
На основу чл. 29. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), чл. 15. и 63. Статута града Лознице (''Службени 
лист града Лознице'' бр. 8/14 - пречишћен текст), чл. 21. Одлуке о правима и услугама 
социјалне заштите града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр. 7/17) и чл. 34. Одлуке 
о Градском већу (''Службени лист града Лознице'' бр. 20/08), Градско веће града Лознице, на 
седници одржаној дана 01. 6. 2018. године, доноси 
   
  

П Р А В И Л Н И К 
о поступку остваривања права на бесплатан превоз лица старијих од 65 година 

  
  
  

Члан 1. 
  

 Овим правилником ближе се уређује поступак остваривања права на бесплатан превоз 
лица старијих од 65 година. 
  

Члан 2. 
  

 Услуге бесплатног превоза лица старијих од 65 година пружа вршилац комуналне 
делатности градског и приградског превоза путника, односно превоза путника у градско-
приградском саобраћају на територији града Лознице (у даљем тексту: превозник) на 
линијама за које постоје регистровани и оверени редови вожње. 
  

Члан 3. 
  

 Право на бесплатан превоз има лице уколико: 
        је држављанин Републике Србије, 
        има навршених 65 година живота и 
        има пребивалиште на територији града Лознице. 

  
Члан 4. 

  
 Поступак остваривања права које је предмет овог правилника отпочиње подношењем 
Захтева за издавање повластице за градско-приградски превоз (у даљем тексту: захтев). 
  
 Захтев из ст. 1. овог члана се подноси на прописаном обрасцу који је штампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 
  

Члан 5. 
  

 Захтев може да поднесе лице које испуњава услове утврђене у чл. 3. овог правилника. 
  
 Захтев се може поднети у згради Градске управе - Услужни центар шалтер бр. 10, у 
месној канцеларији или у просторијама удружења пензионера регистрованог на територији 
града Лознице. 
  
 Уз захтев се подноси једна фотографија подносиоца захтева димензија 30x35mm, а на 
увид се подноси и лична карта, којом се доказује испуњеност услова из чл. 3. овог 
правилника. 
  
 



Члан 6. 
  

 Поступајући по поднетом захтеву, начелник Градске управе подносиоцу захтева 
издаје персонализовану пластификовану повластицу за бесплатан превоз у градско-
приградском саобраћају на територији града Лознице (у даљем тексту: повластица). 
  
 Повластица се издаје у року који није дужи од времена потребног за израду исте, а тај 
рок не може бити дужи од 15 дана од дана подношења захтева. О месту и времену 
преузимања повластице, подносилац захтева ће бити благовремено обавештен. 
  
 Повластица је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део. 
  

Члан 7. 
  

 Право на бесплатан превоз се остварује показивањем повластице овлашћеном лицу у 
возилима превозника. Повластица важи уз личну карту. 

  
Члан 8. 

  
 Град Лозница је надлежан за обезбеђивање остваривања права на бесплатан превоз 
лица старијих од 65 година. Средства за остваривање права обезбеђују се у буџету града 
Лознице. 
  
 Право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година финансира се из буџета града 
Лознице. Начин финансирања, месечни износ и други елементи биће регулисани посебним 
уговором о бесплатном превозу лица старијих од 65 година на територији града Лознице, 
који ће бити закључен на основу овог правилника. 
  
 Уговор из ст. 2 овог члана закључиће Градоначелник града Лознице, у име града, и 
овлашћено лице превозника, у име превозника. 
  

Члан 9. 
  

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Упутство начелника Градске 
управе бр. 135/2012-III1 од 07. 02. 2012. године. 
  
  

Члан 10. 
  

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Лознице'', а примењује се од 15. јуна 2018. године. 
  
     

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
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