
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Административни одбор
28Број :0Ј- 1{Ж/и
8. фебруар 2012. године 
Б е о г р а д
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О Д Л У К У
О КОРИШЋЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА ОКО ЗГРАДЕ

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

1. Овом одлуком уређује се коришћење простора за паркирање возила око 
зграде Народне скупштине, облик и садржина налепнице за паркирање возила, као и 
начин вођења евиденције о издатим налепницама за паркирање.

Под зградом Народне скупштине, у смислу ове одлуке, сматрају се:
- Зграда Народне скупштине у Улици крал>а Милана број 14 (у даљем тексту: 

Зграда Народне скупштине);
- Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића број 13 (у даљем тексту: Дом 

Народне скупштине).

2. Простор из тачке 1. ове одлуке не може да се користи као јавни паркинг.
Сва возила која се налазе на простору из тачке 1. ове одлуке подлежу контроли 

службе обезбеђења министарства надлежног за унутрашње послове (у даљем тексту: 
Служба обезбеђења).

Приступ простору за паркирање обележава се саобраћајном сигнализацијом.

3. За паркирање возила народних посланика, именованих и постављених лица у 
Народној скупштини, запослених у Служби Народне скупштине и других запослених 
чије је  радно место у Народној скупштини и лица која службено долазе у Народну 
скупштину, као и за паркирање службених возила за потребе Народне скупштине, 
користи се простор око Дома Народне скупштине.

Лица која службено долазе у Народну скупштину, у смислу ове одлуке, су: 
дипломатски представници, лица у пратњи делегација представничких тела страних 
држава и међународних организација, представници државних органа Републике 
Србије и друга лица која долазе на позив председника Народне скупштине и генералног 
секретара Народне скупштине (у даљем тексту: генерални секретар).

Лица из става 2. ове тачке могу да паркирају возила испред Дома Народне 
скупштине, уз претходну најаву генералном секретару, о чему се обавештава Служба 
обезбеђења.

4. Паркирање возила врши се искључиво на месту које је видно обележено (у 
даљем тексту: паркинг место).

За народног посланика са инвалидитетом обезбеђује се посебно паркинг место.

5. Простор испред Дома Народне скупштине до Таковске улице и део уз живу 
ограду до почетка паркинга према Влајковићевој улици за паркирање возила користе: 
народни посланици, именована и постављена лица у Народној скупштини, дипломатски
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представници, лица у пратњи делегација представничких тела страних држава и 
међународних организација, представници државних органа Републике Србије, као и 
лица која долазе на позив председника Народне скупштине и генералног секретара.

Паркинг места која на простору из става 1. ове тачке користе председници 
посланичких група у Народној скупштини посебно се обележавају.

6. Простор испред Дома Народне скупштине до Влајковићеве улице за 
паркирање возила користе запослени у Служби Народне скупштине и други запослени 
чије је радно место у Народној скупштини.

За време одржавања седнице Народне скупштине лица из става 1. ове тачке не 
могу да користе простор за паркирање возила, тако да целокупан простор користе лица 
из тачке 5. ове одлуке.

7. Простор иза Дома Народне скупштине према Косовској улици користи се за 
паркирање службених возила за потребе Народне скупштине, возила хитне медицинске 
помоћи и ватрогасног возила.

8. У случају када се предузимају посебне мере безбедности, на простору за 
паркирање око зграде Народне скупштине може да се, док те мере трају, промени 
режим паркирања, укључујући и ограничавање права на паркирање возила лица из 
тачке 5. став 1. ове одлуке.

О промени режима паркирања возила из става 1. ове тачке одлучује генерални 
секретар.

9. Паркинг места која су по одобрењу организационе јединице управе града 
Београда надлежне за послове саобраћаја резервисана за Народну скупштину, користе 
запослени у Служби Народне скупштине које одреди генерални секретар.

Генерални секретар о лицима из става 1. ове тачке обавештава Одбор за 
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања.

10. За паркирање возила народних посланика, именованих и постављених лица 
у Народној скупштини, запослених у Служби Народне скупштине и других запослених 
чије је радно место у Народној скупштини, издају се налепнице за паркирање возила ( у 
даљем тексту: налепнице).

Лица из става 1. ове тачке за паркирање возила на простору око Дома Народне 
скупштине подносе захтев за издавање налепнице Одбору за административно- 
буцетска и мандатно-имунитетска питања.

11. На основу захтева из тачке 10. ове одлуке издаје се налепница у складу са 
списком лица који утврђује Одбор за административно-буџетска и мандатно- 
имунитетска питања, и то: налепница А-1 и налепница А-Н.

Налепнице нису преносиве.

12. Налепница А-1 издаје се за возила народних посланика, именованих и 
постављених лица у Народној скупштини.

Налепница А-1 је правоугаоног облика, димензија 7 х 10 цм, са подлогом у 
бојама заставе Републике Србије, у чијем горњем делу је натпис: „Република Србија 
Народна скупштина“ са Малим грбом Републике Србије, испод кога је слово А и 
римски број I. Слово и број су црне боје, величине сразмерно паркинг налепници.

13. Налепница А-П издаје се за возила лица запослених у Служби Народне 
скупштине и других запослених чије је радно место у Народној скупштини.

Налепница А-Н је истог облика, величине и изгледа као налепница А-1, с тим 
што уместо натписа А-1 стоји натпис А-И.
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14. Налепница има серијски број и ознаку сазива Народне скупштине за који је 
издата. 1

15. Власник, односно корисник возила дужан је да налепницу залепи на 
предњем ветробранском стаклу возила или да је истакне на видном месту у возилу.

Престанком основа по коме је власнику, односно кориснику возила издата 
налепница, власник, односно корисник возила губи право да паркира возило на 
простору око зграде Народне скупштине.

16. О издатим налепницама води се евиденција која садржи: име и презиме лица 
коме је налепница издата, регистарски број и марку возила, серијски број налепнице, 
број посланичке легитимације ако се налепница издаје народном посланику, као и број 
телефона власника, односно корисника возила.

17. Послове издавања и вођења евиденције о издатим налепницама обавља 
Служба Народне скупштине.

О издавању налепница и о вођењу евиденције о издатим налепницама стара се 
генерални секретар, односно лице које он овласти.

18. У случају злоупотребе налепнице, односно непридржавања одредаба ове 
одлуке, предузимају се одговарајуће мере које укључују и одузимање налепнице.

19. О спровођењу ове одлуке стара се генерални секретар.

20. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о коришћењу 
простора за паркирање возила око Народне скупштине Републике Србије 28 број: 9- 
731/09 од 5. марта 2009. године.

21. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а примењује се од 
конституисања Народне скупштине у новом сазиву.


