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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 01.01.2009. године до 31.12.2009. године поднето је 3 

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 05. јула 2010. године. 
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III. ГРАД 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 

29.  Лешница Лешница 
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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; 

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, 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
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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) 

 

Скупштина града има 59 одборника. 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине. 

Заменик предсеника Скупштине је на сталном раду у Граду. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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, Зоран Марковић, 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; 

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 . 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

О изузећу начелника Градске управе решава Градско веће. 

О изузећу службеног лица у Градској управи решава начелник. 

 

VI. Унутрашње организационе јединице - одељења: 

 

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, 
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8. Одељење за локални економски развој, 

9. Одељење комуналне полиције. 

 

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.). 

 

 

 

Одељење за рад органа града и заједничке послове 

 

Начелник Одељења:  – 

 

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, 
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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. 

 

 

 

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, 

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, 
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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. 

 

 

 

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. 
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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 

                 буџтских 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 

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, 
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- 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, 

-  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. 
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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, 

- 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: 
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- 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, 

              - 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, 
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             - 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. 

- 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. 
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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; 

- 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 
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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 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; 
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 -  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: 

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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Одељење

комуналне полиције

Начелник одељења

1

ВСС (правни факултет или други факултет
друштвених или природних наука), високо
образовање стечено на студијама другог
степена, односно на основним студијама у
трајању о најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе, положен испит за обављање послова
и  п р и м е н у  о в л а ш ћ е њ а  к о м у н а л н о г
п олица јц а ,  п роверен а  п с ихоф изич ка
оспособљеност за обављање послова
комуналног полицајца и најмање 5 година
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару, возачка дозвола ''Б'' категорије

Комунални полицајац 1

5

ВСС, (грађевински факултет, саобраћајни
факултет, шумарски факултет, биолошки
факултет,  факултет  заштите животне
средине) високо образовање стечено на
студијама другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за рад
у органима државне управе, положен испит
за обављање послова и примену овлашћења
к о м у н а л н о г  п о л и ц а ј ц а ,  п р о в е р е н а
психофизичка оспособљеност за обављање
послова комуналног полицајца, познавање
рада на рачунару, возачка дозвола ' 'Б''
категорије

Комунални полицајац 2

4

ВШС, VI степен стручне спреме, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе, положен испит за обављање послова
и  п р и м е н у  о в л а ш ћ е њ а  к о м у н а л н о г
п олица јц а ,  п роверен а  п с ихоф изич ка
оспособљеност за обављање послова
комуналног полицајца, познавање рада на
рачунару, возачка дозвола ''Б'' категорије

Комунални полицајац 3

7

ССС, IV степен стручне спреме, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе, положен испит за обављање послова
и  п р и м е н у  о в л а ш ћ е њ а  к о м у н а л н о г
п олица јц а ,  п роверен а  п с ихоф изич ка
оспособљеност за обављање послова
комуналног полицајца, познавање рада на
рачунару, возачка дозвола ''Б'' категорије

Администратор за послове

комуналне полиције

1

ССС (економско г  или  правног смера ,
гимназија)  IV степен стручне спреме,
положен стручни испит за рад у органима
државне  уп раве,  позн авање  рада  н а
рачунару
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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  

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  
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 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  
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  
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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  
  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: 
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 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 

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 
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 Планиран 
укупан  
буџет 

пројекта 

Раздео 
У 

буџету 

Глава 

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. 

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 
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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 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 
Средства ове 
апропријације намењена 
су за плате председника 
Скупштине, секретара 
Скупштине и његовог 
заменика.  

4,794,000   4,794,000 

   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 
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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 

     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 
   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: 
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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 

   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 
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) 
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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 

  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 намењена 
су за трансфер Центру за 
социјални рад ради 
обезбеђивања права на 
помоћ у кући 

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

   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 
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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 

  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 народне кухиње 

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

     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: 
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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 

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

извора  

Издаци из  
осталих 
извора  

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

трансфери осталим 
нивоима власти 

   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         

   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 
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   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 

   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 
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   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 

   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         
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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 
   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 
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   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 над чијим 
извршењем контролу 
врши ЈП "Град" и  
за услуге дератизације и 
дезинсекције. 

30,672,000 0 0 30,672,000 

   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 

10,000,000 0 0 10,000,000 
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распоређију се за 
субвенционисање 
активности предвиђених 
програмом заштите 
животне средине 
(обезбеђење учешћа у 
реализацији програма 
"Очистимо Србију"). 

   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 

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 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 

6,450,000   6,450,000 
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за запошљавање. 
   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 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 
Средствима ове 
апропријације обезбеђују 
се текуће и капиталне 
субвенције ЈП "Топлана 
Лозница" 

44,620,000 0 0 44,620,000 

   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         
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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) 

        

   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 7,003,000 0 0 7,003,000 
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датих кредита и продаје 
финансијске имовине 

   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 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 
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  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 
задуживања 

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

     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 0 60,000 0 60,000 
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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 

буџетских корисника 

     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 власти 

0 0 9,978,000 9,978,000 

     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 
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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 

     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 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 
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   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 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 57,000 0 57,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и 
појединаца 

0 0 632,000 632,000 
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     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 

     Извори финансирања 
за раздео 3: 

        

   01 Приходи из буџета 1,557,000 0 0 1,557,000 
   07 Донације од осталих    0 
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нивоа власти 

     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. 

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. 
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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. 

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 класификација 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 
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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 кла-
сификација 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. 

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. 
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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.  

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 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. 
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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). 

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 20. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 129/07), члана 25. Закона о буџетском систему (“Службени  гласник 
РС”, број 9/02, 87/02, 61/05 – др. закон, 66/05, 101/05 – др. закон,  62/06 – др. закон, 63/06 – 
испр. др. закона, 85/06 и 86/06 – испр.) и члана 29. став 1. тачка 2. Статута града Лознице 
(«Службени лист града Лозница“, број 19/08), Скупштина града Лознице на седници одржаној 
дана 23. децембра 2008.године, донела је 

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Примања и издаци буџета града Лознице за 2009. годину (у даљем тексту: буџет), 
примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и 
задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то: 

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

  у динарима 

I Примања буџета  1.144.127.000 

II Издаци буџета и набавка финансијске 

имовине  1.722.921.000 

III Резултат (I-II)  578.794.000 

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

  у динарима 

Примања од задуживања и продаје 

финансијске имовине  420.588.000 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година и неутрошена средства од 

