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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон) и члана 9. Одлуке о јавним 

паркиралиштима (,,Службени гласник општине Лајковац ", број: 1/13, 9/19), Општинско веће општине 
Лајковац на седници одржаној 17.01.2023. године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

О КАТЕГОРИЈАМА ИНВАЛИДА КОЈИ МОГУ ДА КОРИСТЕ ПОСЕБНО  ОДРЕЋЕНА ПАРКИНГ 
МЕСТА НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 
  

На јавним паркиралиштима на територији општине Лајковац паркинг места за паркирање возила лица 

са инвалидитетом могу да користе:  

 војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до VI групе инвалидности, који остварују право на 
ортопедски додатак, или старатељ уколико је војни/цивилни инвалид лишен пословне способности 

 инвалиди са 80%, 90% и 100% инвалидности, односно I, II и III степена телесног оштећења или 

старатељ уколико је лице са инвалидитетом лишено пословне способности  

 

Члан 2. 
Паркинг места за паркирање возила лица са инвалидитетом могу да користе лица из члана 1. овог 

Правилника под следећим условима:  

 да имају пријављено пребивалиште на територији општине Лајковац,  

 да је путничко возило регистровано на територији општине Лајковац, и  

 да саобраћајна дозвола гласи на лице са инвалидитетом односно на члана његове уже породице.  

Чланови уже породице у смислу овог Правилника су: брачни/ванбрачни партнер, деца/пасторци, браћа 
и сестре и родитељи/усвојилац/усвојеник као и стараоци или хранитељи лица са инвалидитетом.  

 

Члан 3. 
Лица из члана 1. овог Правилника могу да користе паркинг места, уз знак за означавање возила 

инвалида ( у даљем тексту: знак) који су дужни да налепе на уочљиво место, у горњем десном углу предњег 
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ветробранског стакла и у горњем левом углу задњег ветробранског стакла, и то на унутрашњој страни 

ветробранског стакла. 

 

Члан 4. 
3нак се издаје на захтев лица из члана 1. овог Правилника, на период од две године, уз подношење 

фотокопија следећих доказа:  

 решење о признавању својства инвалида и ортопедског додатка из члана1 алинеја 1. Овог 

Правилника  

 решење о инвалидитету са 80%,90% или 100%, односно I, II или III степену телесног оштећења,  

 очитана саобраћајна дозвола која се води на лице са инвалидитетом или на члана породице лица са 
инвалидитетом,  

 уколико се саобраћајна дозвола води на члана породице, доказ да је лице на које се води саобраћајна 

дозвола, члан породице из члана 2. Правилника. 

 фотокопија / очитана лична карта.  

 
Члан 5. 

Знак има облик квадрата, у који је уписан круг са уцртаним симболом који представља профил возача 

у седећем положају у покретној столици за инвалидно лице. Основна боја знака је плава, а боја уписаног круга 

је бела са уцртаним симболом беле боје.  
У доњем десном углу знака уписано је: ЛАЈКОВАЦ.  

Димензије знака су 100мм х 100мм.  

Знак је приказан на посебном цртежу који чини саставни део решења о признавању права на 
коришћење посебно одређеног паркинг места. Знак се израђује од одговарајућег лепљивог материјала у 

облику налепнице. Општинска управа општине Лајковац поверава лицу штампање истих, у складу са 

позитивним законским прописима.  

Инвалиди из члана 1. овог Правилника, уз знак, добијају и потврду о издатој налепници са периодом 
важења исте, коју су дужни дати на увид овлашћеном лицу приликом паркирања.  

 

Члан 6. 
 

Решење по поднетим захтевима доноси Одељење за комунално - стамбене, грађевинске и 

урбанистичке послове Општинске управе општине Лајковац.   
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу општине Лајковац, у 

року од 15 дана од дана пријема решења.  

 

Члан 7. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Лајковац". 
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о категоријама инвалида који могу 

да користе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима (''Службени гласник општине 

Лајковац'', бр.2/2013). 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-5/23-III од 17.01.2023. године 

 
 

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                    Андрија Живковић,с.р. 

 

****************************************************** 
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Правилник о категоријама инвалида који могу да користе посебно одређена паркинг места на јавним 
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