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На основу члана 47. тачка 13. и члана 

107. став 3. Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 

26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,  

28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Градско веће 

града Зрењанина, на седници одржаној дана 

14.06.2018.  године донело је 
 

ПРАВИЛНИК  

О ОДРЕЂИВАЊУ ОСОБА КОЈЕ МОГУ 

ОСТВАРИТИ ПРАВО НА 

ПОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ 

ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА 

ЈАВНИМ ОПШТИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА У ГРАДУ 

ЗРЕЊАНИНУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђује се круг 

лица која могу остварити право на 

повлашћено коришћење обележених 

паркинг места на јавним општим 

паркиралиштима, критеријуми, начин и 

поступак за остваривање права на 

повлашћено коришћење обележених 

паркинг места на јавним општим 

паркиралиштима на територији града 

Зрењанина (у даљем тексту: Правилник), а у 

складу са Одлуком о паркирању возила на 

територији града. 
 

Члан 2. 
 

  Право на повлашћено коришћење 

обележених паркинг места на јавним 

општим паркиралиштима у смислу овог 

Правилника обухвата право на годишњу 

паркинг карту у форми налепнице коју на 

основу решења надлежног Одељења Градске 

управе града Зрењанина издаје ЈП „Пијаце и 

паркинзи“ Зрењанин. 

Право на повлашћено коришћење 

обележених паркинг места на јавним 

општим паркиралиштима не обухвата 

трошкове израде годишње карте/налепнице 

коју издаје овлашћено јавно предузеће и 

њега сносе корисници. 
 

Члан 3. 
 

Овај правилник заснива се на 

начелима поштовања достојанства и 

самосталности особа са телесним  

инвалидитетом,  вишеструким и сензорним 

потешкоћама, поштовања достојанства 

личности правилником одређених 

категорија тешко, хронично оболелих лица, 

кроз повећањe једнаких могућности 

приступа правима, услугама и ресурсима, 

недискриминацији и њиховом укључивању у 

све области друштвеног живота на 

равноправној основи, као и поштовања 

заслуга одређених категорија лица 

прецизираних правилником. 
 

Члан 4. 
 

 Особа са инвалидитетом, у смислу 

овог правилника, јесте лице са трајним 

последицама телесног и сензорног 

оштећења, које се не могу отклонити 

лечењем или медицинском 

рехабилитацијом, а које се суочава са 

социјалним и другим ограничењима од 

утицаја на кретање, или има смањене 

могућности да под равноправним условима 

користи обележена паркинг места на јавним 

општим паркиралиштима.  

Особе у смислу става 1. овог члана су:  

- војни инвалиди и цивилни инвалиди 

рата од I до IV групе (100%–80% 

инвалидитета), којима је признато право 

на ортопедски додатак, по основу 

ампутације или тешког оштећења 

функције екстремитета, као и због 

губитка односно смањења вида на оба 

ока од 90% до 100%.  

- особе са губитком доњих екстремитета 

најмање 30% телесног оштећења;  

- особе са трајним оштећењем доњих 

екстремитета најмање 80%; 
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- особе са губитком горњих екстремитета 

најмање 60% телесног оштећења;  

- особе са оштећењем чула вида и то: 

губитак оба ока, потпуни губитак вида 

оба ока или веома велико смањење вида 

(оштрина вида бољег ока мања од 

0,05%); смањења вида на оба ока од 

90%; губитак једног ока или потпуни 

губитак вида једног ока, уз смањену 

оштрину вида другог ока (ако је 

оштрина вида другог ока 0,5 или мања); 

концентрично сужење видног поља оба 

ока органског карактера 10 степени и 

више; 

- особе са оштећењима мозга, можданог 

стабла и кичмене мождине која 

изазивају:  делимична моторна узетост 

једне ноге 70%; делимичну моторну 

узетост једне стране тела 70%; потпуну 

моторну узетост једне стране тела, 

параплегије, триплегије, квадриплегије; 

епилепсије (клинички и 

електроенцефалографски доказане, 

зависно од облика, учесталости криза и 

психичких промена) са тежим 

психичким променама 90%; органски 

трајни поремећај (према тежини 

неуролошких и психичких испада) 80-

100%; последице обољења или повреде 

централног нервног система (мозга, 

можданог стабла и кичмене мождине) 