приватизације из претходних година  158.206.000 

Финансирање  578.794.000 

ПРИМАЊА БУЏЕТА УТВРЂЕНА СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 

ОПИС Eкономскa  

класификацијa 
Износ у динарима 

УКУПНА ПРИМАЊА  1.144.127.000 

1. Порески приходи 71 572.761.000 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 397.605.000 

1.2. Порез на фонд зарада 7121 1.600.000 

1.3. Порез на имовину 713 96.300.000 

1.4. Порез на добра и услуге 714 52.356.000 

1.5. Други порези 716 24.900.000 

2. Трансфери других нивоа власти 733 371.335.000 

- Текући трансфери од других нивоа власти 7331 371.335.000 

- Капитални трансфери од других нивоа власти 7332  
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ОПИС Eкономскa  

класификацијa 
Износ у динарима 

3. Други приходи 74 200.031.000 

- Приходи од имовине 741 62.800.000 

- Приходи од продаје добара и услуга 742 130.721.000 

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 410.000 

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 
0 

- Мешовити и неодређани приходи 745 6.100.000 

ИЗДАЦИ БУЏЕТА УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 

ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
Износ у динарима 

УКУПНИ ИЗДАЦИ  1.600.921.000 

1.Текући расходи 4 1.335.266.600 

1.1. Расходи за запослене 41 314.984.000 

Плате запослених 411 219.257.000 

Доприноси на терет послодавца 412 39.438.000 

Остали расходи за запослене 413 до 417 56.289.000 

1.2. Расходи за куповину роба и услуга 42 390.688.200 

1.3. Расходи по основу отплате камата 44 14.000.000 

1.4. Субвенције 45 354.050.000 

Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
4511 80.400.000 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
4512 265.050.000 

Текуће субвенције приватним предузећима 4541 8.600.000 

Капиталне субвенције приватним предузећима 4542 0 

1.5. Дотације међународним организацијама 462 0 

1.6. Трансфери осталим нивоима власти 463 161.357.400 

Текући трансфери нивоу Републике 4631 135.107.400 

Капитални трансфери нивоу Републике 4632 26.250.000 

Остали трансфери   

1.7. Социјална заштита из буџета 47 18.340.000 

Социјална заштита  18.340.000 

1.8. Остали текући расходи 48 и 49 81.847.000 

Дотације невладиним организацијама 481 43.620.000 

Порези, обавезне таксе и казне 482 3.376.000 

Новчане казне и пенали по решењу судова; 483 2.470.000 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока; 
484 7.000.000 

Накнада штете за повреде  или штету нанету од стране 

државних органа 
485 5.050.000 

Средства резерве 49 20.331.000 

2. Капитални издаци 5 265.654.400 

Зграде и грађевински објекти 511 225.244.400 

Машине и опрема 512 15.450.000 

Остала основна средства 513 550.000 

Нематеријална имовина 515 4.910.000 

Земљиште 541 19.500.000 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦА 

ОПИС Eкономскa 

класификацијa 

Износ у динарима 
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ОПИС Eкономскa 

класификацијa 

Износ у динарима 

Издаци по основу отплате дуга и набавке финансијске 

имовине 

 122.000.000 

1. Отплата  дуга 61 0 

2. Набавка финансијске имовине 62 122.000.000 

 

Члан 2. 

Примања буџета Града у укупном износу од 1.564.635.000 динара по врстама, односно 
економским класификацијама, утврђена су у следећим износима: 

Економска 

класификација 
Опис 

Износ у 

динарума 

1 2 3 

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1.144.127.000 

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 397.605.000 

 Порез на зараде 281.000.000 

 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном нето приходу 

25.680.000 

 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према паушално одређеном нето приходу 

22.500.000 

 Порез на приходе од непокретности 18.700.000 

 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1.000.000 

 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 25.000 

 Порез на земљиште 3.500.000 

 Порез на друге приходе 45.000.000 

 Порез на приходе професионалних спортиста и спортских 

стручњака 

200.000 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 1.600.000 

 Порез на фонд зарада осталих запослених 1.600.000 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 96.300.000 

 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 

физичких лица 

21.500.000 

 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 

правних лица 

22.000.000 

 Порез на наслеђе и поклон 2.700.000 

 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 40.000.000 

 Порез на пренос апсолутних права на половним моторним 

возилима и пловним објектима 

10.100.000 

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 52.356.000 

 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 500.000 

 Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије 

осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази 

осигурана имовина 

56.000 

 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина 

22.000.000 

 Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и 

прикључна возила 

17.000.000 

 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 700.000 

 Накнада за загађивање животне средине 8.100.000 

 Боравишна такса 4.000.000 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 24.900.000 

 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 24.900.000 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 371.335.000 

 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова 

371.335.000 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 62.800.000 

 Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у 

депозит банака 

12.000.000 

 Приходи од камата на средства корисника буџета града која су 

укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган 

1.800.000 
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Економска 

класификација 
Опис 

Износ у 

динарума 

1 2 3 

града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу 

 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 

земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини 

4.000.000 

 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих 

и уметничких заната и домаће радиности 

2.000.000 

 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 

местима 

7.500.000 

 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 35.000.000 

 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом 

500.000 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  

ДОБАРА И УСЛУГА 

130.721.000 

 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе органи и 

организације општине и које користе установе - јавне службе 

које се финансирају из буџета општине 

3.500.000 

 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 

општина. 

44.219.000 

 Општинске административне таксе 2.000 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 75.000.000 

 Приходи општинских органа управе 8.000.000 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА  

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

410.000 

 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 

за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета 

имовинска корист у том поступку 

310.000 

 Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области 

заштите од пожара 

100.000 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ  

ПРИХОДИ 

6.100.000 

 Остали приходи у корист нивоа градова 5.200.000 

 Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора 

јавног предузећа, у корист нивоа градова 

900.000 

 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

420.588.000 

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 216.000.000 

 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист 

нивоа градова 

216.000.000 

912 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА 180.000.000 

 Примања од задуживања од иностраних пословних банака у 

корист нивоа градова 

180.000.000 

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  

ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

24.588.000 

 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 

нефинансијским институцијама у корист нивоа општина 

17.080.000 

 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист 

нивоа општина 

7.508.000 

Члан 3. 

