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На основу чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник 
РС'', бр.120/2004) град Лозница објављује 

 
 
 

II. ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДА ЛОЗНИЦА 
 
 

Град Лозница сходно чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. 
гласник РС'' бр. 120/04) издаје информатор о свом раду, дана 31.12.2009. године. 
 

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник 
РС'' бр. 120/2004) као овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја и израду информатора је Милојка Смиљанић, дипломирани правник, начелник Градске 
управе града Лозница. 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 
заинтересованих лица на приступ информацијама о јавног значаја. 

Информатор издају органи Града Лозница, а сврха његовог објављивања је информисање 
јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Град Лозница у оквиру 
делокруга свог рада. 

Информатор о раду града Лозница доступан је у електронском облику на званичном сајту града 
Лозница на адреси www.loznica.rs. 
 
Заинтересована лица имају право увида у информатор без накнаде. 
 

Овлашћеном лицу града Лозница за поступање по захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја у периоду од 01.01.2010. године до 31.12.2010. године поднето је 4 
захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Потребно је напоменути да 
су сви подносиоци захтева, у циљу афирмације Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, ослобођени плаћања накнада. 

Последње ажурирање података објављених у информатору обављено је 17. јануара 2011. године. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loznica.rs/�
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III. ДЕФИНИЦИЈА ГРАДА И НАСЕЉЕНА МЕСТА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
 

Град је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу 
са Уставом, законом и овим Статутом. 

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Града, управљају пословима 
Града у складу са законом и овим Статутом. 

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора 
грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Града и преко својих 
одборника у Скупштини града, у складу са Уставом, законом и овим Статутом. 
 
Територију Града Лозница чине насељена места, односно подручја кат.општина и то: 

 
 

Редни 
број 

 

Насељено место Катастарска општина 

1.  Бања Ковиљача Бања Ковиљача 

2.  Башчелуци Лозница 

3.  Брњац Брњац 

4.  Велико Село Велико Село 

5.  Воћњак Воћњак 

6.  Горња Ковиљача Бања Ковиљача 

7.  Брадић Брадић 

8.  Горње Недељице Горње Недељице 

9.  Горња Бадања Горња Бадања 

10.  Горња Борина Горња Борина 

11.  Горња Сипуља Горња Сипуља 

12.  Горњи Добрић Горњи Добрић 

13.  Грнчара Грнчара 

14.  Доња Бадања Доња Бадања 

15.  Доња Сипуља Доња Сипуља 

16.  Доњи Добрић Доњи Добрић 

17.  Доње Недељице Доње Недељице 

18.  Драгинац Драгинац 

19.  Зајача Зајача 

20.  Јадранска Лешница Јадранска Лешница 

21.  Јаребице Јаребице 

22.  Јелав Јелав 

23.  Јошева Јошева 

24.  Југовићи Југовићи 

25.  Каменица Каменица 

26.  Клупци Лозница 

27.  Козјак Козјак 

28.  Коренита Коренита 
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29.  Лешница Лешница 

30.  Липнички Шор Шор 

31.  Липница Липница 

32.  Лозница Лозница 

33.  Крајишници Лозница 

34.  Лозничко Поље Лозница 

35.  Плоча Лозница 

36.  Милина Милина 

37.  Ново Село Ново Село 

38.  Пасковац Пасковац 

39.  Помијача Помијача 

40.  Рибарица Рибарица 

41.  Руњани Руњани 

42.  Симино Брдо Симино Брдо 

43.  Слатина Слатина 

44.  Брезјак   Д.Недељице ( део) и Коренита ( део) 

45.  Стража Стража 

46.  Ступница Ступница 

47.  Текериш Текериш 

48.  Трбосиље Трбосиље 

49.  Трбушница Трбушница 

50.  Тршић Тршић 

51.  Филиповићи Филиповићи 

52.  Цикоте Цикоте 

53.  Чокешина Чокешина 

54.  Шурице Шурице 
 
 
 

IV. НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 
 
 
 

Град врши надлежности општине утврђене Уставом и законом, као и друге надлежности и 
послове државне управе који су му законом поверени. 

 
Град, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 
 

1) доноси програме развоја Града и појединих делатности; 
2) доноси просторни план Града и просторне планове посебне намене; 
3) доноси урбанистичке планове; 
4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 
5) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такса и накнада; 
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6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција 
воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром 
и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, 
одржавање чистоће у Граду, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, 
паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, 
уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге 
услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на 
својој територији; 

7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину 
накнаде за одржавање стамбених зграда; 

8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у 
стамбеним зградама; 

9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења 
и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта; 

10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о 
унапређењу општег оквира за привређивање у Граду, промовише економске потенцијале Града, 
иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава 
пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и 
отварање нових радних места; 

11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за 
коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; 

12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, 
у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује 
посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 
15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији 

Града, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински 
објекти и постављати пловни објекти; 

16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене 
заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 
функционисање; 

18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје 
дозволе за почетак рада установа социјалне заштите, које оснивају друга правна и физичка лица, 
утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и 
стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у 
социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 

19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче 
развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за рад 
музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач; 

20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара 
услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 
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21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом 
спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу 
пашњака другој култури; 

22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, 
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за 
објекте локалног значаја; 

23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 
лековитим својствима; 

24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе; 
25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места 

на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 
26) управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и 

увећању; 
27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 

животиња; 
28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
29) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад; 
30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права; 
31) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких 

могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика 
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су 
суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ 
организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој 
територији; 

32) подстиче и помаже развој задругарства; 
33) организује службу правне помоћи грађанима; 
34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних 

права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и 
унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на 
стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности; 

35) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на 
српском језику; 

36) прописује прекршаје за повреде градских прописа; 
37) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других 

општих аката из надлежности Града; 
38) образује комуналну полицију у складу са законом; 
39) уређује организацију и рад мировних већа; 
40) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града; 
41) помаже рад организација и удружења грађана; 
42) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план 

политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и 
43) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и 

овим Статутом. 
 

 
Поверавање јавних овлашћења 
 
 

Град обавља као поверене послове, поједине послове инспекцијског надзора из области просвете, 
здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и 
шумарства и друге инспекцијске послове у складу са законом. 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 - 8 -

Град ће у складу са законом обављати и друге надлежности и послове државне управе који су му 
законом поверени, а у интересу ефикаснијег и рационалнијегостваривања права и обавеза грађана и 
задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад. 
 
 

V. ОРГАНИ ГРАДА 
 
 
Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа. 
 

Послове Града врше органи Града у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим 
Статутом. 

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из 
надлежности Града, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Града врши 
Скупштина града, а послове који су по својој природи извршни, врши Градоначелник. 

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, 
надлежна је Скупштина града. 
 
Скупштина града 
 
 

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене 
Уставом, законом и овим Статутом. 

Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним 
гласањем, у складу са законом и овим Статутом. 

Седницу новог сазива Скупштине града сазива председник Скупштине претходног сазива, у року 
од 15 дана од дана објављивања резултата избора. 

Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из 
става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од истека рока 
из става 1. овог члана. 

Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине града. 
 

Скупштина града је конституисана избором председника Скупштине и постављењем секретара 
Скупштине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г 17+  (12)                                                                  Нова Србија  (5) 
 

Српска радикална странка  (12)                               Демократска странка Србије  (4) 
 

Демократска странка, ПСС и СПО  (9)                   Групе грађана, Странке мањина и Остали  (4) 
 

Социјалистичка партија Србије  (5) 
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Скупштина града има 51 одборника. 
Одборници се бирају на четири године. 
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 
Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: "Изјављујем да ћу права и дужности одборника 

Скупштине града Лознице извршавати у складу са Уставом, Законом и Статутом града Лознице, а у 
интересу грађана Града Лознице''. 

Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује, односно поставља 
Скупштина града у органима Града, предузећима и установама чији је оснивач. 

Ако запослени у Градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада 
мирују му док траје његов одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила  
Скупштина града престаје функција на коју су именована, односно постављена. 

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог 
мишљења или давања гласа на седници Скупштине града и радних тела. 
 

Права и дужности одборника ближе се одређују Пословником Скупштине града. 
 
Функција одборника Скупштине града  врши се без награде. 

Одборник има право на накнаду путних трошкова и изгубљене зараде настале вршењем одборничке 
дужности. Висину накнаде утврђује Скупштина. 
 
 
Скупштина града, у складу са законом: 
 

1) доноси Статут града и Пословник Скупштине града; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такса и накнада; 
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града; 
5) доноси програм развоја Града и појединих делатности; 
6) доноси просторни план, просторни план посебне намене,  урбанистичке планове  и уређује 

коришћење грађевинског земљишта; 
7) доноси прописе и друге опште акте; 
8) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о 

предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом града и врши 

надзор над њиховим радом; 
10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
у складу са законом; 

11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
13) бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника 

 и чланове Градског већа; 
14) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
16) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града и покреће 

поступак отуђења непокретности пред надлежним органима у складу са законом; 
18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
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19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним 

организацијама; 
24) информише јавност о свом раду; 
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике 

Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби 

чији је оснивач или већински власник Град; 
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у 

Граду; 
29) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс); 
30) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
31) обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом. 

 
Скупштина града одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом, овим Статутом или 
Пословником Скупштине града није друкчије одређено. 
Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника: 
 

1) доноси Статут; 
2) доноси буџет и завршни рачун буџета; 
3) доноси програм развоја Града и појединих делатности; 
4) доноси просторни план и просторне планове посебне намене; 
5) доноси урбанистичке планове; 
6) одлучује о јавном задуживању Града; 
7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са 

јединицама локалне самоуправе у другим државама; 
8) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места; 
9) усваја етички кодекс и 

10) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим Статутом. 
 
 

Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једном у три 
месеца. 

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев Градоначелника, Градског већа 
или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања 
седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може 
заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји 
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина. 

 
 
Радна тела Скупштине града 
 

Скупштина града оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 
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Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина града и 
обављају друге послове утврђене овим Статутом и пословником Скупштине града. 

Број и задаци сталних радних тела, као и права и дужности председника и чланова сталних 
радних тела, ближе се уређују Пословником Скупштине града. 

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, 
задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника  
и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 

 
Чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина града на начин утврђен Пословником 

Скупштине града. 
За чланове радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани. 
 
Председник савета односно комисије именује се из реда одборника. 
Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, 

формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине града. 
 
 
Председник Скупштине 
 

Председник Скупштине Града Лозница је Јован Тодоровић. 
 
Скупштина града има председника Скупштине града. 
Председник Скупштине организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама, 

остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, 
потписује акта која Скупштина града доноси, представља и заступа Скупштину града пред свим 
међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима и обавља друге послове утврђене овим 
Статутом и Пословником Скупштине града. 

Председник Скупштине је на сталном раду у Граду. 
 

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање једне трећине одборника, 
на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине 
града на начин предвиђен законом и Пословником Скупштине града. 
 

Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран разрешењем 
или оставком. 
Предлог за разрешење може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине. 
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за  избор. 

Ако Скупштина не разреши председника Скупштине града, одборници који су поднели предлог 
за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Скупштине града, пре истека рока од 
6 месеци од одбијања претходног предлога. 
Оставка се подноси у писаном облику. 
О оставци се не гласа већ се само констатује престанак функције. 
 
 
Заменик председника Скупштине 
 

Заменик предсеника Скупштине Града Лозница је Мирослава Пејица. 
 
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 
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Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник 
Скупштине. 

Заменик предсеника Скупштине је на сталном раду у Граду. 
 

 
Секретар Скупштине 
 

Секретар Скупштине Града Лозница је Љубинка Горданић. 
Заменик секретара Скупштине Града Лозница је Александар Лазић. 
 
Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем 

и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима 
везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када 
то захтева надлежни орган републике који врши надзор над радом и актима Скупштине града. 

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може 
бити поново постављен. 

За секретара Скупштине града може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, 
положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. 

Скупштина града може, на образложен предлог председника Скупштине града, разрешити 
секретара и пре истека мандата. 

Секретар има  заменика који га замењује у случају његове одсутности. 
Заменик секретара Скупштине града поставља се и разрешава на исти начин и под истим 

условима као и секретар. 
 

 
Пословник Скупштине 
 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад 
Скупштине уређују се њеним пословником. 

Пословник доноси Скупштина града већином од укупног броја одборника. 
 
 
Извршни органи Града 
 

Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће. 
 
 
Градоначелник 
 

Градоначелник Града Лозница је Видоје Петровић. 
 
Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града. 
Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 
Председник Скупштине града предлаже кандидата за Градоначелника. 
Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда 

одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као и Градоначелника. 
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Градоначелнику и заменику Градоначелника избором на ове функције престаје мандат 
одборника у Скупштини града. 

Градоначелник и заменик Градоначелника на сталном су раду у Граду. 
Градоначелник може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог 

најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 
О предлогу за разрешење Градоначелника мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана 

од дана достављања предлога председнику Скупштине града. 
Ако Скупштина не разреши Градоначелника, одборници који су поднели предлог за разрешење 

не могу поново предложити разрешење Градоначелника, пре истека рока од шест 6 од одбијања 
претходног предлога. 

 
Разрешењем Градоначелника престаје мандат заменика Градоначелника и Градског већа. 

 
Градоначелник: 
 

1) представља и заступа Град; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава; 
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се 

финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на 
остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; 

6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на 
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, 
уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије; 

7) усмерава и усклађује рад Градске управе; 
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим Статутом или одлуком Скупштине 

града; 
9) поставља помоћнике Градоначелника; 

10) информише јавност о свом раду; 
11) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности  Града; 
12) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
13) врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Града. 

 
Градоначелник  је одговаран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то 

захтева надлежни орган Републике, који врши надзор над радом и актима извршних органа Града и 
Градске управе. 

 
Градоначелник има своје помоћнике и то: 

– Помоћник градоначелника за области друштвених делатности и образовања је Владимир 
Андрић, дипл. политиколог, 

– Помоћник градоначелника за области пољопривреде и села је Маринко Николић, дипл. 
маш.инжењер, 

– Помоћник градоначелника за области јавних предузећа и установа је Радомир 
Филиповић, инокоресподент правно-биротехничке струке, 

– Помоћник градоначелника за области привреде и предузетништва је непопуњено. 
 

 
 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 - 14 -

Градско веће 
 

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као  и 10 чланова Градског већа. 
Градоначелник је председник Градског већа. 
Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији. 
Чланове Градског већа бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника у складу са законом и Пословником Скупштине града. 
Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника. 
Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у Граду. 
 
Чланови Градског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно 

или више одређених подручја из надлежности Града. 
Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат. 

 
Заменик Градоначелника, односно члан Градског већа може бити разрешени пре истека времена 

на које је биран, на предлог Градоначелника или најмање једне трећине одборника, на исти начин на 
који је изабран. 

Истовремено са предлогом за разрешење заменика Градоначелника или члана Градског већа, 
Градоначелник је дужан да Скупштини града поднесе предлог за избор новог заменика Градоначелника 
или члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. 

Градоначелник, заменик Градоначелника или члан Градског већа који су разрешени или су 
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог Градоначелника, заменика 
Градоначелника или члана Градског већа. 
 

Престанком мандата Скупштине града престаје мандат Градоначелнику и Градском већу, с тим 
да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог Градоначелника и 
Градског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат престао 
због распуштања Скупштине. 
 
Заменик градоначелника Града Лозница је Петар Екмешчић. 

Чланови Градског већа су: Љубинко Ђокић,  Јанко Алексић,  Коса Стојковић, Миливоје      
Драгишић, Томислав Арнаутовић, Слободан Станојевић, Саша 
Сакић, Драган Живановић,  Мирослав Стојановић. 

Градско веће: 
 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре 

почетка фискалне године; 
4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе, који нису у 

сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком, које доноси Скупштина 
града; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 
установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 
7) поставља и разрешава начелника Градске управе; 
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
9) информише јавност о свом раду; 

10) доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника; 
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11) врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине града. 
 

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице. 
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа. 

 
Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових 

чланова. 
Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или овим Статутом  за 

поједина питања није предвиђена друга већина. 
Организација, надлежност, начин рада и одлучивања Градског већа детаљније се уређују 

Одлуком  о Градском већу коју доноси Скупштина града . 
Градоначелник и Градско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину града, по сопственој 

иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката 
Скупштине града. 
 
 
Градска управа 
 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за 
потребе Скупштине, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа 
 
Градска управа: 
 

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

града; 
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, 

Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње. 
 

Градска управа се образује као јединствени орган. 
У Градској управи се образују унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, 

стручних и других послова. 
 
Градском управом руководи начелник. 
 
Начелница Градске управе Града Лозница је Милојка Смиљанић. 
 

За начелника Градске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. 

 
Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година, 

већином од укупног броја чланова Градског већа. 
 
Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 
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Заменик начелника Градске управе Града Лозница је Олга Бабић. 
 
Заменик начелника Градске управе поставља се на исти начин и под истим условима као 

начелник. 
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Градске управе. 

Начелник за свој рад и рад Градске управе одговара Скупштини града и Градском већу у складу са овим 
Статутом и одлуком о Градској управи. 
Градско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу образложеног 
предлога Градоначелника или најмање једне трећине чланова Градског већа. 
Предлог за разрешење начелника, односно заменика начелника може поднети и најмање једна трећина 
одборника Скупштине града. 
Одлука о разрешењу доноси се већином од укупног броја чланова Градског већа. 
 

У Градској управи могу се поставити помоћници Градоначелника за поједине области. 
Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове 
утврђене актом о организацији Градске управе. 

Помоћнике Градоначелника поставља и разрешава Градоначелник. 
У Градској управи може бити постављено највише пет помоћника Градоначелника. 
Актом о организацији Градске управе утврђује се број помоћника Градоначелника , области за 

које ће бити надлежни, услови и начин постављења и разрешења и друга питања везана за статус и рад 
помоћника Градоначелника. 
 
Акт о организацији Градске управе доноси Скупштина града на предлог Градског већа. 
Актом о организацији Градске управе уређује се организација, делокруг и начин рада Градске управе. 
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе доноси начелник уз сагласност Градског 
већа. 
 

Градска управа у обављању управног надзора може: 
1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 
2) изрећи мандатну казну; 
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети 

захтев за покретање прекршајног поступка; 
4) издати привремено наређење, односно забрану; 
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан; 
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 
 

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана ближе се уређују одлуком 
Скупштине града. 
 

У поступку пред Градском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана 
и правних лица примењују се прописи о управном поступку. 

Градско веће решава сукоб надлежности између Градске управе и других предузећа, 
организација и установа кад на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, 
правних лица или других странака. 

Начелник Градске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих 
јединица. 
 

Послове Градске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 
правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом. 
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О изузећу начелника Градске управе решава Градско веће. 
О изузећу службеног лица у Градској управи решава начелник. 
 
 

VI. Унутрашње организационе јединице - одељења: 
 

 
Градска управа града Лознице  је у складу са чланом 65. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), чланом 71. Статута града Лознице («Службени лист општине 
Лозница», број 19/08) и Одлуком о Градској управи града Лознице («Службени лист града Лознице», 
број 20/08 и 9/09), организована  као јединствена служба коју су у 2010. години чинила 9 одељења, и то: 

1. Одељење за општу управу, 
2. Одељење за финансије и друштвене делатности, 
3. Одељење за привреду, 
4. Одељење за планирање и изградњу, 
5. Одељење локалне пореске администрације, 
6. Одељење за инспекцијске послове, 
7. Одељење за рад органа града и заједничке послове, 
8. Одељење за локални економски развој, 
9. Одељење комуналне полиције. 

 
 Надлежност Градске управе града Лознице је регулисана како Законом о локалној самоуправи 
тако и Одлуком о Градској управи и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Градској управи. 

Укупан број запослених у Градској управи града Лозница на дан 31.12. 2010. години износио је 
166 запослених. 
 

Квалификациона структура запослених.  
 

Ред. 
бр. 

Квалификација 
Запослено 

31.12.2010. год.
Ред.
бр. 

Квалификација 
Запослено 

31.12.2009. год.

1 2 3 1 2 3 

1. ВСС 60 1. ВСС 60 
2. ВШС 17 2. ВШС 20 
3. ССС 68 3. ССС 80 
4. КВ 4 4. КВ 6 
5. НК 17 5. НК 22 

Укупно: 166  Укупно: 188 

 
  

Град Лозница је једна од малог броја локалних самоуправа у Републици Србији која према 
званичној информацији Министарства за државну управу и локалну самоуправу у 2009. години није 
имала вишка запослених. 

Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани, успешнијег 
извршавања послова из утврђеног делокруга одељења, пуне запослености и одговорности радника, могу 
се у оквиру одељења образовати унутрашње јединице (одсеци, службе, групе послова, самостални 
реферати и др.). 
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Одељење за рад органа града и заједничке послове 
 
 
Начелник Одељења:  Драгана Витић, дипл. правник 
 
Опис послова: 

Организује и руководи радом целог одељења. Стара се о правилном, ефикасном и законитом 
раду при извршавању послова који су утврђени Одлуком о Градској управи а односе се на Одељење за 
рад органа и заједничке послове. Прати појаве од интереса за остваривње уставности и законитости 
прописа Скупштине и указује на потребу  усаглашавања аката Скупштине и припрема одговоре за 
оцену уставности појединих одлука. Врши надзор при извршавању послова, координира рад и 
обезбеђује пуну запосленост у раду. Стара се о правилном коришћењу  имовине и средстава рада и 
извршавању свих осталих послова предвиђених законом, Статутом града и актима органа града и 
Градске управе. Сарађује са другим руководиоцима одељења и ради друге послове по налогу начелника 
Градске управе и секретара Скупштине града. 
 

По Одлуци о Градској управи града Лозница ("Службени лист града Лозница", број 20/08) 
Одељење за рад органа града и заједничке послове 

     1.  обавља стручне и административно техничке послове за Скупштину града, градоначелника и 
Градско веће и то: 

•  послове у вези са припремом и одржавањем седница Скупштине града, Градског већа и 
њихових радних тела, 

•  послове обраде и архивирања свих изворних аката о раду Скупштине града, градоначелника и 
Градског већа и њихових радних тела, 

•  благовремено отправљање одлука, закључака и препорука Скупштине града, градоначелника и 
Градског већа, 

•  припремање прописа и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које 
нису у делокругу других одељења, 

•  вођење евиденције и записника о одржаним седницама органа града и радних тела, 
•  стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана,  
•  обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница, 
•  уређивање и издавање Службеног листа града Лозница и вођење регистра градских аката 

објављених у Службеном листу града, 
    •  послове из области радних односа изабраних, постављених именованих и запослених лица; 

     2.  послове протокола и сарадње Града са другим Општинама у земљи и иностранству, послове 
пријема домаћих и страних делегација и друге послове из области протокола и сарадње, имформисање, 
послове анализе и развоја информационог система, стара се о раду рачунарске мреже, оперативних 
система, врши заштиту података, предлаже начин стручног усавршавања, врши обуку корисника, 
израђује и одржава градску WEB презентацију као и послове уноса контроле и ажурирања података; 

3.  обавља послове који се односе на ефикасно и рационално функционисање возног парка, уредно 
достављање поште и циркулације документације, коришћење и одржавање телефонске централе, 
послове економата, умножавање материјала и одржавање копир апарата, противпожарне заштите, 
обезбеђење зграда и опреме, одржавање хигијене, отклањање свих ситних кварова на постојећим 
електро, водоводним, грејним и сличним инсталацијама и остали послови за потребе органа Града и 
Градске управе. 
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Одељење за општу управу 
 
 
Начелник Одељења: Татјана Ђунић, дипл. правник 
 
Опис послова: 

Организује рад одељења и стара се о правилном распореду послова на унутрашње организационе 
јединице, одређује рокове за извршење послова и врши надзор над извршавањем задатака и послова 
организационих јединица (уколико нису самостални у обављању послова по закону). Стара се о 
правилном коришћењу имовине и средстава за рад, стара се о благовременом и законитом решавању 
захтева правних и физичких лица, стара се о изради нацрта и предлога аката и материјала из делокруга 
одељења и врши и друге послове у складу са Законом и датим овлашћењима начелника Градске управе. 
 
Одељење за општу управу обавља следеће послове: 

-  спровођење прописа о локалној самоуправи и унапређење организације рада Градске  управе, 
праћење законитости, ефикасности и ажурности рада Градске управе, 

-  послове пријемне канцеларије и архиве,  
-  вођење бирачких спискова, 
-  оверу потписа, рукописа и преписа, канцеларијско пословање, отпремање поште осим доставе, 
издавање радних књижица, 

-  послове личних стања грађана, вођење матичних књига и књига држављана и издавање уверења 
на основу евиденција које се воде,  

-  пружање правне помоћи, издавање потврда на основу података о којима води службену 
евиденцију, 

-  обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница, 
-  и друге послове у складу са законом.   

  
У оквиру ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ образују се месне канцеларије као посебне 

организационе јединице и то: 

1. Месна канцеларија Бања Ковиљача, са седиште у Бањи Ковиљачи, 
        за насељена места Бања Ковиљача и Горња Ковиљача, 

2. Месна канцеларија Зајача, са седиштем у Зајачи,  
         за насељена места Пасковац, Зајача и Горња Борина, 

3. Месна канцеларија Воћњак, са седиштем у Воћњаку,  
    за насељена места Воћњак и Тршић, 
4. Месна канцеларија Брезјак, са седиштем у Брезјаку,  
    за насељена места Брезјак, Горње Недељице, Доње Недељице и Слатину, 
5. Месна канцеларија Клупци, са седиштем у Клупцима,  

         за насељено место Клупци, 
6. Месна канцеларија Коренита, са седиштем у Коренити,  
    за насељено место Коренита, 
7. Месна канцеларија Липница, са седиштем у Липници,  
    за насељена места Липница и Грнчара, 
8. Месна канцеларија Драгинац, са седиштем у Драгинцу,  
    за насељена места Драгинац, Јаребице, Рибарице, Симино Брдо и Филиповићи, 
9. Месна канцеларија Брадић, са седиштем у Брадићу, 
10. Месна кацнеларија Горњи Добрић, са седиштем у Горњем Добрићу, 
11. Месна канцеларија Велико Село, са седиштем у Великом Селу,  
      за насељена места Велико Село и Брњац, 
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12. Месна канцеларија Доња Бадања, са седиштем у Доњој Бадањи,  
      за насељена места Доња Бадања и Доња Сипуља, 
13. Месна канцеларија Текериш са седиштем у Текеришу,  
      за насељена места Текериш, Помијача, Трбосиље и Горња Сипуља, 
14. Месна канцеларија Јошева, са седиштем у Јошеви,  
      за насељена места Јошева, Каменица и Милина, 

 15. Месна канцеларија Јадранска Лешница, са седиштем у Јадранској Лешници,  
      за насељено место Јадранска Лешница, 

 16. Месна канцеларија Липнички Шор, са седиштем у Лишничком Шору,  
      за насељена места Липнички Шор и Козјак, 
17. Месна канцеларија Лешница са седиштем у Лешници,  
      за насељена места Лешница, Јелав и Стража, 

 18. Месна канцеларија Лозничко Поље, са седиштем у Лозничком Пољу,  
      за насељено место Лозничко Поље, 
19. Месна канцеларија Ново Село, са седиштем у Новом Селу,  
      за насељено место Ново Село, 

 20. Месна канцеларија Чокешина, са седиштем у Чокешини,  
      за насељено место Чокешина, 

 21. Месна канцеларија Горња Бадања, са седиштем у Горњој Бадањи,  
      за насељена места Горњу Бадању и Југовићи, 

 22. Месна канцеларија Доњи Добрић, са седиштем у Доњем Добрићу,  
      за насељено место Доњи Добрић, 

 23. Месна канцеларија Ступница, са седиштем у Ступници,  
      за насељено место Ступница, 

 24. Месна канцеларија Цикоте, са седиштем у Цикотама,  
      за насељена места Цикоте и Шурице, 

            25. Месна канцеларија Руњани, са седиштем у Руњанима,  
      за насељено место Руњани. 
 

