Службени лист
општине Пожега
БРОЈ 3/17, ПОЖЕГА, 30. МАЈА 2017. ГОДИНЕ

На основу члана 10. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист
општине Пожега“ бр. 11/16) и члана 11.Одлуке о Општинском већу општине
Пожега (,,Општински службени гласник“ бр.28/04), Општинско веће општине
Пожега, на седници одржаној дана 17.05.2017. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
КОЈЕ МОГУ БЕСПЛАТНО ДА КОРИСТЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНА ПАРКИНГ
МЕСТА НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА
Члан 1.
Овим правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом и других особа које
могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним
паркиралиштима на територији општине Пожега и одређују услови и поступак за остваривање
овог права.
Члан 2.
Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним
паркиралиштима на територији општине Пожега могу остварити следеће категорије особа са
инвалидитетом:

-

-

ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I-IV
групе,
ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди V и VI групе,
који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски
додатак или ортопедско помагало;
лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне
парализе
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Члан 3.
Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним
паркиралиштима на територији општине Пожега, осим особа из члана 2. овог правилника, могу
да остваре и друге особе по основу:
- обољења бубрега које захтева трајну хемодијализу,
- губитка вида на оба ока 100%, односно смањења обостраног вида 90%,
- трајног оштећења доњих екстремитета најмање 80%
Члан 4.
Категорије особа са инвалидитетом наведене у члану 2. и лица из члана 3. овог
Правилника могу да остваре право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг
места на јавним паркиралиштима на територији општине Пожега, под условом:
а) да имају пребивалиште на територији општине Пожега (доказ:лична карта, односно
пријава пребивалишта за малолетно дете);
б) да су власници возила (доказ: саобраћајна дозвола).
Изузетно, уколико особа са инвалидитетом из члана 2. и члана 3. Правилника није
власник возила, може се одобрити коришћење посебно обележених паркинг места само за једно
возило чији је власник члан породице особе са инвалидитетом коју он наведе у овереној
писаној изјави коју прилаже, односно брачни друг, родитељи, усвојиоци, деца, усвојеници и
стараоци особе са инвалидитетом.
Члан 5.

Писмени захтев за коришћење бесплатног паркинг места подноси се
Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Пожега, који се може
преузети на писарници Општинске управе.
Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже:
- фотокопију личне карте односно очитану личну карту, као доказ о месту
пребивалишта,
- фотокопију саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом или члана
његовог заједничког домаћинства, као доказ о власништву на возилу,
- извод из матичне књиге рођених, венчаних или решење о старатељству,
као доказ о степену сродства са корисником права
Поред општих услова из става 2. овог члана подносилац захтева доставља
и одговарајућу документацију:
- копију решења о признатом својству војног или цивилног инвалида рата
(прибавља се по службеној дужности), за ратне и мирнодопске војне
инвалиде и цивилне инвалиде рата од I до IV групе;
- копију решења о признатом својству војног или цивилног инвалида
(прибавља се по службеној дужности) и налаз ортопеда, за ратне и
мирнодопске војне инвалиде и цивилне инвалиде V и VI групе, који имају
оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак
или ортопедско помагало;
- копију решења о остваривању права на додатак за помоћ и негу другог
лица, коју издаје Фонд ПИО или Центар за социјални рад за лица оболела
од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе
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-

-

копију решења о остваривању права на додатак за помоћ и негу другог
лица, коју издаје Фонд ПИО или Центар за социјални рад, за лица на
хемодијализи
одговарајућу медицинску документацију о губитку/смањењу вида на оба
ока
копију решења о утврђеном степену телесног оштећења које издаје фонд
ПИО или одговарајућу медицинску документацију.
Члан 6.

Одељење за друштвене делатности Општинске управе утврђује испуњеност услова из
члана 2. и члана 3. овог Правилника и доноси Решење о признавању права на бесплатно
паркирање возила на јавним паркиралиштима.
О праву се одлучује најкасније у року од осам дана од дана подношења захтева.

Члан 7.
Решење којим се одобрава коришћење посебно обележених паркинг места за
возила особа са инвалидитетом важи до краја календарске године у којој је поднет
захтев.
За кориснике који су наведено право остварили у претходној години, решење
важи до 31. марта текуће године, под условом да није било промена које су од утицаја
на остваривање овог права.
Члан 8.

Против решења Општинске управе може се изјавити жалба Општинском
већу преко Општинске управе, у року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 9.
На основу решења Одељења за друштвене делатности Општинске управе
Пожега, ЈКП ,,Наш Дом“ Пожега издаје кориснику паркинг карту у форми
налепнице, за текућу календарску годину.
Паркинг карта у форми налепнице, поставља се на десној унутрашњој
страни предњег ветробранског стакла возила.
Члан 10.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Пожега”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
02 број 580-1/17
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Милан Божић, с.р.
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Садржај

Страна

- Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу
бесплатно да користе посебно обележена паркинг места на
јавним паркиралиштима на територији општине Пожега................... 1 - 3

Издавач: Скупштина општине Пожега
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје
Неоричић
Штампа: Општинска управа Пожега
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