Издаци буџета, по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у 
следећим износима: 

ЕК Опис Средства 

из буџета 

Издаци из додатних 

прихода органа 

Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 
41 Расходи за запослене 314.984.000 60.558.887 375.542.887 

411 Плате и додаци запослених 219.257.000 45.783.475 265.040.475 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 39.438.000 9.416.412 48.854.412 
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ЕК Опис Средства 
из буџета 

Издаци из додатних 
прихода органа 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 
413 Накнаде у натури 849.000 91.000 940.000 

414 Социјална давања запосленима 8.818.000 2.810.000 11.628.000 

415 Накнаде за запослене 2.280.000 1.496.000 3.776.000 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 38.342.000 962.000 39.304.000 

417 Судијски и посланички додатак 6.000.000 0 6.000.000 

42 Коришћење роба и услуга 390.688.200 71.105.000 461.793.200 
421 Стални трошкови 94.909.800 11.095.000 106.004.800 

422 Трошкови путовања 4.416.000 1.226.000 5.642.000 

423 Услуге по уговору 50.846.700 7.737.000 58.583.700 

424 Специјализоване услуге 183.164.000 14.540.000 197.704.000 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 

41.216.700 27.913.000 69.129.700 

426 Материјал 16.135.000 8.594.000 24.729.000 

43 Употреба основних средстава 0 700.000 700.000 

431 Употреба основних средстава 0 700.000 700.000 

44 Отплата камата 14.000.000 100.000 14.100.000 

441 Отплата домаћих камата 14.000.000 100.000 14.100.000 

45 Субвенције 354.050.000 0 354.050.000 
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

345.450.000 0 345.450.000 

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

80.400.000 0 80.400.000 

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

265.050.000 0 265.050.000 

454 Субвенције приватним предузећима 8.600.000 0 8.600.000 

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 8.600.000 0 8.600.000 

46 Донације и трансфери 161.357.400 0 161.357.400 

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 161.357.400 0 161.357.400 

4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 

власти 

135.107.400 0 135.107.400 

4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 

власти 

26.250.000 0 26.250.000 

47 Права из социјалног осигурања 18.340.000 0 18.340.000 
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 18.340.000 0 18.340.000 

48 Остали расходи 61.516.000 6.982.000 68.498.000 

481 Дотације невладиним организацијама 43.620.000 1.530.000 45.150.000 
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

3.376.000 5.252.000 8.628.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова и 

судских тела 

2.470.000 200.000 2.670.000 

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока 

7.000.000 0 7.000.000 

485 Накнада штете за повреде  или штету нанету од 

стране државних органа 

5.050.000 0 5.050.000 

49 Резерве 20.331.000 0 20.331.000 

499 Средства резерве 20.331.000 0 20.331.000 

51 Основна средства 246.154.400 30.510.000 276.664.400 
511 Зграде и грађевински објекти 225.244.400 19.680.000 244.924.400 

512 Машине и опрема 15.450.000 10.730.000 26.180.000 
513 Остала основна средства 550.000 0 550.000 

515 Нематеријална имовина 4.910.000 100.000 5.010.000 

52 Залихе робе за даљу продају 0 1.800.000 1.800.000 
523 Залихе робе за даљу продају 0 1.800.000 1.800.000 

54 Природна имовина 19.500.000 0 19.500.000 

541 Земљиште 19.500.000 0 19.500.000 

62 Набавка  финансијске имовине 122.000.000 0 122.000.000 

621 Набавка домаће финансијске имовине 122.000.000 0 122.000.000 

 УКУПНО 1.722.921.000 171.755.887 1.894.676.887 

Члан 4. 

Потребна средства за финансирање резултата који је утврђен у члану 1. ове Одлуке, 
који садржи буџетски дефицит (456.794.000 динара) и издатке за набавку финансијске имовине 
(122.000.000 динара), износе 578.794.000 динара и обезбедиће се из вишка прихода из ранијих 
година,  кредита, приватизационих примања, неутрошених средстава од приватизације из 
ранијих година и финансијске имовине (враћених позајмица). 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5. 
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Средства буџета у износу од 1.722.841.000 динара и средства прихода из изворних 
активности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 
171.755.887 динара исказанa у колони 7- Издаци из додатних прихода органа, распоређују се 
по корисницима, и то: 
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ОПИС 

Средства из 

 буџета 2009. 

Издаци из  

додатних прихода 

Укупна  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

    ОРГАНИ ГРАДА (09764)    

1 1.1   Градоначелник, заменик 

градоначелника и Градско веће 

   

  110  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 

и спољни послови 

   

  110 411 Плате и додаци запослених 8.520.000  8.520.000 

  110 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

1.556.000  1.556.000 

  110 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

100.000  100.000 

  110 421 Стални трошкови 585.000  585.000 

  110 422 Трошкови путовања 1.200.000  1.200.000 

  110 423 Услуге по уговору 4.032.000  4.032.000 

    Извори финансирања за главу 

1.1: 

   

   01 Приходи из буџета 15.943.000 0 15.943.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

50.000  50.000 

    Укупно за главу 1.1: 15.993.000 0 15.993.000 

        

 1.2   СКУПШТИНА ГРАДА    

  110  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 

и спољни послови 

   

  110 411 Плате и додаци запослених 

Средства ове апропријације 

намењена су за плате председника 

Скупштине, секретара Скупштине 

и његовог заменика. 

5.500.000  5.500.000 

  110 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

985.000  985.000 

  110 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

650.000  650.000 

  110 417 Накнаде одборницима 6.000.000  6.000.000 

  110 421 Стални трошкови 792.000  792.000 

  110 422 Трошкови путовања 810.000  810.000 

  110 423 Услуге по уговору 

Средства ове апропријације у 

износу од 4.356.000 динара 

намењена су за рад скупштинских 

тела и чланарине и у износу од 

5.323.000 динара за месне изборе. 

9.647.200  9.647.200 

  110 426 Материјал 280.000  280.000 

  110 441 Отплата домаћих камата 14.000.000  14.000.000 

  110 472 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 

300.000  300.000 
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  110 481 Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријације намењена је за 

финансирање редовног рада 

политичких странака чији су 

кандидати изабрани за одборнике 

у Скупштини града, финансирање 

СРВС и Удружења предузетника 

5.500.000  5.500.000 

  110 511 Зграде и грађевински 

објектиСредства ове апропријације 

намењена су за израду планске и 

пројектне документације, од чега: 

за започету документацију 

5.000.000; Прва фаза израде 

Генералног плана Лешнице 

2.000.000; Програм за 

урбанистички план Липнички шор 

1.900.000 динара и осталу 

документацију а посебно у 

функцији обезбеђивања 

инфраструктуре за Индустријску 

зону. 