Месне канцеларије врше послове који се односе на: 

-  пријем поднесака за Градску управу и њихово достављање, 
-  вођење матичних књига, 
-  вођење бирачких спискова, 
- овера потписа, преписа и рукописа и узимање изјава грађана по замолницама надлежних 
органа, 

- издавање уверења о чињеницама о којима воде службену евиденцију као и уверења о 
чињеницама о којима се не води службена евиденција код Градске управе када је издавање тих 
уверења прописано законом, 

-  пријем, завођење и експедиција поште и 
- друге послове у оквиру своје надлежности које им се Законом, Статутом или Одлукама 
Скупштине града повере. 

У вршењу послова и задатака које обављају, месне канцеларије остварују сарадњу са другим 
органима, стручним службама и месним заједницама. 
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Одељење за финансије и друштвене делатности 
 
 
Начелник Одељења: Мирослав Митровић, дипл. економиста 
 
Опис послова: 

Организује, обједињава и усмерава рад у оквиру одељења, учествује у планирању, припреми и 
изради Нацрта буџета града, учествује у билансирању јавних средстава и јавних издатака буџета града, 
учествује у микроекономској и финансијској анализи јавних средстава у функцији финансирања јавних 
потреба града, пружа стручну помоћ у финансијским  пословима директних корисника буџетских 
средстава које се односе на учешће у припреми и извршавању финансијских планова. Учествује у 
припреми одлука за остваривање изворних јавних прихода и праћење њиховог спровођења, пружа 
стручну помоћ и распоређује послове на извршење по службама. Доноси решења и друга акта у складу 
са Законом и даје сагласност на преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у 
износу од 5% вредности апропријације за расход чији се умањује. Обавља и друге послове по налогу 
начелника Граске управе. 

 
Одељење за финансије и друштвене делатности обавља следеће послове: 

а) Послове финансијске службе за органе Града: Скупштину града, Градоначелника,    

    Градско већа, Градску управу и за јавно правобранилаштаво, и то: 

               -  билансирање јавних средстава и јавних издатака буџета Града, 
                        - учествује у припреми одлука за остваривање изворних јавних прихода и праћење 

њиховог спровођења, 
                        -  макроекономску и фискалну анализу јавних средстава у функцији финансирања јавних 

потреба Града, 
               -  планирање, припрему и израду буџета Града, 

-  финансијско рачуноводставене послове директних корисника буџетских средстава 
који се односе на учешћа у у припреми финансијских планова и завршних рачуна 
буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћеања са 
аспекта уговорних обавеза и наменског коришћања средстава 

                        -  благајничко пословање, вођења пословних књига и других евиденција по корисницима, 
усаглашавање потраживања и обавезе  

            б)  Послове трезора Града и то: 

                -  финансијско планирање, 
                -  управљане средствима на консолидованом рачуну трезора Града, 
                -  управљање дугом, 
                -  буџетско рачуноводство и извештавање, 
                        - контролу расхода, која обухвата управљање процесима  одобравања преузимања 

обавеза, проверу пријама добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџeтских 
средстава 

           в) У области дечје, социјалне и примарне здравствене заштите: 

             -  утврђивање права на дечји додатак, 
             -  утврђивање и обрачун и исплата породиљског права, 
             -  утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних инавалида рата, 
             -  накнаде борачко-инвалидских права, 
             -  социјална заштита и социјална политика, 
             -  социјалне и примарне здравствене заштите, 
             -  послови у вези статуса избеглих и прогнаних лица 
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г) У области друштвених делатности,омладине и спорта:  

-  послови праћења рада, текућег одржавања образовних установа, 
-  послови инспекцијског надзора, 
-  послови праћења културног стваралаштва и програмског рада, 
-  послови сарадње са спортским организацијама и њихово финансирање, 
-  праћење одржавања спортских објеката, 
-  сарадња са верским заједницама 

У одељењу се врше стручни послови спровођења јавних набавки за потребе органа Града и 
послови који се односе на финансијско пословање месних заједница (комплетирање, ликвидирање, 
контирање и књижење документације) и друге  књиговодствено финансијске послове  за потребе 
месних заједница у складу са Законом и Стаутом. 

 
 

Одељење за привреду 
 
 
Начелник Одељења: Милутин Станимировић, дипл. инг. пољопривреде 
 
Опис послова: 

Представља и руководи радом одељења, организује и обезбеђује услове за обављање послова и 
задатака из делокруга рада одељења, стара се и одговоран је за ажурно ефикасно и законито 
извршавање послова и задатака, остварује сарадњу са другим органима, организацијама и заједницама, 
стара се о правилном коришћењу имовине и средстава за рад, стара се о правилном распореду послова, 
о пуној запослености и о испуњавању радних дужности радника, о стручном усавршавању радника.  

Доноси решења у управном поступку а по потреби овлашћује и друге раднике у одељењу за 
вршење одређених послова у управним стварима, врши и друге послове утврђене Законом и општим 
актима. 
 
 
Одељење за привреду обавља следеће послове који се односе на:       

- вршење послова Градске  управе који се односе на индустрију, рударство, енергетику, 
електропривреду, снабдевање и трговину, грађевинарство (осим управних послова), саобраћај 
и везе, туризам и угоститељство, пољопривреду, ветеринарство, шумарство, лов, риболов, 
водопривреду, противградну заштиту, занатство, техничке услуге, аграр и рурарни развој, 

-  уређење пољопривредног земљишта, 

-  врши поверене послове везане за регистрацију приватних предузетника у складу са законом, 

- прати стање и проблеме у јавним предузећима и установама и предлаже Градоначелнику, 
Градском већу и Скупштини града начин решавања истих, 

-  припремање нацрта, прописа и других аката које доноси Скупштина града и њени органи из 
области привреде, 

-  стручне послове који се односе на развојне планове града, 
- послове подстицаја предузетништва  малих и средњих предузећа  у складу са законом  и 
одлукама  Скупштине града, 

- вршење стручних послова на организовању и коришћењу робних резерви Града, као и око     
удруживања и управљања средствима заједничких резерви формираних у Граду, 

-  обављању послова у вези са проценом штета од елементарних непогода, сачињавању извештаја 
и сводних биланса о висини штета насталих услед ових непогода, 
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-  праћење и анализирање кретања цена, дејства мера економске политике у области цена, као и 
спровођење закона и других прописа којима се утврђују односи у области цена, 

-  предлаже мере непосредне контроле цена и начин спровођења истих, 
- организовање и спровођење статистичког истраживања, прикупљање података о раду, 
анализира статистичке податке и о томе израђује одређене информације, извештаје, билтене и 
друге материјале, обавља и друге статистичке послове од интереса за Град, 

-  и друге послове у складу са законом. 
 
 
 

Одељење за планирање и изградњу 
 
 
Начелник Одељења: Владан Трипковић, дипл. инг. грађевинарства 
 
Опис послова: 

Руководи радом одељења, организује законитост и ефикасност вршења послова и радних 
задатака, стара се о извршавању закључака и одлука Скупштине града, градоначелника и Градског већа, 
њихових органа и тела, сарађује са главним архитектом и градским менаџером, дужан је да се 
придржава налога и упустава начелника Градске управе, лично је одговоран градоначелнику и 
начелнику Градске управе за свој рад и за законит и благовремен рад одељења, стара се о правилном 
распореду послова, о пуној запослености и испуњавању дужности радника у одељењу, остварује 
сарадњу са другим органима и организацијама. Врши и друге послове утврђене законом и другим 
општим актима. 

Одељење за планирање и изградњу обавља следеће послове који се односе: 

а) У области урбанизма: 

-  стручне послове који се односе на праћење, обраду и анализирање података и елемената који 
су неопходни за стручну припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких 
планова, 

- административне и друге послове за потребе Скупштине града, Градског већа, Главног 
архитекте, Комисије за планове, Савета за урбанизам и комуналне делатности, Савета за 
здравље и  заштиту животну средину и других органа и тела Града, 

-  издавање обавештења о намени катастарских парцела у складу са урбанистичким плановима, 
-  издавање аката о урбанистичким условима и извода из урбанистичких планова, 
- одобрава заузимање јавних површина за обављање пословне делатности, постављање 
рекламних паноа и урбаног мобилијара, 

-  издаје потврде о усклађености изграђених темеља са главним пројектом, 
-  усаглашености техничке документације са издатим актом или изводом из урбанистичког плана, 
-  oбављање геодетских послова у складу са Законом о планирању и изградњи, 
- друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи и другим прописима из ове 
области. 

б) У области грађења обавља послове који се односе на: 

- извођење припремних радова, 
- одобрења за изградњу, 
- пријаву почетка извођења радова, 
- обавештење о завршетку израде темеља, 
- технички преглед и употебну дозволу, 
- изградњу помоћног објекта,адаптацију и санацију објекта, 
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- инвестиционо одржавање објекта,  
- текуће одржавање објекта, 
- промену намене објекта (дела објекта) без извођења радова, 
- рушење објекта због дотрајалости и оштећења, 
- потврду плана посебног дела зграде(етажирање), 
- легализацију бесправне градње, 
- вођење статистичких података за потребе Републичког завода за статистику, 
- вођење техничке архиве, 
- вршење прегледа  и контроле техничке документације поднете у поступку пријаве почетка 
радова, 

-   и  друге послове у складу са законским прописима из ове области 

в) У области имовинско-правних и комунално-стамбених послова обављају се послови који се односе 
на: 

-  идентификација и евиденција имовине над којом град има право управљања и коришћења, 
-  откуп станова у власништву града, 
-  обављање стручних послова око одређивања назива улица и тргова,  
- решавање у првом степену и предметима експропријације и административног преноса 
земљишта, 

-  решавање по захтевима странака за деекспропријацију земљишта ранијих корисника,  
-  послови у области национализације и денационализације, 
-  послови на издавању уверења из области аграрне реформе, 
-  доделу земљишта на привремено коришћење у закуп, 
-  на утврђивању права коришћења земљишта ранијим корисницима, 
-  решење по захтевима  за престанак права коришћења земљишта, 
-  решавање по захтевима за исправку граница катастарских парцела, 
-  издавање тапија, 
- обављање стручних послова Комисија (враћање земљишта, легализација, станбени односи, 
називи улица и тргова и сл.) 

-  издавање решења којима се одобрава раскопавање јавних површина, 
-  послови ексхумације и сл. 
-  послови у упоступку враћања утрина, 
-  послови који произилазе из Закона о одржавању станбених зграда, 
-  решавање у првостепеном управном поступку исељења бесправно усељених лица из станова и 
заједничких просторија, 

- издавање потврда и уверења из евиденције овог одељења у складу са важећим законским 
прописима, 

-  пријем странака по предметима  из делокруга обог одељења, 
-  одлучивање у поновном поступку по свим поништеним решењима из области урбанизма и из 
делокруга Одсека, 

-  припремање месечних, тромесечних и годишњих извештаја о раду из свог делокруга, 
-  израда програма рада, 
-  припремање  аналитичко информативних материјала и нацрта  грдаских прописа  из комуналне 
деклатности, 

-  и  друге послове у складу са законским прописима из ове области 

г) У области заштите животне средине обавља  послове који се односе на: 

- праћење стања и анализирање појава и кретања у области заштите и унапређивања животне 
средине на територији града, 

- припрему нацрта и предлога средњорочних и годишњих програма из области  заштите и 
унапређења животне средине и стара се о њиховој реализацији, 
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-  координацију рада Савета за заштиту животне средине и усмеравање активности по питањима 
заштите и унапређевање животне средине  са предузећима, месним заједницама, васпитно-
образовним установама и средствима информисања, 

- припрему извештаја и информација о резултатима мерења и контроле степена загађености 
животне средине на средини на територији Града, 

            - припрему еколошких билтена, аналитичко информативних материјала за Градоначелника и 
Градско веће, 

            -  учешће у изради нацрта градских прописа из области заштите и унапређења животне средине, 
            -  припрему решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, 
            -  припрему решења о одређивању обима и садржаја студије, 

-  припрему решења о давању сагласности или одбијању давања сагласности на студију о 
процени утицаја на животну средину за пројекте у области привреде, индустрије, саобраћаја и 
др., 

            -  организацију и вођење јавне презентације и јавне расправе, 
- учешће у раду Техничке комисије за оцену Студије и сарадњу са научним и стручним 
организацијама у поступку процене утицаја на животну средину, 

            -  давање мишљења за израду Извештаја о Стратешкој процени утицаја, 
            -  оцену Извештаја о Стратешкој процени утицаја, 
            -  спровођење поступка издавања интегрисане дозволе, 

-  и друге послове везане за заштиту животне средине у складу са важећим законским прописима 
и подзаконским актима. 

 
 

Одељење за инспекцијске послове 
 

Начелник Одељења: Ђуро Мијаиловић, дипл. инг. пољопривреде 

 

Опис послова: 

Руководи радом одељења, организује и обезбеђује услове за обављање послова и задатака из 
делокруга рада одељења, стара се и одговоран је за ажурно, ефикасно и законито извршавање послова и 
задатака, остварује сарадњу са другим одељењима, одлучује у складу са актима Градске управе о 
правима, дужностима и одговорностима радника у одељењу у вршењу послова и задатака, стара се о 
правилном распореду послова и о стручном усавршавању радника, издаје налог и стара се о правилном 
распореду и коришћењу службених путничких возила. Врши друге послове утврђене законом и општим 
актима. 
 
Одељење за инспекције обавља следеће послове: 

 вршeње послове Градске управе који се односе на обављање управног надзора над 
применом закона и других прописа чије је извршење поверене Граду и општих аката 
Скупштине града из делокруга инспекцијског надзора у области: 

 

- Грађевинарства 

 надзор над применом одредаба Закона о планирању и изградњи и других прописа донетих 
на основу закона којима се уређују питања од значаја за изградњу објеката. 
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- Комуналне делатости 

 надзор над спровођењем одредаба закона и општих аката Скупштине града којима се 
уређују комуналне делатности индивидуалне и заједничке комуналне потрошње. 

- Саобраћаја 

 надзор над спровођењем одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају и одлука 
Скупштине града којима се уређују путеви (локални и некатегорисани), ауто такси превоз, 
јавни превоз у линијском, градском и ванлинијском превозу путника и ствари. 

- Заштите животне средине 

 надзор над спровођењем одредаба Закона о заштити животне средине у области заштите 
ваздуха од загађења и заштите од буке.  

 и друге послове инспекцијског надзора у складу са законом. 
 
 

Одељење локалне пореске администрације 
 

 
Начелник Одељења: Светлана Зарић, дипл. економиста 

 
Опис послова: 

Руководи радом одељења. Организује и прати континуирано, благовремено и ефикасно 
извршавање послова из делокруга одељења у складу са прописима. Пружа потребну стручну помоћ у 
извршавању најсложенијих послова из делокруга одељења. Одговоран је за благовремено, правилно и 
законито обављање послова из делокруга одељења. Пружа потребну стручну помоћ у извршавању 
најсложенијих послова из делокруга одељења. Обавља и друге послове по налогу начелника Градске 
управе. 

 
Одељење локалне пореске администрације обавља следеће послове: 

-  води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о 
правима и обавезама пореских обвезника, а нарoчито: 

-  води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу података 
из Јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа; 

- врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није 
прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; 

- врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и 
правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода  у складу са 
законом; 

-  врши обезбеђење напалате локалних јавних прихода  у складу са законом; 
-  врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у 
складу са законом; 

- води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против 
управних аката донетих у пореском поступку; 

-  примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе; 
-  води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима; 
-  планира и спроводи обуку запослених; 
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-  пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих 
произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом 
понашања запослених у локалној саноуправи; 

- по службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу 
послова из своје надлежности, а који су од значаја за утврђивање или контролу правилности 
примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска управа; 

-  обезбеђује примену прописа и слободном приступу информација од јавног значаја; 
-  врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; 
-  обавља и друге послове у складу са законом. 
 
 
 

Одељење за локални економски развој 
 
 
Начелник Одељења: Љиљана Николић, дипл. инг. пољопривреде 
 
Опис послова: 

Руководи радом одељења. Организује и прати континуирано, благовремено и ефикасно 
извршавање послова из делокруга одељења у складу са прописима. Пружа потребну стручну помоћ у 
извршавању најсложенијих послова из делокруга одељења. Одговоран је за благовремено, правилно и 
законито обављање послова из делокруга одељења. Пружа потребну стручну помоћ у извршавању 
најсложенијих послова из делокруга одељења. Обавља и друге послове по налогу начелника Градске 
управе. 

Одељење за локални економски развој обавља следеће послове: 

а) У области локално економског развоја: 

-  привлачење инвестиција и логистика инвеститорима који се лоцирају у Граду, 
-  интензивна сарадања са приватним сектором што подразумева сталне контакте,  анализе и рад 
на побољшању повољног пословног окружења, 

-  сарадња са републичким институцијама, другим општинама и градовима, владиним и 
невладиним организацијама, 

-  сарадња  са  донаторима и припрема пројеката за донаторске и друге фондове, 
-  маркетинг Града у циљу развоја привреде и привлачења инвестиција, 
- даје мишљење на акте којима се посредно или непосредно утиче на политику привлачења 
инвестиција и унапређење привредног развоја, 

- учествује у изради аката који могу имати утицаја на привлачења инвестиција и унапређење 
привредног развоја, 

-  промовише концепт предузетништва и приватно-јавног партнерства, 
-  сарадња са  другим одељењима градске управе, јавним предузећима и установама на 
реализацији пројеката, 

-  израда базе података, 
-  учествовање и сарадња у процесу приватизације, 
-  обавља друге послове у складу са законом  који ће допринети локалном економском развоју у 
области развоја привреде, пољопривреде и туризма. 

б) У области рада са младима: 

-  спроводи утврђену политику за младе и предлаже мере за њено унапређење, 
- непосредно врши стручне послове у домену унапређења омладинске политике (припрема 
предлога аката, предлагање подстицајних мера за унапређење омладинске политике, давање 
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мишљења на акте којима се посредно или непосредно утиче на унапређења омладинске 
политике), 

-  прати стање везано за потребе и проблеме младих у локалној заједници, 
- води базу података организација младих (невладине организације, неформалне групе, 
подмлатци политичких партија), 

- сарађује са надлежним министарствима, другим државним институцијама као и удружењима 
грађана и формалним и неформалним удружењима младих које се баве питањима младих, 

- обезбеђује сарадњу локалне заједнице са школама, спортским и другим организацијама и 
клубовима; 

-  врши организовање креативних и едукативних радионица за младе, 
-  организује културне манифестације посвећене афирмацији културе и образовања младих, 
-  остварује комуникацију са одговарајућим међународним организацијама и институцијама, као 
и представницима организација младих из дијаспоре, 

-  ажурира информације на сајту града  везано за питање младих, 
- у сарадњи са градским јавним институцијама организује изложбе, филмске пројекције и 
књижевне вечери као и спортска такмичења, 

-  друге послове у складу са законом. 
 
 

Одељење комуналне полиције 
 
 
Начелник Одељења: - 
 
Одељење комуналне полиције обавља послове који се односе на: 

 -  одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; 
-  вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне 
и других делатности из надлежности града; 

-  остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу 
са законом и прописима града; 

-  заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката 
од значаја за град; 

- подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, 
очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града. 

 Одржавањем комуналног реда сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: 
снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања 
комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; 
превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених 
пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног 
времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других 
јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.  
 Одељење комуналне полиције пружа помоћ у извршењима (асистенција), надлежним органима 
града, као и предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке Скупштине града 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака (у даљем тексту: овлашћене 
организације), када по оцени надлежног органа Града или овлашћене организације постоје претпоставке 
да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства комуналних полицајаца или 
употребе средстава принуде, предузима хитне мере заштите животне средине, заштите од елементарних 
и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града и врши спасилачке 
функције  у случају опасности изазване елементарним непогодама и другим облицима угрожавања, 
сарађује са грађанима, сарађује са градским инспекцијским службама, а та сарадња нарочито обухвата: 
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међусобно обавештавање, размену информација, пружање непосредне помоћи и предузимање 
заједничких мера и активности од значаја за обављање послова комуналне полиције и градских 
инспекцијских служби, сарађује са полицијом и обавља друге послове из своје надлежности у складу са 
законом, одлукама Града и другим актима. 
 У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има овлашћења утврђена 
законом. 
 Одељење комуналне полиције води евиденције поднетих пријава, петиција и предлога грађана, 
поднетих притужби на рад комуналних полицајаца, употребљених средстава принуде и других 
примењених овлашћења према лицима, привремено одузетих предмета, службених легитимација, 
опреме и средстава. 
 
 
 

VII. Шематски приказ Градске управе 
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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 129/07), члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/09 и 
74/10) и члана 40. Статута града Лознице („Службени лист града Лозница“, број 19/08), а на предлог 
Градског већа, Скупштина града Лознице на 19. седници одржаној дана 24. децембра 2010.године, 
донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

 
I. ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Лознице за 2011. 
годину, његово извршавање, обим задуживања, коришћење сопствених прихода, права и обавезе 
корисника буџетских средстава. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице за 2011. годину (у даљем тексту: 
„буџет“), састоје се од:  

А. Рачун прихода и расхода буџета Града Лознице 

  Приходи из 
буџета 

Други 
извори 

Укупно 

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 1,176,662,000  143,865,000 1,320,527,000 
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1,501,454,000  148,385,000 1,649,839,000 
Буџетски дефицит -324,792,000  -4,520,000 -329,312,000 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 
јавних политика) 

0  9,880,000 9,880,000 

Укупан фискални дефицит -324,792,000  -14,400,000 -339,192,000 
 
Б. Рачун финансирања буџета Града Лознице 

 Приходи из 
буџета 

Други 
извори 

Укупно 

Примања од задуживања 254,699,000 0  254,699,000 
Примања од продаје финансијске имовине  0 4,000,000  4,000,000 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(домаће ХОВ) 

 

Нето финансирање 254,699,000 4,000,000  258,699,000 
РЕЗУЛТАТ -70,093,000 -10,400,000  -80,493,000 
Неутрошена средства из ранијих година 57,393,000 10,400,000  67,793,000 
Неутрошена средства од приватизације из 
претходних година  

12,700,000   12,700,000 
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Примања буџета утврђена су у следећим износима: 

 Eкономскa  
класификацијa 

Приходи из 
буџета 

Други 
извори 

Укупно 

УКУПНА ПРИМАЊА 1,176,662,000 143,865,000  1,320,527,000 
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 71 612,276,000 0  612,276,000 
  1.1. Порез на доходак грађана 7111 398,676,000 0  398,676,000 
  1.2. Порез на фонд зарада 7121 0 0  0 
  1.3. Порез на имовину 713 129,400,000 0  129,400,000 
  1.4. Порез на добра и услуге 714 66,081,000 0  66,081,000 
  1.5. Други порези 716 18,119,000 0  18,119,000 
2. ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  73 403,300,000 39,788,000  443,088,000 
    - Текуће донације од иностраних 
држава 

7311 0 10,000  10,000 

    - Текуће донације од међународних 
организација 

7321 0 10,000  10,000 

 - Капиталне донације од иностраних 
држава 

7312 10,700,000 0  10,700,000 

 - Текући трансфери од других нивоа 
власти 

7331 392,600,000 39,768,000  432,368,000 

3. ДРУГИ ПРИХОДИ 74 160,886,000 100,877,000  261,763,000 
 - Приходи од имовине 741 51,787,000 0  51,787,000 
 - Приходи од продаје добара и услуга 742 97,049,000 97,775,000  194,824,000 
 - Новчане казне и одузета имовинска 
корист 

743 10,700,000 0  10,700,000 

 - Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица 

744 0 3,102,000  3,102,000 

 - Мешовити и неодређани приходи 745 1,350,000 0  1,350,000 
4. МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

77 200,000 0  200,000 

5. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

8 0 3,200,000  3,200,000 

Издаци буџета утврђени су у следећим износима:  

 Eкономскa  
класификацијa 

Из буџета 
Други 
извори 

Укупно 

УКУПНИ ИЗДАЦИ 1,501,454,000 148,385,000  1,649,839,000 
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1,187,685,000 134,238,000  1,321,923,000 
  1.1. Расходи за запослене  41 307,200,000 62,598,000  369,798,000 
Плате запослених 411 247,080,000 49,117,000  296,197,000 
Доприноси на терет послодавца 412 44,300,000 8,800,000  53,100,000 
Остали расходи за запослене 413 до 417 15,820,000 4,681,000  20,501,000 
  1.1. Расходи за куповину роба и 
услуга 

42 422,755,000 65,806,000  488,561,000 

  1.2.  43 0 1,050,000  1,050,000 
  1.3. Расходи по основу отплате 
камата 

44 2,200,000 80,000  2,280,000 

Расходи по основу отплате камата 
на домаће кредите 

441 1,800,000 80,000  1,880,000 

Расходи по основу отплате камата 
на стране кредите 

442 0 0  0 

Пратећи трошкови задуживања 444 400,000 0  400,000 
  1.4. Субвенције 45 153,144,000 0  153,144,000 
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 Eкономскa  
класификацијa 

Из буџета 
Други 
извори 

Укупно 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

4511 48,170,000 0  48,170,000 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

4512 86,450,000 0  86,450,000 

Текуће субвенције приватним 
предузећима 

4541 18,524,000 0  18,524,000 

Капиталне субвенције приватним 
предузећима 

4542 0 0  0 

  1.5. Дотације међународним 
организацијама 

462 0 0  0 

  1.6. Трансфери осталим нивоима 
власти 

463 179,893,000 0  179,893,000 

Текући трансфери нивоу Републике 4631 156,163,000 0  156,163,000 
Капитални трансфери нивоу 
Републике 

4632 23,730,000 0  23,730,000 

Остали трансфери 464- 465 11,936,000 0  11,936,000 
  1.7. Социјална заштита из буџета 47 25,545,000 0  25,545,000 
Социјална заштита 25,545,000 0  25,545,000 
  1.8. Остали текући расходи 48 и 49 85,012,000 4,704,000  89,716,000 
Дотације невладиним 
организацијама 

481 43,041,000 450,000  43,491,000 

Порези, обавезне таксе и казне 482 1,113,000 4,154,000  5,267,000 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова; 

483 19,558,000 100,000  19,658,000 

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних 
непогода или других природних 
узрока; 

484 3,000,000 0  3,000,000 

Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

485 300,000 0  300,000 

Средства резерве 49 18,000,000 0  18,000,000 
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 313,769,000 14,147,000  327,916,000 
Зграде и грађевински објекти 511 271,785,000 10,340,000  282,125,000 
Машине и опрема 512 32,284,000 1,766,000  34,050,000 
Остала основна средства 513 2,000,000 0  2,000,000 
Нематеријална имовина 515 2,700,000 100,000  2,800,000 
Залихе робе за даљу продају 523 0 1,941,000  1,941,000 
Земљиште 541 5,000,000 0  5,000,000 

Отплата дуга и набавка финансијске имовине:   

 Eкономскa  
класификацијa

Приходи из 
буџета 

Други 
извори 

Укупно 

Издаци по основу отплате дуга и набавке 
финансијске имовине 

0 9.880.000  9.880.000 

1. ОТПЛАТА ДУГА  61 0 0  0 
   1.1. Отплата дуга домаћим 
кредиторима 

611 0 0  0 

   1.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 0  0 
2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ  
   ИМОВИНЕ 

62 0 9.880.000  9.880.000 
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Члан 2. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 
324.792.000 динара, обезбедиће се задуживањем и из неутрошених средстава из претходних година. 

Члан 3. 

Град Лозница ће се, у 2011. години задужити до износа од 254,699,000 динара, и то ради 
финасирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету за 2011. годину. 

Члан 4. 

