СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БАЧ
ГОДИНА XL
Број 30

Редни
Број 30

Бач, 30. октобар 2015. године

САДРЖАЈ

Годишња претплата
1.000,00 динара

Страница

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
1.171. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за здравље општине Бач…………………….2
2.172. ПРАВИЛНИК о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом……………….…………..3

30. октобар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

број 30– стр. 2

171.
______________
На основу члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008), а у вези са чланом 13. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 –
др. закон и 93/2014) и чланом 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“, бр. 45/2013), Општинско веће општине Бач на 72. седници одржаној дана 30. октобра 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за здравље општине Бач, број 020-5-7/2014-II од 23. јануара 2014.
године ( „Службени лист општине Бач“, број 3/2014), у члану 1. став 1. мењају се тачке 1., 2. и 3.,
тако да сада гласе:
„1. Жељана Матић, васпитач из Бача, из реда локалне самоуправе;
2. Тања Мијић, дипломирани правник из Оџака, из реда локалне самоуправе;
3. др Зоран Новаковић, лекар из Бача, из локалне здравствене установе;“
Члан 2.
У свему осталом Одлука о образовању Савета за здравље општине Бач, број 020-5-7/2014-II од 23.
јануара 2014. године („Службени лист општине Бач“, број 3/2014) остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-252/2015-II
Дана: 30. октобра 2015. године
Заменик председника општине
Зденко Колар, с.р.
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______________
Ha основу чланова 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07 и
83/2014) и члана 62. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 1/2015) Општинско
веће општине Бач на 72. седници одржаној дана 30. октобра 2015. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗДАВАЊУ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 1.
Овим правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом које могу остварити право на
бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање
возила особа са инвалидитетом и уређују услови и поступак за остваривање овог права на основу
издатог решења и паркинг карте за особе са инвалидитетом (у даљем тексту: паркинг карта), од
стране Одељења за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове – комунални
инспектор (у даљем тексту: комунални инспектор).
Члан 2.
Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима
за паркирање возила особа са инвалидитетом могу остварити:
 особе са инвалидитетом чији су екстремитети битни за управљање возилом оштећени најмање
60%,
 остале инвалидне особе са најмање 70% инвалидности,
 особе са оштећењем карлице,
 особе са више од 50% оштећења вида,
 особе на хемодијализи,
 особе оболеле од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, које за
кретање користе инвалидска колица,
 особе са вишеструким сметњама у развоју,
 особе оболеле од аутизма,
 ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата до IV групе инвалидности
 родитељи, односно стараоци инвалидне деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице
као и слепе деце, под условом да похађају школу, факултет или да су смештена у установу за
дневни боравак или да иду на рехабилитацију или редован лекарски преглед.
Члан 3.
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Особа са инвалидитетом из члана 2. овог правилника може да оствари право на бесплатно
коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила, под
условом:
1. да има пребивалиште на територији општине Бач (доказ: лична карта, односно уверење о
пребивалишту),
2. да је власник возила (доказ: саобраћајна дозвола) или корисник возила на основу уговора о
лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, односно уговор о лизингу) или купопродајног уговора
(доказ: оверени купопродајни уговор).
* Уколико је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу или
купопродајног уговора родитељ, односно старатељ, односно хранитељ особе са
инвалидитетом из члана 2. овог правилника, поред саобраћајне дозволе, односно уговора о
лизингу, односно купопродајног уговора, потребна је и лична карта, односно уверење о
пребивалишту родитеља, односно старатеља, односно хранитеља и решење надлежног центра
за социјални рад о стављању под старатељство, односно решење о хранитељству.
* Уколико је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу или
купопродајног уговора брачни друг особе са инвалидитетом из члана 2. овог правилника,
поред саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу, односно купопродајног уговора,
потребна је и лична карта, односно уверење о пребивалишту брачног друга и извод из матичне
књиге венчаних, а за ванбрачног друга оверена изјава два сведока о постојању ванбрачне
заједнице.
* Уколико је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу или
купопродајног уговора дете особе са инвалидитетом из члана 3. овог правилника, поред
саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу, односно купопродајног уговора, потребна је
и лична карта, односно уверење о пребивалишту детета и извод из матичне књиге рођених за
дете.
3. да је возило са регистарским таблицама НС (доказ: саобраћајна дозвола).
Члан 4.
О праву на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним
паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом комунални инспектор одлучује
решењем.
Комунални инспектор доноси решење на основу којег издаје паркинг карту у форми налепнице,
за текућу календарску годину.
Комунални инспектор води евиденцију о донетим решењима.
Члан 5.
Комунални инспектор доноси решење и издаје паркинг карту на основу поднетог захтева особе
са инвалидитетом и приложених доказа и то:
1.
фотокопија личне карте, односно уверење о пребивалишту особе са инвалидитетом,
2.

фотокопија саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом, односно уговора о лизингу, односно
овереног купопродајног уговора

3.

фотокопија решења о проценту телесног оштећења, односно врсти инвалидитета, издато од
надлежних институција.
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Против донетог решења комуналног инспектора, може се изјавити жалба Општинском већу
општине Бач у року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 6.
Возило паркирано на месту обележеном за паркирање возила особе са инвалидитетом мора
бити обележено паркинг картом. Паркинг картом се обележава возило којим управља или се превози
особа са инвалидитетом која се ставља или привремено лепи у доњи десни угао предњег
ветробранског стакла возила.
Паркинг карта је лични документ особе са инвалидитетом, а право које произилази из паркинг
карте не може користити особа која није особа са инвалидитетом.
Особа са инвалидитетом има право на једну паркинг карту, која се издаје за одређено возило.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Бач”.
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