11.410.000  11.410.000 

  110 541 Земљиште 

Средства ове апропријације 

намењена су за обезбеђење нове 

локације за градско гробље. 

13.000.000  13.000.000 

  110 621 Набавка домаће финансијске 

имовине 

Средства ове апропријације 

намењена су за учешће у капиталу 

домаћих нефинансијских јавних 

предузећа и то: износ од 9.000.000 

динара користиће се за оснивачки 

улог јавног предузећа "Пакринг 

сервис"; износ од 10.000.000 

динара за оснивање Градског 

фонда за развој пољопривреде; 

износ од 3.000.000 динара за 

повећање оснивачког капитала 

ЈКП "Наш дом" и износ од 

138.500.000 динара за повећање 

оснивачког капитала у КП 

"Топлана- Лозница" за изградњу 

нове градске топлане, при чему се 

износ од 38.500.000 динара 

обезбеђује у буџету за 2010. 

годину. 

122.000.000  122.000.000 

    Извори финансирања за главу 

1.2: 

   

   01 Приходи из буџета 52.419.200 0 52.419.200 

   10 Примања од домаћих задуживања 100.000.000  100.000.000 

   12 Примања од отплате датих кредита 

и продаје финансијске имовине 
17.080.000  17.080.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

21.375.000  21.375.000 

    Укупно за главу 1.2: 190.874.200 0 190.874.200 
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    Извори финансирања за раздео 

1: 

   

   01 Приходи из буџета 68.362.200 0 68.362.200 

   10 Примања од домаћих задуживања 100.000.000 0 100.000.000 

   12 Примања од отплате датих кредита 

и продаје финансијске имовине 

17.080.000 0 17.080.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

21.425.000 0 21.425.000 

    Укупно за раздео 1: 206.867.200 0 206.867.200 

        

2    ГРАДСКА УПРАВА (05920)    

  130  Опште услуге    

  130 411 Плате и додаци запослених 99.956.000 100.000 100.056.000 

  130 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

17.943.000 18.000 17.961.000 

  130 413 Накнаде у натури 500.000 1.000 501.000 

  130 414 Социјална давања запосленима 

Средства ове апропријације у 

износу од 7.000.000 динара 

намењена су за отпремнине у 

случају отпуштања с посла. 

7.600.000  7.600.000 

  130 415 Накнаде за запослене 1.800.000  1.800.000 

  130 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

Средства ове апропријације у 

износу од  30.700.000 динара 

намењена су за остале награде 

запосленима (у складу са 

протоколом потисаним између 

Владе Републике Србије и 

репрезентативних Синдиката) 

34.200.000  34.200.000 

  130 421 Стални трошкови 15.795.000  15.795.000 

  130 422 Трошкови путовања 1.800.000  1.800.000 

  130 423 Услуге по уговору 11.740.000 1.000 11.741.000 

  130 424 Специјализоване услуге 

Средства ове апропријације у 

износу од  11.500.000 динара 

намењена су за извршавање 

решења о рушењу бесправно 

изграђених објеката. 

12.514.000  12.514.000 

  130 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

5.963.000  5.963.000 

  130 426 Материјал 7.900.000 1.000 7.901.000 

  130 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

400.000  400.000 

  130 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских тела 

50.000  50.000 

  130 484 Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних 

узрока 

7.000.000  7.000.000 

  130 485 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 

5.050.000  5.050.000 

  130 512 Машине и опрема 7.950.000  7.950.000 
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  130 515 Нематеријална имовина 3.500.000  3.500.000 

    Извори финансирања за 

функцију 130: 

   

   01 Приходи из буџета 236.109.000 0 236.109.000 

   07 Донације од осталих нивоа власти  121.000 121.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

5.552.000  5.552.000 

    Укупно за функцију 130: 241.661.000 121.000 241.782.000 

        

  160  Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

  160 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 20.331.000 0 20.331.000 

    Стална резерва 1.000.000  1.000.000 

    Текућа резерва 19.331.000  19.331.000 

    Извори финансирања за 

функцију 160: 

   

   01 Приходи из буџета 20.331.000  20.331.000 

    Укупно за функцију 160 20.331.000 0 20.331.000 

        

    Фонд противпожарне заштите    

  320  Услуге противпожарне заштите    

  320 481 Дотације невладиним 

организацијама 

1.000.000  1.000.000 

    Извори финансирања за 

функцију 320: 

   

   01 Приходи из буџета 1.000.000 0 1.000.000 

    Укупно за функцију 320: 1.000.000 0 1.000.000 

        

  830  Услуге емитовања и издаваштва    

  830 423 Услуге по уговору 2.760.000  2.760.000 

  830 454 Субвенције приватним 

предузећима. 

7.000.000 0 7.000.000 

   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 

7.000.000  7.000.000 

    Извори финансирања 

зафункцију 830: 

   

   01 Приходи из буџета 9.760.000  9.760.000 

    Укупно за функцију 830: 9.760.000 0 9.760.000 

    Извори финансирања:    

   01 Приходи из буџета 267.200.000 0 267.200.000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 121.000 121.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

5.552.000 0 5.552.000 

    Свега: 272.752.000 121.000 272.873.000 

 2.1.   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И 

ЗДРАВСТВО (70406) 

   

  010  Класа 010 - Болест и 

инвалидност: 

   



 80 

Р
а
зд

е
о
 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

ск
а

  

к
л

а
с
и

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

ОПИС 
Средства из 

 буџета 2009. 

Издаци из  

додатних прихода 

Укупна  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  010 481 Донације невладиним 

организацијама 

2.800.000 0 2.800.000 

    Извори финансирања за 

функцију 010: 

   

   01 Приходи из буџета 2.800.000  2.800.000 

    Укупно за функцију 010 2.800.000 0 2.800.000 

        

  020  Класа 020 - Старост:    

  020 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 

1.926.800 0 1.926.800 

   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
Средства ове апропријације намењена 

су за трансфер Центру за социјални 

рад ради обезбеђивања права на помоћ 

у кући 

1.926.800 0 1.926.800 

    Извори финансирања за 

функцију 020: 

   

   01 Приходи из буџета 1.926.800  1.926.800 

    Укупно за функцију 020 1.926.800 0 1.926.800 

        

  040  Класа 040 - Породица и деца (ИУ) 

обухвата: 

   

  040 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 

3.364.400 0 3.364.400 

   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 

3.364.400 0 3.364.400 

  040 472 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 2009. години. 