које нису наведене, према тежини 

неуролошких и психичких поремећаја 

70-100%; 

- особе са мишићним и оштећењима 

неуромускуларног система мишићне 

дистрофије, спиналне мишићне 

атрофије, полимиозити и 

дерматомиозити, као и друга претежно 

мишићна обољења, зависно од степена 

умањења или губитка функције 30-

100%; 

- особе са оштећењима плућа и срца и то: 

трајно смањење функције плућа при 

оштећењу респираторне функције 

тешког степена и постојању хроничне 

респираторне инсуфицијенције са 

знацима оптерећења десног срца  70-

100%; губитак једног плућног крила са 

променама на супротном хемитораксу 

или оштећењем респираторне функције 

тешког степена и са израженим знацима 

оптерећења десног срца 70-100%; 

оштећење вентилационе функције 

тешког степена са клиничком сликом 

манифестне глобалне хроничне плућне 

инсуфицијенције и знацима хроничног 

плућног срца 70-100%; тешка стања 

прележаног инфаркта миокарда са 

степеном оштећења срчане функције и 

оштећења срца и срчаних мана са 

оштећењем срчане функције  90-100% ( 

у свим наведеним случајевима); 

- особе са оштећењима урогениталних 

органа и то: губитак једног бубрега 

после прилагођавања или потпуни 

губитак функције бубрега са 

функционалним оштећењем преосталог 

бубрега тежег степена 70-100%; 

функционално оштећење оба бубрега 

70-100%. 
 

Члан 5. 
 

Особа са вишеструким сметњама у 

смислу овог правилника, јесте лице са 

трајним, удруженим (две или више врста) 

сметњи, као и удруженим телесним 

инвалидитетом и интелектуалним 

тешкоћама или сензорним оштећењем који 

се не могу отклонити лечењем или 

медицинском рехабилитацијом, услед којих 

се особа суочава са бројним препрекама у 

задовољавању основних развојних и 

животних потреба, а које због природе 

оваквог стања имају проблеме са кретањем и 

имају потребу за обезбеђивањем обележених 

паркинг места најближих крајњем 

одредишту. 
 

Члан 6. 
 

Тешко и хронично оболела лица у 

смислу овог правилника су лица на 

дијализи, хемиотерапији и лица са 

хроничним и узнапредованим обољењем 

централног нервног система, која уз телесна 

оштећења и инвалидитет мањег процента 

утврђених чланом 4. овог правилника имају 

удружена тешка и прогресивна обољења. 
 

II ПРАВА, НАЧИН, КРИТЕРИЈУМИ И 

ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА 
 

Члан 7. 
 

Право утврђено овим правилником 

остварују: 

- особе које имају утврђен статус особе са 

инвалидитетом, телесним оштећењем и 

хроничним обољењима која самостално 

могу да управљају возилом; 

- чланови породице у првом и другом 

степену сродства лица којем је утврђен 

један од статуса предвиђених овим 

правилником у својству пратиоца лица; 



Страна 318                Број 16             Службени лист града Зрењанина                18. јун 2018. год. 

 

 

за возило које се води на име или којим 

се превози лице којем је утврђен један 

од статуса предвиђених овим 

правилником; 

- родитељи, старатељи или хранитељи 

деце којем је утврђен један од статуса 

предвиђених овим правилником за 

возило  којим се превози дете. 

Право остварено овим правилником је 

лично право корисника и може да га користи 

само особа или пратилац, родитељ/ 

старатељ/ хранитељ особе којој је ово право 

признато.  

Право на паркирање возила на 

резервисаном паркинг простору пратилац 

има само у присуству особе којој је ово 

право признато, у супротном је дужно да се 

паркира на обележеним, а не резервисаним 

местима. 

Свака злоупотреба права на 

паркирање на резервисаним местима 

подлеже новчаном кажњавању, о чему 

одлуку доноси ЈКП „Пијаце и паркинзи“. 
 

Члан 8. 
 

Захтев за утврђивање испуњености 

услова за остваривање права на  коришћење 

обележених паркинг места на јавним 

општим паркиралиштима у граду Зрењанину 

подноси корисник лично, родитељ/старатељ 

или хранитељ детета које може остварити 

право по овом правилнику, или лице које 

корисник овласти. 