Град Лозница пријавио је пројекте за Национални инвестициони план за 2011. годину, уз обавезу 
да обезбеди суфинансирање у износу од 35% од предрачунске вредности инвестиције (са  ПДВ-ом), и 
то: 

РБ 
Назив пројекта 

Предрачунска вредност 
инвестиције 

1. Реконструкција улице Босанска  ( Лозница- Вискозин хотел) 28,500,000
2. Реконструкција дела улице Филипа Кљајића Лозница 47,200,000
3. Хидротехничка инфраструктура дела улице: Вискоза хотел-ул.Републике 

Српске 
55,000,000

4. Реконструкција пута Лозница-Бања Ковиљача-2.фаза 52,000,000
5. Реконструкција дела улице Марка Радуловића у Лозници 55,000,000
6. Реконструкција дела улице Милоша Поцерска у Лозници 23,500,000
7. Улица Планирана 2 16,500,000
8. Изградња улице Планирана 7 на Лагатору 9,746,800
9. Изградња новог вртића на Лагатору у Лозници-Завршна III фаза изградње 

новог вртића на Лагатору 
38,548,000

10. Адаптација,опремање и модернизација на непокретном културном добру-
згради Вуковог дома културе-трећа фаза 

6,813,416

 Укупно: 332,808,216

Средства за суфинансирање пројеката наведених у ставу 1. овог члана распоређују се у Посебном 
делу ове одлуке: 

- Пројекти од броја 1.) до закључно са 8.) на Разделу 3. Глава 3.10 Локални економски развој, а 
истима ће управљати ЈП за управљање грађевинским земљиштем „Град“ Лозница; 

- Пројекат под редним бројем 9) на Разделу 3. Глава 3.1 функција 911 предшколско образовање, 
а истим ће управљати Предшколаска установа „Бамби“ Лозница и 

- Пројекат под редним бројем 10) на разделу 3. Глава 3.4.1 Функција 820, а истим ће управљати 
Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница. 

 
 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 5. 

Средства буџета у износу од 1.501.454.000 динара и средства прихода из изворних активности 
директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 158.265.000 динара исказана 
у колони 7 - Издаци из додатних прихода органа, распоређују се по корисницима, и то: 
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ОПИС 
Средства 
буџета за 

2011. 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 
.     
1     ОРГАНИ ГРАДА: 

Градоначелник, заменик 
градоначелника и Градско 
веће 

    

           
  110   Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

    

   411 Плате и додаци запослених 8,400,000  8,400,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,520,000  1,520,000

   415 Накнаде трошкова за 
запослене 

80,000  80,000

   421 Стални трошкови 330,000  330,000
   422 Трошкови путовања 360,000  360,000
   423 Услуге по уговору 3,195,000  3,195,000
     Извори финансирања за 

раздео 1.: 
    

   01 Приходи из буџета 13,885,000 0 13,885,000
     Укупно за раздео 1.: 13,885,000 0 13,885,000
           

2     ОРГАНИ ГРАДА: 
СКУПШТИНА ГРАДА 

    

  110   Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

    

   411 Плате и додаци запослених 
Средства ове апропријације 
намењена су за плате 
председника Скупштине, 
секретара Скупштине и 
његовог заменика.  

4,400,000  4,400,000

   412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

790,000  790,000

   415 Накнаде трошкова за 
запослене 

30,000  30,000

   417 Накнаде одборницима 5,600,000  5,600,000
   421 Стални трошкови 108,000  108,000
   422 Трошкови путовања 180,000  180,000
   423 Услуге по уговору 2,721,000  2,721,000
   472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
200,000  200,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 
.     

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

1,000,000  1,000,000

     Извори финансирања за 
раздео 2: 

    

   01 Приходи из буџета 15,029,000 0 15,029,000
     Укупно за раздео 2: 15,029,000 0 15,029,000

3 3.00    ГРАДСКА УПРАВА     
  130   Опште услуге     
   411 Плате и додаци запослених 120,000,000 1,100,000 121,100,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
21,480,000 197,000 21,677,000

   413 Накнаде у натури 490,000  490,000
   414 Социјална давања 

запосленима 
3,200,000  3,200,000

   415 Накнаде за запослене 2,500,000 110,000 2,610,000
   421 Стални трошкови 23,305,000 5,000 23,310,000
   422 Трошкови путовања 1,375,000  1,375,000
   423 Услуге по уговору 8,665,000  8,665,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

3,790,000  3,790,000

   426 Материјал 11,380,000 55,000 11,435,000
   465  Остале донације, дотације и 

трансфери. 
1,000  1,000

   482 Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

100,000  100,000

   483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских 
тела 

19,500,000  19,500,000

   485 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

300,000  300,000

   511  Зграде и грађевински 
објекти 
за реализацију програма 
подршке грађевини 

3,116,000  3,116,000

   512  Машине и опрема 5,000,000  5,000,000
   515  Нематеријална имовина 750,000  750,000
     Извори финансирања за 

функцију 130: 
    

   01 Приходи из буџета 224,952,000 0 224,952,000
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
0 1,467,000 1,467,000
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     Укупно за функцију 130: 224,952,000 1,467,000 226,419,000
           
  160   Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 
месту  

    

   499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 18,000,000 0 18,000,000
     Стална резерва 1,000,000   1,000,000
    Текућа резерва 17,000,000   17,000,000
     Извори финансирања за 

функцију 160: 
    

   01 Приходи из буџета 18,000,000 0 18,000,000
     Укупно за функцију 160 18,000,000 0 18,000,000
           
  250   Одбрана некласификована 

на другом месту  
    

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

570,000  570,000

     Извори финансирања за 
функцију 250: 

    

   01 Приходи из буџета 570,000 0 570,000
     Укупно за функцију 250: 570,000 0 570,000
      
  320   Услуге противпожарне 

заштите 
    

   423 Услуге по уговору 200,000  200,000
   426 Материјал 

гориво 
300,000  300,000

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

1,000  1,000

   484 Накнада штете за повреде 
или штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока 

3,000,000  3,000,000

     Извори финансирања за 
функцију 320: 

    

   01 Приходи из буџета 501,000 0 501,000
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
3,000,000  3,000,000

     Укупно за функцију 320: 3,501,000 0 3,501,000
           
  170   Управљање јавним дугом     
   441  Отплата домаћих камата 1,800,000  1,800,000
   444  Пратећи трошкови 

задуживања. 
400,000  400,000
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     Извори финансирања за 
функцију 170: 

    

   01 Приходи из буџета 2,200,000 0 2,200,000
     Укупно за функцију 170 2,200,000 0 2,200,000
           
  830   Услуге емитовања и 

издаваштва 
    

   423 Услуге по уговору 3,312,000  3,312,000
   454 

 
 
 

 Субвенције приватним 
предузећима. 

5,600,000 0 5,600,000

   4541 Субвенције приватним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

5,600,000  5,600,000

     Извори финансирања 
зафункцију 830: 

    

   01 Приходи из буџета 8,912,000 0 8,912,000
     Укупно за функцију 830: 8,912,000 0 8,912,000
     Извори финансирања:     
   01 Приходи из буџета 255,135,000 0 255,135,000
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
0 1,467,000 1,467,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

3,000,000 0 3,000,000

     Свега: 258,135,000 1,467,000 259,602,000
 3.1.    СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И 

ЗДРАВСТВО  
    

  010   Класа 010 - Болест и 
инвалидност: 

    

   481 Донације невладиним 
организацијама  

2,840,000  2,840,000

     Извори финансирања за 
функцију 010: 

    

   01 Приходи из буџета 2,840,000 0 2,840,000
     Укупно за функцију 010 2,840,000 0 2,840,000
           
  020   Класа 020 - Старост:     
   463 Трансфери осталим 

нивоима власти 
1,894,000 0 1,894,000

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

1,894,000 0 1,894,000
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   472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

2,000,000  2,000,000

     Извори финансирања за 
функцију 020: 

    

   01 Приходи из буџета 3,894,000 0 3,894,000
     Укупно за функцију 020 3,894,000 0 3,894,000
           
  040   Класа 040 - Породица и 

деца (ИУ) обухвата: 
    

   463 Трансфери осталим 
нивоима власти 

3,030,000 0 3,030,000

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

3,030,000 0 3,030,000

   472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

8,505,000  8,505,000

     Извори финансирања за 
функцију 040: 

    

   01 Приходи из буџета 11,535,000 0 11,535,000
     Укупно за функцију 040 11,535,000 0 11,535,000
           
  070   Социјална помоћ 

угроженом становништву 
некласификована на другом 
месту 

    

   423 Услуге по уговору 1,100,000  1,100,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање 
700,000  700,000

   454  Субвенције приватним 
предузећима. 

1,926,000 0 1,926,000

   4541 Текуће субвенције 
приватним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

1,926,000  1,926,000

   472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

3,300,000  3,300,000

   481 Донације невладиним 
организацијама 

11,470,000  11,470,000

   511  Зграде и грађевински 
објекти 

7,274,000  7,274,000

   512  Машине и опрема 2,334,000  2,334,000
     Извори финансирања за 

функцију 070: 
    

   01 Приходи из буџета 17,404,000 0 17,404,000
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   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

0  0

   15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

10,700,000  10,700,000

     Укупно за функцију 070: 28,104,000 0 28,104,000
           
  090   Социјална заштита 

некласификована на другом 
месту  

    

   463 Трансфери осталим нивоима 
власти  

12,702,000 0 12,702,000

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

12,602,000 0 12,602,000

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

100,000 0 100,000

  090 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

4,000,000  4,000,000

     Извори финансирања за 
функцију 090: 

    

   01 Приходи из буџета 10,702,000 0 10,702,000
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
6,000,000 0 6,000,000

     Укупно за функцију 090: 16,702,000 0 16,702,000
           
  740   Услуге јавног здравства     
   421 Стални трошкови 13,100,000  13,100,000
   423 Услуге по уговору 1,100,000  1,100,000
   424 Специјализоване услуге 350,000  350,000
   464 Дотације организацијама 

обавезног социјалног 
осигурања 

500,000 0 500,000

   4641 Текуће донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

500,000  500,000

   512  Машине и опрема 1,500,000  1,500,000
     Извори финансирања за 

функцију 740: 
    

   01 Приходи из буџета 16,550,000 0 16,550,000
     Укупно за функцију 740 16,550,000 0 16,550,000
     Извори финансирања за 

главу 3.1.: 
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   01 Приходи из буџета 62,925,000 0 62,925,000
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
6,000,000 0 6,000,000

   15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

10,700,000 0 10,700,000

     Укупно за главу 3.1. 79,625,000 0 79,625,000
 3.2.    ОБРАЗОВАЊЕ (70401)     
  911   Предшколско образовање     
   411 Плате и додаци запослених 38,500,000 33,740,000 72,240,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
6,900,000 6,040,000 12,940,000

   414 Социјална давања 
запосленима 

720,000 210,000 930,000

   415 Накнаде за запослене 923,000 1,292,000 2,215,000
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
0 101,000 101,000

   421 Стални трошкови 9,162,000 1,418,000 10,580,000
   422 Трошкови путовања 41,000 979,000 1,020,000
   423 Услуге по уговору 615,000 4,306,000 4,921,000
   424 Специјализоване услуге 409,000 261,000 670,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

407,000 361,000 768,000

   426 Материјал 7,560,000 3,723,000 11,283,000
   431 Употреба основних 

средстава 
0 500,000 500,000

   441 Отплата домаћих камата 0 80,000 80,000
   482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

440,000 59,000 499,000

   511 Зграде и грађевински 
објекти 

26,800,000 300,000 27,100,000

   512 Машине и опрема 15,420,000 0 15,420,000
     Извори финансирања за 

функцију 911: 
    

   01 Приходи из буџета 74,777,000 0 74,777,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 21,320,000 21,320,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 26,100,000 26,100,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

20,420,000 0 20,420,000

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из 

12,700,000 0 12,700,000
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претходних година 
   16 Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 5,950,000 5,950,000

     Укупно за функцију 911: 107,897,000 53,370,000 161,267,000
           
  912   Основно образовање      
   423 Услуге по уговору 

међусекторска комисија 
300,000  300,000

   463 Трансфери осталим нивоима 
власти  

119,243,000 0 119,243,000

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

103,443,000 0 103,443,000

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

15,800,000 0 15,800,000

   472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

1,500,000  1,500,000

   511  Зграде и грађевински 
објекти 

5,865,000  5,865,000

     Извори финансирања за 
функцију 912: 

    

   01 Приходи из буџета 126,908,000 0 126,908,000
     Укупно за функцију 912: 126,908,000 0 126,908,000
           
  920   Средње образовање     
   463 Трансфери осталим нивоима 

власти  
40,681,000 0 40,681,000

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

32,851,000 0 32,851,000

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

7,830,000 0 7,830,000

   472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

1,500,000  1,500,000

     Извори финансирања за 
функцију 920: 

    

   01 Приходи из буџета 42,181,000 0 42,181,000
     Укупно за функцију 920: 42,181,000 0 42,181,000
           
  970   Истраживање и развој – 

Образовање 
    

   463 Трансфери осталим 2,343,000 0 2,343,000
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нивоима власти  
   4631 Текуће донације и 

трансфери осталим нивоима 
власти 

2,343,000 0 2,343,000

   472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

4,440,000  4,440,000

     Извори финансирања за 
функцију 970: 

    

   01 Приходи из буџета 6,783,000 0 6,783,000
     Укупно за функцију 970: 6,783,000 0 6,783,000
     Извори финансирања за 

главу 3.2: 
    

   01 Приходи из буџета 250,649,000 0 250,649,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 21,320,000 21,320,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 26,100,000 26,100,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

20,420,000 0 20,420,000

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из 
претходних година 

12,700,000 0 12,700,000

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 5,950,000 5,950,000

     Укупно за главу 3.2: 283,769,000 53,370,000 337,139,000
 3.3.    Услуге рекреације и 

спорта 
    

  860   Рекреација, спорт, култура 
и вере, некласификовано на 
другом месту  

    

   424 Специјализоване услуге 690,000  690,000
   472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
100,000  100,000

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

21,060,000  21,060,000

     Извори финансирања за 
функцију 810: 

    

   01 Приходи из буџета 21,850,000 0 21,850,000
     Укупно за функцију 810: 21,850,000 0 21,850,000
           
 3.3.1.    Установе за физичку 

културу и спорт (70404) 
    

  810   Услуге рекреације и спорта     
   411 Плате и додаци запослених 9,850,000 3,611,000 13,461,000
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   412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

1,770,000 650,000 2,420,000

   414 Социјална давања 
запосленима 

340,000 70,000 410,000

   415 Накнаде за запослене 0 223,000 223,000
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
0 198,000 198,000

   421 Стални трошкови 7,110,000 1,823,000 8,933,000
   423 Услуге по уговору 900,000 1,765,000 2,665,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

1,183,000 280,000 1,463,000

   426 Материјал 733,000 495,000 1,228,000
   431  Амортизација некретнина и 

опреме 
0 300,000 300,000

   482 Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

0 15,000 15,000

   511 Зграде и грађевински 
објекти 

8,150,000 0 8,150,000

   512 Машине и опрема 534,000 400,000 934,000
     Извори финансирања за за 

главу 3.3.1: 
    

   01 Приходи из буџета 22,420,000 0 22,420,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 9,430,000 9,430,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

8,150,000 0 8,150,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

0 400,000 400,000

     Укупно за главу 3.3.1: 30,570,000 9,830,000 40,400,000
     Извори финансирања за за 

главу 3.3: 
    

   01 Приходи из буџета 44,270,000 0 44,270,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 9,430,000 9,430,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

8,150,000 0 8,150,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

0 400,000 400,000

     Укупно за главу 3.3: 52,420,000 9,830,000 62,250,000
 3.4.    Услуге културе, верске и 

остале услуге заједнице 
(07403) 
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  860   Услуге културе     
   424 Специјализоване услуге 2,500,000  2,500,000
   465  Остале донације, дотације и 

трансфери 
1,320,000 0 1,320,000

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

2,400,000  2,400,000

     Извори финансирања за 
функцију 860: 

    

   01 Приходи из буџета 6,220,000 0 6,220,000
     Укупно за функцију 860: 6,220,000 0 6,220,000
           
  840   Верске и остале услуге 

заједнице 
    

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

2,400,000  2,400,000

     Извори финансирања за 
функцију 840: 

    

   01 Приходи из буџета 2,400,000 0 2,400,000
     Укупно за функцију 840: 2,400,000 0 2,400,000
           
 3.4.1.    Установе културе      
  820   Услуге културе, верске и 

остале услуге заједнице  
    

   411 Плате и додаци запослених 26,184,000 4,398,000 30,582,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
4,690,000 790,000 5,480,000

   413 Накнаде у натури 32,000 20,000 52,000
   414 Социјална давања 

запосленима 
720,000 250,000 970,000

   415 Накнаде за запослене 454,000 60,000 514,000
   421 Стални трошкови  5,400,000 1,295,000 6,695,000
   422 Трошкови путовања 0 250,000 250,000
   423 Услуге по уговору 350,000 545,000 895,000
   424 Специјализоване услуге 4,950,000 2,500,000 7,450,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

4,200,000 1,170,000 5,370,000

   426 Материјал 368,000 1,135,000 1,503,000
   431 Амортизација нектретнина и 

опреме 
0 250,000 250,000

   482 Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

0 150,000 150,000

   511 Зграде и грађевински 2,600,000 0 2,600,000



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 58 

Р
аз
де
о 

Г
ла
ва

 

Ф
ун
кц
иј
а 

Е
ко
но
м
ск
а 

 
кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС 
Средства 
буџета за 

2011. 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 
.     

објекти 
   512 Машине и опрема 3,576,000 430,000 4,006,000
   515 Нематеријална имовина 1,950,000 100,000 2,050,000
   523 Залихе робе за даљу продају 0 1,900,000 1,900,000
     Извори финансирања за за 

главу 3.4.1: 
    

   01 Приходи из буџета 53,474,000 0 53,474,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 10,543,000 10,543,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 1,500,000 1,500,000

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 3,200,000 3,200,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

2,000,000 0 2,000,000

     Укупно за главу 3.4.1: 55,474,000 15,243,000 70,717,000
     Извори финансирања за за 

главу 3.4: 
    

   01 Приходи из буџета 62,094,000 0 62,094,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 10,543,000 10,543,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 1,500,000 1,500,000

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 3,200,000 3,200,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

2,000,000 0 2,000,000

     Укупно за главу 3.4: 64,094,000 15,243,000 79,337,000
 3.5.    ПЛАНИРАЊЕ, 

ИЗГРАДЊА И ЗАШТИТA 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

    

  560   Заштита животне 
средине некласификована 
на другом месту 

    

   421 Стални трошкови 25,000,000 0 25,000,000
   423 Услуге по уговору 400,000 0 400,000
   424 Специјализоване услуге 34,200,000 0 34,200,000
   451 Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

12,000,000 0 12,000,000

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 

12,000,000 0 12,000,000
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организацијама 
     Извори финансирања за 

функцију 560: 
    

   01 Приходи из буџета 59,600,000 0 59,600,000
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
12,000,000 0 12,000,000

     Укупно за функцију 560 71,600,000 0 71,600,000
  620   Развој заједнице     
   423 Услуге по уговору 3,000,000 0 3,000,000
   511  Зграде и грађевински 

објекти 
18,880,000 0 18,880,000

     Извори финансирања за 
функцију 620: 

    

   01 Приходи из буџета 15,200,000 0 15,200,000
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
6,680,000 0 6,680,000

     Укупно за функцију 620 21,880,000 0 21,880,000
     Извори финансирања за 

главу 3.5: 
    

   01 Приходи из буџета 74,800,000 0 74,800,000
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
12,000,000 0 12,000,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

6,680,000 0 6,680,000

     Укупно за главу 3.5: 93,480,000 0 93,480,000
 3.6.    ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ      
  412   Класа 412 - Општи послови 

по питању рада (КУ) 
    

   464  Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања 

10,115,000 0 10,115,000

   4641 Текуће донације и 
трансфери обавезног 
социјалног осигурања 

10,115,000  10,115,000

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

1,300,000  1,300,000

     Извори финансирања за 
функцију 412: 

    

   01 Приходи из буџета 8,300,000 0 8,300,000
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
3,115,000  3,115,000

     Укупно за функцију 412 11,415,000 0 11,415,000
  421   Класа 421 - Пољопривреда 

(КУ) 
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   421 Стални трошкови 0 20,000 20,000
   423 Услуге по уговору 1,500,000 100,000 1,600,000
   424 Специјализоване услуге 100,000 0 100,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање 
9,500,000 0 9,500,000

   454 Субвенције приватним 
предузећима. 

10,998,000 0 10,998,000

   4541 Субвенције приватним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

10,998,000 0 10,998,000

   512  Машине и опрема 500,000 0 500,000
   621 Набавка домаће финансијске 

имовине 
0 9,880,000 9,880,000

     Извори финансирања 
функцију 421: 

    

   01 Приходи из буџета 16,700,000 0 16,700,000
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
5,898,000 10,000,000 15,898,000

     Укупно за функцију 421 22,598,000 10,000,000 32,598,000
  436   Класа 436 - Остала 

енергија (КУ) 
    

   451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

39,170,000 0 39,170,000

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

30,170,000  30,170,000

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

9,000,000  9,000,000

     Извори финансирања за 
функцију 436: 

    

   01 Приходи из буџета 39,170,000 0 39,170,000
     Укупно за функцију 436 39,170,000 0 39,170,000
  510   Класа 510 - Управљање 

отпадом (КУ) 
    

  510 451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

18,000,000 0 18,000,000
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   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

18,000,000  18,000,000

     Извори финансирања за 
функцију 510: 

    

   01 Приходи из буџета 18,000,000 0 18,000,000
     Укупно за функцију 510 18,000,000 0 18,000,000
  520   Класа 520 - управљање 

отпадним водама (КУ) 
    

   451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

62,100,000 0 62,100,000

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама. 

62,100,000  62,100,000

     Извори финансирања за 
функцију 520: 

    

   01 Приходи из буџета 12,300,000 0 12,300,000
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
49,800,000  49,800,000

     Укупно за функцију 520 62,100,000 0 62,100,000
  660   Класа 660 - послови 

становања и заједнице 
некласификовани на другом 
месту (КУ) 

    

   423 Услуге по уговору 6,600,000  6,600,000
     Извори финансирања за 

функцију 660: 
    

   01 Приходи из буџета 6,600,000 0 6,600,000
     Укупно за функцију 660 6,600,000 0 6,600,000
  630   Класа 630 - Водоснабдевање 

(КУ) 
    

   451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама ВиК 

3,350,000 0 3,350,000

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама. 

3,350,000  3,350,000

     Извори финансирања за     
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функцију 630: 
   01 Приходи из буџета 3,350,000 0 3,350,000
     Укупно за функцију 630 3,350,000 0 3,350,000
     Извори финансирања за 

главу 3.6: 
    

   01 Приходи из буџета 104,420,000 0 104,420,000
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
49,800,000 0 49,800,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

9,013,000 10,000,000 19,013,000

     Укупно за главу 3.6: 163,233,000 10,000,000 173,233,000
 3.7.    Послови становња и 

заједнице 
    

  610   Стамбени развој      
   411 Плате и додаци запослених 8,048,000 4,977,000 13,025,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,450,000 891,000 2,341,000

   414 Социјална давања 
запосленима 

0 200,000 200,000

   415 Накнаде за запослене 0 220,000 220,000
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
0 80,000 80,000

   421 Стални трошкови 0 7,485,000 7,485,000
   422 Трошкови путовања 0 40,000 40,000
   423 Услуге по уговору 0 2,570,000 2,570,000
   424 Специјализоване услуге 0 70,000 70,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

0 13,700,000 13,700,000

   426 Материјал 0 270,000 270,000
   482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

0 3,800,000 3,800,000

   511 Зграде и грађевински 
објекти 

0 4,000,000 4,000,000

   512 Машине и опрема 0 200,000 200,000
     Извори финансирања за 

функцију 610: 
    

   01 Приходи из буџета 9,498,000 0 9,498,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 34,503,000 34,503,000

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје 
финансијске имовине 

0 4,000,000 4,000,000
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     Укупно за функцију 610: 9,498,000 38,503,000 48,001,000
 3.7.1.    Управљање грађевинским 

земљиштем  
    

  560   Заштита животне 
средине 

    

   424 Специјализоване услуге 126,000 0 126,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

352,000 0 352,000

   426 Материјал 795,000 0 795,000
   512 Машине и опрема 1,500,000 0 1,500,000
     Извори финансирања за 

функцију 560: 
    

   01 Приходи из буџета 2,773,000 0 2,773,000
     Укупно за функцију 560: 2,773,000 0 2,773,000
  451   Друмски саобраћај (КУ)      
   424 Специјализоване услуге 124,400,000 3,000,000 127,400,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

1,000,000 0 1,000,000

   426 Материјал 0 0 0
   511 Зграде и грађевински 

објекти  
900,000 0 900,000

     Извори финансирања за 
функцију 451: 

    

   01 Приходи из буџета 106,300,000 0 106,300,000
   08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 
0 3,000,000 3,000,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

20,000,000 0 20,000,000

     Укупно за функцију 451: 126,300,000 3,000,000 129,300,000
  474   Вишенаменски развојни 

пројекти  
    

   511 Зграде и грађевински 
објекти  

73,850,000 50,000 73,900,000

   512 Машине и опрема 0 400,000 400,000
   541 Земљиште 5,000,000 0 5,000,000
     Извори финансирања за 

функцију 474: 
    

   01 Приходи из буџета 29,500,000 0 29,500,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 450,000 450,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

49,350,000 0 49,350,000
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     Укупно за функцију 474: 78,850,000 450,000 79,300,000
  520   Управљање отпадним 

водама  
    

   425 Текуће поправке и 
одржавање (услуге и 
материјали) 

4,200,000 0 4,200,000

   511 Зграде и грађевински 
објекти  

3,000,000 0 3,000,000

     Извори финансирања за 
функцију 520: 

    

   01 Приходи из буџета 7,200,000 0 7,200,000
     Укупно за функцију 520: 7,200,000 0 7,200,000
  620   Развој заједнице     
   411 Плате и додаци запослених 24,264,000 0 24,264,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
4,360,000 0 4,360,000

   413 Накнаде у натури 50,000 50,000 100,000
   414 Социјална давања 

запосленима 
370,000 380,000 750,000

   415 Накнаде за запослене 250,000 770,000 1,020,000
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
60,000 150,000 210,000

   421 Стални трошкови 5,700,000 510,000 6,210,000
   422 Трошкови путовања 200,000 150,000 350,000
   423 Услуге по уговору 1,350,000 8,300,000 9,650,000
   424 Специјализоване услуге 2,400,000 30,000 2,430,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

150,000 120,000 270,000

   426 Материјал 1,200,000 1,600,000 2,800,000
   482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

482,000 130,000 612,000

   483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских 
тела 

1,000 100,000 101,000

   511 Зграде и грађевински 
објекти  

0 90,000 90,000

   512 Машине и опрема 1,600,000 270,000 1,870,000
     Извори финансирања за 

функцију 620: 
    

   01 Приходи из буџета 42,437,000 0 42,437,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 3,180,000 3,180,000
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   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 9,470,000 9,470,000

     Укупно за функцију 620: 42,437,000 12,650,000 55,087,000
  630   Водоснабдевање     
   421 Стални трошкови 2,457,000 0 2,457,000
     Извори финансирања за 

функцију 630 
    

   01 Приходи из буџета 2,457,000 0 2,457,000
     Укупно за функцију 630: 2,457,000 0 2,457,000
  640   Улична расвета     
   421 Стални трошкови 36,500,000 0 36,500,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

7,310,000 0 7,310,000

     Извори финансирања за 
функцију 640 

    

   01 Приходи из буџета 43,810,000 0 43,810,000
     Укупно за функцију 640: 43,810,000 0 43,810,000
     Извори финансирања за за 

главу 3.7.1. 
    

   01 Приходи из буџета 234,4777,000 0 234,477,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 3,630,000 3,630,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 9,470,000 9,470,000

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 3,000,000 3,000,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

49,350,000 0 49,350,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

20,000,000 0 20,000,000

     Укупно за главу 3.7.1.: 303,827,000 16,100,000 319,927,000
     Извори финансирања за за 

главу 3.7. 
    

