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Бачка Топола 

 

На основу члана 4. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидидтетом („Сл. 

гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16), члана 20. става 1. тач. 2) и 5) Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), члана 17. 

Одлуке о уређивању и одржавању паркиралишта („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

10/01 и 15/04), чл. 45-47 Одлуке о општинској управи општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 19/16), начелник Општинске управе општине Бачка Топола, доноси 

 

Правилник о условима, начину и поступку бесплатног коришћења паркиралишта од 

стране одређених категорија особа са инвалидитетом 

 

Члан 1. 
Овим правилником се утврђују ближи услови, начин и поступак бесплатног коришћења 

обележених паркинг места на паркиралиштима (у даљем тексту: Правилник) од стране 

одређених категорија особа са инвалидитетом. 

 

Члан 2. 
1. Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на паркиралиштима тј. право 

на паркинг карту за особе са инвалидитетом са самолепљивом фолијом (у даљем тексту: 

паркинг карта) могу остварити следеће особе са инвалидитетом: 
2. инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом са најмање 

70% телесног оштећења; 
3. лица оболела од тешке неуромишићне болести, дистрофије, параплегије, квадриплегије, 

мултиплекс склерозе и церебралне парализе са најмање 70% телесног оштећења; 
4. лица која имају оштећење вида најмање 90%; 
5. лица са менталним дефицитом; 
6. ратни и мирнодопски војни инвалиди; 
7. цивилни инвалиди рата од  I до IV групе инвалидности и 
8. лица на дијализи, ако им возило служи за њихов лични превоз. 
 

Члан 3. 

У остваривању својих права, лица из члана 2. овог Правилника могу да користе паркинг 

карту на територији општине Бачка Топола, као и на територији Републике Србије, на паркинг 

местима резервисаним за возила особа са инвалидитетом, на начин који одређује надлежно 

Министарство. 

 

Члан 4. 

Паркинг карта је бесплатна, нема временско ограничење паркирања и универзална је, 

односно важи на целој територији Републике Србије на местима резервисаним за возила особа 

са инвалидитетом  

 



Члан 5. 
Паркинг места на паркиралиштима намењена паркирању возила особа са инвалидитетом  

одређена су и видно обележена у складу са прописима о безбедности саобраћаја. 

 

 

 

Члан 6. 

О праву из члан 2. овог правилника, на основу поднетог захтева у првом степену решава ужа 

организациона јединица Општинске управе Бачка Топола надлежна за борачко-инвалидску 

заштиту. 

Службеник који обрађује захтев дужан је по службеној дужности да врши увид, прибавља и 

обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за 

одлучивање. 

Паркинг карту којом се омогућава бесплатно коришћење обележених паркинг места издаје 

одељење Општинске управе Бачка Топола надлежно за комуналне делатности, на основу Решења 

које издаје ужа организациона јединица Општинске управе Бачка Топола надлежна за борачко-

инвалидску заштиту. 

 

Члан 7. 
Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места може да оствари лице из члана 2. 

овог правилника под условом: 

1) да има пребивалиште на територији Општине Бачка Топола; 

2) да је власник возила или да је корисник возила на основу уговора о финансијском 

лизингу; 

3) да је возило регистровано на лице из члана 2. овог правилника или на лице које 

живи са њим у заједничком домаћинству; 

4) да је возило регистровано на БТ регистарске таблице. 

 

Члан 9. 
Захтев за остваривање права на бесплатно коришћење обележених паркинг места са 

пратећом докуметацијом подноси се ужој организационој јединици Општинске управе Бачка 

Топола, надлежној за борачко-инвалидску заштиту. 

Подносилац захтева може бити лице из члана 2. овог правилника или члан заједничког 

домаћинства. 

Под члановима заједничког домаћинства, у смислу овог правилника, сматрају се родитељ, 

брачни друг, ванбрачни партнер, дете, усвојилац, старатељ, хранитељ особе са инвалидитетом, 

као и друго лице које живи у заједничком домаћинству са особом са инвалидитетом и има 

пребивалиште на истој адреси. 

 

Члан 10. 
Докуменатција која се прилаже уз захтев ради остваривање права на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места: 

- фотографија (2,5 x 3 цм  или 3 x 3,5 цм) 

- фотокопија личне карте или очитана лична карта, као доказ о пребивалишту 

подносиоца захтева, односно члана заједничког домаћинства; 

- фотокопија саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом или члана заједничког 

домаћинства, као доказ о власништву возила; 



- извод из матичне књиге рођених, венчаних као доказ о степену сродства са особом 

са инвалидитетом, решење о старатељству или хранитељству, изјава два сведока о 

ванбрачној заједници; 

- доказ за утврђени статус особе са инвалидитетом: 

а) фотокопија решења, уверења  или мишљење надлежног органа о врсти и степену 

телесног оштећења односно утврђеног степена инвалидности; 

б) фотокопија решења о оствареном праву на додатак за помоћ и негу другог лица; 

в) фотокопија решења о признатом својству ратног / мирнодопског војног инвалида, 

цивилног инвалида рата; 

г) медицинска документација. 

 

 

Члан 11. 
 Подносилац захтева је у обавези да достави и другу документацију осим оне из члана 10. 

овог правилника по оцени надлежног органа који води поступак, а који су неопходни за 

решавање. 

 

Члан 12. 
Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места може да оствари особа са 

инвалидитетом  само за једно возило. 

Право из става 1. овог члана је лично право корисника и може га користити само особа са 

инвалидитетом или пратилац, али само у присуству особе са инвалидитетом. 

 

Члан 13. 
Решење којим се одобрава право на бесплатно коришћење обележених паркинг места доноси 

се за текућу годину. 

Уколико наступи промена која је од утицаја за остваривање права на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места, корисник је дужан исту да пријави надлежном органу у року од 15 

дана од настанка промене. 

Лице које је остварило  право на бесплатно коришћење обележених паркинг места може 

поднети нови захтев најраније 30 дана пре истека важности решења, при чему није у обавези да 

прилаже  комплетну документацију, већ само захтев, фотографију, фотокопију личне карте или 

очитану личну карту и Изјаву да нису наступиле промене у чињеничном стању. 

 

Члан 14. 
Против решења којим се одлучује о праву на бесплатно коришћење обележених паркинг 

места  може се изјавити жалба Општинском већу општине Бачка Топола, у року од 15 дана од 

дана пријема решења. 

 

 Члан 15. 
Овај правилник ступа на снагу  даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 
    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

            Петер Седлар 

 

 

 


