
На основу члaна 10. Одлуке о паркиралиштима ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 1/09-пречишћени текст и 12/09), члана 16. Одлуке о организацији 
Градске управе града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр.2/10-
пречишћени текст), 
  Начелница Градске управе града Крушевца, дана 16.01.2012. године, доноси 
 

 
ПРАВИЛНИК 

О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА 
МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ИНВАЛИДСКУ ПАРКИНГ КАРТУ 

НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  
 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Правилником о утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да 

користе јединствену инвалидску паркинг карту на јавним паркиралиштима на 
територији града Крушевца (у даљем тексту: Правилник), утврђују се категорије 
инвалида који могу да користе јавна паркиралишта. 

 
Члан 2. 

 
Право на коришћење јавних паркиралишта на територији града Крушевца, 

имају категорије лица са инвалидитетом које имају пребивалиште, односно 
боравиште на територији Града и то: 

- лица са инвалидитетом 80%, 90% и 100% инвалидности, односно I, II и III 
степен телесног оштећења доњих екстремитета и карлице и слепа лица са 90% или 
100% оштећења вида, 

- инвалиди са 70% оштећења доњих екстремитета, 
- лица на дијализи, која својим возилима долазе на дијализу, 
- родитељи, односно, стараоци деце са инвалидитетом сa оштећењима 

доњих екстремитета и карлице, као и слепe деце, под условом да су обухваћена 
васпитно образовним процесом или су смештена у установу за дневни боравак, 
који иду на рехабилитацију или редован лекарски третман, удружења из области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом. 
      

Члан 3. 
 
Правилником о утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да 

користе јединствену инвалидску паркинг карту на јавним паркиралиштима, 
утврђује се да лица из чл.2. овог Правилника могу да остваре напред наведно право 
на: 

- територији града Крушевца, на свим јавним паркиралиштима, 



-   територији Републике Србије искључиво на паркинг местима резервисаним 
за возила особа са инвалидитетом, на начин који одређује Министарство рада и 
социјалне политике, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, а сагласно 
Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом и Опционим протоколом, у 
складу са Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.  

 
Члан 4. 

 
Организациона јединица Градске управе надлежна за послове саобраћаја 

дужна је да на паркиралиштима одреди потребан број паркинг места за возила 
инвалида која су остварила право на коришћење паркиралишта из члана 2. овог 
Правилника. 

 
Члан 5. 

 
Одсек за друштвене делатности Градске управе утврђује испуњеност услова 

из члана 2. овог Правилника и доноси Решења о признавању права на коришћење 
јединствене инвалидске паркинг карте на јавним паркиралиштима. 

Особа са инвалидитетом може да оствари право на паркирање само за једно 
возило. 

   
Члан 6. 

 
Право на паркирање лица из члана 2. остварују уз достављање Градској 

управи града Крушевца-Одсеку за друштвене делатности, фотокопију следеће 
документације: 

- решење о инвалидности, 
- саобраћајну дозволу за возило регистровано на име корисника (или 

члана породичног домаћинства који живи на истој адреси), 
- личну карту корисника (и личну карту члана породичног домаћинства), 
- медицинску документацију о неопходности дијализе (за лица на 

дијализи), 
- извод из матичне књиге рођених за дете, потврду о упису у школу или 

дневни боравак, доказе о рехабилитационом и другом редовном 
лекарском третману (подносе родитељи, односно стараоци деце са 
оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце), 

- собраћајну дозволу за возило регистровано на име Удружења и Решење 
о упису у регистар код надлежног органа, 

- као и друге релевантне доказе по оцени органа Градске управе који води 
поступак. 

Лица из члана 2. овог Правилника дужна су да уз достављање напред 
наведене документације, надлежном органу Градске управе доставе и две 
фотографије особе са инвалидитетом,  величине 3,5 ×3 cm (ове димензије су важиле 
за старе обрасце личне карте). 

 
 



Члан 7. 
 
На основу Решења о признатом праву на коришћење јединствене 

инвалидске паркинг карте на јавним паркиралиштима Градске управе града 
Крушевца, Одсека за друштвене делатности, личне карте, саобраћајне дозволе и 
фотографије корисника, величине 3,5×3 cm, које доставља особа са инвалидитетом, 
Служба паркиралишта ЈП "Пословни центар" Крушевац, издаје јединствену 
инвалидску паркинг карту, за текућу годину, достављену од стране Министарства 
рада и социјалне политике, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, у складу 
са стандардима ЕУ (Препорука 98/376/ЕC), чиме се кориснику омогућава 
остваривање напред наведеног права. 

 
Члан 8. 

 
Јединствена инвалидска паркинг карта заштићена фолијом, лепи се на 

десној страни предњег ветробранског стакла возила, на видљивом месту, која 
садржи скенирану фотографију особе са инвалидитетом, величине 3,5×3 cm са 
именом и презименом корисника. 

Уколико се не могу обезбедити технички услови из претходног става овог 
члана, лични подаци корисника уносе се ручно, уз обавезан печат и потпис 
овлашћеног лица ЈП "Пословни центар" Крушевац за издавање јединствене 
инвалидске паркинг карте.  
 
      Члан 9. 
 
 О примени овог Правилника старaће се Одсек за друштвене делатности, 
Градске управе града Крушевца и ЈП "Пословни центар" Крушевац-Служба 
паркиралишта. 

 
Члан 10. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.  

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
утврђивању категорија инвалида који могу бесплатно да користе јавна 
паркиралишта IV бр.022-330/09 од 29.12.2009. године, као и све измене и допуне 
напред наведеног Правилника ("Службени лист града Крушевца " бр. 1/11 и 2/11). 
 

Члан 11. 
 

Правилник објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
     

О б р а з л о ж е њ е 
 
Министарство рада и социјалне политике, Сектор за заштиту особа са 

инвалидитетом реализовало је низ активности у циљу унапређења положаја особа 
са инвалидитетом, њиховим оснаживањем, као и прихватањем од стране локалне 



заједнице као равноправних грађана којима је омогућено неометано укључивање у 
свакодневне активности и побољшање живота у заједници. 

 Република Србија је у мају 2009. године ратификовала Конвенцију УН о 
правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол чиме је овај међународни 
акт постао саставни део унутрашњег права наше земље и појачао већ обезбеђену 
заштиту особа са инвалидитетом, која постоји кроз примену Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом. 

Један од приоритетних активности је увођење јединствене паркинг карте у 
складу са стандардима ЕУ (98/376/ЕC), којом је одређена ширина, висина, боја и 
садржај са циљем да буде више препознатљива. 

С обзиром да је у граду Крушевцу у 2010/2011. години, право на паркирање 
остварило око 210 корисника, заједнички циљ је да се увођењем јединствене 
инвалидске паркинг карте, првенствено унапреди квалитет живота наших грађана и 
омогући да особе са инвалидитетом имају право на једнаке повластице при 
паркирању и на територији Републике Србије, с тим да ово право остварују 
искључиво на паркинг местима резервисаним за возила особа са инвалидитетом. 

Очекујући повећање броја захтева за остваривање права на паркирање, као и 
увођење повластица приликом остваривања права, приступило се изради 
Правилника. 

С обзиром на напред изнето, предлаже се доношење Правилника о 
утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да користе јединствену 
инвалидску паркинг карту на јавним  паркиралиштима. 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 


