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3. На основу члана 3. и члана 9. Закона о потврђивању Конвенције о правима особа 

са инвалидитетом („Службени гласник РС-Међународни уговори бр. 42/2009“), члана 2., 

члана 3. и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011), 

Препоруке Министраства рада и социјалне заштите-сектор за заштиту особа са 

инвалидитетом бр. 344-01-2/2011-15 од 05.12.2011. године и члана 61. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15, 2/19), Општинско веће 

Општине Нова Црња на седници одржаној дана 23.01.2023.године, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОРИШЋЕЊА 

ПАРКИНГ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И 

КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ КАРТУ ЗА ПАРКИРАЊЕ-ИПК 

НАЛЕПНИЦУ 
 

Члан 1. 

 

Овим Правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом (војни инвалиди-

ратни и мирнодопски и цивилни инвадили рата) и других особа које могу остварити право на 

коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима и уређују услови, 

начин и поступак остваривања овог права. 

 

Члан 2. 

 

ИПК налепницу-знак за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења 

посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, могу добити следеће 

категорије особа са инвалидитетом: 

       1. Војни инвалиди који су по основу признатог својства војног инвалида I групе са 100% 

војног инвалидитета – трајно, остварили право на путничко моторно возило, односно право на 

новчану накнаду за набавку путничког моторног возила по одредбама  Закона о правима 

бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени 

гласник РС“ бр. 18/20), а у вези са Правилником о оштећењима организма по основу којих 

војни инвалид има право на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила 

(„Службени гласник РС”, број 161/20 ). 

 

Доказ: Коначно решење о признатом праву на путничко моторно возило , односно коначно 

решење о признатом праву на исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког 

моторног возила које се склапа у Републици Србијиу основној верзији израде са најмањом 

радном запремином. 

 

        2. Цивилни инвалиди рата I групе са 100 % инвалидитета – трајно, којима је својство 

инвалида признато коначним решењем надлежног органа по одредбама Закона о правима 

цивилних инвалида рата („Службени гласник РС”, број52/96) и то по основу једног од 

оштећења организма из тачке 115 б, 116 б, 120 в, 121б, 102, 124, 200г, 206, 208 г, 209 г.или 157 

Листе процената војног инвалидитета („Службени лист СРЈ”, број 37/98). 

 

Доказ: Коначно решење о признатом својству цивилног инвалида рата I групе са 100 % 

инвалидитета – трајно, применом једне од набројаних тачака Листе процената војног 

инвалидитета под тачком 2. овог члана Правилника. 

 

         3. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе који су коначним решењем 

надлежног органа по основу признатог инвалидитета I (100%), II (100%), III (90%), или IV 

групе (80%) остварили право на ортопедски додатак, по основу оштећења доњих екстремитета, 

применом одредаба Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 

бораца, односно Закона о о правима цивилних инвалида рата, а у вези са Правилником о 
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оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и 

разврставању тих оштећења у степене („Службени лист СРЈ”, број 37/98). 

 

Доказ: Коначно решење о признатом праву на ортопедски додатак. 

 

        4. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, којима је својство инвалида признато 

коначним решењем надлежног органа, по основу губитка вида на оба ока - 100% , односно 

смањења обостраног вида - 90%, применом одредаба Закона о основним правима бораца, 

војних инвалида и породица палих бораца, односно Закона о о правима цивилних инвалида 

рата, а у вези са Листом процената војног инвалидитета. 

 

Доказ: Коначно решење о признатом својству инвалида по основу обостраног 

губитка/смањења вида. 

 

Члан 3. 

 

Право на добијање ИПК налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица, ради 

коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, осим особа из члана 2. Правилника, 

могу да остваре и:  

 

• Особе са губитком доњих екстремитета најмање 30% телесног оштећења; 

• Особе са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 80%  

• 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%);смањење 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 (клиничких и електроенцефалографски доказане, зависно од облика, учесталости 

криза и психичких промена) са тежим психичким променама 90%; органски трајни поремећак 

( 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 оштећењима неуромускуларног система мишићне дистрофије, 

спиналне мишићне атрофије, полимиозити и дерматомиозити, као и друга претежно мишићна 

обољења, зависно од степена умањења или губитка фунције 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 са израженим 

знацима оптерећења десног срца 70-100%; оштећење вентилационе функције тешког степена 

са клиничком сликом манифестене глобане 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 оптерећење оба бубрега 70-100% 

 

Особа са вушеструким сметњама у смислу овог Правилника, јесте лице са трајним удруженим 
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( две или више врста) сметњама, 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 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. 

