
             На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута града Ниша („Службени 
лист града Ниша, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), ), члана 72. Пословника о 
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016, 98/ 2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020) и Закључка Владе 
Републике Србије 05 Број: 011-1707/2021 од 25. фебруара 2021.године, 

         Градско веће града Ниша, на седници од 15.03.2021.  године,  доноси 

                                      

З  А  К  Љ  У Ч  А  К 

 I Продужава се рок важења решењима којима се одобрава коришћење 
права паркирања возила на обележеним паркинг местима за особе са 
инвалидитетом на јавним паркиралиштима ради паркирања сопственог 
возила и возила којим управљају пратиоци особа са инвалидитетом 
издатим за 2020.годину, сходно Закључку Владе Републике Србије 05 
Број:011-1707/2021 од 25. фебруара 2021.године до 31.12. 2021.године. 

 II Налаже се Градској управи за друштвене делатности да припреми 
измене и допуне аката којима је уређено право особа са инвалидитетом  у 
вези са издавањем инвалидске паркинг карте и резервације паркинг места, 
а које су власници моторних возила и које имају пребивалиште на 
територији јединице локалне самоуправе.     

III Закључак објавити у „Службеном листу града Ниша“. 

 IV Закључак доставити: Градској управи за друштвене делатности, 
Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, ЈКП 
„Паркинг сервис“ Ниш и архиви Градоначелнице. 

Број: 268-6/2021-03 

Датум:  15.03.2021.  године 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                ПРЕДСЕДНИЦА 

 

 Драгана Сотировски 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

     Влада Републике Србије на седници одржаној 25. фебруара 2021.године, 
донела је Закључак 05 Број: 011-1707/2021, којим се препоручује јединицама 
локалне самоуправе да, у оквиру свог делокруга, припреме измене и допуне 
аката којима је уређено право особа са инвалидитетом у вези са издавањем 
инвалидске паркинг карте и резервације паркинг места, а које су власници 
моторних возила и које имају пребивалиште на територији локалне 
самоуправе, у циљу да важећим инвалидским паркинг картама и 
резервационим паркинг местима за 2020.годину продуже рок важења до 31. 
децембра 2021.године. 

    Имајући у виду наведено, Градска управа за друштвене делатности је 
израдила предлог закључка којим се решењима којима је одобрено 
коришћење права паркирања возила на обележеним паркинг местима за 
особе са инвалидитетом на јавним паркиралиштима ради паркирања 
сопственог возила и возила којим управљају пратиоци особа са 
инвалидитетом издатим за 2020.годину продужава рок важења до 
31.децембра 2021.године   

 

 

 

 

 

                                                ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 

                                                         ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

                                    Катарина Митровски 


