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На основу члана 24. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14), члана 14. став 2. Одлуке о паркирању и
паркиралиштима /''Службени лист Општине Врбас'', број 3/15/ и члана 53. став 1.
тачка 2. Статута Општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/02, 5/02,
10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14), Општинско веће општине Врбас, на седници
одржаној дана 21. априла 2015. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ПРАВО
НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА И ИЗДАВАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦА
Члан 1.
Овим Правилником прописује се остваривање права на добијање јединствене,
стандардизоване инвалидско паркирне картице ''Паркинг карте за особе са
инвалидитетом'' за коришћење обележених резервисаних паркинг места на јавним
општим и посебним паркиралиштима /у даљем тексту: ИПК налепница/, као и
категорије инвалидних лица које испуњавају услове за добијање истих.
ИПК налепницу издаје Општинска управа Врбас - Одељење за друштвене
делатности (у даљем тексту: Одељење) на основу захтева особе са инвалидитетом и
приложене потребне медицинске и остале документације у складу са овим
Правилником.
ИПК налепница важи за означавање само једног возила особе са
инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства који има пребивалиште на
територији општине Врбас, може да га користи само особа са инвалидитетом или
пратилац, али само у присуству особе са инвалидитетом и издаје се за текућу
календарску годину.
ИПК налепница се, заједно са пластифицираном фолијом, поставља у горњи
десни део предњег ветробранског стакла са унутрашње стране возила, на начин да
је, споља посматрано, видљива предња страна исте на којој се налази исписана
регистарска ознака возила.
ИПК налепница се издаје без накнаде, осим у случајевима предвиђеним овим
Правилником, када трошкове израде нове ИПК налепнице сноси сам корисник.
Одељење од Удружења паркиралишта Србије обезбеђује потребан број ИПК
налепница, а трошкове издавања сноси општина Врбас.
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Члан 2.
Корисник ИПК налепнице је дужан да сваку промену података из исте пријави
Одељењу у року од 15 дана од дана наступања промене.
У случају из става 1. овог члана Одељење издаје нову ИПК налепницу без
накнаде, а уколико корисник ИПК налепнице изгуби или на други начин остане без
исте, или не пријави у прописаном року настале промене, сам сноси трошкове
поновног издавања ИПК налепнице.
Члан 3.
На јавним општим и посебним паркиралиштима на територије општине Врбас
право на коришћење обележених паркинг места за паркирање возила особа са
инвалидитетом имају:
 лица којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом најмање
70%, односно са I, II, III или IV степеном телесног оштећења доњих екстремитета,
карлице,
 лица са 90% или 100% оштећења вида,
 лица на дијализи која својим возилом одлазе на дијализу;
 родитељи, односно стараоци инвалидне деце са оштећењима доњих
екстремитета и карлице, као и слепе деце, под условом да похађају специјалну
школу, или да су смештена у установу за дневни боравак, или да иду на
рехабилитацију или редован лекарски третман,
 ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе
инвалидности, као и V и VI групе инвалидности који имају оштећење доњих
екстремитета и остварују право на ортопедски додатак,
 лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије, мултипле склерозе и
церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица.
Члан 4.
ИПК налепница ће се издавати на захтев особе са инвалидитетом уз
подношење медицинске документације везане за болест и одговарајућих следећих
доказа:
 фотокопије решења о признавању својства особе са инвалидитетом или
медицинска документација о дијагнози болести из члана 3. овог Правилника,
 фотокопије саобраћајне дозволе за возило регистровано на подручју општине
Врбас на име особе са инвалидитетом или члана његовог заједничког
домаћинства: његовог брачног друга, ванбрачног партнера, родитеља или
старатеља инвалидног детета, осим у случају уговора о лизингу. Уколико је
власник возила члан заједничког домаћинства особе са инвалидитетом
пребивалиште у личној карти особе са инвалидитетом и члана заједничког
домаћинства морају бити на истој адреси,
 изјаве о заједничком домаћинству,
 фотокопије личне карте особе са инвалидитетом или његовог брачног друга,
ванбрачног партнера, родитеља или старатеља инвалидног детета, односно
пријаве пребивалишта за малолетно дете,
 извода из матичне књиге венчаних, уколико је власник возила брачни друг особе
са инвалидитетом као корисника права,
 извода из матичне књиге рођених или решења Центра за социјални рад о
стављању особе са инвалидитетом под старатељство,

Број: 4. Страна 55 . Службени лист општине Врбас, 22. април 2015. године
 две фотографије особе са инвалидитетом,
 друге непоменуте документације која може бити од значаја за доказивање права
из овог Правилника.
Особе са инвалидитетом из члана 3. овог Правилника, на лични захтев, уз
налепницу добијају и потврду о издатој налепници.
Члан 5.
Овај Правилник ће се објавити у „Службеном листу општине Врбас''.
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