   01 Приходи из буџета 243,975,000 0 243,975,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 38,133,000 38,133,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 9,470,000 9,470,000

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 3,000,000 3,000,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

49,350,000 0 49,350,000

   12 Примања од отплате датих 0 4,000,000 4,000,000
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кредита и продаје 
финансијске имовине 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

20,000,000 0 20,000,000

     Укупно за главу 3.7.: 313,325,000 54,603,000 367,928,000
 3.8.    Месна самоуправа (Месне 

заједнице) 
    

  160   Опште јавне услуге које 
нису класификоване на 
другом месту 

    

   411 Плате и додаци запослених 0 848,000 848,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
0 152,000 152,000

   413 Накнаде у натури 0 230,000 230,000
   421 Стални трошкови 1,400,000 140,000 1,540,000
   422 Трошкови путовања 0 10,000 10,000
   423 Услуге по уговору 56,000 940,000 996,000
   424 Специјализоване услуге 112,000 0 112,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

26,220,000 3,303,000 29,523,000

   426 Материјал 56,000 125,000 181,000
   481 Дотације невладиним 

организацијама 
0 450,000 450,000

   482 Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

56,000 0 56,000

   483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских 
тела 

56,000 0 56,000

   511 Зграде и грађевински 
објекти 

6,371,000 5,900,000 12,271,000

   512 Машине и опрема 0 65,000 65,000
     Извори финансирања за за 

главу 3.8 
    

   01 Приходи из буџета 34,327,000 0 34,327,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 12,163,000 12,163,000

     Укупно за главу 3.8: 34,327,000 12,163,000 46,490,000
 3.9.    ТУРИЗАМ     
  473   Туризам     
   411 Плате и додаци запослених 1,884,000 443,000 2,327,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
340,000 80,000 420,000
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   414 Социјална давања 
запосленима 

0 1,000 1,000

   415 Накнаде трошкова за 
запослене 

1,000 65,000 66,000

   416 Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 

0 1,000 1,000

   421 Стални трошкови 220,000 31,000 251,000
   422 Трошкови путовања 110,000 1,000 111,000
   423 Услуге по уговору 2,769,000 882,000 3,651,000
   424 Специјализоване услуге 385,000 6,000 391,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

20,000 0 20,000

   426 Материјал 153,000 37,000 190,000
   482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

25,000 0 25,000

   483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских 
тела 

1,000 0 1,000

   512 Машине и опрема 320,000 1,000 321,000
   513  Остале некретнине и опрема 2,000,000 0 2,000,000
   523 Залихе робе за даљу продају 0 41,000 41,000
     Извори финансирања за 

главу 3.9: 
    

   01 Приходи из буџета 8,228,000 0 8,228,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 236,000 236,000

   05 Донације од иностраних 
земаља 

0 10,000 10,000

   06 Донације од међународних 
организација 

0 10,000 10,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 1,231,000 1,231,000

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 102,000 102,000

     Укупно за главу 3.9 8,228,000 1,589,000 9,817,000
 3.10    Локални економски развој     
  474   Вишенаменски развојни 

пројекти (КУ) обухвата 
    

   511  Зграде и грађевински 
објекти 
Овим средствима обезбеђује 
се суфинансирање пројеката 
НИП-а 2011. 

114,979,000 0 114,979,000
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     Извори финансирања за 
раздео 3.10: 

    

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

114,979,000 0 114,979,000

     Укупно за радео 3.10: 114,979,000 0 114,979,000
     Извори финансирања за 

раздео 3: 
    

   01 Приходи из буџета 1,140,823,000 0 1,140,823,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 91,825,000 91,825,000

   05 Донације од иностраних 
земаља 

0 10,000 10,000

   06 Донације од међународних 
организација 

0 10,000 10,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 39,768,000 39,768,000

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 3,102,000 3,102,000

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 3,200,000 3,200,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

254,699,000 0 254,699,000

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје 
финансијске имовине 

0 4,000,000 4,000,000

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

46,693,000 10,400,000 57,093,000

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из 
претходних година 

12,700,000 0 12,700,000

   15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

10,700,000 0 10,700,000

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 5,950,000 5,950,000

     Укупно за раздео 3 1,465,615,000 158,265,000 1,623,880,000
           

4     Градски јавни 
правобранилац (05921) 

    

  330   Судови     
   411 Плате и додаци запослених 4,050,000  4,050,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
730,000  730,000

   421 Стални трошкови 95,000  95,000
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   422 Трошкови путовања 70,000  70,000
   423 Услуге по уговору 20,000  20,000
   425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

35,000  35,000

   426 Материјал 145,000  145,000
   482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

10,000  10,000

     Извори финансирања за 
раздео 4: 

    

   01 Приходи из буџета 5,155,000 0 5,155,000
     Укупно за раздео 4 5,155,000 0 5,155,000

5     ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА     
  330   Судови     
   411 Плате и додаци запослених 1,500,000  1,500,000
   412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
270,000  270,000

     Извори финансирања за 
раздео 5: 

    

   01 Приходи из буџета 1,770,000 0 1,770,000
     Укупно за раздео 5 1,770,000 0 1,770,000
     УКУПНИ РАСХОДИ 

БУЏЕТА 
1,501,454,000 158,265,000 1,659,719,000

     Извори финансирања     
   01 Приходи из буџета 1,176,662,000 0 1,176,662,000
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 91,825,000 91,825,000

   05 Донације од иностраних 
земаља 

0 10,000 10,000

   06 Донације од међународних 
организација 

0 10,000 10,000

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 39,768,000 39,768,000

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 3,102,000 3,102,000

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 3,200,000 3,200,000

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

254,699,000 0 254,699,000

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје 
финансијске имовине 

0 4,000,000 4,000,000

   13 Нераспоређени вишак 46,693,000 10,400,000 57,093,000
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прихода из ранијих година 
   14 Неутрошена средства од 

приватизације из 
претходних година 

12,700,000 0 12,700,000

   15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

10,700,000 0 10,700,000

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 5,950,000 5,950,000

     Укупно: 1,501,454,000 158,265,000 1,659,719,000

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 6. 

За извршавање ове одлуке одговоран је Градоначелник. 

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник.  

Члан 7. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање 
налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава 
која припадају буџету.  

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за 
преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из 
средстава корисника којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.  

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за 
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. 

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети 
поједина овлашћења из става 2. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику 
буџетских средстава. 
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Члан 8. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и 
начелник градске управе; начелник одељења или руководилац службе. 

Члан 9. 

Градоначелник може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за финансије и друштвене 
делатности, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода у 
оквиру истог раздела у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за 
финансије и друштвене делатности доноси Градоначелник. 

Члан 10. 

Новчана средства буџета Града и директних и индиректних корисника средстава тог буџета, воде 
се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Члан 11. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, приходи од закупнине за грађевинско земљиште, годишња накнада за друмска 
и моторна возила, тракторе и прикључна возила, комунална такса за држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, приходи од давања у закуп објеката, 
користиће се за финансирање индиректних корисника: Јавног предузећа за управљање грађевинским 
земљиштем "Град" и Јавног предузећа "Дирекција за развој и управљање Бањом Ковиљачом", у складу 
са финансијским планом надлежног директног корисника и са програмом индиректног корисника, као и 
за текуће и капиталне субвенције јавним предузећима и друге расходе на име реализације програма у 
области комуналне потрошње.  

Приходи остварени од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима користиће се према програму који доноси Градско веће. 

Члан 12. 

Приходи остварени од боравишне таксе, распоређују се на разделу 3. Глава 3.9; функционална 
класификација 473 и користиће се за обезбеђивање информативно- пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, за обезбеђивање туристичке сигнализације а у 
складу са усвојеним годишњим програмом рада корисника Туристичка организација града.  

Члан 13. 

Приходи остварени од накнаде за загађивање животне средине, евидентираће се одвојено у оквиру 
Буџетског фонда за заштиту животне средине.  

Програм рада Буџетског фонда из става 1. овог члана усвојиће Градско веће. 
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Начелник градске управе руководи радом буџетског фонда из става 1. овог члана и наредбодавац је 
за издавање налога за плаћање. 

До усвајања финансијског плана фонда из става 1. овог члана апропријације дате Разделу 3- глава 
3.5 за функцију 560 финансираће се из прихода који припадају овим фондовима. 

Приходи остварени од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и средства 
остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној 
својини користиће се за реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта. 

Члан 14. 

Распоред и коришћење средстава за текуће и капиталне субвенције, одобраваће се у складу са 
усвојеним годишњим програмима, а по решењу градоначелника.  

У оквиру средстава распоређених у члану 5. ове одлуке, у разделу 03 – Градска управа, 
функционална класификација 830- Услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 454- 
Субвенције приватним предузећима, у оквиру позиције- Текуће субвенције предвиђена су средства 
којима се обезбеђује јавно информисање од локалног значаја и услови за јавно информисање на српском 
језику. 

Члан 15. 

Јавна предузећа чији је оснивач град Лозница могу се задуживати у складу са усвојеним годишњим 
програмом рада за 2011. годину по добијању сагласности Градског већа. 

Члан 16. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2011. години по посебном акту (решење) које доноси 
Градоначелник, на предлог надлежног оделења градске управе, у оквиру следећих раздела: 

Раздео 2, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови, економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета, у износу од 150.000 
динара; економска класификација 481 дотације невладиним организацијама, у износу од 1.000.000 
динара;  

Раздео 3 – Градска управа: функција 250 одбрана некласификована на другом месту, економска 
класификација 481 дотације невладиним организацијама, у износу од 570.000 динара; функција 320 
услуге противпожарне заштите, укупна апропријација у износу од 3.501.000 динара; функција 830 – 
услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 423 Услуге по уговору у износу од 3.312.000 
динара и економска класификација 454 Субвенције приватним нефинансијским предузећима и 
организацијама у износу од 5.600.000 динара; глава 3.1, функција 040 породица и деца, економска кла-
сификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета за део апропријације који се односи на награду 
прворођеном детету у граду у 2011. години; функција 090 социјална заштита некласификована на 
другом месту, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 
4.000.000 динара; функција 740 услуге јавног здравства, економска класификација 464 дотације ООСО у 
износу од 500.000 динара и економска класификација 512 машине и опрема у износу од 1.500.000 
динара; глава 3.2, функција 970 образовање истраживање и развој, економска класификација 472 
накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 4.440.000 динара, а који се односи на награде 
успешним ученицима и студентима; глава 3.3, функција 860 рекреација спорт, култура и вере 
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некласификовано на другом месту, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из 
буџета у износу од 100.000 динара. 

Распоред и коришћење апропријација које се односе на економску класификацију 481- дотације 
невладиним организацијама, вршиће се, у складу са одредбама Закона о удружењима, на основу 
посебног акта градоначелника. 

Члан 17. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом 
одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2010. години у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 
2010. године, преносе се у 2011. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом одлуком. 

Члан 18. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 
Одлуком.  

Корисници буџета преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није друкчије прописано. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет буџета. 

Члан 19. 

Корисик је дужан да пре покретања поступка јавне набавке, односно преузимања обавезе по 
основу апропријација за капиталне издатаке (економске класификације 4512; 4542; 4632; 4642 и 5) 
поднесе Одељењу за финансије и друштвене делатности захтев за преузимање обавезе. 

Без добијене писане сагласности за преузимање обавеза, корисник не може преузимати обавезе из 
претходног става. 

Јавна предузећа која нису корисници буџета града не могу преузимати обавезе на терет буџета.  

Захтеве за преузимање обавеза по основу капиталних субвенција и капиталних трансфера подноси 
начелник управе. 

Обавезе преузете супротно одредбама овог члана не могу се извршавати на терет буџета. 

Члан 20. 

Корисници буџета града приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 
извођењу радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 
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Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је 
вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011. годину. 

Члан 21. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 
буџета.  

 Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе 
утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за 
несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

У случају да се примања буџета Града Лознице остварују у мањем износу од планираних и после 
предузимања мера из члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 50/09), 
Градско веће може донети одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, унесе у 
текућу буџетску резерву. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 5. ове Одлуке, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у 
члану 5. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та 
средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.  

Члан 22. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у складу са чланом 10. 
Закона о буџетском систему. 

Привремено расположива средства на рачуну буџета, могу се краткорочно пласирати или 
орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом. 

Уговор из става 2. овог члана закључује Градоначелник. 

Члан 23. 

Корисници буџета града не могу без претходне сагласности оснивача засновати радни оснос са 
новим лицима до краја 2011. године. 

Уколико број запослених код корисника средстава буџета Града Лознице прелази број запослених 
за чије су плате обезбеђена средства овим буџетом, корисник је дужан да одмах предузме мере из своје 
надлежности, како би се број запослених ускладио са висином средстава обезбеђених овим законом за 
те намене. 

Члан 24. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2011. години, на терет капитала 
сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација. 
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Члан 25. 

До почетка примене одредби Посебног колективног уговора за државне органе којима се уређује 
право на награду, плате запослених у органима града Лознице обрачунават ће се и исплаћивати тако 
што ће се прописана основица увећавати до 30%.  

Члан 26. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености 
кретања у приходима и расходима буџета, извршни органи власти донеће одлуку о задуживању у складу 
са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС» број 61/2005 и 107/09). 

 
 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 27. 

Корисници буџетских средстава, пренеће на рачун извршења буџета, до 31. јануара 2011. године, 
сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2010. години, која су овим корисницима 
пренета у складу са Одлуком о буџету Града Лозница за 2010. годину закључно са 31. децембром 2010. 
године. 

Члан 28. 

У случају да други ниво власти својим актом определи буџету града наменска трансферна 
средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења буџета, Градоначелник на основу тог акта и на предлог Одељења за финансије и друштвене 
делатности отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са 
чланом 5. Закона о буџетском систему. 

Трансфери од других нивоа власти који буду наменски пренети на рачун Извршења буџета Града 
биће пренети корисницима независно од планираних апропријација. 

Ако у току године дође до измена прописа који уређују буџетску класификацију, односно 
стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Градоначелник ће извршити 
одговарајуће измене ове одлуке, на предлог Оделења за финансије и друштвене делатности.  

У случају да други ниво власти својим актом определи буџету града додатна ненаменска 
трансферна средства, износ више одобрених трансферних средстава користиће се за финансирање 
одобрених издатака у циљу смањивања планираног буџетског дефицита и обима задуживања. 

 
Члан 29. 

Уколико корисници средстава буџета Града Лознице у извршавању расхода поступе супротно 
одредбама ове одлуке, Градско веће, на предлог одељења за финансије и друштвене делатности, може 
одлучити о обустави извршавања одговарајуће апропријације утврђене овим законом том буџетском 
кориснику. 
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Члан 30. 

Директни корисници средстава буџета града, дужни су да средства утврђена овом одлуком, 
годишњим финансијским планом, распореде по наменама. 

Директни корисник који је, у буџетском смислу, одговоран за индиректне кориснике буџетских 
средстава, обавезан је да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке изврши расподелу 
средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по 
добијеној сагласности Градске управе – Оделења за финансије и друштвене делатности.  

Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који сагласност даје 
директни корисник, који је, у буџетском смислу, одговоран за тог индиректног корисника. 

Изузетно, до усвајања финансијских планова корисника буџета, одлуку о распореду средства може, 
на предлог надлежног и одељења за финансије и друштвене делатности Градске управе, донети Градско 
веће. 

Члан 31. 

Средства буџета распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Преноси средстава са буџетског рачуна једног индиректног корисника на буџетски рачун другог 
индиректног корисника не могу се вршити. 

Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев за плаћање и захтев за трансфер средстава 
доставе Оделењу за финансије и друштвене делатности и комплетну документацију за плаћање (копију). 

Члан 32. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у Службеном листу града.  

Члан 34. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице ”.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 
 

Број: 06-19/10-19-2 
Датум: 24. децембар 2010. године         
Л о з н и ц а                                      ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                          Јован  Тодоровић, с.р. 
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              На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Службени гласник РС», 
број 129//2007), члана 43. Закона о буџетском систему («Службени  гласник РС», број 54/09) и члана 40. 
Статута града Лознице («Службени лист Града Лознице», број 19/2008), а на предлог Градског већа, 
Скупштина града Лознице на 11. седници одржаној дана 21. децембра 2009. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се примања и примања, расходи и издаци буџета Града Лознице за 2010. 
годину, његово извршавање, обим задуживања,  коришћење сопствених прихода, права и обавезе 
корисника буџетских средстава. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице за 2010. годину (у даљем тексту: 
«буџет») састоје се од:  

А. РАЧУН ПРИХОДА 
ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА 

  
Средства из 
буџета 

Средства из 
сопствених 

извора

Средства 
из осталих  
извора 

Укупно 

Приходи и примања по основу 
продаје нефинансијске имовине 

 
1,062,713,000 89,397,000 62,668,000  1,214,778,000 

Расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

 
1,340,196,000 109,629,000 66,668,000  1,516,493,000 

Буџетски дефицит  -277,483,000 -20,232,000 -4,000,000  -301,715,000 
Нето набавка нефинансијске 
имовине 

 
 

Издаци за набавку финансијске 
имовине (у циљу спровођења 
јавних политика) 

 
42,174,000 310,000 0  42,484,000 

Укупан фискални дефицит   -319,657,000 -20,542,000 -4,000,000  -344,199,000 
 
      

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА            
Примања од задуживања  217,000,000 0 0  217,000,000 
Примања од продаје финансијске 
имовине   

 
7,003,000 0 4,000,000  11,003,000 

Издаци за набавку финансијске 
имовине (домаће ХОВ) 

 
 

Нето финансирање  224,003,000 0 4,000,000  228,003,000 
РЕЗУЛТАТ   -95,654,000 -20,542,000 0  -116,196,000 
Неутрошена средства из ранијих 
година 

 
73,235,000 20,542,000  93,777,000 

Неутрошена средства од 
приватизације и враћених 
буџетских позајмица из 
претходних година 

  

22,419,000    22,419,000 
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Приходи и примања у рачуну прихода и примања, расхода и издатака утврђени су у следећим 
износима: 

 
Eкономскa 

класификацијa
из буџета 

из 
сопствених 
извора 

из других 
извора 

Укупно 

УКУПНИ ПРИХОДИ 1,062,713,000 89,397,000 62,668,000  1,214,778,000 
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 71 579,218,000 0 0  579,218,000 
  1.1. Порез на доходак 
грађана 

7111 405,998,000 0 0  405,998,000 

  1.2. Порез на фонд зарада 7121 0 0 0  0 
  1.3. Порез на имовину 713 98,020,000 0 0  98,020,000 
  1.4. Порез на добра и услуге 714 56,760,000 0 0  56,760,000 
  1.5. Други порези 716 18,440,000 0 0  18,440,000 
2. ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  73 317,000,000 0 45,380,000  362,380,000 
    - Капиталне донације од  
       иностраних држава 

7312 1,000,000 0 0  1,000,000 

    - Текући трансфери од  
       других нивоа власти 

7331 316,000,000 0 45,380,000  361,380,000 

3. ДРУГИ ПРИХОДИ 74 166,495,000 89,397,000 17,288,000  273,180,000 
    - Приходи од имовине 741 68,500,000 0 0  68,500,000 
    - Приходи од продаје  
       добара и услуга 

742 96,405,000 89,397,000 4,850,000  190,652,000 

    - Новчане казне и одузета 
      имовинска корист 

743 274,000 0 0  274,000 

    - Добровољни трансфери 
       од физичких и правних лица 744 0 0 12,438,000  12,438,000 

    - Мешовити и неодређани  
      приходи 

745 1,316,000 0 0  1,316,000 

Расходи и издаци у у рачуну прихода и примања, расхода и издатака утврђени су у следећим 
износима: 

 
Eкономскa 

класификацијa
из буџета 

из 
сопствених 
извора 

из других 
извора 

Укупно 

УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНА 

1,340,196,000 106,679,000 66,668,000  1,513,543,000 

1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1,132,354,000 101,206,000 62,607,000  1,296,167,000 
  1.1. Расходи за запослене  41 297,202,000 28,183,000 29,028,000  354,413,000 
Плате запослених 411 236,922,000 20,121,000 24,147,000  281,190,000 
Доприноси на терет 
послодавца 

412 42,507,000 3,634,000 4,345,000  50,486,000 

Остали расходи за запослене 413 до 417 17,773,000 4,278,000 536,000  22,587,000 
  1.2. Расходи за куповину  
         роба и услуга 

42 378,769,000 48,603,000 25,579,000  452,951,000 

  1.3. Расходи по основу  
         отплате камата 

44 7,000,000 80,000 0  7,080,000 

Расходи по основу отплате 
камата на домаће кредите 

441 7,000,000 80,000 0  7,080,000 

  1.4. Субвенције 45 125,785,000 20,000,000 8,000,000  153,785,000 
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Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

4511 69,000,000 0 0  69,000,000 

Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

4512 50,785,000 0 0  50,785,000 

Текуће субвенције 
приватним предузећима 

4541 6,000,000 0 0  6,000,000 

Капиталне субвенције 
приватним предузећима 

4542 0 20,000,000 8,000,000  28,000,000 

  1.6. Трансфери осталим 
          нивоима власти 

463 186,751,000 0 0  186,751,000 

Текући трансфери нивоу 
Републике 

4631 152,790,000 0 0  152,790,000 

Капитални трансфери нивоу 
Републике 

4632 33,961,000 0 0  33,961,000 

Остали трансфери 464 27,450,000 0 0  27,450,000 
  1.7. Социјална заштита из  
          буџета 

47 17,410,000 0 0  17,410,000 

Социјална заштита 17,410,000 0 0  17,410,000 
  1.8. Остали текући расходи 48 и 49 91,987,000 4,490,000 0  96,477,000 
Дотације невладиним 
организацијама 

481 46,804,000 150.0000 0  46,804,000 

Порези, обавезне таксе и 
казне 

482 2,327,000 4,240,000 0  6,567,000 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова; 

483 19,506,000 100,000 0  19,606,000 

Накнада штете за повреде 
или штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока; 

484 7,000,000 0 0  7,000,000 

Накнада штете за повреде  
или штету нанету од стране 
државних органа 

485 350,000 0 0  350,000 

Средства резерве 49 16,000,000 0 0  16,000,000 
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 207,842,000 5,473,000 4,061,000  217,376,000 
Зграде и грађевински објекти 511 188,090,000 3,643,000 4,001,000  195,734,000 
Машине и опрема 512 16,152,000 1,730,000 59,000  17,941,000 
Остала основна средства 513 0 0 0  0 
Нематеријална имовина 515 1,600,000 100,000 1,000  1,701,000 
Земљиште 541 2,000,000 0 0  2,000,000 

Примања и издаци утврђују се у рачуну финансирања у следећим износима: 

ОТПЛАТА ДУГА И 
НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ 
ЛОЗНИЦА 

Eкономскa 
класификацијa

из буџета 
из 

сопствених 
извора 

из других 
извора 

Укупно 

Издаци по основу отплате 
дуга и набавке финансијске 
имовине 

42,174,000 310,000 0  42,484,000 

1. ОТПЛАТА ДУГА  61 0 310,000 0  310,000 
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ОТПЛАТА ДУГА И 
НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ 
ЛОЗНИЦА 

Eкономскa 
класификацијa

из буџета 
из 

сопствених 
извора 

из других 
извора 

Укупно 

  1.1. Отплата дуга домаћим 
кредиторима 

611 0 310,000 0  310,000 

2. НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

62 42,174,000 0 0  42,174,000 

Члан 2. 

Потребна средства за финансирање укупног буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у 
износу од 277.483.000 динара и за набавку финансијске имовине у износу од 42.174.000 динара 
обезбедиће се из кредита, у износу од 217.000.000 динара, из неутрошених средстава из претходних 
година у износу од 95.654.000 динара. 

Члан 3. 

Град Лозница ће се, у 2010. години задужити до износа од 217.000.000 динара, и то ради 
финасирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету за 2010. годину.  

Члан 4. 

Град Лозница поднео је захтев за средства из Националног инвестиционог плана у 2010. години, уз 
обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање за следеће пројекте: 

 Планиран укупан  
буџет пројекта 

Раздео 
у буџету 

Глава 

Изградња нове градске топлане 2 x 
10МW +1x 10MW 

75,870,704 2 

Изградња објекта у ЗЦ Др Миленко 
Марин за задовољавање потреба у 
области интернистичких грана медицине 
у субрегиону Лозница, М.Зворник, 
Крупањ и Љубовија 

100,000,000 3 3.1

Пројекат гасне котларнице и складишта 
лож уља у ЗЦ Др Миленко Марин 

10,841,246 3 3.1

Изградња хале за физичку културу у 
Бањи Ковиљачи 

45,000,000 3 3.2

Изградња новог вртића 98,000,000 3 3.2
Реконструкција равног крова у коси кров 
и адаптација поткровља Основне 
музичке школе Вук Караџић у Лозници 

10,000,000 3 3.2

Реконструкција постојећег објекта у 
фискултурну салу за ниже разреде у ОШ 
Анта Богићевић 

4,736,006 3 3.2

Реконструкција инсталација централног 
грејања у ОШ 14.октобар Драгинац 

7,000,000 3 3.2

Изградња фискултурне сале у ОШ Петар 
Тасић, Лешница 

28,195,000 3 3.2

Санација постојећег крова ОШ Петар 
Тасић, Лешница 

2,500,000 3 3.2
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 Планиран укупан  
буџет пројекта 

Раздео 
у буџету 

Глава 

Реконструкција школске котларнице- 
гасификација 

2,832,000 3 3.2

Реконструкција мокрог чвора у ОШ 
Кадињача 

2,783,647 3 3.2

Адаптација отворених спортских терена 
у ОШ Свети сава Липнички Шор 

2,500,000 3 3.2

Доградња свлачионица у УФК Лагатор 1,900,000 3 3.3
Адаптација трибина спортске хале 5,700,000 3 3.3
Адаптација, опремање и модернизација 
на непокретном културном добру- згради 
Вуковог дома културе-II фаза 

10,000,000 3 3.4

Санација градске депоније по израђеном 
пројекту 

25,000,000 3 3.5

Изградња канализационог колектора у 
два градска насеља Лозничко Поље и 
Клупци 

62,456,185 3 3.6

Заштита изворишта Зеленица , 
канализациони колектор 

31,323,140 3 3.6

Црпна станица за отпадне воде 
капацитета 105л/с у Бањи Ковиљачи 

23,441,597 3 3.6

Реконструкција крова котларнице Бања 
Ковиљача и топловода у дужини од 
624м2 

6,074,857 3 3.6

Реконструкција дела улице Филипа 
Кљајића 

27,651,699 3 3.7.1

Реконструкција дела улице Милоша 
Поцерца 

30,000,000 3 3.7.1

Изградња улице Планирана 1 на 
Лагатору у Лозници 

38,100,000 3 3.7.1

Изградња улица Планирана 7 на 
Лагатору у Лозницу 

6,500,000 3 3.7.1

Реконструкција Улице Нова 1 у Лозници 9,000,000 3 3.7.1
Реконструкција дела пута Лозница-Бања 
Ковиљача 

27,000,000 3 3.7.1

Рехабилитација магистарлног пута М4-
секција5 

160,000,000 3 3.7.1

Парковски комплекс на Лагатору 
(фаза1.Зона А) 

36,000,000 3 3.7.1

Изградња улице Здравка Машановића у 
Бањи Ковиљачи 

9,818,241 3 3.7.1

Изградња фекалне канализације у Бањи 
Ковиљачи 

3,099,082 3 3.7.1

Индустријска зона Шепак- Лозница 87,000,000 3 3.7.1

Средства за суфинансирање у 2010. години из ст. 1. овог члана распоређена су у Посебном делу ове 
одлуке.  

Члан 5. 

Град Лозница очекује у 2010. години средства из развојне помоћи Европске уније (ИПА) у износу 
од 179.000 евра, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 32.700 евра, за 
Пројекат туристичке сигнализације. 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 82 

Средства за суфинансирање у 2010. години из ст. 1. овог члана распоређена су у Посебном делу ове 
одлуке на разделу 3. Глава 3.9 функциона класификација 473- туризам.  

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 6. 

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од 1.340.186.000 динара 
и издаци за набавку финансијске имовине у износу од 42.174.000 динара распоређују се по корисницима 
и исказују у колони 6. 

Расходи и издаци из сопствених прихода директних и индиректних буџетских корисника у 
износу од 109.939.000 динара распоређују се по корисницима и исказују у колони 7. 

Расходи и издаци из из осталих извора директних и индиректних буџетских корисника (који 
укључују донације, трансфере од осталих нивоа власти и из остале изворе) у износу од 66.668.000 
динара распоређују се по корисницима и исказују у колони 8. 
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ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1     ОРГАНИ ГРАДА: 

Градоначелник и Градско 
веће (09764) 

        

               
  110   Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

        

   411 Плате и додаци запослених 7,100,000   7,100,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,300,000   1,300,000 

   415 Накнаде трошкова за 
запослене 

100,000   100,000 

   416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1,000   1,000 

   421 Стални трошкови 400,000   400,000 
   422 Трошкови путовања 800,000   800,000 
   423 Услуге по уговору 4,032,000   4,032,000 
     Извори финансирања за 

раздео 1.: 
        

   01 Приходи из буџета 13,733,000 0 0 13,733,000 
     Укупно за раздео 1.: 13,733,000 0 0 13,733,000 
               

2     ОРГАНИ ГРАДА: 
Скупштина Града 

        

  110   Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

        

   411 Плате и додаци запослених 4,794,000   4,794,000 
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ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Средства ове апропријације 
намењена су за плате 
председника Скупштине, 
секретара Скупштине и 
његовог заменика.  

