
     РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРУШЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДEЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Предмет: Захтев за признавање права на коришћење јединствене инвалидске 
паркинг карте на јавним паркиралиштима за особе са 
инвалидитетом које имају пребивалиште, односно боравиште на 
територији града Крушевца 

 
 Обраћам Вам се захтевом за признавање права на коришћење јединствене 
инвалидске паркинг карте на јавним паркиралиштима на територији града 
Крушевца за 2014. годину.  
  Уз захтев Вам подносим фотокопију следеће документације:                                                                                                                                                                                                                                                         
 - решењa о инвалидности (инвалидност са 80%, 90% и 100% односно 
I,II,III, степен телесног оштећења доњих екстремитета и карлице и слепа лица са 
90% или 100% оштећења вида, инвалидност са 70% оштећења доњих екстремитета, 
лица на дијализи, која својим возилима долазе на дијализу, родитељи оносно 
стараоци деце са инвалидитетом са оштећењима доњих екстремитета и карлице, 
као и слепе деце, под условом да су обухваћена васпитно образовним процесом или 
су смештена у установу за дневни боравак, иду на рехабилитацију или редован 
лекарски третман, удружења из области социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом), 

- саобраћајне дозволе за возило регистровано на име корисника (или члана 
породичног домаћинства који живи на истој адреси), 

-  личне карте корисника  (и личне карте члана породичног домаћинства),                    
- медицинске документације о неопходности дијализе (за лица на 

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

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

- саобраћајне дозволе за возило регистовано на Удружење и решење о 
упису у регистар код надлежног органа и 

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

- две фотографије особе са инвалидитетом, величине 3,5×3 cm (ове 
димензије су важиле за старе обрасце личне карте). 

 
Напомена: Документацију поднети у бр.31. Градске управе града Крушевца. 

 
        Подносилац захтева 
                    _____________________________ 
             (име и презиме) 
                    _____________________________ 

(адреса становања)        
                                Фиксни телефон _____________________ и мобилни _______________ 


