Mobility Parking Scheme (MPS)

Individual and Temporary Permits - Conditions of use and Parking concessions
Како изложити овлаштење

Повластице за паркирање

Од септембра 2010. паркинг овлаштења за инвалиде издата
од стране Управе за путеве и саобраћај (RTA - Road and
Traffic Authority) састоје се од два дела: Аустралијског паркинг
овлаштења за инвалиде (Australian Disability Parking Permit ADP) и Паркинг овлаштења по основу степена покретљивости
(Mobility Parking Scheme Permit - MPS ). Да би се Аустралијско
паркинг овлаштење за инвалиде сматрало веродостојним,
паркинг овлаштење по основу степена покретљивости мора
бити уметнуто у пластични држач.

MPS овлаштење даје вам право да паркирате на паркинг
местима која носе знак особе са инвалидитетом. Овлаштење
вам такође омогућава повластице на паркинг на другим
местима:
•
Нећете платити паркинг ако паркирате у зони са паркинг
метром, на паркингу за који је потребан купон или карта.
•

Можете паркирати на неограничен временски период у
зони где је паркинг ограничен на више од 30 минута.

Захваљујући RTA, можете бесплатно добити вакум држач за
причвршћивање овлаштења на прозор возила. Нисте обавезни
да користите овај уређај и можете да користите друга средства
или уређаје који не заклањају детаље овлаштења
или
прегледност возача.

•

Можете паркирати 2 сата у зони где је паркинг ограничен на
30 минута.

•

Можете паркирати максимално 30 минута у зони где је
паркинг ограничен на мање од 30 минута.

•

Можете паркирати до 5 минута на месту где се налази знак
“No Parking”, возач мора да остане у возилу или у простору
од 3 метра од возила да истовари или покупи путнике или
робу.

Услови коришћења

•

Сва остала правила за паркирање су на снази.

MPS дозвола се издаје под следећим условима – предвиђене
су озбиљне казне због непридржавања ових услова:
a) Овлаштење мора бити приказано само док се возило
користи за превоз лица коме је овлаштење издато. Оно не
може да се користи када се обављају послови за носиоца
овлаштења ако он/а не путује у возилу или када се долази у
посету носиоцу овлаштења.

Напомена: Паркиралишта у
одређију своје цене и тарифе.

Ако се одлучите за вакум држач , савет произвођача је да
је ефикасност вакум држача боља ако се користи на чистом
ветробрану. Препоручује се употреба алкохола за чишћење
стакла јер нека средства за чишћење прозора могу да оставе
трагове.

б) Овлаштење би требало да буде јасно изложено или на левој
(сувозачевој) страни возила на стаклу ветробрана или на
било ком прозору. Ако то није изводљиво, онда га треба
изложити на месту где се цело овлаштење види с вањске
стране возила. Стране означене са “THIS SIDE UP” или
“Display this side” морају бити окренуте напоље. Овлаштење
може бити причвршћено на возило на било који начин само
да не заклања нити детаље овлаштења нити прегледност
возача када је возило у покрету.
ц) Овлаштење мора да се покаже на захтев полицајца или
другог овлаштеног службеног лица.
д) Овлаштење важи до датума истека, осим ако није опозвано.
e) Након истека, овлаштење више не може да се користи. Оно
мора да се обнови а важеће овлаштење да се изложи у сврху
било које инвалидске повластице за паркинг.
ф) Овлаштење мора да се вратити у службу за регистрацију
возила када истекне, ако је опозвано од стране RTA или ако
носилац овлаштења изгуби право на овлаштење (нпр. више
није инвалид а овлаштење је добио по основу инвалидитета).
г) Овлаштење се не сме умножавати, копирати, замрљати,
променити или уништити.
х) Овлаштење не важи ако је репродукција, ако је копирано,
замрљано или на неки други начин измењено, или ако је
један или више детаља на овлаштењу (нпр. број овлаштења
или датум истека) нечитак.
и) Ако се овлаштење користи у другој држави или територији,
оно може да се користи у складу са важећим паркинг
повластицама.
j) Овлаштење може бити одузето од стране овлашћеног
службеног лица и/или опозвано од стране RTA због
злоупотребе или кршења било којег од наведених услова
коришћења.
к) Овлаштење такоће подлеже било којим другим условима
који RTA може да захтева.

комерцијалном

власништву

Када важе повластице?
Паркинг повластице важе када се MPS овлаштење изложи
на возилу које се користи за транспорт особе којој је издато
овлаштење.

Неважеће MPS овлаштење
MPS овлаштење престаје да важи ако је истекло, ако је
опозвано од стране RTA или је носилац овлаштења преминуо.
Ако изложите неважеће MPS овлаштења можете подлећи
озбиљним новчаним казнама.

Промене у вашем здравственом стању
Ако се ваше здравствено стање побољша и MPS овлаштење
вам више није потребно, дужни сте да вратите своје MPS
овлаштење у најближу службу за регистрације.

Служба телефонске помоћи
Злоупотреба MPS -а се може пријавити телефоном на број 1300
884 899 или електронском поштом на адресу Customer_Service_Centre@rta.nsw.gov.au
Translation Warning:
The English language version of these conditions is the sole
authoritative version. The translation has been prepared as a
courtesy and only the English language version should be relied
upon. The English version can be found on the RMS Website.

Упозорење о преводу:
Верзија ових услова на енглеском језику је једина меродавна
верзија. Превод је припремљен из љубазности и треба се
ослањати само на енглеску верзију. Верзија на енглеском
језику може се наћи на RTA сајту:
http://www.rms.nsw.gov.au/roads/using-roads/
mobility-parking/documents-forms.html
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