   412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

876,000   876,000 

   415 Накнаде трошкова за 
запослене 

20,000   20,000 

   416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1,000   1,000 

   417 Накнаде одборницима 4,600,000   4,600,000 
   421 Стални трошкови 200,000   200,000 
   422 Трошкови путовања 500,000   500,000 
   423 Услуге по уговору 

Средства ове апропријације 
намењена су за рад 
скупштинских тела и 
чланарине. 

4,000,000   4,000,000 

   472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

150,000   150,000 

   481  Дотације невладиним 
организацијама 
Ова апропријације намењена 
је за финансирање редовног 
рада политичких странака 
чији су кандидати изабрани за 
одборнике у Скупштини града 

1,000,000   1,000,000 

   621  Набавка домаће финансијске 
имовине 
Средства ове апропријације 
намењена су за учешће у 
капиталу домаћих 
нефинансијских јавних 
предузећа и то:  за повећање 
оснивачког капитала у ЈП 
"Наш дом" и  у ЈКП "Топлана- 
Лозница" 

32,174,000   32,174,000 

     Извори финансирања за 
раздео 2: 

        

   01 Приходи из буџета 20,141,000 0 0 20,141,000 
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
15,174,000   15,174,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

13,000,000   13,000,000 

     Укупно за раздео 2: 48,315,000 0 0 48,315,000 
3     ГРАДСКА УПРАВА (05920)         
  130   Опште услуге         
   411 Плате и додаци запослених 119,200,000  1,000,000 120,200,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
21,342,000  200,000 21,542,000 

   413 Накнаде у натури 800,000   800,000 
   414 Социјална давања 

запосленима 
5,700,000   5,700,000 

   415 Накнаде за запослене 1,800,000  100,000 1,900,000 
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
1,200,000   1,200,000 

   421 Стални трошкови 20,260,000  50,000 20,310,000 
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ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   422 Трошкови путовања 1,700,000   1,700,000 
   423 Услуге по уговору 15,260,000   15,260,000 
   424 Специјализоване услуге    0 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
4,470,000   4,470,000 

   426 Материјал 8,300,000  58,000 8,358,000 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

400,000   400,000 

   483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 

7,000,000   7,000,000 

   484  Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока 

7,000,000   7,000,000 

   485 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 

350,000   350,000 

   511  Зграде и грађевински објекти 0   0 
   512  Машине и опрема 

Део средстава ове 
апропријације намењен је за 
набвку опреме за рад 
комуналне полиције 

3,330,000  58,000 3,388,000 

   515  Нематеријална имовина 1,000,000   1,000,000 
     Извори финансирања за 

функцију 130: 
        

   01 Приходи из буџета 219,112,000 0 0 219,112,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
   0 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

  1,466,000 1,466,000 

     Укупно за функцију 130: 219,112,000 0 1,466,000 220,578,000 
               
  160   Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 
месту  

        

   499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 16,000,000 0 0 16,000,000 
     Стална резерва 1,000,000     1,000,000 
     Текућа резерва 15,000,000     15,000,000 
     Извори финансирања за 

функцију 160: 
        

   01 Приходи из буџета 16,000,000 0 0 16,000,000 
     Укупно за функцију 160 16,000,000 0 0 16,000,000 
               
     Одбрана         
  250   Одбрана некласификована на 

другом месту  
        

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

522,000   522,000 

     Извори финансирања за 
функцију 250: 

        

   01 Приходи из буџета 522,000 0 0 522,000 
     Укупно за функцију 250: 522,000 0 0 522,000 
     Фонд противпожарне 

заштите 
        

  320   Услуге противпожарне         
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ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
заштите 

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

300,000   300,000 

     Извори финансирања за 
функцију 320: 

        

   01 Приходи из буџета 300,000 0 0 300,000 
     Укупно за функцију 320: 300,000 0 0 300,000 
               
  170   Управљање јавним дугом         
   441  Отплата домаћих камата 7,000,000   7,000,000 
     Извори финансирања за 

функцију 474: 
        

   01 Приходи из буџета 7,000,000 0 0 7,000,000 
     Укупно за функцију 170 7,000,000 0 0 7,000,000 
               
  830   Услуге емитовања и 

издаваштва 
        

   423 Услуге по уговору 1,200,000   1,200,000 
   454  Субвенције приватним 

предузећима. 
6,000,000 0 0 6,000,000 

   4541  Субвенције приватним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 
Средства ове апропријације 
намењена су за 
субвенционисање програма 
оснивача јавних гласила, а 
распоред и коришћење 
средстава ове апропријације 
вршиће се по посебном акту 
извршне власти 

6,000,000   6,000,000 

     Извори финансирања 
зафункцију 830: 

        

   01 Приходи из буџета 7,200,000 0 0 7,200,000 
     Укупно за функцију 830: 7,200,000 0 0 7,200,000 
     Извори финансирања:         
   01 Приходи из буџета 250,134,000 0 0 250,134,000 
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
0 0 1,466,000 1,466,000 

     Свега: 250,134,000 0 1,466,000 251,600,000 
 3.1.    СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И 

ЗДРАВСТВО (70406) 
        

  010   Класа 010 - Болест и 
инвалидност: 

        

   481 Донације невладиним 
организацијама  

3,200,000 0 0 3,200,000 

     Извори финансирања за 
функцију 010: 

        

   01 Приходи из буџета 3,200,000 0 0 3,200,000 
     Укупно за функцију 010 3,200,000 0 0 3,200,000 
               
  020   Класа 020 - Старост:         
   463 Трансфери осталим нивоима 

власти 
1,886,000 0 0 1,886,000 

   4631 Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 
Средства ове апропријације 

1,856,000 0 0 1,856,000 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 86 

Р
аз
д
ео

 

Г
л
ав
а 

Ф
ун
кц
и
ја

 

Е
ко
н
о
м
ск
а 

 
кл
ас
и
ф
и
ка
ц
и
ја

 

ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
намењена су за трансфер 
Центру за социјални рад ради 
обезбеђивања права на помоћ 
у кући 

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

30,000 0 0 30,000 

     Извори финансирања за 
функцију 020: 

        

   01 Приходи из буџета 1,886,000 0 0 1,886,000 
     Укупно за функцију 020 1,886,000 0 0 1,886,000 
               
  040   Класа 040 - Породица и деца 

(ИУ): 
        

   463 Трансфери осталим нивоима 
власти 

2,850,000 0 0 2,850,000 

   4631 Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 
Средства ове апропријације 
намењена су за трансфер 
Центру за социјални рад ради 
обезбеђивања права на дневни 
боравак деци са посебним 
потребама 

2,820,000 0 0 2,820,000 

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

30,000 0 0 30,000 

   472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 
Средства ове апропријације 
намењена су за обезбеђење 
права у складу са Одлуком о 
финансијској подршци за 
подстицај рађања и поклон 
честитку прворођеном детету 
у 2010. години. 

8,660,000   8,660,000 

     Извори финансирања за 
функцију 040: 

        

   01 Приходи из буџета 11,510,000 0 0 11,510,000 
     Укупно за функцију 040 11,510,000 0 0 11,510,000 
               
  070   Социјална помоћ угроженом 

становништву 
некласификована на другом 
месту 

        

   472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 
од чега 300.000 динара за 
спровођење стратегије 
смештаја избеглих и 
расељених 

1,000,000   1,000,000 

   481 Донације невладиним 
организацијама 
Средства ове апропријације 
намењена су за реализацију 
годишњег програма рада 
Црвеног крста Лозница којим 
је обухваћен и програм 

9,862,000 0 0 9,862,000 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 87 

Р
аз
д
ео

 

Г
л
ав
а 

Ф
ун
кц
и
ја

 

Е
ко
н
о
м
ск
а 

 
кл
ас
и
ф
и
ка
ц
и
ја

 

ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
народне кухиње 

     Извори финансирања за 
функцију 070: 

        

   01 Приходи из буџета 10,862,000 0 0 10,862,000 
     Укупно за функцију 070: 10,862,000 0 0 10,862,000 
               
  090   Социјална заштита 

некласификована на другом 
месту  

        

   463 Трансфери осталим нивоима 
власти  
Средства ове апропријације 
намењена су за трансфер 
Центру за социјални рад 
Лозница 

11,118,000 0 0 11,118,000 

   4631 Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 
од чега за реализацију права у 
области социјалне заштите 
7,850.000 динара 

10,918,000 0 0 10,918,000 

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

200,000 0 0 200,000 

     Извори финансирања за 
функцију 090: 

        

   01 Приходи из буџета 11,118,000 0 0 11,118,000 
     Укупно за функцију 090: 11,118,000 0 0 11,118,000 
               
  740   Услуге јавног здравства         
   426 Материјал    0 
   464  Дотације организацијама 

обавезног социјалног 
осигурања 
Средства ове апропријације 
намењена су за трансфер 
Здравственом центру Др. 
Миленко Марин у Лозници 

21,000,000   21,000,000 

     Извори финансирања за 
функцију 740: 

        

   01 Приходи из буџета 1,000,000 0 0 1,000,000 
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
20,000,000   20,000,000 

     Укупно за функцију 740 21,000,000 0 0 21,000,000 
     Извори финансирања за 

главу 2.1.: 
        

   01 Приходи из буџета 39,576,000 0 0 39,576,000 
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
20,000,000 0 0 20,000,000 

     Укупно за главу 3.1. 59,576,000 0 0 59,576,000 
 3.2.    ОБРАЗОВАЊЕ (70401)         
  911   Предшколско образовање         
   411 Плате и додаци запослених 35,252,000 7,900,000 20,700,000 63,852,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
6,310,000 1,415,000 3,706,000 11,431,000 

   414 Социјална давања 
запосленима 

1,100,000 0 0 1,100,000 

   415 Накнаде за запослене 0 1,050,000 0 1,050,000 
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ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   421 Стални трошкови 8,000,000 700,000 335,000 9,035,000 
   422 Трошкови путовања 312,000 60,000 700,000 1,072,000 
   423 Услуге по уговору 0 1,203,000 3,200,000 4,403,000 
   424 Специјализоване услуге 325,000 50,000 0 375,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
0 1,100,000 0 1,100,000 

   426 Материјал 4,000,000 5,183,000 900,000 10,083,000 
   431 Употреба основних средстава 0 600,000 0 600,000 
   441 Отплата домаћих камата 0 80,000 0 80,000 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

400,000 30,000 0 430,000 

   511 Зграде и грађевински објекти 24,680,000 1,400,000 0 26,080,000 
   512 Машине и опрема 8,000,000 0 0 8,000,000 
   611  Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
0 310,000 0 310,000 

     Извори финансирања за 
функцију 911: 

        

   01 Приходи из буџета 57,660,000 0 0 57,660,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 21,081,000 0 21,081,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 24,691,000 24,691,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

19,000,000 0 0 19,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

1,353,000 0 0 1,353,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из претходних 
година 

10,366,000 0 0 10,366,000 

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 0 4,850,000 4,850,000 

     Укупно за функцију 911: 88,379,000 21,081,000 29,541,000 139,001,000 
               
  912   Основно образовање          
   463 Трансфери осталим нивоима 

власти  
126,079,000 0 0 126,079,000 

   4631 Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

97,138,000 0 0 97,138,000 

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 
Део средстава ове 
апропријације намењен је за 
обезбеђење учешћа у 
реализацији пројеката НИП-а. 

28,941,000 0 0 28,941,000 

   472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

1,500,000   1,500,000 

     Извори финансирања за 
функцију 912: 

        

   01 Приходи из буџета 110,079,000 0 0 110,079,000 
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
9,000,000 0 0 9,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

8,500,000 0 0 8,500,000 

     Укупно за функцију 912: 127,579,000 0 0 127,579,000 
               
  920   Средње образовање         
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Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   463 Трансфери осталим нивоима 

власти  
42,365,000 0 0 42,365,000 

   4631 Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

37,605,000 0 0 37,605,000 

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим нивоима 
власти 

4,760,000 0 0 4,760,000 

   472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

1,400,000   1,400,000 

     Извори финансирања за 
функцију 920: 

        

   01 Приходи из буџета 43,765,000 0 0 43,765,000 
     Укупно за функцију 920: 43,765,000 0 0 43,765,000 
               
  970   Истраживање и развој – 

Образовање 
        

   463 Трансфери осталим нивоима 
власти  

2,453,000 0 0 2,453,000 

   4631 Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

2,453,000 0 0 2,453,000 

   472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

4,500,000   4,500,000 

   481 Донације невладиним 
организацијама 

300,000 0 0 300,000 

     Извори финансирања за 
функцију 970: 

        

   01 Приходи из буџета 7,253,000 0 0 7,253,000 
     Укупно за функцију 970: 7,253,000 0 0 7,253,000 
     Извори финансирања за 

главу 2.2: 
        

   01 Приходи из буџета 218,757,000 0 0 218,757,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 21,081,000 0 21,081,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 24,691,000 24,691,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

28,000,000 0 0 28,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

9,853,000 0 0 9,853,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из претходних 
година 

10,366,000 0 0 10,366,000 

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 0 4,850,000 4,850,000 

     Укупно за главу 3.2: 266,976,000 21,081,000 29,541,000 317,598,000 
 3.3.    Услуге рекреације и спорта         
  860   Рекреација, спорт, култура и 

вере, некласификовано на 
другом месту  

        

   424 Специјализоване услуге 
Део средстава ове 
апропријације намењен је  за 
финансирање спортских 
манифестација 

1,070,000   1,070,000 

   472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 
Намењено за награде 
спортистима 

200,000   200,000 
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Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   481 Дотације невладиним 

организацијама 
Средства су намењена за 
остваривање програма, или 
делова програма организација 
којима се доприноси 
задовољавању потреба грађана 
у области спорта на нивоу 
града и одржавање и 
коришћење спортског објекта 
"Градски стадион" у којем се 
остварују потребе у области 
спорта, а распоред и 
коришћење средстава вршиће 
се по посебном акту извршне 
власти. 

23,400,000   23,400,000 

     Извори финансирања за 
функцију 810: 

        

   01 Приходи из буџета 24,670,000 0 0 24,670,000 
     Укупно за функцију 810: 24,670,000 0 0 24,670,000 
               
 3.3.1.    Установе за физичку 

културу и спорт (70404) 
Средства су намењена за 
реализацију годишњег 
програма рада индиректних 
корисника буџета 

        

  810   Услуге рекреације и спорта         
   411 Плате и додаци запослених 9,548,000 3,529,000 0 13,077,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,715,000 663,000 0 2,378,000 

   413 Накнаде у натури 0 100,000 0 100,000 
   414 Социјална давања 

запосленима 
200,000 0 0 200,000 

   415 Накнаде за запослене 0 188,000 0 188,000 
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
0 20,000 0 20,000 

   421 Стални трошкови 6,464,000 1,866,000 0 8,330,000 
   423 Услуге по уговору 1,070,000 2,391,000 1,000 3,462,000 
   424 Специјализоване услуге 487,000 0 1,000 488,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
611,000 1,150,000 0 1,761,000 

   426 Материјал 731,000 1,080,000 1,000 1,812,000 
   431  Амортизација некретнина и 

опреме 
0 200,000 0 200,000 

   482 Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

0 10,000 0 10,000 

   511 Зграде и грађевински објекти 1,520,000 0 1,000 1,521,000 
   512 Машине и опрема 0 350,000 1,000 351,000 
   515  Нематеријална имовина. 0 0 1,000 1,000 
     Извори финансирања за за 

главу 2.3.1: 
        

   01 Приходи из буџета 22,346,000 0 0 22,346,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 11,205,000 0 11,205,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 6,000 6,000 
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ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0 342,000 0 342,000 

     Укупно за главу 3.3.1: 22,346,000 11,547,000 6,000 33,899,000 
     Извори финансирања за за 

главу 2.3: 
        

   01 Приходи из буџета 47,016,000 0 0 47,016,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 11,205,000 0 11,205,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 6,000 6,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

0 342,000 0 342,000 

     Укупно за главу 3.3: 47,016,000 11,547,000 6,000 58,569,000 
 3.4.    Услуге културе, верске и 

остале услуге заједнице 
(07403) 

        

  860   Услуге културе         
   424 Специјализоване услуге 2,000,000   2,000,000 
   481 Дотације невладиним 

организацијама 
Средства су намењена за 
потребе у области културе и 
развој културно-уметничког 
аматеризма, а распоред и 
коришћење средстава вршиће 
се по посебном акту извршне 
власти. 

2,610,000   2,610,000 

     Извори финансирања за 
функцију 860: 

        

   01 Приходи из буџета 4,610,000 0 0 4,610,000 
     Укупно за функцију 860: 4,610,000 0 0 4,610,000 
               
  840   Верске и остале услуге 

заједнице 
        

   481 Дотације невладиним 
организацијама 
Средства ове апропријације 
намењена су за реализацију 
културних и научних 
програма Цркви, верских и 
других заједница. 

2,910,000   2,910,000 

     Извори финансирања за 
функцију 840: 

        

   01 Приходи из буџета 2,910,000 0 0 2,910,000 
     Укупно за функцију 840: 2,910,000 0 0 2,910,000 
               
 3.4.1.    Установе културе  

Средства су намењена за 
остваривање програма 
индиректних корисника 
буџета у области културе 

        

  820   Услуге културе, верске и 
остале услуге заједнице  

        

   411 Плате и додаци запослених 23,865,000 4,097,000 0 27,962,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
4,280,000 733,000 0 5,013,000 

   413 Накнаде у натури 49,000 20,000 0 69,000 
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   414 Социјална давања 

запосленима 
750,000 500,000 0 1,250,000 

   415 Накнаде за запослене 290,000 0 45,000 335,000 
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
0 0 0 0 

   421 Стални трошкови  6,090,000 895,000 0 6,985,000 
   422 Трошкови путовања 0 200,000 0 200,000 
   423 Услуге по уговору 448,000 525,000 0 973,000 
   424 Специјализоване услуге 5,900,000 1,000,000 1,200,000 8,100,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
4,200,000 1,135,000 0 5,335,000 

   426 Материјал 368,000 1,120,000 0 1,488,000 
   431 Амортизација нектретнина и 

опреме 
0 250,000 0 250,000 

   482 Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

0 150,000 0 150,000 

   483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 

3,000,000 0 0 3,000,000 

   512 Машине и опрема 2,300,000 430,000 0 2,730,000 
   515 Нематеријална имовина 600,000 100,000 0 700,000 
   523 Залихе робе за даљу продају 0 1,900,000 0 1,900,000 
     Извори финансирања за за 

главу 2.4.1: 
        

   01 Приходи из буџета 50,140,000 0 0 50,140,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 13,055,000 0 13,055,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 1,245,000 1,245,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

2,000,000 0 0 2,000,000 

     Укупно за главу 3.4.1: 52,140,000 13,055,000 1,245,000 66,440,000 
     Извори финансирања за за 

главу 2.4: 
        

   01 Приходи из буџета 57,660,000 0 0 57,660,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 13,055,000 0 13,055,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 1,245,000 1,245,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

2,000,000 0 0 2,000,000 

     Укупно за главу 3.4: 59,660,000 13,055,000 1,245,000 73,960,000 
 3.5.    ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА 

И ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  

        

  560   Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту 
Средства се обезбеђују за 
реализацију програма заштите 
животне средине, а 
евидентирају се у овиру 
буџетског Фонда за заштиту 
животне средине 

        

   421 Стални трошкови 
средства се обезбеђују за 
реализацију програма 
чишћења града, који доноси и 

30,672,000 0 0 30,672,000 
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ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
над чијим извршењем 
контролу врши ЈП "Град" и  
за услуге дератизације и 
дезинсекције. 

   423 Услуге по уговору 
Средствима ове апропријације 
обезбеђују се услуге 
одржавања прихватилишта за 
напуштене животиње. 

3,500,000 0 0 3,500,000 

   424 Специјализоване услуге 
Средства се обезбеђују за 
реализацију програма 
одржавања зелених површина, 
који доноси и над чијим 
извршењем контролу врши ЈП 
"Град"; 
контролу ваздуха и израду 
ЛЕАП-а, 

28,467,000 0 0 28,467,000 

   451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

10,000,000 0 0 10,000,000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 
Средства ове апропријације 
распоређију се за 
субвенционисање активности 
предвиђених програмом 
заштите животне средине 
(обезбеђење учешћа у 
реализацији програма 
"Очистимо Србију"). 

10,000,000 0 0 10,000,000 

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

400,000 0 0 400,000 

   511  Зграде и грађевински 
објектисредствима се 
обезбеђује израда програма 
управљања отпадом и студија 
утицаја на животну средину за 
урбанистичке планове 

934,000 0 0 934,000 

     Извори финансирања за 
функцију 560: 

        

   01 Приходи из буџета 73,973,000 0 0 73,973,000 
     Укупно за функцију 560 73,973,000 0 0 73,973,000 
  620   Развој заједнице         
   423 Услуге по уговору 

средствима се обезбеђује 
рушење бесправно подигнутих 
објеката 

3,000,000 0 0 3,000,000 

   511  Зграде и грађевински објекти 
Средства се обезбеђују за 
израду урбанистичких 
планских докумената 

24,600,000 0 0 24,600,000 

     Извори финансирања за 
функцију 620: 

        

   01 Приходи из буџета 6,500,000 0 0 6,500,000 
   10 Примања од домаћих 20,000,000 0 0 20,000,000 
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Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
задуживања 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

1,100,000 0 0 1,100,000 

     Укупно за функцију 620 27,600,000 0 0 27,600,000 
     Извори финансирања за 

главу 2.5: 
        

   01 Приходи из буџета 80,473,000 0 0 80,473,000 
   10 Примања од домаћих 

задуживања 20,000,000 0 0 20,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 1,100,000 0 0 1,100,000 

     Укупно за главу 3.5: 101,573,000 0 0 101,573,000 
 3.6.    ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ          
  412   Класа 412 - Општи послови 

по питању рада (КУ) 
        

   464  Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања 
Средствима ове апропријације 
обезбеђује се релизација 
програма активне политике 
запошљавања у сарадњи са 
Националном службом за 
запошљавање. 

6,450,000   6,450,000 

   481 Дотације невладиним 
организацијама 

2,000,000   2,000,000 

     Извори финансирања за 
функцију 412: 

        

   01 Приходи из буџета 8,450,000 0 0 8,450,000 
     Укупно за функцију 412 8,450,000 0 0 8,450,000 
  421   Класа 421 - Пољопривреда 

(КУ) 
        

   424 Специјализоване услуге 6,542,000 0 0 6,542,000 
   454  Субвенције приватним 

предузећима. 
0 20,000,000 8,000,000 28,000,000 

   4542  Субвенције приватним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

0 20,000,000 8,000,000 28,000,000 

   621  Набавка домаће финансијске 
имовине 
овом апропријацијом 
обезбеђују се средства за рад 
Фонда за развој пољопривреде 

10,000,000 0 0 10,000,000 

     Извори финансирања 
функцију 421: 

        

   01 Приходи из буџета 8,083,000 0 0 8,083,000 
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
0 0 8,000,000 8,000,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске 
имовине 

7,003,000 0 0 7,003,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

1,456,000 20,000,000 0 21,456,000 

     Укупно за функцију 421 16,542,000 20,000,000 8,000,000 44,542,000 
  436   Класа 436 - Остала енергија 

(КУ) 
        

   451 Субвенције јавним 44,620,000 0 0 44,620,000 
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 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 
Средствима ове апропријације 
обезбеђују се текуће и 
капиталне субвенције ЈП 
"Топлана Лозница" 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

40,000,000   40,000,000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

4,620,000   4,620,000 

     Извори финансирања за 
функцију 436: 

        

   01 Приходи из буџета 44,620,000 0 0 44,620,000 
     Укупно за функцију 436 44,620,000 0 0 44,620,000 
  451   Друмски саобраћај (КУ)           
   423 Услуге по уговору 

за услуге Паркинг сервиса 
12,000,000   12,000,000 

     Извори финансирања за 
функцију 451: 

        

   01 Приходи из буџета 12,000,000 0 0 12,000,000 
     Укупно за функцију 451 12,000,000 0 0 12,000,000 
  510   Класа 510 - Управљање 

отпадом (КУ) 
Средствима ове апропријације 
обезбеђују се текуће и 
капиталне субвенције ЈП Наш 
дом. 

        

   451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

17,500,000 0 0 17,500,000 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

17,500,000   17,500,000 

     Извори финансирања за 
функцију 510: 

        

   01 Приходи из буџета 17,500,000 0 0 17,500,000 
     Укупно за функцију 510 17,500,000 0 0 17,500,000 
  520   Класа 520 - управљање 

отпадним водама (КУ) 
        

   451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама ВиК 

23,600,000 0 0 23,600,000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама. 

23,600,000   23,600,000 

     Извори финансирања за 
функцију 520: 

        

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

23,600,000   23,600,000 

     Укупно за функцију 520 23,600,000 0 0 23,600,000 
  630   Класа 630 - Водоснабдевање 

(КУ) 
        



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 96 

Р
аз
д
ео

 

Г
л
ав
а 

Ф
ун
кц
и
ја

 

Е
ко
н
о
м
ск
а 

 
кл
ас
и
ф
и
ка
ц
и
ја

 

ОПИС 
Средства из
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   451 Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима и 
организацијама ВиК 

24,065,000 0 0 24,065,000 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

11,500,000   11,500,000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама. 

12,565,000   12,565,000 

     Извори финансирања за 
функцију 630: 

        

   01 Приходи из буџета 24,065,000 0 0 24,065,000 
     Укупно за функцију 630 24,065,000 0 0 24,065,000 
     Извори финансирања за 

главу 2.6: 
        

   01 Приходи из буџета 114,718,000 0 0 114,718,000 
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
0 0 8,000,000 8,000,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

23,600,000 0 0 23,600,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске 
имовине 

7,003,000 0 0 7,003,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

1,456,000 20,000,000 0 21,456,000 

     Укупно за главу 3.6: 146,777,000 20,000,000 8,000,000 174,777,000 
 3.7.    Послови становња и 

заједнице 
        

  610   Стамбени развој  
Средства се обезбеђују за 
реализацију годишњег 
програма рада Јавно 
стамбеног предузећа 
"Лозница" 

        

   411 Плате и додаци запослених 7,323,000 3,747,000  11,070,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,311,000 671,000  1,982,000 

   414 Социјална давања 
запосленима 

 650,000  650,000 

   415 Накнаде за запослене  200,000  200,000 
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
 50,000  50,000 

   421 Стални трошкови 650,000 5,815,000  6,465,000 
   422 Трошкови путовања  100,000  100,000 
   423 Услуге по уговору  2,335,000  2,335,000 
   424 Специјализоване услуге  100,000  100,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
 12,400,000  12,400,000 

   426 Материјал  1,125,000  1,125,000 
   481 Дотације невладиним 

организацијама 
   0 

   482 Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

 3,800,000  3,800,000 

   511 Зграде и грађевински објекти   4,000,000 4,000,000 
   512 Машине и опрема    0 
     Извори финансирања за         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
функцију 610: 

   01 Приходи из буџета 9,284,000 0 0 9,284,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 30,993,000  30,993,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске 
имовине 

  4,000,000 4,000,000 

     Укупно за функцију 610: 9,284,000 30,993,000 4,000,000 44,277,000 
 3.7.1.    Управљање грађевинским 

земљиштем  
Средства се обезбеђују за 
реализацију годишњих 
програма рада (који садрже 
програм уређивања 
грађевинског земљишта) 
Јавног предузећа за 
управљање грађевинским 
земљиштем Град и  Дирекција 
управљање и развој Бања 
Ковиљача. 

