
 

 

На основу члана 73. и 111. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 24/11) и члана 40. тачка 7.Статута града Лозница (''Службени лист 
града Лознице'' бр.19/08), Скупштина града Лознице на  седници одржаној дана  24. децембра  
2012. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

о допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Лознице 

 

Члан 1. 

    У  Одлуци  о  правима и услугама социјалне заштите града Лознице (''Службени лист 
града Лозницe'', бр. 11/11), у члану 5. после алинеје 9. додаје се алинеја 10. која гласи : 

  '' - право на бесплатан превоз корисника права по основу Закона о правима 
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Закона о заштити цивилних 
инвалида рата''  

  Члан 2.  

 После члана 19б додаје се поднаслов 10. ''Право на бесплатан превоз корисника 
права по основу Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових 
породица и Закона о заштити цивилних инвалида рата'' и члан 20а  који гласи: 

     ''Право на бесплатан превоз од места пребивалишта до Лознице и од  Лознице до 
места пребивалишта остварују следећа  лица: 

 - ратни и мирнодопски војни инвалиди, корисници породичне инвалиднине и цивилни 
инвалиди рата 

 - који су држављани Републике Србије 

 - имају пребивалиште на територији града Лознице.'' 

Члан 3. 

 После члана 20а  додаје се члан 20б који гласи : 

 ''Поступак остваривања права регулисаће се Упутством Начелника  Градске управе  
Лознице.'' 

 



 

 

 

Члан 4. 

 Ове измене  и допуне ступају на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Лознице“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
 

Број: 06-22/12-5-10 
Датум: 24. децембар 2012. године 
Л о з н и ц а          ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                  Јован Тодоровић, с.р. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 



 Чланом 22.,44 .- 46. и 110. Закона о социјалној заштити ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 24/11) утврђена су права и услуге из области 
социјалне заштите за чије обезбеђење се стара град , односно мора да има 
предвиђена  средства у буџету за њихову реализацију. 

Чланом 57. и 111. Закона о социјалној заштити дата је могућност јединици 
локалне самоуправе да може прописати примену виших стандарда и повољније 
услове за остваривање услуга и права које обезбеђује јединица локалне 
самоуправе, као и да може у складу са материјалним могућностима предвидети 
и друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој територији.  

Како у буџету Града постоје средства којим се може финансирати 
бесплатан превоз од места пребивалишта до Лознице и од Лознице до места 
пребивалишта за наведену циљну групу, то је предложено доношење Одлуке као 
у предлогу.  

    

     ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА  ЛОЗНИЦА 

             Видоје  Петровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