8.600.000  8.600.000 

    Извори финансирања за 

функцију 040: 

   

   01 Приходи из буџета 11.964.400 0 11.964.400 

    Укупно за функцију 040 11.964.400 0 11.964.400 

        

  070  Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту 

   

  070 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

650.000  650.000 

  070 481 Донације невладиним 

организацијама 

Средства ове апропријације 

намењена су за реализацију 

годишњег програма рада Црвеног 

крста Лозница . 

8.405.000 0 8.405.000 

    Извори финансирања за 

функцију 070: 

   

   01 Приходи из буџета 9.055.000 0 9.055.000 
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    Укупно за функцију 070: 9.055.000 0 9.055.000 

        

  090  Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

  090 463 Трансфери осталим нивоима 

власти  

Средства ове апропријације 

намењена су за трансфер Центру 

за социјални рад ради 

обезбеђивања права утврђених 

Одлуком о правима у социјалној 

заштити 

11.117.200 0 11.117.200 

   4631 Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти 

10.167.200 0 10.167.200 

   4632 Капиталне донације и трансфери 

осталим нивоима власти 

950.000 0 950.000 

    Извори финансирања за 

функцију 090: 

   

   01 Приходи из буџета 10.817.200 0 10.817.200 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

300.000 0 300.000 

    Укупно за функцију 090: 11.117.200 0 11.117.200 

        

  740  Услуге јавног здравства    

  740 481 Дотације невладиним 

организацијама 

220.000  220.000 

    Извори финансирања за 

функцију 740: 

   

   01 Приходи из буџета 220.000 0 220.000 

    Укупно за функцију 740 220.000 0 220.000 

    Извори финансирања за главу 

2.1.: 

   

   01 Приходи из буџета 36.783.400 0 36.783.400 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

300.000 0 300.000 

    Укупно за главу 2.1. 37.083.400 0 37.083.400 

 2.2.   ОБРАЗОВАЊЕ (70401)    

  911  Предшколско образовање    

  911 411 Плате и додаци запослених 35.682.000 31.900.000 67.582.000 

  911 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

6.468.000 6.900.000 13.368.000 

  911 414 Социјална давања запосленима  1.100.000 1.100.000 

  911 415 Накнаде за запослене  1.230.000 1.230.000 

  911 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

746.000 470.000 1.216.000 

  911 421 Стални трошкови 6.901.200 870.000 7.771.200 

  911 422 Трошкови путовања  720.000 720.000 

  911 423 Услуге по уговору  3.620.000 3.620.000 

  911 424 Специјализоване услуге 300.000 120.000 420.000 

  911 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

 628.000 628.000 

  911 426 Материјал 3.546.000 4.932.000 8.478.000 

  911 431 Употреба основних средстава  450.000 450.000 

  911 441 Отплата домаћих камата  100.000 100.000 

  911 482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 20.000 
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наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

  911 511 Зграде и грађевински објекти  280.000 280.000 

  911 512 Машине и опрема 400.000  400.000 

    Извори финансирања за 

функцију 911: 

   

   01 Приходи из буџета 53.224.200  53.224.200 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

 20.195.000 20.195.000 

   07 Донације од осталих нивоа власти  28.935.000 28.935.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

819.000  819.000 

   16 Родитељски динар за ваннаставне 

активности 

 4.210.000 4.210.000 

    Укупно за функцију 911: 54.043.200 53.340.000 107.383.200 

        

  912  Основно образовање    

  912 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 

102.990.100 0 102.990.100 

   4631 Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти 

82.990.100 0 82.990.100 

   4632 Капиталне донације и трансфери 

осталим нивоима власти 

20.000.000 0 20.000.000 

  912 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

1.300.000  1.300.000 

    Извори финансирања за 

функцију 912: 

   

   01 Приходи из буџета 104.290.100 0 104.290.100 

    Укупно за функцију 912: 104.290.100 0 104.290.100 

        

  920  Средње образовање    

  920 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 

39.734.400 0 39.734.400 

   4631 Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти 

34.434.400 0 34.434.400 

   4632 Капиталне донације и трансфери 

осталим нивоима власти 

5.300.000 0 5.300.000 

  920 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

1.190.000  1.190.000 

    Извори финансирања за 

функцију 920: 

   

   01 Приходи из буџета 40.924.400 0 40.924.400 

    Укупно за функцију 920: 40.924.400 0 40.924.400 

        

  970  Истраживање и развој - 

Образовање 

   

  970 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 

2.224.500 0 2.224.500 

   4631 Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти 

2.224.500 0 2.224.500 

   472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

6.100.000  6.100.000 

  970 481 Донације невладиним 

организацијама (70410) 

300.000 0 300.000 

    Извори финансирања за 

функцију 970: 
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   01 Приходи из буџета 8.624.500  8.624.500 

    Укупно за функцију 970: 8.624.500 0 8.624.500 

    Извори финансирања за главу 

2.2: 

   

        

   01 Приходи из буџета 207.063.200  207.063.200 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 20.195.000 20.195.000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 28.935.000 28.935.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

819.000 0 819.000 

   16 Родитељски динар за ваннаставне 

активности 

0 4.210.000 4.210.000 

    Укупно за главу 2.2: 207.882.200 53.340.000 261.222.200 

 2.3.   Услуге рекреације и спорта    

  860  Рекреација, спорт, култура и 

вере, некласификовано на другом 

месту 

   

  860 424 Специјализоване услуге 1.250.000  1.250.000 

  860 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

200.000  200.000 

  860 481 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. 

19.500.000  19.500.000 

    Извори финансирања за 

функцију 810: 

   

   01 Приходи из буџета 20.950.000  20.950.000 

    Укупно за функцију 810: 20.950.000 0 20.950.000 

        

 2.3.1   Установе за физичку културу и 

спорт (70404) 

Средства су намењена за 

реализацију годишњег програма 

рада индиректних корисника 

буџета Установа за физичку 

културу "Лагатор" у износу од 

18.671.700 динара и Дом младих 

"Сколана" у износу од 4.067.200 

динара. 