      0 

  451   Друмски саобраћај (КУ)          
   424 Специјализоване услуге 

Средства ове апропријације 
намењена су за одржавање 
путева, а распоред и 
коришћење средстава ове 
апропријације врши се 
програмом рада на који 
сагласност даје оснивач 

103,500,000 0 11,000,000 114,500,000 

   426 Материјал 0 20,000 0 20,000 
     Извори финансирања за 

функцију 451: 
        

   01 Приходи из буџета 43,621,000 0 0 43,621,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 20,000 0 20,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 11,000,000 11,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

59,879,000 0 0 59,879,000 

     Укупно за функцију 451: 103,500,000 20,000 11,000,000 114,520,000 
  474   Вишенаменски развојни 

пројекти  
Средства ове апропријације 
намењена су за уређивање 
грађевинског земљишта, а 
распоред и коришћење се 
врши на основу годишњег 
програма на који сагласност 
даје оснивач 

        

   511 Зграде и грађевински објекти  118,756,000 50,000 0 118,806,000 
   512 Машине и опрема 1,000,000 0 0 1,000,000 
   541 Земљиште 2,000,000 0 0 2,000,000 
     Извори финансирања за 

функцију 474: 
        

   01 Приходи из буџета 21,756,000 0 0 21,756,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 50,000 0 50,000 

   10 Примања од домаћих 100,000,000 0 0 100,000,000 
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задуживања 

     Укупно за функцију 474: 121,756,000 50,000 0 121,806,000 
  510   Управљање отпадом 

Средства ове апропријације 
намењена су за реализацију 
програма чишћења града и 
одржавања зелених површина. 

        

   421 Стални трошкови 50,000 10,000 0 60,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
200,000 0 0 200,000 

   426 Материјал 500,000 50,000 0 550,000 
     Извори финансирања за 

функцију 510: 
        

   01 Приходи из буџета 750,000 0 0 750,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 60,000 0 60,000 

     Укупно за функцију 510: 750,000 60,000 0 810,000 
  520   Управљање отпадним водама         
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
4,500,000 0 0 4,500,000 

   511 Зграде и грађевински објекти  620,000 0 0 620,000 
     Извори финансирања за 

функцију 520: 
0 0 0   

   01 Приходи из буџета 5,120,000 0 0 5,120,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0 0 0 0 

     Укупно за функцију 520: 5,120,000 0 0 5,120,000 
  620   Развој заједнице         
   411 Плате и додаци запослених 22,015,000 0 1,994,000 24,009,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
3,941,000 0 357,000 4,298,000 

   413 Накнаде у натури 80,000 0 218,000 298,000 
   414 Социјална давања 

запосленима 
400,000 800,000 0 1,200,000 

   415 Накнаде за запослене 200,000 450,000 130,000 780,000 
   416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
50,000 250,000 0 300,000 

   421 Стални трошкови 10,329,000 310,000 50,000 10,689,000 
   422 Трошкови путовања 260,000 250,000 0 510,000 
   423 Услуге по уговору 1,620,000 900,000 6,000,000 8,520,000 
   424 Специјализоване услуге 2,430,000 20,000 0 2,450,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
310,000 70,000 0 380,000 

   426 Материјал 1,720,000 135,000 1,229,000 3,084,000 
   481 Дотације невладиним 

организацијама 
0 150.000 0 150.000 

   482 Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

1,500,000 250,000 0 1,750,000 

   483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 

1,000,000 100,000 0 1,100,000 

   512 Машине и опрема 900,000 850,000 0 1,750,000 
     Извори финансирања за 

функцију 620: 
        

   01 Приходи из буџета 46,755,000 0 0 46,755,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 4,535,000 0 4,535,000 

   07 Донације од осталих нивоа 0 0 9,978,000 9,978,000 
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     Укупно за функцију 620: 46,755,000 4,535,000 9,978,000 61,268,000 
  630   Водоснабдевање         
   421 Стални трошкови 1,575,000 0 0 1,575,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
0 20,000 0 20,000 

     Извори финансирања за 
функцију 630 

        

   01 Приходи из буџета 1,575,000 0 0 1,575,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 20,000 0 20,000 

     Укупно за функцију 630: 1,575,000 20,000 0 1,595,000 
  640   Улична расвета         
   421 Стални трошкови 38,364,000 10,000 0 38,374,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
6,700,000 10,000 0 6,710,000 

     Извори финансирања за 
функцију 640 

        

   01 Приходи из буџета 45,064,000 0 0 45,064,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 20,000 0 20,000 

     Укупно за функцију 640: 45,064,000 20,000 0 45,084,000 
     Извори финансирања за за 

главу 2.7.1. 
        

   01 Приходи из буџета 164,641,000 0 0 164,641,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 4,705,000 0 4,705,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 9,978,000 9,978,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 11,000,000 11,000,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

100,000,000 0 0 100,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

59,879,000 0 0 59,879,000 

     Укупно за главу 3.7.1.: 324,520,000 4,705,000 20,978,000 350,203,000 
     Извори финансирања за за 

главу 2.7. 
        

   01 Приходи из буџета 173,925,000 0 0 173,925,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 35,698,000 0 35,698,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 9,978,000 9,978,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 11,000,000 11,000,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

100,000,000 0 0 100,000,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске 
имовине 

0 0 4,000,000 4,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

59,879,000 0 0 59,879,000 

     Укупно за главу 3.7.: 333,804,000 35,698,000 24,978,000 394,480,000 
 3.8.    Месна самоуправа (Месне 

заједнице) 
распоред средстава врши се на 
основу финансијских планова 
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на које сагласност даје 
Градско веће. 

  160   Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту 

        

   411 Плате и додаци запослених 0 848,000 0 848,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0 152,000 0 152,000 

   421 Стални трошкови 699,000 1,380,000 0 2,079,000 
   422 Трошкови путовања 0 20,000 0 20,000 
   423 Услуге по уговору 340,000 627,000 0 967,000 
   424 Специјализоване услуге 170,000 50,000 0 220,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
14,020,000 2,915,000 800,000 17,735,000 

   426 Материјал 45,000 216,000 0 261,000 
   483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских тела 
8,484,000 0 0 8,484,000 

   511 Зграде и грађевински објекти 16,980,000 2,193,000 0 19,173,000 
   512 Машине и опрема 187,000 100,000 0 287,000 
     Извори финансирања за за 

главу 2.8 
        

      01 Приходи из буџета 32,699,000 0 0 32,699,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 8,301,000 0 8,301,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 800,000 800,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

8,226,000 0 0 8,226,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

0 200,000 0 200,000 

     Укупно за главу 3.8: 40,925,000 8,501,000 800,000 50,226,000 
 3.9.    ТУРИЗАМ         
  473   Туризам         
   411 Плате и додаци запослених 2,164,000 0 453,000 2,617,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
388,000 0 82,000 470,000 

   414 Социјална давања 
запосленима 

147,000 0 43,000 190,000 

   416 Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 

21,000 0 0 21,000 

   421 Стални трошкови 270,000 0 10,000 280,000 
   422 Трошкови путовања 110,000 0 0 110,000 
   423 Услуге по уговору 2,334,000 57,000 37,000 2,428,000 
   424 Специјализоване услуге 253,000 0 0 253,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
54,000 0 0 54,000 

   426 Материјал 108,000 0 7,000 115,000 
   481  Дотације невладиним 

организацијама 
300,000 0 0 300,000 

   482 Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

17,000 0 0 17,000 

   483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 

22,000 0 0 22,000 

   512 Машине и опрема 435,000 0 0 435,000 
     Извори финансирања за 

главу 3.9: 
        

   01 Приходи из буџета 6,623,000 0 0 6,623,000 
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   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 57,000 0 57,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 632,000 632,000 

     Укупно за главу 3.9 6,623,000 57,000 632,000 7,312,000 
     Извори финансирања за 

раздео 3: 
        

   01 Приходи из буџета 1,021,581,000 0 0 1,021,581,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 89,397,000 0 89,397,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 0 45,380,000 45,380,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 0 12,438,000 12,438,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

201,826,000 0 0 201,826,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске 
имовине 

7,003,000 0 4,000,000 11,003,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

72,288,000 20,542,000 0 92,830,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из претходних 
година 

10,366,000 0 0 10,366,000 

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 0 4,850,000 4,850,000 

     Укупно за раздео 3 1,313,064,000 109,939,000 66,668,000 1,489,671,000 
               

4     ГРАДСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
(05921) 

        

  330   Судови         
   411 Плате и додаци запослених 4,341,000   4,341,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
807,000   807,000 

   414 Социјална давања 
запосленима 

177,000   177,000 

   416 Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 

87,000   87,000 

   421 Стални трошкови 67,000   67,000 
   422 Трошкови путовања 48,000   48,000 
   423 Услуге по уговору 12,000   12,000 
   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
23,000   23,000 

   426 Материјал 129,000   129,000 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

10,000   10,000 

     Извори финансирања за 
раздео 3: 

        

   01 Приходи из буџета 5,701,000 0 0 5,701,000 
     Укупно за раздео 4 5,701,000 0 0 5,701,000 

5     ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА         
  330   Судови         
   411 Плате и додаци запослених 1,320,000   1,320,000 
   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
237,000   237,000 
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ОПИС 
Средства из
 буџета 2010. 

Издаци из  
сопствених 

извора 

Издаци 
из  

осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Извори финансирања за 

раздео 3: 
        

   01 Приходи из буџета 1,557,000 0 0 1,557,000 
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
   0 

     Укупно за раздео 5 1,557,000 0 0 1,557,000 
        УКУПНИ РАСХОДИ 

БУЏЕТА 
1,382,370,000 109,939,000 66,668,000 1,558,977,000 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 7. 

За извршавање ове одлуке одговоран је Градоначелник. 

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник.  

Члан 8. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање 
налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава 
која припадају буџету.  

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за 
преузимање обавеза, њихову  верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из  
средстава корисника којим руководи и издавање налога за уплату  средстава која припадају буџету.   

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских  средстава одговоран је за 
закониту, наменску, економичну и  ефикасну употребу буџетских апропријација. 

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских  средстава може пренети 
поједина овлашћења из става 2. овог члана  на друга лица у директном, односно индиректном 
кориснику  буџетских средстава. 

Члан 9. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и 
начелник градске управе- руководилац одељења или службе. 
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Члан 10. 

Градоначелник може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за финансије и друштвене 
делатности, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода у 
оквиру истог раздела у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за 
финансије и друштвене делатности доноси Градоначелник. 

Члан 11. 

Новчана средства буџета Града и директних и индиректних корисника средстава тог буџета, воде 
се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Члан 12. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, приходи од закупнине грађевинског земљишта, годишња накнада за друмска и 
моторна возила, тракторе и прикључна возила, комунална такса за држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, приходи од давања у закуп објеката, 
користиће се за финансирање индиректних корисника: Јавног предузећа за управљање грађевинским 
земљиштем "Град" и Јавног предузећа "Дирекција за развој и управљање Бањом Ковиљачом", у складу 
са финансијским планом надлежног директног корисника и са програмом индиректног корисника, као и 
за текуће и капиталне субвенције јавним предузећима и друге расходе на име реализације програма у 
области комуналне потрошње.  

Члан 13. 

Приходи остварени од боравишне таксе, распоређују се на разделу 2. Глава 3.9; функционална 
класификација 473 и користиће се за обезбеђивање информативно- пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, за обезбеђивање  туристичке сигнализације а у 
складу са усвојеним годишњим програмом рада корисника Туристичка организација града.  

Члан 14. 

Приходи остварени од накнаде за загађивање животне средине, евидентираће се одвојено у 
оквиру Буџетског фонда за заштиту животне средине.  

Приходи остварени од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и накнаде од 
давања у закуп пољопривредног земљишта, евидентираће се одвојено у оквиру Буџетског фонда за 
развој пољопривреде.  

Програм рада Буџетских Фондова из става 1. и 2. овог члана усвојиће Градско веће. 

Руководилац одељења за финансије и друштвене делатности надлежан је за пренос средстава 
која се остваре по основу наменских прихода са рачуна буџета на подрачуне буџетских фондова. 
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Начелник градске управе руководи радом буџетских фондова и наредбодавац је за издавање 
налога за плаћање. 

Члан 15. 

Распоред и коришћење средстава за текуће и капиталне субвенције, одобраваће се у складу са 
усвојеним годишњим програмима, а по  решењу градоначелника.  

У оквиру средстава распоређених у члану 6. ове одлуке, у разделу 03 – Градска управа, 
функционална класификација 830- Услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 454- 
Субвенције приватним предузећима, у оквиру позиције- Текуће субвенције предвиђена су средства 
којима се обезбеђује јавно информисање од локалног значаја и услови за јавно информисање на српском 
језику. 

Члан 16. 

Јавна предузећа чији је оснивач град Лозница могу се задуживати у складу са усвојеним 
годишњим програмом рада за 2010. годину по добијању сагласности Градског већа. 

Члан 17. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2010. години по посебном акту (решење) које 
доноси Градоначелник, на предлог надлежног оделења градске управе, у оквиру следећих раздела: 

Раздео 2, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета, у износу од 
150.000 динара; економска класификација 481 дотације невладиним организацијама, у износу од 
1.000.000 динара;  

Раздео 3 – Градска управа: функција 130 опште услуге, економска класификација 484 накнада 
штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, у 
износу од 7.000.000 динара; функција 250 одбрана некласификована на другом месту, економска класи-
фикација 481 дотације невладиним организацијама, у износу од 522.000 динара; функција 320 услуге 
противпожарне заштите, економска класификација 481 дотације невладиним организацијама, у износу 
од 300.000 динара; функција 830 – услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 423 
Услуге по уговору у износу од 1.200.000 динара и економска класификација 454 Субвенције приватним 
нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 6.000.000 динара; глава 3.1, функција 040 
породица и деца, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета за део 
апропријације у износу од 50.000 динара, а који се односи на награду прворођеном детету у граду у 
2010. години; глава 3.2, функција 970 образовање истраживање и развој, економска класификација 472 
накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 4.500.000 динара, а који се односи на награде 
успешним ученицима и студентима; глава 3.3, функција 860 рекреација спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из 
буџета у износу од 200.000 динара. 

Распоред и коришћење апропријација које се односе на економску класификацију 481- дотације 
невладиним организацијама, вршиће се, у складу са одредбама Закона о удружењима,  на основу 
посебног акта градоначелника. 

Члан 18. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена 
овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 
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Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2009. години у складу са одобреним апропријацијама, а не извршене у току 
2009. године, преносе се у 2010. Годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом одлуком. 

Члан 19. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације 
утврђене Одлуком.  

Корисници буџета преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није друкчије прописано. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет буџета. 

Изузетно, корисници могу, уз одобрење одељења за финансије и друштвене делатности, 
преузети обавезе чије се извршавање или плаћање преноси у 2011. годину до износа који није већи од 
једне четвртине одобрених средстава за ту намену у 2010. години. 

Члан 20. 

Корисници буџета града приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 
извођењу радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је 
вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2010. Годину. 

Члан 21. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета.  

 Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: 
обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни 
за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

У случају да се примања буџета Града Лознице остварују у мањем износу од планираних и 
после предузимања мера из члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 50/09), 
Градско веће може донети одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, унесе у 
текућу буџетску резерву. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 6. ове 
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа 
исказаног у члану 6. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до 
ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.  



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 106

Члан 22. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у складу са чланом 
10. Закона о буџетском систему. 

Привремено расположива средства на рачуну буџета, могу се краткорочно пласирати или 
орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом. 

Уговор из става 2. овог члана закључује Градоначелник. 

Члан 23. 

Корисници буџета града не могу без претходне сагласности Градоначелника и Градсог већа 
засновати радни однос са новим лицима до краја 2010. године, уколико средства потребна за исплату 
тих плата нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за 
плате том буџетском кориснику. 

Уколико број запослених код  корисника средстава буџета Града Лознице прелази број 
запослених за чије су плате обезбеђена средства овим буџетом, корисник је дужан да одмах предузме 
мере из своје надлежности, како би се број запослених ускладио са висином средстава обезбеђених 
овим законом за те намене. 

Члан 24. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2010. години, на терет 
капитала сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација. 

Члан 25. 

До почетка примене одредби Посебног колективног уговора за државне органе којима се уређује 
право на награду, плате запослених у органима града Лознице обрачунават ће се и исплаћивати тако 
што ће се прописана основица увећавати до 30%. 

Износ обрачунатe и исплаћенe платe у складу са ставом 1. oвог члане, не може бити већи од 
платe која је запосленом исплаћивана у 2009. години увећаном за награде и стимулације. 

Члан 26. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености 
кретања у приходима и расходима буџета, извршни органи власти донеће одлуку о задуживању у складу 
са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС» број 61/2005). 

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 27. 

Корисници буџетских средстава, пренеће на рачун извршења буџета, до 31. јануара 2010. 
године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2009. години, која су овим 
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корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Лозница за 2009. годину закључно са 31. 
децембром 2009. године. 

Члан 28. 

У случају да други ниво власти својим актом определи буџету града наменска трансферна 
средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења буџета, Градоначелник на основу тог акта и на предлог Одељења за финансије и друштвене 
делатности отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са 
чланом 5. Закона о буџетском систему. 

Трансфери од других нивоа власти који буду наменски пренети на рачун Извршења буџета 
Града биће пренети корисницима независно од планираних апропријација. 

Ако у току године дође до измена прописа који уређују буџетску класификацију, односно 
стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Градоначелник ће извршити 
одговарајуће измене ове одлуке, на предлог Оделења за финансије и друштвене делатности.  

Члан 29. 

Уколико корисници средстава буџета Града Лознице у извршавању расхода поступе супротно 
одредбама ове одлуке, Градско веће, на предлог одељења за финансије и друштвене делатности, може 
одлучити о обустави извршавања одговарајуће апропријације утврђене овим законом том буџетском 
кориснику. 

Члан 30. 

Директни корисници средстава буџета града, дужни су да средства утврђена овом одлуком, 
годишњим финансијским планом, распореде по наменама. 

Директни корисник који је, у буџетском смислу, одговоран за индиректне кориснике буџетских 
средстава, обавезан је да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке изврши расподелу 
средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по 
добијеној сагласности Градске управе – Оделења за финансије и друштвене делатности.  

Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који сагласност даје 
директни корисник, који је, у буџетском смислу, одговоран за тог индиректног корисника. 

Изузетно, до усвајања финансијских планова корисника буџета, одлуку о распореду средства 
може, на предлог надлежног и одељења за финансије и друштвене делатности Градске управе, донети 
Градско веће. 

Члан 31. 

Средства буџета распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Преноси средстава са буџетског рачуна једног индиректног корисника на буџетски рачун 
другог индиректног корисника не могу се вршити. 

Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев за плаћање и захтев за трансфер 
средстава доставе Оделењу за финансије и друштвене делатности и комплетну документацију за 
плаћање (копију). 
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Члан 32. 

У члану 14. Одлуке о буџету града Лознице за 2009. годину став 6. брише се. 
 

Члан 33. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у Службеном листу града.  
 

Члан 34. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице 
”.  

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 

Број: 06-19/09-11-4 
Датум: 21. децембар 2009. године 
Л о з н и ц а 
 

                    ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                       Јован Тодоровић, с.р. 

 
Тачност оверава 
СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

Љубинка Горданић, дипл. правник 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007) и члана 
40. Статута Града Лознице (Службени лист Града Лознице бр. 19/08) а у вези са чланом 63. Закона о 
буџетском систему (Службени гласник РС број 54/09 и 73/10), Скупштина Града Лознице, на предлог 
Градског већа, на 18. седници одржаној дана 19. новембра 2010. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о буџету Града Лознице за 2010. годину („Службени лист Града Лознице ”, број 9/09), 
члан 1. мења се и гласи: 

„Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Лознице за 2010. 
годину, његово извршавање, обим задуживања, коришћење сопствених прихода, права и обавезе 
корисника буџетских средстава. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице за 2010. годину (у даљем тексту: 
„буџет“), састоје се од:  

 
А. Рачун прихода и расхода буџета града Лознице     

  
Из буџета 

Други 
извори 

Укупно 

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине  1,063,111,000  145,806,000 1,208,917,000 
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  1,151,564,000  146,696,000 1,298,260,000 
Буџетски дефицит  -88,453,000  -890,000 -89,343,000 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 
јавних политика) 

 
38,350,000  9,880,000 48,230,000 

Укупан фискални дефицит  -126,803,000  -10,770,000 -137,573,000 
 
Б. Рачун финансирања буџета града Лознице 

  Из буџета Други извори Укупно  
Примања од задуживања  35,760,000 0  35,760,000 
Примања од продаје финансијске имовине    10,500,000 10,065,000  20,565,000 
Издаци за набавку финансијске имовине (домаће ХОВ)   
Нето финансирање  46,260,000 10,065,000  56,325,000 
РЕЗУЛТАТ  -80,543,000 -705,000  -81,248,000 
Неутрошена средства из ранијих година  70,264,000 705,000  70,969,000 
Неутрошена средства од приватизације из претходних година  10,279,000   10,279,000 

 
Примања буџета утврђена су у следећим износима: 

 Eкономскa  
класификацијa

Из буџета 
Други  
извори 

Укупно 

УКУПНА ПРИМАЊА 1,063,111,000 145,806,000  1,208,917,000 
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 71 568,136,000 0  568,136,000 
   1.1. Порез на доходак грађана 7111 374,700,000 0  374,700,000 
   1.2. Порез на фонд зарада 7121 5,000 0  5,000 
   1.3. Порез на имовину 713 115,000,000 0  115,000,000 
   1.4. Порез на добра и услуге 714 58,513,000 0  58,513,000 
   1.5. Други порези 716 19,918,000 0  19,918,000 
2. ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  73 344,015,000 39,778,000  383,793,000 
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 Eкономскa  
класификацијa

Из буџета 
Други  
извори 

Укупно 

- Капиталне донације од  
  иностраних држава 

7312 780,000 0  780,000 

- Текући трансфери од других   
   нивоа власти 

7331 343,235,000 39,778,000  383,013,000 

3. ДРУГИ ПРИХОДИ 74 150,760,000 96,097,000  246,857,000 
- Приходи од имовине 741 47,250,000 3,410,000  50,660,000 
- Приходи од продаје добара и услуга 742 91,900,000 82,817,000  174,717,000 
- Новчане казне и одузета имовинска   
   корист 

743 10,260,000 0  10,260,000 

- Добровољни трансфери од физичких   
  и правних лица 

744 0 8,170,000  8,170,000 

- Мешовити и неодређани приходи 745 1,350,000 1,700,000  3,050,000 
4. МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

77 200,000 1,927,000  2,127,000 

5. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

8 0 8,004,000  8,004,000 

 
Издаци буџета утврђени су у следећим износима:     

 Eкономскa 
класификацијa 

Из буџета 
Други  
извори 

Укупно 

УКУПНИ ИЗДАЦИ 1,151,564,000  146,696,000 1,298,260,000 
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 986,819,000  131,097,000 1,117,916,000 
      1.1. Расходи за запослене  41 273,974,000  57,677,000 331,651,000 
Плате запослених 411 219,604,000  43,894,000 263,498,000 
Доприноси на терет послодавца 412 39,506,000  7,894,000 47,400,000 
Остали расходи за запослене 413 до 417 14,864,000  5,889,000 20,753,000 
      1.1. Расходи за куповину роба и услуга 42 312,249,000  67,517,000 379,766,000 
      1.2.  43 0  200,000 200,000 
      1.3. Расходи по основу отплате камата 44 0  80,000 80,000 
Расходи по основу отплате камата на домаће 
кредите 

441 0  80,000 80,000 

Расходи по основу отплате камата на стране 
кредите 

442 0  0 0 

Пратећи трошкови задуживања 444 0  0 0 
      1.4. Субвенције 45 115,885,000  0 115,885,000 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

4511 78,940,000  0 78,940,000 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

4512 31,845,000  0 31,845,000 

Текуће субвенције приватним предузећима 4541 5,100,000  0 5,100,000 
Капиталне субвенције приватним 
предузећима 

4542 0  0 0 

      1.5. Дотације међународним 
организацијама 

462 0  0 0 

      1.6. Трансфери осталим нивоима власти 463 161,734,000  0 161,734,000 
Текући трансфери нивоу Републике 4631 128,857,000  0 128,857,000 
Капитални трансфери нивоу Републике 4632 32,877,000  0 32,877,000 
Остали трансфери 464- 465 3,480,000  3,000 3,483,000 
      1.7. Социјална заштита из буџета 47 31,165,000  0 31,165,000 
Социјална заштита 31,165,000  0 31,165,000 
      1.8. Остали текући расходи 48 и 49 88,332,000  5,620,000 93,952,000 
Дотације невладиним организацијама 481 42,832,000  450,000 43,282,000 
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 Eкономскa 
класификацијa 

Из буџета 
Други  
извори 

Укупно 

Порези, обавезне таксе и казне 482 867,000  5,070,000 5,937,000 
Новчане казне и пенали по решењу судова; 483 28,018,000  100,000 28,118,000 
Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока; 

484 1,315,000  0 1,315,000 

Накнада штете за повреде  или штету нанету 
од стране државних органа 

485 300,000  0 300,000 

Средства резерве 49 15,000,000  0 15,000,000 
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 164,745,000  15,599,000 180,344,000 
Зграде и грађевински објекти 511 154,422,000  10,390,000 164,812,000 
Машине и опрема 512 9,123,000  3,191,000 12,314,000 
Остала основна средства 513 150,000  18,000 168,000 
Нематеријална имовина 515 1,050,000  100,000 1,150,000 
Залихе робе за даљу продају 523 0  1,900,000 1,900,000 
Земљиште 541 0  0 0 

 
Отплата дуга и набавка финансијске имовине града Лознице 

 Eкономскa 
класификацијa 

Из буџета 
Други  
извори 

Укупно 

Издаци по основу отплате дуга и набавке 
финансијске имовине 

38,350,000  9,880,000 48,230,000 

1. ОТПЛАТА ДУГА  61 0  0 0 
  1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0  0 0 
  1.2. Отплата дуга страним кредиторима  612 0  0 0 
2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 38,350,000  9,880,000 48,230,000 

 
 

Члан 2. 
 

Члан 2. мења се и гласи: 

„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. овог закона у износу од 
86.803.000 динара и набавку финансијске имовине у износу од 40.000.000 динара, обезбедиће се из 
кредита у износу од 35.760.000 динара, из враћених буџетских позајмица у износу од 8.000.000 динара, 
приватизационих примања у износу од 2.500.000 динара и из неутрошених средстава из претходних 
година у износу од 80.543.000 динара.“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 3. мења се и гласи: 

„Град Лозница ће се, у 2010. години задужити до износа од 35.760.000 динара, и то ради 
финасирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету за 2010. годину. ” 

 
Члан 4. 

 
После члана 3. додаје се нови члан 3а. који гласи: 
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„Члан 3а.” 
 

Вишак прихода – суфицит из ранијих година распоређује се: 

- Неутрошени приходи наменског карактера, распоређују се, у складу са наменом утврђеном 
посебним прописима, на следећи начин: 

o Боравишна такса у износу од 993.000 динара за реализацију програма рада Туристичке 
организације; 

o Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије осигурања од пожара у 
износу од 72.000 динара за финансирање Фонда противпожарне заштите; 

o Приходи од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у износу од 1.418.000 
динара за реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта; 

o Наменски трансферисана средства Комесаријата за избеглице у износу од 1.125.000 
динара за реализацију програма интеграције избеглих и прогнаних лица; 

o Накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 2.029.000 динара за 
реализацију програма одржавања јавних путева на подручју града Лознице; 

o Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 1.102.000 динара  за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре у скаладу са програмом који доноси Градско 
веће. 

o Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у износу од 4.041.000 за реализацију 
програма јавних предузећа којима је поверено уређивање грађевинског земљишта. 

- Нераспоређени вишак прихода у износу од 45.511.000 динара распоређује се за реализацију 
програма одржавања јавних путева на подручју града Лознице. 

Примања од финансијске имовине у износу од 8.000.000 динара, (примања од враћања буџетских 
позајмица), и пренета новчана средства од враћених позајмица у износу од 950.000 динара пренеће се 
Фонду за развој пољопривреде. 

Пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година у укупном износу од 
10.279.000 динара, користиће се за обезбеђење средства за суфинансирање пројеката НИП-а  за 2010. 
годину. 

Очекивана примања од приватизације у износу од 2.500.000 динара користиће се за обезбеђење 
учешћа у финансирању Пројеката НИП-а изградња новог обданишта.“ 

 
Члан 5. 

 
Члан 4. мења се и гласи: 

„Град Лозница суфинансираће пројекте Националног инвестиционог плана утврђене Одлуком 
Владе Републике Србије о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 
инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину. 

Средства за суфинансирање обезбеђују се у буџету за 2010. и буџету за 2011. годину, и то до 
износа разлике између средстава обезбеђених из НИП-а и средстава неопходних за реализацију 
пројекта. 

