
 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“ ,бр. 

72/2009, 81/2009 ,24/2011 и 121/12) и члана 20. тачка 18. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист 
града Лознице“, број 19/2008, 6/2013), Скупштина града Лознице на  седници одржаној 
дана 15. новембра 2013. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о подизању и одржавању споменика на територији града Лознице 

 
 

                                           I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређује се подизање и одржавање споменика и постављање и 
одржавање скулптуралних дела на површинама јавне намене на територији Града  
Лознице , као и услови за њихово подизање ,односно постављање и одржавање. 

 
Члан 2. 

 
Споменик у смислу ове одлуке је дело ликовне или примењене уметности –

фигура  попрсје, биста, рељеф, спомен плоча или друго спомен - обележје које поред 
уметничке вредности, обележава догађај или личност значајну за град Лозницу, 
националну историју и културу или светску политичку и културну баштину. 
 

Скулптурално дело у смислу ове одлуке је дело које се због своје уметничке 
вредности поставља на површини јавне намене. 
 

Члан 3. 
 

Површине јавне намене у смислу одредбе ове одлуке су: улице, тргови, речнe 
обалe, мостови, јавне зелене површине, паркови, скверови, пасаж и фасаде зграда које 
су оријентисане према површинама јавне намене.  
 

Члан 4. 
 

Споменик и скулптурално дело (у даљем тексту: споменик) се подиже на основу 
одлуке Скупштине града Лознице (у даљем тексту: Скупштина града), у складу са 
одредбама ове одлуке и посебним законом. 
 
 

Члан 5. 
 

Одредбе ове одлуке, осим у погледу органа надлежног за доношење одлуке о 
подизању споменика, не примењује се када се споменик подиже на иницијативу друге 
државе. 
 

 



II ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА 
 

Члан 6. 
 

Иницијативу за подизање споменика може поднети физичко, правно лице, 
удружења грађана,  организације и др. 
 

Иницијатива из става 1. овог члана, подноси се Градском већу у писаном облику 
и мора бити образложена. 
 

Иницијатива из става 1. овог члана, може да садржи и предлог локације за 
подизање споменика. 

 
Члан 7. 

 
Градско веће разматра иницијативу за подизање споменика. 

 
У поступку разматрања иницијативе за подизање споменика, Грaдско веће 

формира Радни тим који прибавља стручна мишљења Центра за културу „Вук 
Караџић“ - Установа културе од националног значаја (у даљем тексту: Центар за 
културу „Вук Караџић“), Завода за заштиту споменика у Ваљеву, ЈП „Град“ и  Одељења 
за планирање и изградњу  ради утврђивања оправданости и локације као и осталих 
услова за подизање  споменика . 
 

На основу мишљења из става 2. овог члана, Градско веће  утврђује предлог 
одлуке о подизању споменика и локацији, упућује га Скупштини града. 
 

Градско веће обавештава подносиоца иницијативе о исходу иницијативе. 
 

Члан 8.  
 

Скупштина града, истовремено са доношењем одлуке за подизање споменика, 
образује Одбор за спровођење одлуке (у даљем тексту: Одбор). 
 

Актом о образовању Одбора утврђује се задатак, број чланова  и друга питања од 
значаја за рад Одбора. 
 

У Одбору се именују стручњаци из области културе (историчари уметности, 
академски сликари, вајари, књижевници и други), урбанизма (архитекте, планери и 
урбанисти), представник Центра за културу „Вук Караџић“ , члан Градског већа и друга 
стручна лица. 
 

У Одбор може да се именује и лице које је обезбедило минимално 50% 
потребних средстава за подизање споменика. 
 

Члан 9. 
 

Одбор за подизање споменика одлучује или да се спроводи конкурс за избор 
аутора или идејног решења, ангажује аутор по позиву или ће (на основу стручног 
мишљења) користити постојећи односно реплика постојећег споменика . 



 
Уколико Одбор одлучи да се спроводи конкурс, конкурс се објављује најмање у 

два дневна листа. 
 

Одбор може одлучити да се спроведе конкурс по позиву уз учешће најмање три 
аутора. 
 
             Одбор  спроводи конкурс  и врши избор идејног решења споменика. 
 
             Одбор изузетно може одлучити о коришћењу постојећег споменика  односно  
реплике већ постојећег споменика . 
 

Члан 10. 
 
             Пре расписивања конкурса, Одбор  за подизање споменика може прибавити 
додатна стручна мишљења правних лица из  члана 7. ове одлуке, ради утврђивања 
ближих услова конкурса. 
 

Члан 11. 
 
              Градска управа на основу одлуке Одбора о избору аутора споменика са истим, 
закључује уговор којим се ближе дефинишу међусобне обавезе. 
 
              Градска управа подноси надлежном органу за грађевинске послове захтев за 
одобравање радова за подизање споменика. 
 

Члан 12. 
 