   

  810  Услуге рекреације и спорта    

  810 411 Плате и додаци запослених 9.925.000 3.060.000 12.985.000 

  810 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

1.783.000 579.000 2.362.000 

  810 413 Накнаде у натури 0 20.000 20.000 

  810 415 Накнаде за запослене 0 76.000 76.000 

  810 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

162.000 130.000 292.000 
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  810 421 Стални трошкови 5.155.500 3.185.000 8.340.500 

  810 422 Трошкови путовања 0 16.000 16.000 

  810 423 Услуге по уговору 0 1.957.000 1.957.000 

  810 424 Специјализоване услуге 760.000 0 760.000 

  810 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

409.400 1.450.000 1.859.400 

  810 426 Материјал 48.000 690.000 738.000 

  810 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

0 22.000 22.000 

  810 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 0 1.500.000 

  810 512 Машине и опрема 3.000.000 0 3.000.000 

    Извори финансирања за за главу 

2.3.1: 

   

   01 Приходи из буџета 22.192.900 0 22.192.900 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 11.185.000 11.185.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

550.000 0 550.000 

    Укупно за главу 2.3.1: 22.742.900 11.185.000 33.927.900 

    Извори финансирања за за главу 

2.3: 

   

   01 Приходи из буџета 43.142.900 0 43.142.900 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 11.185.000 11.185.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

550.000 0 550.000 

    Укупно за главу 2.3: 43.692.900 11.185.000 54.877.900 

 2.4.   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 

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. 

2.880.000  2.880.000 

    Извори финансирања за 

функцију 860: 

   

   01 Приходи из буџета 5.130.000  5.130.000 

    Укупно за функцију 860: 5.130.000 0 5.130.000 

        

  840  Верске и остале услуге заједнице    

  840 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

  0 

  840 481 Дотације невладиним 

организацијама 

Средства ове апропријације 

намењена су за реализацију 

културних и научних програма 

Цркви, верских и других 

заједница. 

2.500.000  2.500.000 

    Извори финансирања за    
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функцију 840: 

   01 Приходи из буџета 2.500.000  2.500.000 

    Укупно за функцију 840: 2.500.000 0 2.500.000 

        

 2.4.1   Установе културе Средства су 

намењена за остваривање 

програма индиректних корисника 

буџета Центар за културу "Вук 

Караџић"  у износу од 37.410.700 

динара и Библиотека вуковог 

завичаја у износу од 12.642.300 

динара. 

   

  820  Услуге културе, верске и остале 

услуге заједнице 

   

  820 411 Плате и додаци запослених 24.265.000 3.862.000 28.127.000 

  820 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

4.348.000 691.000 5.039.000 

  820 413 Накнаде у натури 49.000 20.000 69.000 

  820 414 Социјална давања запосленима 219.000 990.000 1.209.000 

  820 415 Накнаде за запослене 280.000 40.000 320.000 

  820 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

966.000 62.000 1.028.000 

  820 421 Стални трошкови 5.025.300 790.000 5.815.300 

  820 422 Трошкови путовања 0 220.000 220.000 

  820 423 Услуге по уговору 420.500 440.000 860.500 

  820 424 Специјализоване услуге 7.860.000 3.100.000 10.960.000 

  820 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

3.898.200 710.000 4.608.200 

  820 426 Материјал 412.000 1.190.000 1.602.000 

  820 431 Амортизација нектретнина и 

опреме 

0 250.000 250.000 

  820 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

80.000 60.000 140.000 

  820 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 0 300.000 

  820 512 Машине и опрема 520.000 9.930.000 10.450.000 

  820 515 Нематеријална имовина 1.410.000 100.000 1.510.000 

  820 523 Залихе робе за даљу продају 0 1.800.000 1.800.000 

    Извори финансирања за за главу 

2.4.1: 

   

   01 Приходи из буџета 48.103.000 0 48.103.000 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 9.755.000 9.755.000 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 2.000.000 2.000.000 

   09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

0 3.000.000 3.000.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

1.950.000 0 1.950.000 

   15 Неутрошена средства донација из 

претходних година 

0 9.500.000 9.500.000 

    Укупно за главу 2.4.1: 50.053.000 24.255.000 74.308.000 

    Извори финансирања за за главу 

2.4: 

   

   01 Приходи из буџета 55.733.000 0 55.733.000 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 9.755.000 9.755.000 
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   07 Донације од осталих нивоа власти 0 2.000.000 2.000.000 

   09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

0 3.000.000 3.000.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

1.950.000 0 1.950.000 

   15 Неутрошена средства донација из 

претходних година 

0 9.500.000 9.500.000 

    Укупно за главу 2.4: 57.683.000 24.255.000 81.938.000 

 2.5.   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

   

  560  Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту 

Средства се обезбеђују за 

реализацију програма заштите 

животне средине. 

   

  560 421 Стални трошкови 7.352.200  7.352.200 

  560 423 Услуге по уговору 

Средствима ове апропријације 

обезбеђују се услуге одржавања 

прихватилишта за напуштене 

животиње. 

3.220.000  3.220.000 

  560 424 Специјализоване услуге 

Средствима ове апропријације 

обезбеђују се услуге израде 

локалног еколошког плана. 

 

8.000.000  8.000.000 

  560 451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

20.000.000 0 20.000.000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

Средства ове апропријације 

намењена су за реализацију 

активности предвиђених 

програмом заштите животне 

средине. 

(Набавку нових контејнера, текуће 

и санационо одржавање градске 

депоније.) 

20.000.000  20.000.000 

  560 481 Дотације невладиним 

организацијама 

350.000  350.000 

    Извори финансирања за 

функцију 560: 

   

   01 Приходи из буџета 20.822.200 0 20.822.200 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

18.100.000  18.100.000 

    Укупно за функцију 560 38.922.200 0 38.922.200 

    Извори финансирања за главу 

2.5: 

   

   01 Приходи из буџета 20.822.200 0 20.822.200 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

18.100.000 0 18.100.000 

    Укупно за главу 2.5: 38.922.200 0 38.922.200 

 2.6.   ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ    
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  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. 

6.440.000  6.440.000 

    Извори финансирања за 

функцију 412: 

   

   01 Приходи из буџета 5.440.000 0 5.440.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

1.000.000  1.000.000 

    Укупно за функцију 412 6.440.000 0 6.440.000 

  421  Класа 421 - Пољопривреда (КУ)    

  421 424 Специјализоване услуге 5.000.000  5.000.000 

    Извори финансирања функцију 

421: 

   

   01 Приходи из буџета 4.570.000 0 4.570.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

430.000  430.000 

    Укупно за функцију 421 5.000.000 0 5.000.000 

  436  Класа 436 - Остала енергија (КУ)    

  436 451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

Средствима ове апропријације 

обезбеђују се текуће и капиталне 

субвенције ЈП "Топлана Лозница" 

46.900.000 0 46.900.000 

   4511 Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

39.900.000  39.900.000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

7.000.000  7.000.000 

    Извори финансирања за 

функцију 436: 

   

   01 Приходи из буџета 39.900.000  39.900.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

7.000.000  7.000.000 

    Укупно за функцију 436 46.900.000 0 46.900.000 

  451  Друмски саобраћај (КУ)    

  451 423 Услуге по уговору 6.440.000  6.440.000 

  451 454 Субвенције приватним 

предузећима. 