Средства опредељена за суфинансирање пројеката из става 1. овог члана, преносе се 
индиректном кориснику буџета надлежном за реализацију пројекта.“ 

 
Члан 6. 

 
Члан 5. Брише се. 
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Члан 7. 
 

Члан 6. мења се и гласи: 

„Средства буџета у износу од 1.189.914.000 динара и средства прихода из изворних активности 
директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 156.576.000 динара исказана 
у колони 7- Издаци из додатних прихода органа, распоређују се по корисницима, и то: 
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ОПИС 
Средства из 
буџета 2010. 

Издаци из 
других 
извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       
1     ОРГАНИ ГРАДА: Градоначелник и 

Градско веће (09764) 
   

  110   Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

   

  110 411 Плате и додаци запослених 6,690,000 6,690,000 
  110 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,200,000 1,200,000 

  110 415 Накнаде трошкова за запослене 60,000 60,000 
  110 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
0 0

  110 421 Стални трошкови 270,000 270,000 
  110 422 Трошкови путовања 360,000 360,000 
  110 423 Услуге по уговору 3,200,000 3,200,000 
     Извори финансирања за раздео 1.:    
   01 Приходи из буџета 11,780,000 0 11,780,000 
     Укупно за раздео 1.: 11,780,000 0 11,780,000 
          

2     ОРГАНИ ГРАДА: СКУПШТИНА 
ГРАДА 

   

  110   Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

  

  110 411 Плате и додаци запослених 3,926,000 3,926,000 
  110 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
716,000 716,000 

  110 415 Накнаде трошкова за запослене 20,000 20,000 
  110 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
0 0

  110 417 Накнаде одборницима 3,000,000 3,000,000 
  110 421 Стални трошкови 108,000 108,000 
  110 422 Трошкови путовања 180,000 180,000 
  110 423 Услуге по уговору 2,700,000 2,700,000 
  110 426 Материјал 0 0
  110 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
180,000 180,000 

  110 481 Дотације невладиним организацијама 800,000 800,000 
  110 511  Зграде и грађевински објекти 0
  110 621 Набавка домаће финансијске имовине 28,350,000 28,350,000 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 114

Р
аз
де
о 

Г
ла
ва

 

Ф
ун
кц
иј
а 

Е
ко
но
м
ск
а 

 
кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС 
Средства из 
буџета 2010. 

Издаци из 
других 
извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       

     Извори финансирања за раздео 2:    
   01 Приходи из буџета 26,972,000 0 26,972,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
13,008,000 13,008,000 

     Укупно за раздео 2: 39,980,000 0 39,980,000 
3     ГРАДСКА УПРАВА (05920)    
  130   Опште услуге    
  130 411 Плате и додаци запослених 106,400,000 1,100,000 107,500,000 
  130 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
19,088,000 200,000 19,288,000 

  130 413 Накнаде у натури 540,000 540,000 
  130 414 Социјална давања запосленима 6,800,000 6,800,000 
  130 415 Накнаде за запослене 2,000,000 110,000 2,110,000 
  130 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
0 0

  130 421 Стални трошкови 15,618,000 5,000 15,623,000 
  130 422 Трошкови путовања 1,260,000 1,260,000 
  130 423 Услуге по уговору 12,100,000 12,100,000 
  130 424 Специјализоване услуге 0 0
  130 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
3,906,000 3,906,000 

  130 426 Материјал 10,503,000 55,000 10,558,000 
  130 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

90,000 90,000 

  130 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

19,500,000 19,500,000 

  130 484  Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока 

1,300,000 1,300,000 

  130 485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

300,000 300,000 

  130 511  Зграде и грађевински објекти 1,555,000 1,555,000 
  130 512  Машине и опрема 4,430,000 4,430,000 
  130 515  Нематеријална имовина 300,000 300,000 
     Извори финансирања за функцију 

130: 
   

   01 Приходи из буџета 205,690,000 0 205,690,000 
   07 Донације од осталих нивоа власти 1,470,000 1,470,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
0

     Укупно за функцију 130: 205,690,000 1,470,000 207,160,000 
          
  160   Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту  
  

  160 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 15,000,000 0 15,000,000 
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     Стална резерва 1,000,000  0
     Текућа резерва 14,000,000  0
     Извори финансирања за функцију 

160: 
   

   01 Приходи из буџета 15,000,000 0 15,000,000 
     Укупно за функцију 160 15,000,000 0 15,000,000 
          
     Одбрана    
  250   Одбрана некласификована на другом 

месту  
   

  250 481 Дотације невладиним организацијама 522,000 522,000 
     Извори финансирања за функцију 

250: 
   

   01 Приходи из буџета 522,000 0 522,000 
     Укупно за функцију 250: 522,000 0 522,000 
     Фонд противпожарне заштите    
  320   Услуге противпожарне заштите    
  320 481 Дотације невладиним организацијама 250,000 250,000 
     Извори финансирања за функцију 

320: 
   

   01 Приходи из буџета 178,000 0 178,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
72,000 72,000 

     Укупно за функцију 320: 250,000 0 250,000 
          
  170   Управљање јавним дугом    
  170 441  Отплата домаћих камата 0 0
  170   Извори финансирања за функцију 

474: 
   

   01 Приходи из буџета 0 0 0
     Укупно за функцију 170 0 0 0
          
  830   Услуге емитовања и издаваштва    
  830 423 Услуге по уговору 1,080,000 1,080,000 
  830 454  Субвенције приватним предузећима. 5,100,000 0 5,100,000 
   4541 Субвенције приватним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама 

5,100,000 5,100,000 

     Извори финансирања зафункцију 830:    
   01 Приходи из буџета 6,180,000 0 6,180,000 
     Укупно за функцију 830: 6,180,000 0 6,180,000 
     Извори финансирања:    
   01 Приходи из буџета 227,570,000 0 227,570,000 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 1,470,000 1,470,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
72,000 0 72,000 
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     Свега: 227,642,000 1,470,000 229,112,000 
 3.1.    СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И 

ЗДРАВСТВО (70406) 
   

  010   Класа 010 - Болест и инвалидност:    
  010 481 Донације невладиним организацијама 2,500,000 2,500,000 
     Извори финансирања за функцију 

010: 
   

   01 Приходи из буџета 2,500,000 0 2,500,000 
     Укупно за функцију 010 2,500,000 0 2,500,000 
          
  020   Класа 020 - Старост:    
  020 463 Трансфери осталим нивоима власти 1,703,000 0 1,703,000 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
1,703,000 0 1,703,000 

   4632 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

0 0 0

     Извори финансирања за функцију 
020: 

   

   01 Приходи из буџета 1,703,000 0 1,703,000 
     Укупно за функцију 020 1,703,000 0 1,703,000 
          
  040   Класа 040 - Породица и деца (ИУ) 

обухвата: 
   

  040 463 Трансфери осталим нивоима власти 2,689,000 0 2,689,000 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
2,689,000 0 2,689,000 

   4632 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

0 0 0

  040 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

8,100,000 8,100,000 

     Извори финансирања за функцију 
040: 

   

   01 Приходи из буџета 10,789,000 0 10,789,000 
     Укупно за функцију 040 10,789,000 0 10,789,000 
          
  070   Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 
другом месту 

   

  070 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

16,175,000 16,175,000 

  070 481 Донације невладиним организацијама 9,550,000 9,550,000 
     Извори финансирања за функцију 

070: 
   

   01 Приходи из буџета 24,600,000 0 24,600,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,125,000 1,125,000 
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     Укупно за функцију 070: 25,725,000 0 25,725,000 
          
  090   Социјална заштита некласификована 

на другом месту  
   

  090 463 Трансфери осталим нивоима власти  10,564,000 0 10,564,000 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
10,447,000 0 10,447,000 

   4632 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

117,000 0 117,000 

     Извори финансирања за функцију 
090: 

   

   01 Приходи из буџета 10,564,000 0 10,564,000 
     Укупно за функцију 090: 10,564,000 0 10,564,000 
          
  740   Услуге јавног здравства    
  740 426 Материјал 0
  740 463 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 0
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
0

  740 464 Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

240,000 0 240,000 

   4641 Текуће донације и трансфери осталим 
нивоима власти 

240,000 240,000 

   4642 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

0 0

     Извори финансирања за функцију 
740: 

   

   01 Приходи из буџета 240,000 0 240,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0
     Укупно за функцију 740 240,000 0 240,000 
     Извори финансирања за главу 3.1.:    
   01 Приходи из буџета 50,396,000 0 50,396,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,125,000 0 1,125,000 

     Укупно за главу 3.1. 51,521,000 0 51,521,000 
 3.2.    ОБРАЗОВАЊЕ (70401)    
  911   Предшколско образовање    
  911 411 Плате и додаци запослених 34,500,000 28,600,000 63,100,000 
  911 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
6,250,000 5,120,000 11,370,000 

  911 414 Социјална давања запосленима 555,000 1,292,000 1,847,000 
  911 415 Накнаде за запослене 0 1,433,000 1,433,000 
  911 421 Стални трошкови 7,470,000 1,111,000 8,581,000 
  911 422 Трошкови путовања 

овом апропријацијом обезбеђује се 
деце и њихових пратилаца ради 

0 810,000 810,000 
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похађања припремног предшколског 
програма 

  911 423 Услуге по уговору 0 4,265,000 4,265,000 
  911 424 Специјализоване услуге 400,000 31,000 431,000 
  911 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
0 1,334,000 1,334,000 

  911 426 Материјал 3,870,000 6,424,000 10,294,000 
  911 441 Отплата домаћих камата 0 80,000 80,000 
  911 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

360,000 50,000 410,000 

  911 511 Зграде и грађевински објекти 10,911,000 310,000 11,221,000 
  911 512 Машине и опрема 0 1,496,000 1,496,000 
     Извори финансирања за функцију 

911: 
   

   01 Приходи из буџета 61,816,000 0 61,816,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 21,081,000 21,081,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 26,360,000 26,360,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
2,500,000 65,000 2,565,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

0 0 0

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из претходних година 

0 0 0

   16 Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

0 4,850,000 4,850,000 

     Укупно за функцију 911: 64,316,000 52,356,000 116,672,000 
          
  912   Основно образовање     
  912 463 Трансфери осталим нивоима власти  108,284,000 0 108,284,000 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
80,934,000 0 80,934,000 

   4632 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

27,350,000 0 27,350,000 

  912 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

1,300,000 1,300,000 

     Извори финансирања за функцију 
912: 

   

   01 Приходи из буџета 109,584,000 0 109,583,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
0 0 0

     Укупно за функцију 912: 109,584,000 0 109,584,000 
          
  920   Средње образовање    
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  920 463 Трансфери осталим нивоима власти  35,333,000 0 35,333,000 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
30,723,000 0 30,723,000 

   4632 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

4,610,000 0 4,610,000 

  920 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

1,210,000 1,210,000 

     Извори финансирања за функцију 
920: 

   

   01 Приходи из буџета 36,543,000 0 36,543,000 
     Укупно за функцију 920: 36,543,000 0 36,543,000 
          
  970   Истраживање и развој - Образовање    
  970 463 Трансфери осталим нивоима власти  2,361,000 0 2,361,000 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
2,361,000 0 2,361,000 

  970 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

4,100,000 4,100,000 

  970 481 Донације невладиним организацијама 
(70410) 

0

     Извори финансирања за функцију 
970: 

   

   01 Приходи из буџета 6,461,000 0 6,461,000 
     Укупно за функцију 970: 6,461,000 0 6,461,000 
     Извори финансирања за главу 3.2:    
   01 Приходи из буџета 214,404,000 0 214,404,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 21,081,000 21,081,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 26,360,000 26,360,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
2,500,000 65,000 2,565,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

0 0 0

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из претходних година 

0 0 0

   16 Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

0 4,850,000 4,850,000 

     Укупно за главу 3.2: 216,904,000 52,356,000 269,260,000 
 3.3.    Услуге рекреације и спорта    
  860   Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту  
   

  860 424 Специјализоване услуге 765,000 765,000 
  860 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
100,000 100,000 

  860 481 Дотације невладиним организацијама 23,400,000 23,400,000 
     Извори финансирања за функцију    
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810: 
   01 Приходи из буџета 24,265,000 0 24,265,000 
     Укупно за функцију 810: 24,265,000 0 24,265,000 
          
 3.3.1.    Установе за физичку културу и 

спорт (70404) 
   

  810   Услуге рекреације и спорта    
  810 411 Плате и додаци запослених 9,548,000 3,529,000 13,077,000 
  810 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,715,000 663,000 2,378,000 

  810 413 Накнаде у натури 0 15,000 15,000 
  810 414 Социјална давања запосленима 194,000 90,000 284,000 
  810 415 Накнаде за запослене 0 215,000 215,000 
  810 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
0 49,000 49,000 

  810 421 Стални трошкови 6,318,000 2,116,000 8,434,000 
  810 423 Услуге по уговору 870,000 2,391,000 3,261,000 
  810 424 Специјализоване услуге 0 0 0
  810 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
55,000 650,000 705,000 

  810 426 Материјал 450,000 840,000 1,290,000 
  810 431  Амортизација некретнина и опреме 0 200,000 200,000 
  810 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

0 20,000 20,000 

  810 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0
  810 512 Машине и опрема 0 350,000 350,000 
     Извори финансирања за за главу 2.3.1:    
   01 Приходи из буџета 19,150,000 0 19,150,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 11,128,000 11,128,000 

     Укупно за главу 3.3.1: 19,150,000 11,128,000 30,278,000 
     Извори финансирања за за главу 3.3:    
   01 Приходи из буџета 43,415,000 0 43,415,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 11,128,000 11,128,000 

     Укупно за главу 3.3: 43,415,000 11,128,000 54,543,000 
 3.4.    Услуге културе, верске и остале 

услуге заједнице (07403) 
   

  860   Услуге културе    
  860 424 Специјализоване услуге 2,250,000 2,250,000 
  860 481 Дотације невладиним организацијама 1,600,000 1,600,000 
     Извори финансирања за функцију 

860: 
   

   01 Приходи из буџета 3,850,000 0 3,850,000 
     Укупно за функцију 860: 3,850,000 0 3,850,000 
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  840   Верске и остале услуге заједнице    
  840 481 Дотације невладиним организацијама 2,910,000 2,910,000 
     Извори финансирања за функцију 

840: 
   

   01 Приходи из буџета 2,910,000 0 2,910,000 
     Укупно за функцију 840: 2,910,000 0 2,910,000 
          
  860   Рекреација, култура и вере 

некласификоване на другом месту 
   

     Извори финансирања за функцију 
860: 

   

     Укупно за функцију 860: 0 0 0
 3.4.1.    Установе културе     
  820   Услуге културе, верске и остале 

услуге заједнице  
   

  820 411 Плате и додаци запослених 23,615,000 4,949,000 28,564,000 
  820 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
4,280,000 885,000 5,165,000 

  820 413 Накнаде у натури 27,000 0 27,000 
  820 414 Социјална давања запосленима 492,000 265,000 757,000 
  820 415 Накнаде за запослене 375,000 100,000 475,000 
  820 421 Стални трошкови  5,193,000 675,000 5,868,000 
  820 422 Трошкови путовања 0 200,000 200,000 
  820 423 Услуге по уговору 287,000 645,000 932,000 
  820 424 Специјализоване услуге 5,140,000 2,200,000 7,340,000 
  820 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
3,744,000 535,000 4,279,000 

  820 426 Материјал 331,000 1,050,000 1,381,000 
  820 465  Остале донације, дотације и 

трансфери. 
0 3,000 3,000 

  820 482 Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

0 150,000 150,000 

  820 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

1,547,000 0 1,547,000 

  820 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0
  820 512 Машине и опрема 3,120,000 230,000 3,350,000 
  820 515 Нематеријална имовина 700,000 100,000 800,000 
  820 523 Залихе робе за даљу продају 0 1,900,000 1,900,000 
     Извори финансирања за за главу 3.4.1:    
   01 Приходи из буџета 48,851,000 0 48,851,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 9,437,000 9,437,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 1,250,000 1,250,000 
   09 Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
0 3,200,000 3,200,000 

   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
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     Укупно за главу 3.4.1: 48,851,000 13,887,000 62,738,000 
     Извори финансирања за за главу 3.4:    
   01 Приходи из буџета 55,611,000 0 55,611,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 9,437,000 9,437,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 1,250,000 1,250,000 
   09 Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
0 3,200,000 3,200,000 

   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
     Укупно за главу 3.4: 55,611,000 13,887,000 69,498,000 
 3.5.    ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И 

ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
   

  560   Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

   

  560 421 Стални трошкови 25,912,000 0 25,912,000 
  560 423 Услуге по уговору 3,375,000 0 3,375,000 
  560 424 Специјализоване услуге 22,705,000 0 22,705,000 
  560 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
0 0 0

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

0 0 0

  560 481 Дотације невладиним организацијама 0 0 0
  560 511  Зграде и грађевински објекти 334,000 0 334,000 
     Извори финансирања за функцију 

560: 
   

   01 Приходи из буџета 52,326,000 0 52,326,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
0 0 0

     Укупно за функцију 560 52,326,000 0 52,326,000 
  620   Развој заједнице    
  620 423 Услуге по уговору 

средствима се обезбеђује рушење 
бесправно подигнутих објеката 

0 0 0

  620 511  Зграде и грађевински објекти 18,910,000 0 18,910,000 
     Извори финансирања за функцију 

620: 
   

   01 Приходи из буџета 18,910,000 0 18,910,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
0 0 0

     Укупно за функцију 620 18,910,000 0 18,910,000 
     Извори финансирања за главу 3.5:    
   01 Приходи из буџета 71,236,000 0 71,236,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
0 0 0
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     Укупно за главу 3.5: 71,236,000 0 71,236,000 
 3.6.    ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ     
  412   Класа 412 - Општи послови по 

питању рада (КУ) 
   

  412 423 Услуге по уговору 
Средствима ове апропријације 
обезбеђује се релизација програма 
активне политике запошљавања у 
сарадњи са Националном службом за 
запошљавање. 

0

  412 463 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 0
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
0

  412 464  Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

3,240,000 0 3,240,000 

   4641 Текуће донације и трансфери 
обавезног социјалног осигурања 

3,240,000 3,240,000 

  412 481 Дотације невладиним организацијама 1,300,000 1,300,000 
     Извори финансирања за функцију 

412: 
   

   01 Приходи из буџета 4,540,000 0 4,540,000 
     Укупно за функцију 412 4,540,000 0 4,540,000 
  421   Класа 421 - Пољопривреда (КУ)    
  421 421 Стални трошкови 0 20,000 20,000 
  421 423 Услуге по уговору 0 100,000 100,000 
  421 424 Специјализоване услуге 4,400,000 0 4,400,000 
  421 621 Набавка домаће финансијске имовине 10,000,000 9,880,000 19,880,000 
     Извори финансирања функцију 421:    
   01 Приходи из буџета 4,032,000 0 4,032,000 
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
8,000,000 10,000,000 18,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

2,368,000 0 2,368,000 

     Укупно за функцију 421 14,400,000 10,000,000 24,400,000 
  436   Класа 436 - Остала енергија (КУ)    
  436 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
54,620,000 0 54,620,000 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

50,000,000 50,000,000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

4,620,000 4,620,000 

     Извори финансирања за функцију 
436: 

   

   01 Приходи из буџета 54,620,000 0 54,620,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 0
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ранијих година 
     Укупно за функцију 436 54,620,000 0 54,620,000 
  451   Друмски саобраћај (КУ)      
  451 423 Услуге по уговору 

за услуге Паркинг сервиса 
0

  451 463 Трансфери осталим нивоима власти 800,000 0 800,000 
   4632 Капиталне донације и трансфери 

осталим нивоима власти 
800,000 800,000 

     Извори финансирања за функцију 
451: 

   

   01 Приходи из буџета 800,000 0 800,000 
     Укупно за функцију 451 800,000 0 800,000 
  455   Класа 455 - Цевоводи и други облици 

саобраћаја (КУ)  
Гасификација 

   

  455 454  Субвенције приватним предузећима. 0 0 0
   4542  Субвенције приватним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама 

0 0

     Извори финансирања за функцију 
455: 

   

   01 Приходи из буџета 0 0 0
     Укупно за функцију 455 0 0 0
  510   Класа 510 - Управљање отпадом (КУ)

Средствима ове апропријације 
обезбеђују се текуће и капиталне 
субвенције ЈП Наш дом. 

   

  510 451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

17,500,000 0 17,500,000 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

17,440,000 17,440,000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

60,000 60,000 

     Извори финансирања за функцију 
510: 

   

   01 Приходи из буџета 17,500,000 0 17,500,000 
     Укупно за функцију 510 17,500,000 0 17,500,000 
  520   Класа 520 - управљање отпадним 

водама (КУ) 
   

  520 451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама ВиК 

14,600,000 0 14,600,000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама. 

14,600,000 14,600,000 

     Извори финансирања за функцију    
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520: 
   01 Приходи из буџета 14,600,000 0 14,600,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0
     Укупно за функцију 520 14,600,000 0 14,600,000 
  630   Класа 630 - Водоснабдевање (КУ)    
  630 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама ВиК 
24,065,000 0 24,065,000 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

11,500,000 11,500,000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама. 

12,565,000 12,565,000 

     Извори финансирања за функцију 
630: 

   

   01 Приходи из буџета 24,065,000 0 24,065,000 
     Укупно за функцију 630 24,065,000 0 24,065,000 
     Извори финансирања за главу 3.6:    
   01 Приходи из буџета 120,157,000 0 120,157,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
8,000,000 10,000,000 18,000,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

2,368,000 0 2,368,000 

     Укупно за главу 3.6: 130,525,000 10,000,000 140,525,000 
 3.7.    Послови становња и заједнице    
  610   Стамбени развој  

Средства се обезбеђују за реализацију 
годишњег програма рада Јавно 
стамбеног предузећа "Лозница" 

   

  610 411 Плате и додаци запослених 7,323,000 3,745,000 11,068,000 
  610 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,311,000 671,000 1,982,000 

  610 414 Социјална давања запосленима 360,000 360,000 
  610 415 Накнаде за запослене 240,000 240,000 
  610 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
50,000 50,000 

  610 421 Стални трошкови 650,000 6,845,000 7,495,000 
  610 422 Трошкови путовања 80,000 80,000 
  610 423 Услуге по уговору 3,491,000 3,491,000 
  610 424 Специјализоване услуге 100,000 100,000 
  610 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
11,700,000 11,700,000 

  610 426 Материјал 340,000 340,000 
  610 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

4,730,000 4,730,000 
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  610 511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000 4,000,000 
  610 512 Машине и опрема 400,000 400,000 
     Извори финансирања за функцију 

610: 
   

   01 Приходи из буџета 9,284,000 0 9,284,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
36,191,000 36,191,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 561,000 561,000 
     Укупно за функцију 610: 9,284,000 36,752,000 46,036,000 
 3.7.1.    Управљање грађевинским земљиштем    
  560   Заштита животне средине    
  560 411 Плате и додаци запослених 0 703,000 703,000 
  560 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0 126,000 126,000 

  560 413 Накнаде у натури 0 77,000 77,000 
  560 421 Стални трошкови 0 11,000 11,000 
  560 426 Материјал 0 94,000 94,000 
     Извори финансирања за функцију 

560: 
   

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 1,011,000 1,011,000 
     Укупно за функцију 560: 0 1,011,000 1,011,000 
  451   Друмски саобраћај (КУ)     
  451 424 Специјализоване услуге 86,637,000 3,000,000 89,637,000 
  451 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
0 0 0

  451 426 Материјал 0 20,000 20,000 
     Извори финансирања за функцију 

451: 
   

   01 Приходи из буџета 37,980,000 0 37,980,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 20,000 20,000 

   08 Донације од невладиних организација 
и појединаца 

0 3,000,000 3,000,000 

   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
48,657,000 0 48,657,000 

     Укупно за функцију 451: 86,637,000 3,020,000 89,657,000 
  474   Вишенаменски развојни пројекти     
  474 511 Зграде и грађевински објекти  119,787,000 50,000 119,837,000 
  474 512 Машине и опрема 1,000,000 400,000 1,400,000 
  474 541 Земљиште 0 0 0
     Извори финансирања за функцију 

474: 
   

   01 Приходи из буџета 70,707,000 0 70,707,000 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 450,000 450,000 
   10 Примања од домаћих задуживања 35,760,000 0 35,760,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 4,041,000 0 4,041,000 
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ранијих година 
   14 Неутрошена средства од 

приватизације из претходних година 
10,279,000 0 10,279,000 

     Укупно за функцију 474: 120,787,000 450,000 121,237,000 
  510   Управљање отпадом    
  510 421 Стални трошкови 0 10,000 10,000 
  510 424 Специјализоване услуге 0 0 0
  510 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
180,000 0 180,000 

  510 426 Материјал 500,000 30,000 530,000 
     Извори финансирања за функцију 

510: 
   

   01 Приходи из буџета 680,000 0 680,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 40,000 40,000 

     Укупно за функцију 510: 680,000 40,000 720,000 
  520   Управљање отпадним водама     
  520 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
2,970,000 0 2,970,000 

  520 511 Зграде и грађевински објекти  0 0 0
     Извори финансирања за функцију 

520: 
0 0 0

   01 Приходи из буџета 2,970,000 0 2,970,000 
     Укупно за функцију 520: 2,970,000 0 2,970,000 
  620   Развој заједнице    
  620 411 Плате и додаци запослених 22,015,000 0 22,015,000 
  620 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
3,941,000 0 3,941,000 

  620 413 Накнаде у натури 50,000 0 50,000 
  620 414 Социјална давања запосленима 369,000 360,000 729,000 
  620 415 Накнаде за запослене 180,000 770,000 950,000 
  620 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
45,000 170,000 215,000 

  620 421 Стални трошкови 5,150,000 610,000 5,760,000 
  620 422 Трошкови путовања 225,000 220,000 445,000 
  620 423 Услуге по уговору 1,440,000 8,360,000 9,800,000 
  620 424 Специјализоване услуге 2,500,000 20,000 2,520,000 
  620 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
340,000 120,000 460,000 

  620 426 Материјал 1,215,000 1,580,000 2,795,000 
  620 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

390,000 120,000 510,000 

  620 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

200,000 100,000 300,000 

  620 511 Зграде и грађевински објекти  0 130,000 130,000 
  620 512 Машине и опрема 150,000 250,000 400,000 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2011. године 

 
  

 128

Р
аз
де
о 

Г
ла
ва

 

Ф
ун
кц
иј
а 

Е
ко
но
м
ск
а 

 
кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС 
Средства из 
буџета 2010. 

