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На основу члана 45. и 107. став 2. Статута 
града Зрењанина (“Службени лист града 
Зрењанина”, број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 4. Одлуке о 
остваривању права на повлашћен градски превоз 
на територији града Зрењанинa (“Службени лист 
града Зрењанина”, број 34/16), Градоначелник 
града Зрењанина, дана 27. децембра 2016. године 
донео је  
 

ПРАВИЛНИК  
О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕН 
ГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овим правилником уређују се услови који 
морају бити испуњени, начин подношења 
захтева, критеријуми и поступак за остваривање 
права на повлашћен градски превоз на 
територији града Зрењанина, предходни 
поступак за  остваривање права на повлашћен 
градски превоз, као и регулисање међусобних 
права и обавеза између града Зрењанина и 
предузећа којем је поверено обављање јавног 
линијског превоза путника у градском и 
приградском саобраћају на територији града 
Зрењанина (у даљем тексту: овлашћени 
превозник). 

Лица која имају право на повлашћен 
градски превоз на територији града Зрењанина 
утврђена су чланом 2. Одлуке о остваривању 
права на повлашћен градски превоз на 
територији града Зрењанинa (у даљем тексту: 
Одлука). 
 

Члан 2. 
 

Право на повлашћен превоз у смислу 
Одлуке и овог правилника подразумева 
издавање бесплатне годишње карте за градски 

превоз на територији града Зрењанина, издате од 
стране овлашћеног превозника. 

Ученици ово право остварују у текућој 
школској години, осим ако решењем Одељења за 
друштвене делатности није другачије 
предвиђено.  

 Право на повлашћен превоз не обухвата 
трошкове израде карте/легитимације за 
повлашћен превоз коју издаје овлашћени 
превозник и њега сносе корисници. 
 
II НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕН 
ПРЕВОЗ 
 

Члан 3. 
 

 Корисник, родитељ/старатељ детета 
и ученика коме је Мишљењем Интерресорне 
комисије, или лице које корисник овласти 
подноси захтев за утврђивање права и 
испуњености услова за остваривање права на 
повлашћен превоз код овлашћеног 
превозника или у Одељењу за друштвене 
делатности у складу са одредбама овог 
Правилника. 

  Испуњеност услова за признавање права 
на повлашћен превоз на основу поднете 
документације проверавају овлашћени 
превозник или стручно лице у Одељењу за 
друштвене делатности у име града, а у 
складу са критеријумима Одлуке и овог 
Правилника. 

 
Члан 4. 

 
 Корисник права на повлашћен превоз 
или лица из чл. 3. став 1. овог правилника уз 
захтев прилажу и пратећу документацију у 
зависности за коју категорију корисника се 
тражи утврђивање права на повлашћен превоз. 
 Потребна документација која се подноси 
или даје на увид по категоријама је: 

1. Деца и ученици који похађају Основну и 
средњу школу “9. мај” Зрењанин – 
списак деце и ученика школе као и 
њихових пратиоца који користе овај вид 
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превоза - подносилац јединственог 
списка је ОСШ „ 9. мај“ Зрењанин; 

2. Деца и ученици којима се признаје право 
на превоз на основу Мишљења 
Интерресорне комисије, као и 
пратиоцима, или личним пратиоцима 
деце и ученика се ово право признаје 
решењем Одељења за друштвене 
делатности уз временско одређење 
признања овог права на текућу школску 
или календарску годину – родитељ или 
старатељ на увид даје последњу страну 
обједињеног Мишљења Интерресорне 
комисије – индивидуални план подршке 
детету; 

3. Ученици средњих школа чије су 
породице корисници новчане социјалне 
помоћи Центра за социјални рад града 
Зрењанина, као и ученици чије се 
породице на основу проценe и потврде 
Центра за социјални рад града 
Зрењанина тренутно налазе у стању 
социјалне потребе подносе Одељењу за 
друштвене делатности: 
       - уверење о статусу редовног 
ученика средње школе,  
       - решење односно потврду Центра за 
социјални рад града Зрењанина да су 
корисници новчане социјалне помоћи, 
односно да се породица налази у стању 
социјалне потребе; 