              Споменик се може  уклонити, односно преместити, ако за то постоје оправдани 
разлози а по прибављеном мишљењу правних лица  из члана 7. ове одлуке. 
 
               Одлуку о  уклањању, односно  премештању споменика, доноси Скупштина 
града на предлог Градског већа. 
 

Члан 13. 
 
                Центар за културу „Вук Караџић“ у сагласности са Заводом за заштиту 
споменика културе у  Ваљеву води евиденцију о подигнутим споменицима на 
територији града Лознице. 
 
                По подизању споменика, у року од 30 дана од дана завршетка радова на 
подизању споменика, Градска управа је дужна да исти пријави ради евидентирања 
Центру за културу „Вук Караџић“ и Заводу за заштиту споменика културе  у Ваљеву. 
 

Члан 14. 
 

У буџету града Лознице обезбеђују се средства за подизање споменика . 
 



Средства за подизање споменика могу се обезбедити  прилозима, поклонима, 
донацијама или на други примерен начин од стране правног и физичког лица  
удружења, држава. 
 

Члан 15. 
 

Правна или физичка лица, удружења и други који обезбеде сва или више од 50% 
потребних средстава за подизање споменика, имају право да им се име упише на 
постамент или поред споменика. 
 

На захтев лица и органа из става 1. овог члана, Градско веће града Лознице може 
одобрити и коришћење маркетиншких права у вези са спомеником, о чему се закључује 
посебан уговор. 
 

III ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА 
 

Члан 16. 
 

Споменици који су проглашени за културно добро одржавају се по програму 
заштите непокретних културних добара и у складу са програмом рада Завода за 
заштиту споменика културе  Ваљево. 
 

О одржавању споменика који није проглашен за културно добро, стара се Центар 
за културу „Вук Караџић“ . 

 
Члан 17. 

 
Средства за одржавање споменика , обезбеђују се у буџету Града Лознице у 

складу са  годишњим програмом одржавања споменика који на предлог Центара за 
културу „Вук Караџић“, доноси Скупштина града . 
 

Члан 18. 
 

Одржавање споменика обухвата редовну контролу и одржавање: чистоће 
споменика простора и расвете  око споменика, прилазних стаза или путева до 
споменика.  
 

Радове на одржавању споменика врше јавна предузећа чији је оснивач Град 
Лозница по налогу Центра за културу „Вук Караџић“. 

 
Члан 19. 

 
Мере конзерваторско –рестаураторске заштите споменика спроводе се на основу 

услова које утврђује Центар за културу „Вук Караџић“ у Лозници у сагласности са 
Заводом за заштиту споменика културе  Ваљево. 
 

 
 
 
 



Члан 20. 
 

Градско веће, на предлог Центра за културу „Вук Караџић“, може чување и 
одржавање једног или више споменика, поверити школи, предузећу, установи, другом 
органу и организацији, уз њихову сагласност. 

 
IV ЗАШТИТА СПОМЕНИКА 

 
Члан 21. 

 
Споменици се не смеју прљати, оштетити или уништити. 

 
Грађани су дужни да се према споменицима односе са дужним пажњом као и да 

спрече или пријаве њихово оштећење. 
 

Члан 22. 
 

Правно или физичко лице које неовлашћено подигне, премести, уклони, оштети 
или уништи споменик дужно је да успостави пређашње стање под надзором Центра за 
културу „Вук Караџић“ и Завода за заштиту споменика културе  Ваљево, или да 
надокнади насталу штету. 

 
                                                 V НАДЗОР 

 
Члан 23. 

 
Надзор над применом ове одлуке врши Градска управа града Лознице. 

 
Послове инспекцијског надзора над подизањем и одржавањем споменика врше 

одељења градске управе надлежна за иинспекцијске послове и послове комуналне 
полиције. 
 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 до 1 000.000,00 динара, казниће се за 
прекршај правно лице: 
-    ако подигне споменик супротно одредбама члана 4.ове одлуке , 
 
- ако премести или уклони споменик супротно одредбама члана 12.ове одлуке . 

 
За прекршај из става 1. Овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара. 
 
За прекршај из става 1. Овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 

10.000,00 до 250.000,00 динара. 
 
За прекршај из става 1. Овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном од  



5.000,00 до 75.000,00 динара. 
 

 
Члан 25. 

 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара, казниће се за 

прекршај физичко лице: 
 
- ако прља, оштети или уништи споменик (члан 21.) 
 
                                                                   Члан 26. 

 
Изузетно од одредаба члана 24. и члана 25. ове одлуке новчана казна која се 

наплаћује на месту извршења прекршаја: 
 
- за физичко лице и одговорно лице износи 5.000,00 динара, 
 
- за правно лице и предузетника износи 20.000,00 динара. 
 
 

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 27. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“ 

 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
 

  
Број: 06-46/13-12-22                                                                       
Датум:  15. новембар 2013. године                                                               
Л о з н и ц а    
                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ   ГРАДА 
Јован Тодоровић , с.р. 

 
 
 
 
 