Издаци из 
других 
извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       

     Извори финансирања за функцију 
620: 

   

   01 Приходи из буџета 38,210,000 0 38,210,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 1,380,000 1,380,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 10,725,000 10,725,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
0 705,000 705,000 

     Укупно за функцију 620: 38,210,000 12,810,000 51,020,000 
  630   Водоснабдевање    
  630 421 Стални трошкови 1,940,000 0 1,940,000 
  630 426 Материјал 0 0 0
     Извори финансирања за функцију 630    
   01 Приходи из буџета 1,940,000 0 1,940,000 
     Укупно за функцију 630: 1,940,000 0 1,940,000 
  640   Улична расвета    
  640 421 Стални трошкови 32,240,000 10,000 32,250,000 
  640 423 Услуге по уговору 0 0 0
  640 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
7,290,000 0 7,290,000 

     Извори финансирања за функцију 640    
   01 Приходи из буџета 39,530,000 0 39,530,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 10,000 10,000 

     Укупно за функцију 640: 39,530,000 10,000 39,540,000 
     Извори финансирања за за главу 3.7.1.    
   01 Приходи из буџета 192,017,000 0 192,017,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 1,450,000 1,450,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 12,186,000 12,186,000 
   08 Донације од невладиних организација 

и појединаца 
0 3,000,000 3,000,000 

   10 Примања од домаћих задуживања 35,760,000 0 35,760,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
52,698,000 705,000 53,403,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из претходних година 

10,279,000 0 10,279,000 

     Укупно за главу 3.7.1.: 290,754,000 17,341,000 308,095,000 
     Извори финансирања за за главу 3.7.    
   01 Приходи из буџета 201,301,000 0 201,301,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 37,641,000 37,641,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 12,747,000 12,747,000 
   08 Донације од невладиних организација 

и појединаца 
0 3,000,000 3,000,000 

   10 Примања од домаћих задуживања 35,760,000 0 35,760,000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из 52,698,000 705,000 53,403,000 
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ранијих година 
   14 Неутрошена средства од 

приватизације из претходних година 
10,279,000 0 10,279,000 

     Укупно за главу 3.7.: 300,038,000 54,093,000 354,131,000 
 3.8.    Месна самоуправа (Месне заједнице)    
  160   Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
   

  160 411 Плате и додаци запослених 0 848,000 848,000 
  160 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0 152,000 152,000 

  160 413 Накнаде у натури 0 230,000 230,000 
  160 421 Стални трошкови 1,101,000 140,000 1,241,000 
  160 422 Трошкови путовања 0 10,000 10,000 
  160 423 Услуге по уговору 48,000 940,000 988,000 
  160 424 Специјализоване услуге 135,000 0 135,000 
  160 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
18,878,000 3,303,000 22,181,000 

  160 426 Материјал 11,000 125,000 136,000 
  160 481 Дотације невладиним организацијама 0 450,000 450,000 
  160 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова и судских тела 
6,749,000 0 6,749,000 

  160 484 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока 

15,000 0 15,000 

  160 511 Зграде и грађевински објекти 2,925,000 5,900,000 8,825,000 
  160 512 Машине и опрема 88,000 65,000 153,000 
  160 515  Нематеријална имовина. 50,000 0 50,000 
  160 541 Земљиште 0 0 0
     Извори финансирања за за главу 3.8    
   01 Приходи из буџета 30,000,000 0 30,000,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 12,163,000 12,163,000 

   10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
     Укупно за главу 3.8: 30,000,000 12,163,000 42,163,000 
 3.9.    ТУРИЗАМ    
  473   Туризам    
  473 411 Плате и додаци запослених 2,164,000 420,000 2,584,000 
  473 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
388,000 77,000 465,000 

  473 414 Социјална давања запосленима 147,000 25,000 172,000 
  473 415 Накнаде трошкова за запослене 0 38,000 38,000 
  473 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
0 0 0

  473 421 Стални трошкови 215,000 28,000 243,000 
  473 422 Трошкови путовања 110,000 0 110,000 
  473 423 Услуге по уговору 2,879,000 853,000 3,732,000 
  473 424 Специјализоване услуге 253,000 0 253,000 
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  473 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 

75,000 20,000 95,000 

  473 426 Материјал 108,000 0 108,000 
  473 481  Дотације невладиним организацијама 0 0 0
  473 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

17,000 0 17,000 

  473 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

22,000 0 22,000 

  473 512 Машине и опрема 335,000 0 335,000 
  473 513  Остале некретнине и опрема 150,000 18,000 168,000 
     Извори финансирања за главу 3.9:    
   01 Приходи из буџета 5,870,000 0 5,870,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 190,000 190,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 1,182,000 1,182,000 
   08 Донације од невладиних организација 

и појединаца 
0 107,000 107,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

993,000 0 993,000 

     Укупно за главу 3.9 6,863,000 1,479,000 8,342,000 
     Извори финансирања за раздео 3:    
   01 Приходи из буџета 1,019,960,000 0 1,019,960,000
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 91,640,000 91,640,000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 43,009,000 43,009,000 
   08 Донације од невладиних организација 

и појединаца 
0 3,107,000 3,107,000 

   09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

0 3,200,000 3,200,000 

   10 Примања од домаћих задуживања 35,760,000 0 35,760,000 
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
10,500,000 10,065,000 20,565,000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

57,256,000 705,000 57,961,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из претходних година 

10,279,000 0 10,279,000 

   16 Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

0 4,850,000 4,850,000 

     Укупно за раздео 3 1,133,755,000 156,576,000 1,290,331,000
          

4     Градски јавни правобранилац (05921)    
  330   Судови    
  330 411 Плате и додаци запослених 3,423,000 3,423,000 
  330 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
617,000 617,000 

  330 414 Социјална давања запосленима 10,000 10,000 
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  330 416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

0

  330 421 Стални трошкови 86,000 86,000 
  330 422 Трошкови путовања 63,000 63,000 
  330 423 Услуге по уговору 20,000 20,000 
  330 425 Текуће поправке и одржавање (услуге 

и материјали) 
35,000 35,000 

  330 426 Материјал 135,000 135,000 
  330 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

10,000 10,000 

     Извори финансирања за раздео 4:    
   01 Приходи из буџета 4,399,000 0 4,399,000 
     Укупно за раздео 4 4,399,000 0 4,399,000 

5     ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА    
  330   Судови    
  330 411 Плате и додаци запослених 0 0
  330 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0 0

     Извори финансирања за раздео 5:    
   01 Приходи из буџета 0 0 0
     Укупно за раздео 5 0 0 0
     УКУПНО 1,189,914,000 156,576,000 1,346,490,000

 
Члан 8. 

 
У члану 12. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Приходи остварени од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима користиће се према програму који доноси Градско веће.“ 

 
Члан 9. 

 
Члан 14. мења се и гласи: 

„Приходи остварени од накнаде за загађивање животне средине, евидентираће се одвојено у оквиру 
Буџетског фонда за заштиту животне средине.  

Програм рада Буџетског фонда из става 1. овог члана усвојиће Градско веће. 
Начелник градске управе руководи радом буџетског фонда из става 1. овог члана и наредбодавац је 

за издавање налога за плаћање. 
До усвајања финансијског плана фонда из става 1. овог члана апропријације дате Разделу 3- глава 

3.5 за функцију 560 финансираће се из прихода који припадају овим фондовима. 
Приходи остварени од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и средства 

остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној 
својини користиће се за реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта.“ 
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Члан 10. 

 
У члану 19. став 4. брише се. 

 
Члан 11. 

 
У члану 28. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„У случају да други ниво власти својим актом определи буџету града додатна ненаменска 
трансферна средства, износ више одобрених трансферних средстава, као и износ прихода буџета 
остварен у већем износу од износа утврђеног овом одлуком, користиће се за финансирање одобрених 
издатака у циљу смањивања планираног буџетског дефицита и обима задуживања.“ 

 
Члан 12. 

 
Обавезе које су корисници буџета преузели у складу са апрпријацијама одобреним у Одлуци о 

буџету Града Лознице за 2010. годину („Службени лист Града Лознице”, број 18/09), а које се не изврше 
у току ове године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2011. години и извшиће се на терет 
апропријација за ту годину. 

 
Члан 13. 

 
Одељење за финансије и друштвене делатности, обавезно је да у року од 15 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке изврши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених 
апропријација и о томе их обавести.  

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 

Број: 06-17/10-18-4 
Датум: 19. новембар 2010. године 
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      Јован Тодоровић, с.р.
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XI. Одлуке Скупштине града Лозница донете у 2009. години 

 
 

– Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице 
за 2009. годину, 

– Одлука о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије завршног рачуна града 
Лознице за 2008. годину, 

– Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница, 

– Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница, 

– Одлука о усвајању Плана детаљне регулације граничног прелаза Трбушница у Лозници, 

– Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину 
утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији града Лозница, 

– Одлука о задуживању Града Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Бамби” Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. Центра за културу „Вук 
Караџић” Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. Установе за физичку културу 
„Лагатор” Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. Центра за социјални рад 
Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. Туристичке организације 
општине Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. „Библиотеке Вуковог завичаја” 
Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. Установе Дом младих 
„Соколана” Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. Општинске организације 
Црвеног крста Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. ЈП „Град” Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. КЈП „Наш Дом” Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. ЈП „Водовод и канализација” 
Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. ЈП „Дирекција за управљање и 
развој Бање Ковиљаче” Бања Ковиљача, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. ЈКП „Топлана-Лозница” 
Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. ЈСП „Лозница” Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2009. ЈП Дирекција за развој и 
урбанистичко планирање „Урбоплан” Лозница, 

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, 
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– Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном правобранилаштву, 

– Одлука о јавним признањима Града Лозница, 

– Одлука о месним заједницама, 
– Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији града Лозница, 

– Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, 

– Одлука о Плану детаљне регулације измене и допуне Регулационог плана „Стари Град” за 
к.п. 3892, 3893/1, 3893/2 и 3894 к.о. Лозница – град, 

– Одлука о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града Лозница, 

– Одлука о усвајању Плана детаљне регулације фекалне канализације дела насеља у оквиру уже 
зоне санитарне заштите изворишта «Зеленица» у Бањи Ковиљачи, 

– Одлука о локалним административним таксама, 

 Тарифа локалних административних такси, 

– Одлука о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе 
града Лозница, 

 Тарифа о накнадама које представљају приход остварен делатношћу Градске управе 
града Лозница, 

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за уређење и коришћење грађевинског 
земљишта града Лознице, 

– Одлука о изменама Одлуке о организовању КЈП „Наш Дом” у Лозници, 

– Одлука о јавним паркиралиштима, 

– Одлука о некатегорисаним путевима, 

– Одлука о одржавању чистоће, јавних зелених површина и заштити комуналних објеката, 

– Одлука о оснивању ЈКП „Паркинг сервис” Лозница, 

– Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница, 

– Одлука о повећању капитала КЈП „Наш Дом” Лозница, 

– Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница, 

– Одлука о прихватању иницијативе за израду измене и допуне Генералног плана Лознице, 

– Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању, 

– Одлука о висини пореских основица, 

– Одлука о завршном рачуну буџета Града Лознице за 2008. годину, 

– Одлука о усвајању Локалног акционог плана за решавање проблема избеглих и интерно 
расељених лица на територији града Лознице за период од 2009. до 2013. године, 

 Локални акциони план за решавање проблема избеглих и интерно расељених лица на 
територији града Лознице за период од 2009. до 2013. године, 

– Одлука о давању сагласности на измене и допуне пословања КЈП „Наш Дом” Лозница за 
2009. годину, 

– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – 
Лозница” Лозница за 2009. годину. 
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– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис” Лозница за 2009. 
годину, 

– Одлука о изменама Одлуке о организовању КЈП „Наш Дом” у Лозници, 

– Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈКП „Топлана – Лозница” у Лозници, 

– Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈП „Водовод и канализација” у Лозници, 

– Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈКП „Паркин сервис” Лозница, 
– Одлука о измени постојећег режима саобраћаја, 

– Одлука о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза 
путника на територији града Лозница, 

– Одлука о организовању Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница, 

– Одлука о повећању капитала ЈКП „Топлана – Лозница” у Лозници, 

– Одлука о повећању капитала ЈП „Водовод и канализација” у Лозници, 

– Одлука о повећању капитала КЈП „Наш Дом” Лозница, 

– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и 
канализација” Лозница за 2009. годину, 

– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за развој 
и урбанистичко планирање „Урбоплан” Лозница за 2009. годину, 

– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за 
управљање грађевинским земљиштем „Град” Лозница за 2009. годину, 

– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈСП „Лозница” 
Лозница за 2009. годину, 

– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за 
управљање и развој Бање Ковиљаче” Бања Ковиљача за 2009. годину, 

– Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Лозница, 

– Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозица, 

– Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница, 

– Одлука о Заштитнику гарђана, 

– Одлука о буџету Града Лознице за 2010. годину, 

– Одлука о одређивању матичних подручја Града Лознице, 

– Одлука о изменама Одлуке о Градској управи града Лознице, 

– Одлука о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и Одељења за 
инскепцијске послове Градске управе града Лозница, 

– Одлука о изменама и допунама Генералног плана Лознице и усклађивању Генералног плана 
Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњу, 

– Одлука о усклађивању Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању 
и изградњи, 

– Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лозница, 

– Одлука о приступању Пројекту регионалног управљања отпадом, 

– Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лозница,  
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– Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању, 

– Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити 
комуналних објеката, 

– Одлука о усвајању Акционог плана за младе 2010. – 2014, 

 Акциони план за младе 2010 – 2014, 

– Одлука о усвајању Плана детаљне регулације „Гробље” у Лозници. 

 
 

Текстове одлука које је донела Скупштина Града Лознице у 2009. години можете пронаћи и 
погледати на интернет страници Града Лознице,  

http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-2009._671_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-2009._671_�
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XII.  Одлуке Скупштине града Лозница донете у 2010. години 
 
 

1. Одлуке о давању сагласности на програм пословања ЈП за 2010. годину, 
2. Одлуке о давању сагласности на програм пословања Установа за 2010. годину, 
3. Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Лознице, 

– Табела локалних комуналних такси, 
4. Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде које представљају приход остварен делатношћу 

Градске управе града Лознице, 
5. Одлука о изменама Одлуке о накнадама за уређивање и коришћење грађевинског земљишта 

града Лознице, 
6. Одлука о измени Одлуке о организовању Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница, 
7. Решење о давању сагласности на измене Статута Установе за физичку културу „Лагатор” 

Лозница, 
8. Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове „Гимназија” и „Воћар” у Лозници, 
9. Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у Лозници, 
10. Одлука о изради Плана детаљне регулације за TC 110/35/10KV „Лозница 2”, 
11. Решење о постављању заменика градског јавног правобраниоца Јавног правобранилаштва Града 

Лознице, 
12. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈП Дирекција за 

урбанистичко планирање и развој „Урбоплан” у Лозници, 
13. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” у 

Лозници, 
14. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП „Дирекција за управљање и 

развој Бање Ковиљаче” у Бањи Ковиљачи, 
15. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 

2010. годину, 
16. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредносг земљишта у државној својини, 
17. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, 
18. Одлука о општим условима за искоришћавање и одржавање сеоских водовода на подручју града 

Лознице, 
19. Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца града Лозница, 
20. Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне полиције,. 
21. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града 

Лознице, 
22. Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, 
23. Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лешница, 
24. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лознице, 
25. Одлука о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој пољопривреде града Лознице, 
26. План мера и радова за заштиту од поплава на територији града Лознице, 
27. Решење о разрешењу и именовању Савета за безбедност Скупштине града Лознице, 
28. Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Техничке школе Лозница, 
29. Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Јован Цвијић” Лозница, 
30. Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за усклађивање 

Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и изградњи, 
31. Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и 

допуне генералног плана Лознице и усклађивању генералног плана Лознице са одредбама 
Закона о планирању и изградњи, 
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32. Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду 
Плана генералне регулације за насељено место Лозница, 

33. Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину заизраду Плана 
детаљне регулације за изградњу дела Савскеулице у Лозници, 

34. Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана 
детаљне регулације за изградњу ТЦ 110/35/10 кВ „Лозница 2”, 

35. Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину за 
израду Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, 

36. Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну срединуза 
израду Плана генералне регулације за насељено место Лешница, 

37. Одлука о разрешењу члана Градског већа града Лознице, 
38. Одлука о избору члана Градског већа града Лознице, 
39. Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизје завршног рачуна буџета града 

Лознице за 2009. годину, 
40. Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини града Лознице, 
41. Одлука о усвајању Споразума о регионалном управљању отпадом, 
42. Споразум о регионалном управљању отпадом, 
43. Закључци о усвајању извештаја о раду, 
44. Одлука о изменама и допунама Одлуке о органима установе за предшколско васпитање и 

образовање „Бамби” у Лозници, 
45. Решење о давању сагласности на статут Установе за предшколско васпитање и образовање 

„Бамби” у Лозници, 
46. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за Град Лозницу за 2010. годину, 
47. Локални акциони план запошљавања за град Лозницу за 2010. годину, 
48. Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2009. годину, 
49. Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 
50. Одлука о висини пореских основица за обрачун пореза на имовину, 
51. Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Лознице, 
52. Одлуке о давању сагласнисти на Одлуке Управног одбора ЈП „Водовод и канализација”, 
53. Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине града Лознице, 
54. Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница, 
55. Закључци којима се усваја извештај о раду ЈП и ГУ, 
56. Извештај о раду Градске управе града Лозница за 2009. годину, 
57. Решење о именовању Комисије за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем,       
58. Одлука о именовању доректора Јавног стамбеног предузећа „Лозница” Лозница,       
59. Одлука о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП Дирекција за урбанистичко 

планирање и развој „Урбоплан” у Лозници,       
60. Одлука о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈКП „Топлана-Лозница” у Лозница, 
61. Одлука о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Вук Караџић” у 

Лозници, 
62. Одлука о додели јавних признања Града Лознице, 
63. Одлука о оснивању Комисије за припрему нацрта Плана капиталних инвестиција и капиталног 

буџета Града, 
64. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника  

о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 
65. Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности запослених 

у Градској управи Града Лознице, 
66. Одлука о држању домаћих животиња, 
67. Одлука о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице, 
68. Одлука о издвајању средстава ради повећања капитала оснивача у КЈП „Наш Дом” Лозница, 

намењених за проширење градског гробља, 
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69. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лозница, 
70. Одлука о Комуналној инспекцији, 
71. Одлука о обезбеђењу средстава у буџетима Града Лозница за 2010. и 2011. годину за 

суфинансирање пројеката, 
72. Одлука о одређивању локације за одлагање кабастог и другог отпада, 
73. Одлука о оснивању Дома здравља „Др. Миленко Марин”, 
74. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице, 
75. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице, 
76. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице, 
77. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице, 
78. Одлука о престанку функције члана Градског већа града Лознице, 
79. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице, 
80. Одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга по основу финансирања пројеката, 
81. Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији града Лознице, 
82. Закључак о покретању иницијативе за формирање Полицијске управе у Лозници, 
83. Одлука о избору члана Градског већа града Лознице, 
84. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице – Весна Панић, 
85. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице – Милорад Станић, 
86. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице – Десанка Павловић, 
87. Одлука о потврђиваеу мандата одборника Скупштине града Лознице – Љиљана Дражић, 
88. Одлука о ребалнасу буџета града Лозница за 2010. годину, 
89. Одлука о увећању капитала Фонда за развој пољопривреде града Лознице, 
90. Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода  

града Лознице, 
91. Одлука о преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Др. Лаза Лазаревић” 

у Лозници, 
92. Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (Луке Стевића) у Бањи 

Ковиљачи, 
93. Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Нове и улице Војводе Степе у Бањи 

Ковиљачи, 
94. Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (у насељу Г. Димитрова)  

у Бањи Ковиљачи, 
95. Одлука о одређивању делатности које се сматрају комуналним делатностима од локалног 

интереса, 
96. Одлука о усвајању локалног плана управљања отпадом, 
97. Одлука о давању сагласности на приступање изградњи нове градске топлане фазе I топлотне 

снаге 2x8,9 MW и електричне снаге 1.030 Kwe (1.287 KVA) ЈКП „Топлане Лозница” Лозница, 
98. Одлука о изради симбола града Лознице. 

 
 
 

Напред наведене одлуке могу се погледати на интернет страници Града Лозница на адреси: 
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznica---2010.-godina_1080_. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznica---2010.-godina_1080_�
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XIII  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

 
 
Начин подношења захтева 
 
 
 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које су настале у раду или у вези са радом 
органа Града Лозница и то: Скупштине града, Градоначелника, Градског већа и Градске управе, може се 
поднети овлашћеном лицу: 

– у писаној форми на адресу: Овлашћено лице за информације од јавног значаја, 
Карађорђева 2., Лозница; 

– лично, пријемна канцеларија (бр. 108) Градске управе или на шалтеру 2. и 3. 
Усложног центра, Карађорђева 2., 15300 Лозница. 

  
 
Подаци које захтев мора да садржи 
 
 Захтев мора садржати: 

» назив органа власти, 
» име, презиме и адресу тражиоца и 
» што прецизнији опис информације која се тражи. 

 
 
Пример захтева за приступ информацији од јавног значаја 
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XIV.    ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗЈАВЉИВАЊЕ ЖАЛБИ 
 
 

Поступак пред надлежним органом Градске управе покреће се по службеној дужности или 
поводом захтева странке. Надлежни орган ће покренути поступак по службеној дужности када то 
одређује закон или други пропис и када утврди или сазна да с обзиром на постојеће чињенично стање 
треба покренути поступак ради заштите јавног интереса. У управним стварима у којима је по закону 
или природи ствари за покретање и вожење поступка потребан захтев странке, орган може покренути и 
водити поступак само ако постоји такав захтев. Уз захтев странка подноси потребне доказе за решавање 
конкретне управне ствари.  

Службено лице које води поступак, пре доношења решења, мора утврдити све одлучне чињенице 
и околности које су од значаја за доношење решења и странкама омогућити да остваре и заштите своја 
права и правне интересе, у скраћеном или у посебном испитном поступку, које прописује Закон о 
општем управном поступку. 

На основу одлучних чињеница утврђених у поступку орган надлежан за решавање доноси 
решење о управној ствари које је предмет поступка. Рок за доношење решења, ако није потребно 
спровести посебан испитни поступак, је месец дана од дана подношења захтева, а у осталим 
случајевима два месеца, ако посебним законом није прописан краћи рок (надлежни органи и службе 
доносе одговарајућа акта, било општа или појединачна, издају уверења, дају бесплатне информације, а 
ве у оквиру својих надлежности прописаних законом, Статутом Града и одлукама Скупштине града). 

Законом о локалној самоуправи прописано је да Град, као локална самоуправа, обавља послове 
из изворног делокруга, а поред тих послова Граду се законом може поверити обављање одређених 
послова из оквира права и дужности Републике. У складу с тим одредбама регулисано је и изјављивање 
жалби против аката органа и служби Града, тако да по жалбама против аката донетих из изворног 
делокруга Града решава Градско веће града Лознице, а по жалбама против аката донезих из оквира 
послова који су Граду поверени, одлучују надлежна министарства. 
 Жалба против решења донесеног у првом степену се подноси у року од 15 дана од дана 
достављања решења, а предаје се непосредно или шаље поштом органу који је донео првостепено 
решење. У жалби се мора навести решење које се побија, означити назив органа који га је донео, као и 
број и датум решења. Довољно је да жалилац у жалби изложи у ком је погледу незадовољан решењем, 
али жалбу не мора посебно образложити. У жалби се могу износити нове чињенице и докази, али је 
жалилац дужан да образложи због чега их није изнео у првостепеном поступку. 
 
 У току 2010. године поднето је 4 захтева за приступ информацијама од јавног значаја. 
 Жалби на слободан приступ информацијама од јавног значаја није било. 
 
 
 

XV.    ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ РАД ОРГАНА ГРАДА 
 

1. Закон о локалној самоуправи  
(„Службени гласник РС”, број 129/07), 

2. Закон о територијалној организацији Републике Србије  
(„Службени гласник РС”, број 129/07), 

3. Закон о општем управном поступку  
(„Службени гласник СРЈ”, број 33/97 и 31/01), 

4. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја  
(„Службени гласник РС”, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 

5. Закон о буџетском систему  
(„Службени гласник РС”, број 54/09 и 73/10), 
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6. Закон о локалним изборима  
(„Службени гласник РС”, број 129/07), 

7. Закон о привредним друштвима  
(„Службени гласник РС”, број 125/04), 

8. Закон о Агенцији за борбу против корупције  
(„Службени гласник РС”, број 97/08, 53/10), 

9. Закон о јавним службама  
(„Службени гласник РС”, број 42/91 и 71/94), 

10. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  
(„Службени гласник РС”, број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), 

11. Закон о културним добрима  
(„Службени гласник РС”, број 71/94), 

12. Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана  
(„Службени гласник РС”, број 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04 и 115/05), 

13. Закон о основама система образовања и васпитања  
(„Службени гласник РС”, број 72/09), 

14. Закон о култури  
(„Службени гласник РС”, број 72/09), 

15. Статут града Лозница  
(„Службени лист града Лозница”, број 19/08), 

16. Пословник Скупштине града Лозница  
(„Службени лист града Лозница”, број 16/08), 

17. Пословник о раду Градског већа  
(„Службени лист града Лозница”, број 6/09), 

18. Одлука о Градском већу  
(„Службени лист града Лозница”, број 20/08), 

19. Одлука о Градској управи града Лозница  
(„Службени лист града Лозница”, број 20/08, 9/09 и 8/10), 

20. Одлука о јавном правобранилаштву  
(„Службени лист града Лозница”, број 3/09), 

21. Одлука о заштитнику грађана  
(„Службени лист града Лозница”, број 9/09). 

 
 
 

XVI. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ГРАД ПОСЕДУЈЕ И НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА 
ИНФОРМАЦИЈА 

 
Поступајући на основу закона и пратећих подзаконских аката, у органима Града Лозница чувају 

се носачи информација (поједини се чувају и трајно). Регулисано је да пут свих аката из делокруга рада 
органа Града Лозница иде преко заједничке писарнице, где се врши пријем предмета, завођење, 
развођење, воде деловодници, експедиција и архивирање захтева, поднесака и других предмета. Од 
01.01.2005. године у писарници се води компјутерска евиденција свих предмета. 

Највише документације која настаје у раду органа Града је у папирној форми и исти се по 
завршеном поступку, као писани архивирани документи, чувају у архиви Града за орган, одељење и др. 
који су били надлежни да обраде одређени предмети. Поједини акти се чувају и у електронској форми. 
Свршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима и остали регистратурски материјал, настали 
у периоду од 1964. до 2005. године, се налазе у архивском депоу у ул. Жикице Јовановића Л-Б/2., а за 
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период од 2005. па до данас налази се у писарници и одељењима у којима је настао. Стара архивска 
грађа се уз писану сагласност излучује Историјском архиву у Шапцу. 

Град издаје „Службени лист Града Лозница”, у којем се објављују поједина општа и појединачна 
акта, које доносе органи Града. Исти се чува у Одсеку за скупштинске послове, која се налази на I 
спрату зграде Града, просторија бр. 106. Одсек за скупштинске послове поседује и већину бројева 
„Службеног гласника Републике Србије” и „Службеног листа СФРЈ, СРЈ”. 
 Оргинали аката, записници и други материјали са седница Скупштине града чувају се у Одсеку за 
скупштинске послове и у архивском депоу. Документација Градског већа се чува у архивском депоу у 
ул. Жикице Јовановића Л-Б/2. 
 
 
 

XVII.    ЈАВНОСТ РАДА 
 
Рад органа Града је јаван. 
 
 Јавност рада и информисање грађана од локалног значаја обезбеђује се организовањем јавних 
расправа у складу са законом, Статутом и одлукама органа Града, издавањем билтена, информатора, 
сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката јавности, постављањем интернет 
презентације, и у другим случајевима утврђеним Статутом и другим актима Града. 
 
 Јавност рада се може ограничити или искључити само у случајевима прописаним законом. 
 
1. Јавност рада Скупштине града 
 
Седнице Скупштине града су јавне. 
 

За јавност рада Скупштине града одговоран је председник Скупштине града. 
Позиви и материјал за седнице Скупштине града достављају се средствима информисања ради 

упознавања јавности. 
Седницама Скупштине града могу присуствовати представници средстава јавног информисања, 

овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са Пословником 
Скупштине града. 

Скупштина града може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности 
и одбране земље и других посебно оправданих разлога. 
 Седнице Скупштине града могу бити директно преношене путем средстава јавног информисања. 
 
2. Јавност рада Градског већа 
 
Рад Градског већа је јаван. 
 
За јавност рада Градског већа одговоран је Градоначелник. 
 Јавност рада обезбеђује се позивањем представника јавног информисања на седнице Градског 
већа, издавањем саопштења за јавност са одржаних седница, одржавањем конференција за штампу или 
на други начин којим се обезбеђује да рад Градског већа буде доступан јавности. 
 Градско веће може дати службено саопштење за штампу и друга средства јавног информисања са 
одржаних седница или поводом питања везаних за рад и одлучивање Градског већа. 
 Текст службеног саопштења саставља надлежна служба Градске управе, а одобрава га 
Градоначелник. 
У случајевима предвиђеним законом јавност се може искључити или ограничити. 
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3. Јавност рада Градске управе 
 
Рад Градске управе је јаван. 
 
 Градска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, 
издавањем службених информација, интернет презентацијом рада Градске управе и обезбеђивањем 
услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга. 
 Начелник даје средствима јавног информисања информације о раду Градске управе којом 
руководи. 
 Начелник може овластити друго запослено лице да о раду управе или појединих организационих 
јединица даје информације средствима јавног информисања. 
 Градска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, 
војну или службену тајну, у складу са законом. 
 О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник који руководи 
Градском управом на коју се информација односи. 
 
 
 
 

XVIII.    ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА ГРАДА 
 
 
Радно време Градске управе је од 07h до 15h. 
 

 Градска управа Лозница 
 ул. Карађорђева 2. 
 15300 Лозница 
 тел. 015/879-200 
 фах. 015/882-921, 879-206 
 Е-маил: office@loznica.rs 

    Интернет страница: http://www.loznica.rs/ 
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