4. Жене старије од 60 година и мушкарци 
старији од 65 година који остварују 
право на пензију (старосна, породична), 
као и жене старије од 60 година и 
мушкарци старији од 65 година који се 
налазе на евиденцији Националне службе 
за запошљавање подносе овлашћеном 
превознику за јавни превоз путника:  

               - личну карту на увид, 
               - пензиони чек односно за 

незапослена лица уверење        
    Националне службе за запошљавање о 

статусу незапосленог лица.  
5. Корисници инвалидске пензије, подносе: 

         - личну карту на увид, 
              - пензиони чек; 
6. Особе са инвалидитетом захтев подносе 

у Одељењу за друштвене делатности и 
то:  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 њихови 
пратиоци остварују право на повлашћен 
превоз на основу: 
        - личне карте на увид корисника 
права и његовог пратиоца 
        - фотокопије решења о утврђеном 
праву на додатак за помоћ и негу другог 
лица или увидом у налаз терцијарне 
службе, или Решењем о процени 
преостале радне способности и степена 
инвалидитета лекарске комисије 
Националне службе за запошљавање 
корисника права.         

6. Болесници на дијализи и лица са 
трансплантираним органима, подносе 
Одељењу за друштвене делатности : 
         - личну карту на увид , 
         - фотокопију извештаја лекара 
специјалисте; 
7. Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни 
инвалиди, цивилни инвалиди рата и 
учесници рата после 17.08.1990. године 
подносе: 
         - личну карту на увид, 
         - уверење о статусу ратног војног, 

мирнодопског војног и цивилног   
инвалида рата или учесника рата 
после 17.08.1990. године издате од 
Одељења за друштвене делатности 
или Војног одсека; 

8. Добровољни даваоци крви који су крв 
дали тридесет и више пута, подносе 
Одељењу за друштвене делатности:  

      - личну карту на увид, 
                 - књижица добровољних даваоца крви 

на увид, или други доказ о броју 
добровољног давања крви издатог 
од Одељења за трансфузиологију; 

9. Даваоци органа подносе Одељењу за 
друштвене делатности :: 

                 - лична карта на увид, 
     - фотокопију извештаја лекара 
специјалисте;   

10. И други корисници за које надлежни 
орган Градске управе процени да треба да 
остваре право на повлашћен превоз: 
Одељење за друштвене делатности, може у 
изузетним ситуацијама донети Решење у 
појединачним случајевима  и одобрити 
право на повлашћен превоз и кориснику 
који није обухваћен неком од категорија 
лица, а за које се на основу стручне процене 
и утврђеног чињеничног стања сматра да би 
било оправдано признати ово право. 
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Члан 5. 
 

Ради остваривања права на повлашћен 
градски превоз на територији града Зрењанина, 
Градоначелник расписује Јавни позив. 

Јавни позив се објављује у недељном листу 
“Зрењанин” и на званичној интернет 
презентацији града Зрењанина. 
 
III  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕВОЗНИКА И ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 6. 
 

Овлашћени превозник доставља списак 
корисника права и поднету документацију 
корисника права на повлашћен градски превоз 
на територији града Зрењанина надлежном 
органу Градске управе. 

 
Члан 7.  

 
Међусобна права и обавезе између града 

Зрењанина и овлашћеног превозника  регулисаће 
се Уговором. 

 
IV  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА  
 

Члан 8. 
 

Средства за остваривање права на 
повлашћен градски превоз на територији града 

Зрењанина обезбеђују се у буџету града 
Зрењанина. 

 
V  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 9. 

 
Ступањем на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилник о критеријумима и 
начину остваривања права на бесплатан градски 
превоз на територији града Зрењанина број 110-
4/12-II од 17. јануара 2012. године са изменом 
број 110-1/13-II од 11. јануара 2013. године. 
 

Члан 10. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном листу града 
Зрењанина”. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 55-11/16-II 
Датум: 27. децембар 2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  Чедомир Јањић,с.р 

 
  

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
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