1.600.000 0 1.600.000 

   4541 Субвенције приватним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

1.600.000  1.600.000 

    Извори финансирања за 

функцију 451: 

   

   01 Приходи из буџета 8.040.000  8.040.000 

    Укупно за функцију 451 8.040.000 0 8.040.000 

  455  Класа 455 - Цевоводи и други 

облици саобраћаја (КУ)  

Гасификација 

   

  455 423 Услуге по уговору 809.600  809.600 
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    Извори финансирања за 

функцију 455: 

   

   01 Приходи из буџета 809.600  809.600 

    Укупно за функцију 455 809.600 0 809.600 

  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 

21.000.000 0 21.000.000 

   4511 Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

18.500.000  18.500.000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

2.500.000  2.500.000 

    Извори финансирања за 

функцију 510: 

   

   01 Приходи из буџета 21.000.000 0 21.000.000 

    Укупно за функцију 510 21.000.000 0 21.000.000 

  630  Класа 630 - Водоснабдевање (КУ)    

  630 451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама ВиК 

257.550.000 0 257.550.000 

   4511 Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

22.000.000  22.000.000 

   4512 Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

при чему ће се Град, ускладу са 

уговором о реализацији друге фазе 

програма са KfW, задужити за 

180.000.000 динара. 

235.550.000  235.550.000 

    Извори финансирања за 

функцију 630: 

   

   01 Приходи из буџета 22.050.000 0 22.050.000 

   10 Примања од домаћих задуживања   0 

   11 Примања од иностраних 

задуживања 

180.000.000  180.000.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

55.500.000  55.500.000 

    Укупно за функцију 630 257.550.000 0 257.550.000 

    Извори финансирања за главу 

2.6: 

   

   01 Приходи из буџета 101.809.600 0 101.809.600 

   11 Примања од иностраних 

задуживања 

180.000.000 0 180.000.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

63.930.000 0 63.930.000 

    Укупно за главу 2.6: 345.739.600 0 345.739.600 

 2.7.   Послови становња и заједнице    

  610  Стамбени развој  
Средства се обезбеђују за реализацију 

годишњег програма рада Јавно 
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Укупна  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
стамбеног предузећа "Лозница" 

  610 411 Плате и додаци запослених 7.500.000 3.813.475 11.313.475 

  610 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

1.345.000 682.612 2.027.612 

  610 414 Социјална давања запосленима  420.000 420.000 

  610 415 Накнаде за запослене  150.000 150.000 

  610 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

 80.000 80.000 

  610 421 Стални трошкови 1.496.900 5.770.000 7.266.900 

  610 422 Трошкови путовања  160.000 160.000 

  610 423 Услуге по уговору  1.160.000 1.160.000 

  610 424 Специјализоване услуге  100.000 100.000 

  610 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

 13.400.000 13.400.000 

  610 426 Материјал  1.130.000 1.130.000 

  610 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

 4.800.000 4.800.000 

  610 511 Зграде и грађевински објекти  3.000.000 3.000.000 

  610 512 Машине и опрема  300.000 300.000 

    Извори финансирања за 

функцију 610: 

   

   01 Приходи из буџета 10.341.900 0 10.341.900 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

 34.966.087 34.966.087 

    Укупно за функцију 610: 10.341.900 34.966.087 45.307.987 

 2.7.1   Управљање грађевинским 

земљиштем 

Средства се обезбеђују за 

реализацију годишњих програма 

рада (који садрже програм 

уређивања грађевинског 

земљишта) Јавног предузећа за 

управљање грађевинским 

земљиштем Град у износу од 

413.767.400 динара и  Дирекција 

управљање и развој Бања 

Ковиљача у износу од 56.431.000 

динара. 

   

  451  Друмски саобраћај (КУ)    

  451 424 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 

116.000.000 11.000.000 127.000.000 

  451 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

5.785.000 300.000 6.085.000 

  451 426 Материјал 800.000 0 800.000 

  451 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 

  451 512 Машине и опрема 1.800.000 0 1.800.000 

    Извори финансирања за 

функцију 451: 

   

   01 Приходи из буџета 81.089.000 0 81.089.000 

   04 Сопствени приходи буџетских 0 300.000 300.000 
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корисника 

   08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 

0 11.000.000 11.000.000 

   10 Примања од домаћих задуживања 36.000.000 0 36.000.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

7.296.000 0 7.296.000 

    Укупно за функцију 451: 124.385.000 11.300.000 135.685.000 

        

  474  Вишенаменски развојни 

пројекти Средства ове 

апропријације намењена су за 

уређивање грађевинског 

земљишта (Улица Р. Српске, Трг 

Вука Караџића, Улица М. 

Радуловића, Прва фаза Б. 

Ковиљача- Лозница, и други) а 

распоред и коришћење се врши на 

основу годишњег програма на који 

сагласност даје оснивач. 

За реализацију програма 

инфрастуктурног опремања град 

ће се задужити. 

   

  474 511 Зграде и грађевински објекти 209.910.000 0 209.910.000 

  474 512 Машине и опрема 1.500.000 500.000 2.000.000 

  474 541 Земљиште 2.000.000 0 2.000.000 

    Извори финансирања за 

функцију 474: 

   

   01 Приходи из буџета 96.416.000 0 96.416.000 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 500.000 500.000 

   10 Примања од домаћих задуживања 80.000.000 0 80.000.000 

   12 Примања од отплате датих кредита 

и продаје финансијске имовине 

7.508.000 0 7.508.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

16.910.000 0 16.910.000 

   14 Неутрошена средства од 

приватизације из претходних година 
12.576.000 0 12.576.000 

    Укупно за функцију 474: 213.410.000 500.000 213.910.000 

  510  Управљање отпадом 

Средства ове апропријације 

намењена су за реализацију 

програма чишћења града и 

одржавања зелених површина. 

