
Просторна организација паркирања у Штутгарту
Паркиралишта на ширем подручју града су врло оскудна, услед чега возила често бивају непрописно паркирана по  

тротоарима и местима на којима су паркирање и заустављање забрањени, што на пример може довести до угрожавања 

пешака, који, како би заобишли овакве препреке, морају да користе коловоз. Возачима је заклоњена прегледност 

укључивања у саобраћај или током скретања, а ни школарцима више није обезбеђен сигуран пут до школе. Осим тога 

саобраћај који се одвија током тражења паркинга проузрокује беспотребну буку и издувне гасове. Након што се начин 

управљања паркиралиштима у многим пределима града показао корисним, такав начин ће се постепено примењивати и 

у другим градским зонама – првенствено тамо где је потврђена висока потреба за паркиралиштима. 
 

Ваше предности:  

•     Станари и посетиоци те предузетници и њихове муштерије лакше проналазе паркиралиште. 

•     Ограничење непрописног паркирања и тим самим повећана сигурност учесника у саобраћају. 

•     Смањење саобраћаја услед тражења места за паркирање. 

•     Побољшање квалитета становања и боравка. 
 

Шта значи „просторна организација паркиралишта“? 

Организација просторно уређеног паркирања – тзв. “Parkraummanagement” функционише по такозваном мешовитом 

принципу, што значи да простор за паркирање принципијелно свима стоји на располагању, међутим становници ће по 

добијању станарске легитимације за паркиралишта, паркинге моћи да користе бесплатно. Самостални делатници и 

предузетници ће алтернативно моћи да поднесу посебан захтев за коришћење паркиралишта, док ће сви остали бити 

обавезни да паркинг користе уз новчану надокнаду. 
 

Ко може да добије станарску паркинг-легитимацију? 

Станари без сопствене или закупљене гараже, односно места за паркирање могу да добију станарску легитимацију за 

паркинг уколико поседују моторно возило и имају пријављено стално боравиште или главно пребивалиште у једној од 

наведених градских зона. 
 

За ову легитимацију неопходни су из општинске канцеларије (Bürgerbüro): 

•     важећи лични документ, 

•     саобраћајна дозвола Вашег моторног возила и – уколико Ви лично нисте власник возила, уверење (на пример 

Вашег послодавца), да Вам је возило препуштено на коришћење. 

Уколико сте члан једног од кар-шеринг-удружења („car-sharing“), молимо Вас да приложите потврду о чланству. 
 

Трошкови станарске легитимације за паркинг 

Трошкови службене таксе за станарску паркинг-легитимацију износе 30,70 Евра годишње. На основу ове легитимације 

ћете бити у могућности да се паркирате у станарској зони која је наведена на Вашој станарској легитимацији, а да не 

морате узимати наплатну картицу (осим у зонама краткотрајног паркирања). 
 
 

Додатне информације и подношење захтева 
 

Захтев за издавање станарске легитимације за паркинг можете поднети путем интернет адресе  

www.stuttgart.de/parkraummanagement или у просторијама Грађанске службе – Биргербироу - у којој сте настањени,  

у центру града и у Бад Канштату, Унтертикхајму и Фајингену. 
 

На интернет адреси www.stuttgart.de/parkraummanagement можете добити додатне информације о управљању паркира-

лиштима у Вашој градској зони као и о подношењу посебног захтева самосталних делатника чије седиште предузећа се 

налази у градској зони за коју је неопходна легитимација за коришћење паркиралишта. 
 

Уколико имате додатних питања, пошаљите имејл на адресу parkraummanagement@stuttgart.de или се обратите Служби 

за јавни ред, одељење за надлежности у саобраћају: Amt für öffentliche Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten,  

Eberhardstraße 35, 70173 Stuttgart. 

 
 

Штутгарт поседује изузетно добру мрежу јавног превоза. Аутобуси и шинска превозна средства најчешће  

саобраћају у десетоминутном такту. 
 
 

Додатне информације о јавном превозу можете добити на интернет страници: www.vvs.de, телефон 0711 19449 или 

www.ssb-ag.de, Телефон 0711 7885-3333
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Делокруг важења просторне организације паркиралишта у Штутгарту
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Два различита сектора у зонама паркиралишта за станаре  
 

 

 

 

 

 

 

Зона П (P) 

Плави П (P) 

на наплатним паркиралишним аутоматима 

 

•     Овде са станарском паркинг-летитимацијом можете да паркирате бесплатно и временски неограничено. 