 

Тешко и хронично оболела лица у смуслу овог правилника су лица на дијализи, хемиотерапији 

и лица са хроичним и узнапредованим обољењем централног нервног система, која уз телесна 

оштећења и инвалидитет мањег процента утврђених чланом 3. овог правилника имају 

удружена тешка и прогресивна обољења.  

Доказ: Решење комисије органа вештачења републичког Фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање о степену телесног функционалног оштећења доњих екстремитета, од смањењу 

вида на оба ока, односно са дијагнозом обољења бубрега које захтева трајну хемодијализу или 

о вишеструким сметњама у развоју и о аутизму, као и друга одговарајућа медицинска 

документација којом се потрврђују наводи из захтева, а за децу – одговарајућа медицинска 

документација или мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику. 

 

Члан 4. 

 

Лице које жели да оствари право на коришћење ИПК налепнице- знака за означавање 

возила инвалидног лица мора поднети Општинској управи општине Нова Црња - Одељењу за 

општу управу, заједничке послове и јавне службе  захтев за издавање  ИПК налепнице-знака за 

означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са 

инвалидитетом, у складу са овим Правилником. 

Уз захтев из става 1. овог члана неопходно је приложити фотокопије следећих доказа, под 

условом да имају пребивалиште на територији општине Нова Црња: 

- доказе о  пребивалишту на територији општине Нова Црња (доказ: лична карта, односно 

пријава пребивалишта за малолетно дете) , 

- потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију, 

- саобраћајну дозволу која се води на особу са инвалидитетом или уговор о лизингу, 

- возачку дозволу,  уколико је лице са инвалидитетом возач. 

Уколико је власник возила родитељ, старатељ или хранитељ лица које остварује право 

потребно је доставити фотокопије следећих доказа: 

- потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију, 

- саобраћајна дозвола или уговор о лизингу, 

-личне карте родитеља, старатеља или хранитеља и решење Центра за социјални рад о 

стављању под старатељство односно решење о хранитељству,  

- извод из матичне књиге рођених власника возила као доказ о степену сродства за лице које 

остварује право. 

Уколико је власник возила брачни друг лица које остварује право потребно је поред горе 

наведеног поднети и фокопије следећих доказа: 

-извод из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног партнера - изјава 2 сведока оверена у суду 

или у општини. 

Лице које оствари право на добијање налепнице - знака за означавање возила дужно је да 

достави једну фотографију формата 30x35 цм, фотокопију личне карте и саобраћајне дозволе. 

 

Члан 5. 

 

Право на коришћење посебно обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима, 

додељује се на основу јавног позива инвалидним лицима за добијање ИПК налепнице-знака за 

означавање возила инвалидног лица ради коришћења паккинг места за особе са 

инвалидитетом. 
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Јавни позив инвалидним лицима за добијање ИПК налепнице-знака за означавање 

возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом расписује 

Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе. 

Текст јавног позива ће бити објављен и истакнут на огласној табли општине Нова Црња, 

на огласној табли месних заједница,  као и на званичном сајту општине Нова Црња. 

Јавни позив инвалидним лицима биће објављен на почетку сваке календарске године. 

 

Члан 6. 

 

      Пријава на јавни позив, са потребном документацијом, подноси се непосредно или путем 

поште Одељењу за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе 

општине Нова Црња. 

     Пријава се подноси на јединственом захтеву који се преузима на сајту општине Нова Црња 

или непосредно у Одељењу за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске 

управе. 

 

Члан 7. 

                                                                                                                                                     

       Припрему јавног позива инвалидним лицима за добијање ИПК налепнице-знака за 

означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са 

инвалидитетом, разматрање поднетих пријава и формирање предлога за доношење решења 

врши Комисија, коју именује Општинско веће општине Нова Црња.  

        Комисија је дужна да води записник о свом раду, а стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе 

Општинске управе. 

 

Члан 8. 

                                                                                                                                                                                                             

         Комисија ће у року од 15 дана од пријаве на јавни позив утврдити предлог за доношење 

решења. 

