контакт;

паркинг служба;   (018) /  807-667

e-mail :parking@jkpkomusl.rs
Web strana  www.jkpkomusl.rs

Матични подаци;

Регистарски број :    6102632056
Матиични број :            20274328
ПИБ :                            104937224
Шифра делатности :            3811

       Текући рачуни:

ОТП банка             325-9500800011212-72
Интеза банка                      160-274400-18
Креди агрикол банка      330-49000382-18
Уникредит банка      170-30012866000-07
Халк банка                             155-30496-90

ДНЕВНА КАРТА

По  Одлуци о управљању јавним паркиралиштима
Члан 22. 

Корисник  јавног  паркиралишта  се  може  определити  да  услугу  паркирања  користи  по
започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће, сатне или дневне  карте,
односно плаћањем услуге електронским путем.

Корисник  који  је  паркирао  возило  на  јавном  паркиралишту,  а  није  се  определио  за
коришћење паркирања, на начин из става 1. овог члана, користи паркинг место под условима који
важе за паркирање у дневном трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне карте.

Корисник  који  користи  услугу  по  започетом  сату,  истеком  времена  коришћења
паркиралишта,  уколико  не  продужи коришћење  паркиралишта,  наставиће  коришћење  паркинг
маста, под условима и на начин из става 2. овог члана.  

Члан 24.
Налог  за  плаћање  дневне  паркинг   карте,  издаје  овлашћени  контролор  и  уручује  га

кориснику.
Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возило, на

предњем вретробанском стаклу.
Достављање налога за плаћање дневне карте из члана 2. овог члана, сматра се уредним а

доцније  оштећење  или  уништење  налога  нема  утицај  на  ваљаност  достављања  и  не  одлаже
плаћање дневне паркинг карте.

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу, ако је платио
дневну паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу.

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 4. овог члана предузеће ће
покренути поступак наплате потраживања.

Дневна паркинг  карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем
дану  наплате.  Корисник  је  дужан  да  поступи  по  примљеном  налогу  и  плати  дневну
паркинг карту у износу од 500 динара (ПДВ укључен) у року од 8 дана на начин назначен у
налогу.
Уколико корисник сматра да му дневна   п  аркинг     карта није  издата у складу са Одлуком о  
управљању  јавним  паркиралиштима,  корисник  услуге  паркирања  има  могућност
рекламације.  Рекламација  се  може  поднети  лично  у  просторијама  ЈКП    ‘’  Комуналне  
услуге‘‘ Алексинац – паркинг служба, ул. Кнњаза Милоша бр. 29, канцеларија бр. 8 или
путем маил- а: parking@jkpkomusl.rs .

ЗА УРЕДНИЈИ АЛЕКСИНАЦ
ЈКП ‘‘Комуналне услуге‘‘ Алексинац

- паркинг служба -


