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81.
На основу члана 20. став 1. тачка 29. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник PC",
број 129/07) члана 60. став 2. и 18. и члана 105. став 4. Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 16. јуна 2017. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом
Члан 1.
Овим Правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом које могу остварити
право на издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом и уређују услови и поступак за
остваривање овог права.
Члан 2.
Право на коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима
за паркирање возила особа са инвалидитетом могу остварити следеће категорије:
1. војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе (100% - 80% инвалидитета),
којима је признато право на ортопедски додатак, по основу ампутације или тешког
оштећења функције екстремитета, као и због губитка односно смањења вида на оба
ока од 90% - 100%;
2. особе са губитком доњих екстремитета најмање 30% телесног оштећења;
3. особе са губитком горњих екстремитета најмање 60% телесног оштећења;
4. особе са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 70%;
5. обољење бубрега које захтева трајну хемодијализу;
6. губитак вида на оба ока - 100%, односно смањење обостраног вида - 90%;
7. особе оболеле од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе
које за кретање користе инвалидска колица;
8. особе оболеле од аутизма;
9. вишеструке сметње у развоју (особе које за кретање користе инвалидска колица
или друга помогала).
Подносиоци захтева достављају један од следећих докумената:

Решење надлежног органа о признатом својству војног и цивилног инвалида од I до
IV групе (100% - 80%) са признатим правом на ортопедски додатак.

Решење или уверење комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења или губитка
екстремитета или налаз и мишљење војнолекарске комисије.

Решење надлежног Центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије
органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења.
Особе из алинеје 9. става 1, поред наведених, достављају и један од следећих
докумената:
 правоснажну судску одлуку о лишавању пословне способности;
 решење органа старатељства о стављању под старатељство са наводима о степену и
врсти сметњи у развоју;
 одлуку надлежног суда о продужењу родитељског права.
Члан 3.
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 следећим условима:
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1. да има пребивалиште на територији општине Кула (доказ: лична карта, односно
уверење о пребилавишту);
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 члан уже породице корисника (родитељ, старатељ,
хранитељ, брачни друг, ванбрачни партнер или дете), поред саобраћајне дозволе односно
уговора о лизингу, потребно је доставити и другу документацију, под условом да се возило не
користи у сврху обављања делатности:
 Лична
карта корисника и члана уже породице (морају бити на истој адреси
пребивалишта);
 извод из матичне књиге рођених /венчаних;
 изјава два сведока оверена у суду или у општини (само за ванбрачне партнере);
 решење надлежног Центра за социјални рад о стављању под старатељство, односно
смештаја у хранитељску породицу;
3. да је возило са регистарским таблицама СО (доказ: саобраћајна дозвола).
Члан 4.
О праву на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним
паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом одлучује Одељење за друштвене
делатности –Општинске управе Кула.
Одељење за друштвене делатности доноси решење на основу којег издаје паркинг
карту у форми налепнице издате од стране Удружења паркиралишта Србије, за текућу
календарску годину.
Члан 5.
Одељење за друштвене делатности доноси решење и издаје паркинг карту на основу
поднетог захтева особе са инвалидитетом и приложених доказа и то:
 Фотокопије личне карте, односно уверења о пребивалишту особе са инвалидитетом;
 Фотокопије саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом, односно уговора о лизингу,
односно овереног купопродајног уговора;
 Фотокопије решења о проценту телесног оштећења, односно врсти инвалидитета,
издатог од надлежних институција;
 Две фотографије особе са инвалидитетом димензије 30x35 mm;
 Други потребни докази сходно члану 3. став 2. овог Правилника.
Против донетог решења се може изјавити жалба Општинском већу општине Кула 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 објављивања у „Службеном листу
општина Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-110 -13/2017
16. јун 2017. године
КУЛА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.

16. јун 2017.
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82.
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/11, Одлука УС РС – 46/14 и Одлука УС РС – 80/16), члана 60. став 1. тачка 9. и члана 105.
став 4. Статута општине Кула (пречишћен текст), („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/13), члана 19.
став 6. Одлуке о обављању комуналних делатности („Сл. лист општине Кула“, бр. 36/16), члана
35. Правилника о пружању грејних услуга („Сл. лист општине Кула“, бр. 37/2016) и члана 66.
Пословника Општинског већа општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/14 и 11/14исправка), решавајући по захтеву ЈКП „Комуналац“ Кула, Oпштинско веће на седници одржаној
дана 16. јуна 2017. донело је следеће
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кула, НО брoj
55/2017 од 18.05.2017. и 15.06.2017. којима је усвојен Ценовник услуга грејања.
2.
Износи цена грејања су следећи:
Врста услуге
Услуга грејања
1. Фиксни део –
преко целе године
2. Варијабилни део
2.1. На основу очитане
потрошње

Јединица
мера

Цена без
ПДВ-а

Стопа ПДВа,

Износ ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

м2

26,00 дин.

10%

2,60 дин.

28,60 дин.

1 kwh

5,00 дин.

10%

0,50 дин.

5,50 дин.

3.
На цене грејања које пружа јавно комунално предузеће, обрачунава се посебна стопа
пореза на додату вредност од 10% у складу са чланом 23. став 1. и 2. тачка 13а) Закона о порезу
на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15 и 5/16).
4.
Утврђује се да је у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, Одлука УС РС – 46/14 и Одлука УС РС – 80/16) од стране
Општине Кула, извршено јавно објављивање захтева за одређивање цена услуга грејања, са
образложењем, на огласној табли општине Кула и у електронском облику путем интернета, у
времену од 26.05.2017. до 10.06.2017. године.
5.
Нове цене грејања које пружа ЈКП „Комуналац“ Кула примењиваће се наредног дана по
добијању сагласности Општинског већа.
6.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-6/2017
16. јун 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с.р.
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986.
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и
опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