 Ради утврђивања права из овог 

правилника уз захтев се алтернативно, у 

зависности од категорије лица којима се 

признаје ово право подноси и:   

- Решење надлежног органа о признатом 

својству војног и цивилног инвалида од 

I до IV групе (100%–80%) са признатим 

правом на ортопедски додатак;  

- Решење или уверење комисије органа 

вештачења Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање о 

врсти и степену телесног оштећења или 

губитка екстремитета;  

- налаз, оцена и мишљење комисије 

органа вештачења о врсти и степену 

телесног оштећења или уверење Центра 

за социјални рад о постојању истог у 

њиховој евиденцији; 

- Решења надлежног Центра за социјални 

рад о утврђеном праву на 

додатак/увећан додатак за помоћ и негу 

другог лица; 

- за децу са инвалидитетом, телесним 

оштећењем и сензорним сметњама 

(аутизам Ф84, мешовити поремећаји 

развоја Ф83) родитељ захтев може 

поднети и само уз налаз лекара 

терцијалне заштите или Мишљења ИРК 

града Зрењанина из ког се 

недвосмислено може утврдити да дете 

има неки од  наведених видова телесног 

оштећења, инвалидитета или сензорних 

сметњи;  

- уверење надлежне здравствене установе 

да је лице на хемиотерапији, дијализи 

односно некој другој инвазивној 

терапији у циљу спречавања 

напредовања болести или одржавања 

виталних функција; 

- правоснажна судска одлука о лишавању 

пословне способности;  

- решење органа старатељства о стављању 

под старатељство са наводима о степену 

и врсти сметњи у развоју;  

- одлука надлежног суда о продужењу 

родитељског права. 
 

Члан 9. 
 

Захтев за остваривање права на  

коришћење обележених паркинг места на 

јавним општим паркиралиштима у граду 

Зрењанину подноси се Одељењу за 

друштвене делатности града Зрењанина у 

писaној форми на прописаном обрасцу. 

  Испуњеност услова за признавање 

права по поднетом захтеву на основу 

поднете документације проверава стручно 

лице у Одељењу за друштвене делатности  у 

складу са критеријумима овог Правилника. 

О праву на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места на јавним 

општим паркиралиштима у граду Зрењанину 

одлучује начелник Одељења за друштвене 

делатности града Зрењанина у року од 30 

дана од дана пријема захтева. 

О жалби на решење начелника 

Одељења за друштвене делатности, одлучује 

Градско веће града Зрењанина у року од 30 

дана. 
 

Члан 10. 
 

Право на повлашћено коришћење 

обележених паркинг места на јавним 

општим паркиралиштима у смислу овог 

Правилника остварују и  учесници рата као 

и чланови породица палих бораца у 

оружаним акцијама после 17.08.1990. године 

и у рату 1999. године. 
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Ове категорије лица остварују право 

на повлашћен износ цене у висини од 5% од 

износа цене годишње претплатне карте у 

црвеној зони на основу уверења о статусу 

учесника рата или уверењa члану породице 

палог бораца које издаје надлежна 

организациона јединица Градске управе 

града Зрењанина, односно Војног 

одсека/надлежног одсека ПУ МУП Србије за 

учеснике рата и оружаних акција, и за њих 

се не издаје решење у Одељењу за 

друштвене делатности. 
 

Члан 11. 
 

На основу решења Одељења за 

друштвене делатности  ЈКП „Паркинг 

сервис” издаје паркинг карту у форми 

налепнице, за календарску годину у којој се 

ово право утврђује.  

Право на обележено паркинг место 

на јавним општим паркиралиштима може се 

остварити само за једно возило. 

Промена регистарске ознаке возила, 

отуђење возила, или друга промена која је 

од утицаја на остваривање утврђеног права 

по овом правилнику корисник је дужан да 

пријави ЈКП „Паркинг сервис” и Одељењу 

за друштвене делатности града Зрењанина у 

року од 15 дана од дана када је промена 

настала. 
 

Члан 12. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Зрењанина“ и 

даном ступања на снагу овог правилника  

престаје да важи Решење Градског већа 

града Зрењанина број 0-28-1/17-III од 

14.02.2017. године.    
                                                    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-55-7/18-III  

Дана: 14.06.2018. године                                

З Р Е Њ А Н И Н                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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