
На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима  ("Сл. гласник 

РС", бр. 16/97 и 42/98) , члана 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/09 и 53/10), члана 20. и 32.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', 129/07) и  члана 40.  и 84. Статута града Лознице ("Сл. лист града 

Лознице", бр. 19/08), Скупштина града Лозницe на седници одржаној  28. априла  

2011. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

о изменама и допунама Одлуке о jавним паркиралиштима 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о јавним паркиралиштима (''Сл. лист града Лозницe'', број 6/09) 

додаје се члан 12 а. који гласи: 

 

'' Резервацију паркинг места без плаћања одговарајуће таксе могу вршити одређене 

категорије инвалидних лица, и то: 

 

 за путничка возила станара инвалидних лица - возача, од 80 % до 100 % 

телесног оштећења, односнo I, II, III степена телесног оштећења, тешко 

покретних инвалида, по основу оштећења доњих екстремитета и карлице, 

као и за лица на дијализи; 

  

 за путничка возила за потребе превоза станара инвалидних лица, од 80 % до 

100 % телесног оштећења, односнo I, II, III степена телесног оштећења, 

тешко покретних инвалида, по основу оштећења доњих екстремитета, 

карлице, слепих лица од 90 % до 100 % оштећења вида, као и за лица на 

дијализи; 

 

 за путничка возила родитеља, односно старалаца инвалидне деце са 

оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце. 

 

На јавним паркиралиштима резервацију и адекватно обележавање паркинг 

места за возила дефинисаних категорија инвалидних лица врши ЈКП ''Паркинг 

сервис'' из Лознице. 

 

У оквиру стамбених блокова резервацију и адекватно обележавање паркинг 

места за возила дефинисаних категорија инвалидних лица врши ЈП ''Град'' из 

Лознице. 

 

Резервацију паркинг места без плаћања одговарајуће таксе могу вршити 

одређене категорије инвалидних лица за само једно путничко возило'' 
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Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Лознице''. 
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