
 

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXIX         Житиште            21.05.2015.           Број  15. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

         На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 

129/07) , члана 58. Статута општине Житиште (Службени лист општине Житиште број 16/2008 и 

20/2013) и члана  5 . став 2.   Правилника о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења паркинг 

простора намњеног особама са инвалидитетом и коришћења права на повлашћену карту за 

паркирање ИПК налепницу (  Службени лист општине Житиште број 14/2015)  Председник општине 

Житиште   дана 21. 5. 2015.  доноси следеће 

 

Р е ш е њ е 

о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за 

особе са инвалидитетом и коришћења права на повлашћену карту за паркирање - ИПК 

налепницу 

 

              I   У комисију за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са 

инвалидитетом и коришћења права на повлашћену карту за паркирање - ИПК налепницу ( у даљем 

тексту ,, комисија“) именују се  следећа лица :  

 

1. Драгана Петковић за председницу   комисије  

2. Јонел Филип за члана  комисије  

3. Биљана Зубац за чланицу  комисије  

 

II    Комисија  има задатак да спроведе поступак предвиђен Правилником о  утврђивању 

услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом за остваривања права  почев од 

упућивања јавног позива до доношења одлуке о испуњености односно не испуњености услова по  

поднетим захтевима.  

 

III   Решење доставити Председнику и  именованим  члановима комисије  , Председнику 

општине, Одељењу за друштвне делатности и архиви за списе предмета.  

 

 IV   Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште . 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште  

Председник Општине Житиште 

Број : II -02-33 / 2015  

Дана : 21. 5. 2015.   

                                                                 Председник Општине Житиште  

                                                                       Митар Вучуревић с.р.                            

 
 

 

 

 

 

 

 



Број  15.   21.05.2015. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  2 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                  
 

С А Д Р Ж А Ј 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

 

1.Решење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за 

особе са инвалидитетом и коришћења права на повлашћену карту за паркирање   –   ИПК 

налепницу ............................................................................................................................................. 1. 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Издавач: Општинска управа Житиште, Цара 

Душана 15. Штампа Општинска управа Житиште 

Електронски облик Службеног листа општине Житиште налази се на интернет страници 

www.zitiste.org.rs  

            Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац. 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                       

 