         Право на коришћење ИПК налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица ради 

коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, утврђује се на основу појединачних 

решења Одељења за општу управу, заједничке послове и јавне службе, које се стара и о 

спровођењу поступак код Удружења паркиралишта Србије ради издавања стандардизованих 

паркинг карти у форми налепнице за текућу календарску годину. 

         Приговор на појединачна решења из става 2. овог члана  подноси се Општинском већу 

општине Нова Црња, у року од 8 дана од дана пријема решења. 

Члан 9. 

       Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Нова Црња''.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                                                                     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: I-06-4/23-1 

Дана:23.01.2023.                                                                                            

Н О В А  Ц Р Њ А    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Бракус 
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 4. На основу члана 7. Правилника о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења 

паркинг простора намењеног особама са инвалидитетом и коришћење права на повлашћену 

карту за паркирање-ИПК налепницу и члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња број 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), Општинско веће општине Нова 

Црња, дана 23.01.2023. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА ИНВАЛИДНИХ 

ЛИЦА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦЕ-ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА 

ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I 

 

Именује се Комисија за утврђивање права инвалидних лица за добијање ИПК 

налепница-знака за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за 

особе са инвалидитетом на територији општине Нова Црња, у следећем саставу: 

 

1. Невенка Поповић-Председник комисије; 

2. Вања Равић-члан; 

3. Ђорђе Хајдуковић-члан; 

4. Јелена Ћурић Јевремовић-члан; 

5. Светлана Стојков-члан. 

                                                               II 

 

Задатак Комисије је да припреми јавни позив инвалидним лицима за добијање ИПК 

налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за 

особе са инвалидитетом, а након тога изврши разматрање поднетих пријава и формира предлог 

ранг листе. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 7. Правилника о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења 

паркинг простора намењеног особама са инвалидитетом и коришћење права на повлашћену 

карту за паркирање-ИПК налепницу, предвиђено је да Општинско веће формира комисију, 

која ће израдити јавни позив за инвалидна лица, а такође и  разматрати поднете пријаве и 

формирати предлог ранг листе  пријављених кандидата.  

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-4/23-2 

Датум:23.01.2023. године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Бракус 
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 5. На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 69. и 

70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник 

РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 

број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 61. Статута Општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), Општинско веће 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 25.01.2023. године, донело је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  

ПРАВИЛНИКА  

О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, 

СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, 

ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА 

ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП 

1/22 

Члан 1.  

 Општинско веће општине Нова Црња је на седници дана 19.04.2022.године донело 

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 

термитехничког система путем уградње калирометара, циркулационих пумпи, термостатских 

вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 („Службени лист Општине 

Нова Црња“, бр. 10/22).  

Члан 2. 

Мења се члан 6. Правилника тако да гласи: 

„Члан 6. 

Реализоваће се следеће мере енергетске ефикасности: 

 

1) набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за 

породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и 

израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи 

соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су 

у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је 

наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до 6 kW. 

 

Укупан износ средства подстицаја која се додељују за ову меру, представљаће мањи 

износ од: 

- 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 210.000 динара са 

ПДВ-ом и 

- износа који се добија множењем снагеу kW соларних панела из достављене 

профактуре, са  износом од 70.000 динара са ПДВ-ом. 

 Укупан износ средстава подстицаја која додељује општина за ову меру енергетске 

ефикасности износи 210.000,00 динара. 
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2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела 

система ефикаснијим системом путем: 

 

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, 

Удео средства подстицаја износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са 

ПДВ-ом, а максимално 15.000,00 динара са ПДВ-ом по циркулационој пумпи. 

 

(2) опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за 

станове, 

Удео средства подстицаја износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са 

ПДВ-ом, а максимално: 

- 15.000,00 динара са ПДВ-ом по калориметару 

- 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте 

- 1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском вентилу. 

 Укупан износ средстава подстицаја која додељује општина за ову меру енергетске 

ефикасности износи 70.000,00 динара. 

 Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог 

члана. 

 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте. 

 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за домаћинства  дати су у члану 26. овог 

Правилника.“ 

Члан 3. 

У свему осталом Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и 

станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе и унапређење термитехничког система путем уградње калирометара, циркулационих 

пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање 

програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 

(„Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 10/22) остаје непромењен.  

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном листу 

Општине Нова Црња“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-5/23-1 

Датум:25.01.2023. године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Бракус 


