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Град Београд Градска управа 

Секретаријат за социјалну заштиту 

Сектор за социјалну и 

борачко-инвалидску заштиту 

ОБРАЗАЦ БР. 1 

(за лица која право остварују први пут) 

Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд Број захтева:   

 

З  А  Х  Т  Е В 
 

ЗАХТЕВ ПОДНОСИМ ЗА: 

(ЗАОКРУЖИТИ) 

 

 БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНОГ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ 

(ОПШТИМ) ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА (ИЗДАВАЊЕ 

ИНВАЛИДСКЕ ПАРКИНГ КАРТЕ) 

 РЕЗЕРВАЦИЈУ ПАРКИНГ МЕСТА 

 

СВА ПОЉА ПОПУНИТИ ЧИТКО, ШТАМПАНИМ СЛОВИМА: 

Име и (име једног родитеља) презиме носиоца 

права и адреса 
(лице са инвалидитетом) 

 

ЈМБГ носиоца права 
 

Име (име једног родитеља) и презиме 

подносиоца захтева који  у име подносиоца(лица 

са инвалидитетом - члан породичног домаћинства, 

родитељ, старатељ, хранитељ и др.) подноси захтев 

 

ЈМБГ подносиоца захтева  

Пребивалиште подносиоца захтева  

Подаци о власнику путничког возила (име, име 

једног родитеља и презиме) 

 

Подаци из саобраћајне дозволе за возило (марка, 

тип, број шасије и број мотора) 

 

Регистарска ознака возила 

 

 

 

 

 
***Oд дана 01.01.2019. године омогућено је особама са инвалидитетом да у Секретаријату за социјалну заштиту 

поднесу захтева – Захтев за остваривање права на бесплатно коришћење обележеног паркинг места на јавним 

(општим) паркиралиштима на територији града Београда (издавање инвалидске паркинг карте), по коме решава 

Секретаријат за социјалну заштиту и   Захтев за резервацију паркинг места по коме решава Секретаријат за 

саобраћај 
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Жељени начин достављања документата (заокружити): 

 

□ Желим да ми се Решење Секретаријата за социјалну заштиту достави на кућну адресу 

 

□ Желим лично да преузмем Решење Секретаријата за социјалну заштиту у  Секретаријату за 

социјалну заштиту

 

□ Желим да ми се Решење Секретаријата за саобраћај достави на кућну адресу 

 

□ Желим лично да преумем Решење Секретаријата за саобраћај у Секретаријату за саобраћај 

 

□ Желим да ми се ИПК (инвалидска паркинг картица) достави на  адресу пребивалишта 

 

□ Желим лично да преумем ИПК (инвалидску паркинг картицу) у пословници Корисничког сервиса 

„Паркинг сервиса“ (на адреси Таковска 31 или Краљице Марије 7 или Милешевска 51) 

 

 

ПРИСТАНАК НОСИОЦА ПРАВА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

(особа са инвалидитетом или родитељ/старатељ/хранитељ особе са инвалидитетом) 
Ја  (име и презиме)   , из                                                        

(адреса    и   место),   ЈМБГ  , под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављујем да су сви подаци у мом захтеву и докази које прилажем тачни и истинити. 

Подношењем овог захтева дајем писмени пристанак Секретаријату за социјалну заштиту, односно 

Секретаријату за саобраћај, Градске управе града Београда на прикупљање и обраду података о личности, 

односно нарочито осетљивих података о личности сагласно чл.10. и 17. Закона о заштити података о 

личности („Службени гласник РС,бр. 97/08,104/09-др.закон,68/12-УС и 107/12), у сврху остваривања 

права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним (општим) паркиралиштима на 

територији града Београда и резервацију паркинг места. 

 

Сагласност дао/ла 

 

                                                                                                           ----------------------------------- 

 

 

 

САГЛАСНОСТ  НОСИOЦА ПРАВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО СЛУЖБЕНОЈ 

ДУЖНОСТИ 
 

 Ја (име и презиме)                        сагласан сам да Секретаријат за социјалну заштиту Градске 

управе града Београда достави решење Секретаријата за социјалну заштиту о признавању права на 

бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији 

града Београда  

□ ЈКП „Паркинг сервис“ ради издавања инвалидске паркинг карте 

□ Секретаријату за саобраћај Градске управе града Београда ради одобравања резервације паркинг 

места за возила за особе са инвалидитетом 

 

                                                                                                                                     Саглагласност дао/ла 

 

                                                                                                                                ----------------------------------- 
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Уз захтев достављам следеће доказе (заокружити одговарајуће доказе): 

□ Лична карта носиоца права или корисника права по основу уговора о лизингу 
□ Уверење о пребивалишту за малолетно дете 

□ Саобраћајна дозвола (са БГ регистарским ознакама) 

□ Уговор о лизингу 

□ Уколико је власник возила члан уже породице корисника: 

□ лична карта члана уже породице (да имају пребивалиште на истој адреси) 