•     Обавезно плаћање паркиралишне надокнаде од 8 до 22 часа* 

•     Дневна карта за паркирање (важи 14 сати) и преносива је и на следећи дан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона краткотрајног паркирања 

Наранџасти П (P) 

на аутомату за наплату паркинга 

у пословним зонама 

 

•     Обавеза плаћања важи за станаре и друге кориснике, најдуже могуће паркирање је временски ограничено на 2 часа 

•     Обавезно плаћање надокнаде за паркинг место радним данима од 8 до 22 часа* 

•     Паркирање је бесплатно од понедељка до петка, 19 часова (у Бад Канштату, Унтертикхајму и Фајингену после 18 часова) 

     и суботом од 14 часова 

 

•• Паркирање је бесплатно радним даном од 22 до 8 часова те недељом и празником за станаре и све остале кориснике 

 

* Актуелне цене паркинга можете пронаћи на интернет адреси www.stuttgart.de/parken/gebuehren 

 

 

 

 

Саобраћајни знакови на пордучју станарских зона за паркирање
• Зона надзора управљања паркиралиштима 

Пажња: Ознаке унутар зоне надзора урпављања  

паркиралиштима се не понављају! 

Почетак Крај 
 

➜ „Зонски режим“ –  

(зона је позната по 

ограничењу брзине  

у зонама са 30 км/ч) 
 

➜ Накнада за паркинг 

 
➜ Станари су ослобођени од плаћања  

паркинга 

• Подручја краткотрајног паркирања 
Упозорење: мала и посебно означена подручја унутар  

једне зоне! 

Почетак Крај 
 

➜ Важи само на овом  

означеном делу 
 
 
➜ Обавеза плаћања накнаде  

за паркирање и ограничено  

максимално време трајања  

паркирања за све! 
 
➜ Станари су ослобођени од  

обавезе плаћања накнаде  

за паркирање (након означеног 

временског периода) 
 

➜ Изнимке: Бад Канштат,  

Унтертиркхајм и Фајинген:  

18 часова 



Посебне одредбе o паркирању у центру града - Штутгарт-сити (city) 
 

За станаре подручја која су уређена по одредбама управљања паркиралиштима Ci1 (Ци1), Ci2 (Ци2) и Ci3 (Ци3) постоји 

посебно решење за неограничено паркирање у центру града уз обавезну новчану надокнаду. Сви остали корисници за 

паркирање у центру града од понедељка до суботе у периоду између 8 и 22 часа обавезни су платити цену паркинга, а 

време паркирања је за њих ограничено на један сат.

Колико кошта посебна дозвола за паркинг? 

Постоје две различите посебне дозволе за паркирање: 

•     „Мала" посебна дозвола - (вечерња тарифа) од понедељка до суботе у периоду од 18 часова до идућег дана у  

8 часова, плус недеља: паркирање без наплатне картице је слободно за 150 Евра годишње 

•     „Великa" посебна дозвола (нон-стоп) за временски неограничено бесплатно паркирање која износи 400 Евра у  

годишње 

 

Ко ће добити посебнуну дозволу за паркирање? 

Изнимно одобрење за паркирање могу да добију они становници града који имају пријављено стално боравиште или 

главно пребивалиште у зонама Ci1 (Ци1), Ci2 (Ци2) или Ci3 (Ци3) и који поседују моторно возило, али немају одговарајућу 

сопствену или закупљену гаражу односно простор за паркирање. За станарску паркинг-легитимацију односно посебну 

дозволу за паркирање је потребно предочити: 

•     важећи лични документ,  

•     саобраћајну дозволу Вашег моторног возила и – уколико Ви лично нисте власник возила, уверење (на пример Вашег 

послодавца), да Вам је возило препуштено на кoришћење 

•     неформална писмена изјава да немате сопствени или закупљени паркиралишни простор односно гаражу. 

 

Подношење захтева 

Станарске легитимације за паркинг – посебне дозволе за паркирање можете затражити код Службе јавног реда (Amt für 

öffentliche Ordnung), Одељење за надлежности у саобраћају, Eberhardstraße 37, 5. спрат. Молимо Вас, водите рачуна о 

томе да Грађанска служба Ваше четврти града (Bürgerbüro) не издаје станарске паркинг-легитимације односно изнимне 

дозволе за паркирање. 

 

 
Издавач:  

Главни покрајински град Штутгарт, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Amt für öffentliche Ordnung, Tiefbauamt у сарадњи са  

Одељењем за комуникације; планови: Tiefbauamt; основ планова: Stadtmessungsamt 
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