
На основу чл. 36. став 1. тачка 6. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној дана __________2022. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ  

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђује се право на повлашћен градски превоз на територији 

града Зрењанина и одређују се корисници права на повлашћен градски превоз на 

територији града Зрењанина. 

 

Члан 2. 

 

Право на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина имају 

следећа лица која имају пребивалиште на територији града Зрењанина (у даљем 

тексту: корисници права): 

1. Ученици основних и средњих школа на територији града Зрењанина, изузев 

ученика Основне и средње школе “9. мај” Зрењанин и њихових пратилаца, који 

право на превоз остварују директно на основу закона; 

2. Корисници Дневног боравка за децу, младе и одрасле са тешкоћама у развоју 

“Наша прича” као и њихови пратиоци; 

3. Лица са и преко 65 година живота; 

4. Пензионери свих категорија без обзира на године живота; 

5. Незапослена лица преко 60 година која се налазе на евиденцији Националне 

службе за запошљавање; 

6. Особе са инвалидитетом: 

- Лица са телесним инвалидитетом и сметњама у развоју која су корисници 

додатка за туђу негу и помоћ; 

- Лица са сензорним оштећењима (слепа, слабовида, глува, наглува, особе са 

аутизмом); 

- Лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести; 

- Лица оболела од плегија; 

- Лица оболела од церебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе, као и 

пратиоци свих наведених категорија инвалидних лица уколико је пратња неопходна 

у зависности од степена узнапредовалости болести и природе инвалидитета; 

7. Болесници на дијализи и лица са трансплантираним органима; 

8. Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и 

учесници рата после 17.08.1990. године;  

9. Добровољни даваоци крви који су крв дали тридесет и више пута; 

10. Даваоци органа; 

11. И други корисници за које надлежни орган Градске управе процени да треба да 

остваре право на повлашћен превоз. 



Члан 3. 

 

Право на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина остварује 

се преко предузећа којем је поверено обављање комуналне делатности јавног 

линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 

града Зрењанина. 

 

Члан 4. 

 

Ближи критеријуми за остваривање права на повлашћен превоз, начин на који 

ће се доказивати својство корисника права из члана 2. ове одлуке и надлежни орган 

за утврђивање права, прописаће се Правилником. 

Правилник из става 1. овог члана доноси Градско веће у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 5.  

 

Средства за остваривање права на повлашћен градски превоз на територији 

града Зрењанина обезбеђују се у буџету града Зрењанина. 

 

Члан 6. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права 

на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 34/16). 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу града 

Зрењанина”. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Датум: 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

                

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о остваривању права на повлашћен градски 

превоз на територији града Зрењанина је одредба чл. 36. став 1. тачка 6. Статута 

града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст) 

којом је утврђена надлежност Скупштине града и одредба члана 128. став 1. којом 

је прописано да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

Доношењу Одлуке о остваривању права на повлашћен градски превоз на 

територији града Зрењанина приступило се ради утврђивања права на повлашћен 

градски превоз на територији града Зрењанина и одређивања лица која могу да 

користе утврђено право. 

Корисници права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина 

су одређене категорије лица којима је из здравствених и социјалних разлога 

утврђено право на повлашћен градски превоз. 

Начин, критеријуми, поступак, као и орган надлежан за утврђивање права 

корисника на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина уредиће се 

накнадно Правилником који ће донети Градско веће. 

Средства за остваривање права на повлашћен градски превоз на територији 

града Зрењанина обезбеђују се у буџету града Зрењанина. 

На основу горе наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

Одлуку о остваривању права на повлашћен градски превоз на територији града 

Зрењанина у датом тексту, а из потребе да се што хитније донесе Правилник како 

би се могло поступати по захтевима странака, Одлука о остваривању права на 

повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном листу града Зрењанина. 

 

 

Обрадила: 

Марија Миловић 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Јелена Драгић 

 

НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Ненад Домјесков 

 

 

 

 

 


