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за развој одрживог саобраћаја, као што су изградња
зелених гаража, промовисање бициклистичког
саобраћаја кроз пројекте „Паркирај и бициклирај“,
„Паркирај и вози“, употребу електричних аутомобила
и постављање пуњача на приступачним локацијама у
гаражама и на паркинзима као и низ других
активности.

Кампањом ће бити обухваћени сви већи регионални
центри у Републици Србији, а жеља нам је да у
пројекат укључимо и све заинтересоване средине како
би смо са циљевима кампање упознали што већи број
грађана.

Удружење паркиралишта Србије уз подршку
Министарства за заштиту животне средине и Привредне
коморе Србије, 22.јуна 2018. У Новом Саду, покренуло је
кампању „АУТОМОБИЛ ПАРКИРАЈ, ОКОЛИНУ САЧУВАЈ”
са циљем подизања свести у јавности о утицају
саобраћаја на животну средину и значају подстицања и
развоја еко мобилности код нас.

Кампања се организује у сарадњи са представницима
локалних самоуправа и локалних паркинг предузећа
који ће представити планове и активности које предузимају

„АУТОМОБИЛ ПАРКИРАЈ,
ОКОЛИНУ САЧУВАЈ“



Удружење паркиралишта Србије је основано 18. децембра 2001. године од стране
овлашћених предузећа, која се баве организовањем паркирања у градовима Републике
Србије. За седамнаест година постојања успели смо да значајано доприносемо развоју
паркинг делатности код нас и унапређењу рада наших чланица. Данас Удружење
паркиралишта Србије окупља тридесет и седам чланица јавно-комуналних паркинг
предузећа из Србије и региона, а као пуноправна чланица Европске паркинг асоцијације у
прилици је да остварује и значајну међународну сарадњу.

УДРУЖЕЊЕ 
ПАРКИРАЛИШТА 
СРБИЈЕ



Одрживи град је град који функционише
на такав начин да су сви његово грађани у
стању да испуне своје сопствене потребе,
а да при томе не угрозе стање природних
система или животне услове других људи,
како у садашњем времену, тако и у
будућности.

Процес стратешког планирања одрживог
развоја подразумева активно учешће свих
друштвених чиниоца.

Стање животне средине упућује на
неопходност примене нових стандарда.

Решавање проблема емисије гасова,
инфраструкрурних система, енергетске
ефикасности, саобраћаја, комуналног
отпада и др. заснивају се на новим
технологијама и међусобном повезивању
информационих, комуникационих и
регулационих система.

КОНЦЕПТ 
УРБАНЕ
ОДРЖИВОСТИ



Саобраћај је основни фактор оптерећења животне средине у градовима а његов директан
утицај на човека одржава се кроз: 

• у физичком смислу /бука и вибрације/ 
• у хемијском /аерозагађење, загађење воде и земљишта/ 

• загушење на појединим саобраћајницама изазива за људе губитке у времену, 
као и појачавање већ постојећих негативних феномена /емисију гасова, буку, итд/ 

УТИЦАЈ 
САОБРАЋАЈА НА 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
ГРАДОВА



• Развијање транзитно орјентисаних градова

• Подстицање бициклистичког саобраћаја и пешачења

• Промоција чистих и енергетски ефикасних возила

• Ефикасно управљање паркинг простором

ПРИНЦИПИ ОДРЖИВОГ 
УРБАНОГ ТРАНСПОРТА



Примена модерних технолошких решења заначајно унапређује паркинг инфраструктуру и 

начин функционисања ове делатности што доводи до: 

• бржег и ефикаснијег проналажења паркинг места

• скраћења времена задржавања аутомобила

• веће искоришћености паркинг простора

• повећања проточности саобраћаја

• смањења буке и  концетрације издувних гасова

Изградња и реконструкција објеката у складу са еколошким

стандардима подстичу одрживи развој.

ДОПРИНОС 
ПАРКИРАЊА 
ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ 
УРБАНИХ СРЕДИНА



ГАРАЖА 
ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ-
ПОСТАВЉАЊЕ 
ЕКО СТАНДАРДА

• Прва гаража са SMART PARK сертификатом у Европи

• Коришћење обновљивих извора енергије (соларни панели, лед расвета) 

• Употреба еколошких грађевинских материјала

• Стимулисање употребе електичних аутомобила постављењем доступних пуњача

• Могућност изнајмљивања бицикла

• Рециклирање отпада



БИЦИКЛИЗАМ

• Акција „Паркирај и бициклирај “

• Постављање чешљева за бицикла

• Доступност станица за бицикле

• Услуга изнајмљивања бицикла

ПОДСТИЦАЊЕ
РАЗНИХ ВИДОВА
ОДРЖИВОГ УРБАНОГ
САОБРАЋАЈА

ПЕШАЧЕЊЕ

• Промовисање здравог начина живота

ГРАДСКИ ПРЕВОЗ

• Акција „ Паркирај и вози”



ПАРКИРАЈ И ВОЗИ СЕ

Терминус у улици Владимира Поповића у Београду

• након паркирања корисник путовање може да настави линијама јавног превоза

• бесплатан паркинг уз важећу БУС плус 

ПАРКИРАЈ И БИЦИКЛИРАЈ

Неколико стотина нових бицикала је корисницима услуге  паркирања доступно 

на следећим локацијама

• Гаража „Обилићев венац”                       Паркиралиште „Ада циганлија”

• Паркиралиште „Сава центар”                   Паркиралиште „Милан Гале Мушкатировић”

БЕОГРАД-ПРИМЕР
ДОБРЕ ПРАКСЕ



ПРИМЕРИ
ДОБРЕ ПРАКСЕ

СУБОТИЦА - СУ БИКЕ

Доступна 54 бицикла на пет станица за
почетак или крај коришћења.

Цене су веома популарне како би ова
услуга била доступна што већем броју
корисника.

НОВИ САД - НС БИКЕ

Корисницима је тренутно на располагању
130 бицикала које је могуће узети и
оставити на некој од 13 бициклистичких
станица.

Једноставност коришћења, безбедност и
приступачне цене привукли су преко 5000
Новосађана и туриста да користе овај
алтернативни, еколошки, здравији,
ефикаснији и економични начин превоза.