□ извод из матичне књиге рођених за члана породице 

□ извод из матичне књиге венчаних за члана породице не старији од 6 месеци 

□ изјава два сведока оверена у суду или у општини о ванбрачној заједници (не старија од 8 дана) 

□ решење надлежног центра за социјални рад о стављању под старатељство 

□ решење надлежног центра за социјални рад о смештају у хранитељску породицу 

□ Решење надлежног органа о признатом својству војног и цивилног инвалида рата од I до IV 

групе (100%-80%) са признатим правом на ортопедски додатак 

□ Решење или потврда надлежне комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења или губитка екстремитета или налаз и 

мишљења војнолекарске комисије 

□ Решење надлежног центра за социјални рад о признавању права на додатак за помоћ и негу другог 

лица и налаз, мишљење и оцена надлежне комисије органа вештачења о врсти и степену телесног 

оштећења 

□ Решење надлежног органа о признатом својству војног односно цивилног инвалида рата и 

медицинска документација којом је утврђено постојање телесног оштећења 

□ Решење о категоризацији Секретаријата за образовање, издато до 2009. године 

□ Решење органа старатељства о стављању под старатељство са наводима о степену и 

врсти сметњи у развоју 

□ Правноснажна судска одлука о лишавању пословне способности 

□ Правноснажна судска одлука о продужењу родитељског права 

□ У случајевима када особа са инвалидитетом има потребе да се уместо на месту становања резервација 

паркинг места изврши на адреси запослења, потребно је доставити  потврду о запослењу од послодавца 

и образац М4.  

□ 2 фотографије формата 3x3,5CМ 

 

□ НОСИЛАЦ ПРАВА: 

Датум подношења захтева □ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

 

  /  /  /       

                                                                                                                            (име и презиме) 
 

       

                                                                                                              
(пребивалиште – улица и бр, поштански бр.и општина) 
 

Е-маил: ______________________ 

 
 

(број личне карте и ПУ која је издала 
 

 

(телефон) 
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            Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, број 

18/16), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да изврши увид, прибавља и 

обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је неопходно за одлучивање, осим ако 

странке изричито изјаве да ће те податке прибавити самe. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за 

одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.  

 

            Подносим  захтев за признавање права на  бесплатно коришћење обележених паркинг места за особе са 

инвалидитетом на јавним општим паркиралиштима на територији града Београда Секретаријату за социјалну 

заштиту Градске управе града Београда и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

          I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради  личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1 

 

   

                        (место)       (име и презиме даваоца изјаве) 

   

                        (датум)                        (потпис) 

 

 

 

        II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе 

поступка прибавити: 2 

 

 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за 

одлучивање.  

 

 б) следеће податке:3 

 

1. ..................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................................... 

Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање органа  не поднесем у  року 

од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 
 

   

                     (место)             (име и презиме даваоца изјаве) 

   

                     (датум)                              (потпис) 

                                                      
1 Сагласно одредби члана 12. у вези са  чланом 17. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 87/18), орган власти обрађује 

податке ради обављања послова из својих надлежности одређених законом (Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018), Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда“ бр.12/2010, 37/2011, 42/2011- исправка,11/2014, 30/2014.......  

и 52/19), Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим 

паркиталиштима („Службени лист града Београда“ бр.104/2014, 2/2016,19/2016 и 123/2018); 
2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се 

води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама. 
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ОБРАЗАЦ БР. 3 

На основу члана 12.у вези са чланом 17. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ 

бр. 87/18 ) ,Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда, 27. марта 43-45,уз 

Захтев за остваривање права на бесплатно коришћење обележених паркинг места особа са 

инвалидитетом на јавним општим паркиралиштима на територији града Београда, доставља 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда прикупња и обрађује податке у 

сврху доношења решења и експедицији решења корисницима права на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места особа са инвалидитетом на јавним општим паркиралиштима на 

територији града Београда.  

Лица на које се подаци односе су подносиоци захтева за остваривање права на бесплатно коришћење 

обележеног паркинг места на јавним (општим) паркиралиштима на територији града Београда и 

тражене податке дају само у случају ако желе да остваре наведено право, дакле добровољно и 

користе се само за утврђивање права. Правни основ обраде, односно доношење решења утврђен је 

чланом 6. Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима („Сл. лист града Београда“ бр. 

104/14, 2/16 и 19/16 и 123/2018) и чл. 33., чл. 136. став 1. и чл. 141. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016). 

Подносиоци захтева имају право да свој пристанак опозову, писмено или усмено на записник.У 

случају опозива, лице које је дало пристанак дужно је да Секретаријату за социјалну заштиту, 

накнади оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за 

штету.Обрада података је недозвољена после опозива пристанка. 

Лице чији се подаци обрађују у случају недозвољене обраде има право на брисање података, као и 

на прекид и привремену обуставу обраде, ако је оспорило тачност, потпуност и ажурност података, 

као и право да се ти подаци означе као оспорени, док се не утврди њихова тачност, потпуност и 

ажурност. 

 

 

 

 

 

 

 

 


