На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 88/11, 104/ 16 и 95/ 18) и члана 24. тачка 22. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/ 08), Скупштина Града
Новог Сада на ХШ/ седници од 27. децембра 2018. године, доноси

одлуку

о ИЗМЕНАМА и допуни ОДЛУКЕ о ЈАвним ПАРКИРАЛИШТИМА

НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА новог САДА
Члан

1.

У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10–испр, 19/10—испр, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13–испр,
28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17 и 42/18) у члану 13. става 1. речи: „квадриплегије и
церебралне парализе“ замењују се речима: „квадриплегије, церебралне парализе и
мултипле склерозе“.
Члан 2.
Члан 13а. мења се и гласи:
„Члан 13а
Мајци новорођеног детета која има пребивалиште на територији Града Новог Сада
додељује се „Беби паркинг картица“, као поклон за рођење детета.
„Беби паркинг картица“ подразумева 30 сати бесплатног паркирања на свим
паркиралиштима која се налазе у зонском режиму наплате.
„Беби паркинг картицу“ мајка преузима у Предузећу уз личну карту и извод из
матичне књиге рођених за дете.
Уколико се у порођају роди двоје и више деце „Беби паркинг картица“ додељује се
за свако дете.
„Беби паркинг картица“ може да се користи до навршене прве године живота

детета.“
Члан 3.
У члану 15. додаје се нови став 2. који гласи:

„Поред ознаке за паркинг место, на лични захтев особа са инвалидитетом које за

кретање користи инваЛИДска колица, и које имају обележена паркинг места на адреси
пребивалишта и на адреси радног места, Градска управа може да одобри постављање табле
са регистарском ознаком за тражено возило, а у одређеним случајевима и натписом до када
је паркинг место резервисано.“

Досадашњи ст. 2–4. постају ст. 3-5.

.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
1. јануара 2019. године.

Града Новог Сада“, а примењиваће се од
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