   

  510 421 Стални трошкови 19.713.600 0 19.713.600 

  510 423 Услуге по уговору 460.000 0 460.000 

  510 424 Специјализоване услуге 22.140.000 0 22.140.000 

  510 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

178.000 0 178.000 

  510 426 Материјал 800.000 0 800.000 

    Извори финансирања за 

функцију 510: 

   

   01 Приходи из буџета 39.091.600 0 39.091.600 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

4.200.000 0 4.200.000 

    Укупно за функцију 510: 43.291.600 0 43.291.600 

  520  Управљање отпадним водама    
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  520 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

5.340.000 0 5.340.000 

  520 511 Зграде и грађевински објекти 1.300.000 0 1.300.000 

    Извори финансирања за 

функцију 520: 

0 0  

   01 Приходи из буџета 5.840.000 0 5.840.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

800.000 0 800.000 

    Укупно за функцију 520: 6.640.000 0 6.640.000 

  620  Развој заједнице    

  620 411 Плате и додаци запослених 22.337.000 0 22.337.000 

  620 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

4.011.000 0 4.011.000 

  620 413 Накнаде у натури 300.000 50.000 350.000 

  620 414 Социјална давања запосленима 700.000 300.000 1.000.000 

  620 415 Накнаде за запослене 200.000 0 200.000 

  620 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

420.000 220.000 640.000 

  620 421 Стални трошкови 3.071.500 250.000 3.321.500 

  620 422 Трошкови путовања 460.000 100.000 560.000 

  620 423 Услуге по уговору 1.334.000 400.000 1.734.000 

  620 424 Специјализоване услуге 2.150.000 100.000 2.250.000 

  620 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

267.000 30.000 297.000 

  620 426 Материјал 1.130.000 600.000 1.730.000 

  620 481 Дотације невладиним 

организацијама 

0 100.000 100.000 

  620 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

2.600.000 300.000 2.900.000 

  620 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских тела 

2.200.000 100.000 2.300.000 

  620 513 Остала основна средства 550.000 0 550.000 

  620 541 Земљиште 2.000.000 0 2.000.000 

    Извори финансирања за 

функцију 620: 

   

   01 Приходи из буџета 43.382.500 0 43.382.500 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 2.550.000 2.550.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

348.000 0 348.000 

    Укупно за функцију 620: 43.730.500 2.550.000 46.280.500 

  630  Водоснабдевање    

  630 421 Стални трошкови 544.300 0 544.300 

   425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

0 0 0 

  630 426 Материјал 200.000 0 200.000 

  630 541 Земљиште 2.500.000 0 2.500.000 

    Извори финансирања за 

функцију 630 

   

   01 Приходи из буџета 3.244.300 0 3.244.300 

    Укупно за функцију 630: 3.244.300 0 3.244.300 

  640  Улична расвета    

  640 421 Стални трошкови 27.702.000 0 27.702.000 

  640 423 Услуге по уговору 920.000 0 920.000 

  640 425 Текуће поправке и одржавање 6.675.000 0 6.675.000 
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(услуге и материјали) 

  640 426 Материјал 200.000 0 200.000 

    Извори финансирања за 

функцију 640 

   

   01 Приходи из буџета 32.047.000 0 32.047.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

3.450.000 0 3.450.000 

    Укупно за функцију 640: 35.497.000 0 35.497.000 

    Извори финансирања за за главу 

2.7.1. 

   

   01 Приходи из буџета 301.110.400 0 301.110.400 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 3.350.000 3.350.000 

   08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 

0 11.000.000 11.000.000 

   10 Примања од домаћих задуживања 116.000.000 0 116.000.000 

   12 Примања од отплате датих кредита 

и продаје финансијске имовине 

7.508.000 0 7.508.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

33.004.000 0 33.004.000 

   14 Неутрошена средства од 

приватизације из претходних 

година 

12.576.000 0 12.576.000 

    Укупно за главу 2.7.1.: 470.198.400 14.350.000 484.548.400 

    Извори финансирања за за главу 

2.7. 

   

   01 Приходи из буџета 311.452.300 0 311.452.300 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 38.316.087 38.316.087 

   08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 

0 11.000.000 11.000.000 

   10 Примања од домаћих задуживања 116.000.000 0 116.000.000 

   12 Примања од отплате датих кредита 

и продаје финансијске имовине 

7.508.000 0 7.508.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

33.004.000 0 33.004.000 

   14 Неутрошена средства од 

приватизације из претходних 

година 

12.576.000 0 12.576.000 

    Укупно за главу 2.7.: 480.540.300 49.316.087 529.856.387 

 2.8.   Месна самоуправа (Месне 

заједнице) 

распоред средстава врши се на 

основу финансијских планова на 

које сагласност даје Градско веће. 

   

  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 

  160 421 Стални трошкови 332.000 230.000 562.000 

  160 422 Трошкови путовања 0 10.000 10.000 

  160 423 Услуге по уговору 488.000 106.000 594.000 

  160 424 Специјализоване услуге 4.869.000 120.000 4.989.000 

  160 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

11.442.600 11.395.000 22.837.600 
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  160 426 Материјал 486.000 51.000 537.000 

  160 481 Дотације невладиним 

организацијама 

165.000 1.430.000 1.595.000 

  160 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

280.000 50.000 330.000 

  160 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских тела 

200.000 100.000 300.000 

  160 511 Зграде и грађевински објекти 824.400 16.400.000 17.224.400 

  160 512 Машине и опрема 200.000 0 200.000 

  160 541 Земљиште 0 0 0 

    Извори финансирања за за главу 

2.8 

   

   01 Приходи из буџета 19.287.000 0 19.287.000 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 24.992.000 24.992.000 

   08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 

0 5.900.000 5.900.000 

    Укупно за главу 2.8: 19.287.000 30.892.000 50.179.000 

    Извори финансирања за раздео 

2: 

   

   01 Приходи из буџета 1.063.293.600 0 1.063.293.600 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

0 104.443.087 104.443.087 

   07 Донације од осталих нивоа власти 0 31.056.000 31.056.000 

   08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 

0 16.900.000 16.900.000 

   09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

0 3.000.000 3.000.000 

   10 Примања од домаћих задуживања 116.000.000 0 116.000.000 

   11 Примања од иностраних 

задуживања 

180.000.000 0 180.000.000 

   12 Примања од отплате датих кредита 

и продаје финансијске имовине 

7.508.000 0 7.508.000 

   13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

124.205.000 0 124.205.000 

   14 Неутрошена средства од 

приватизације из претходних година 
12.576.000 0 12.576.000 

   15 Неутрошена средства донација из 

претходних година 

0 9.500.000 9.500.000 

   16 Родитељски динар за ваннаставне 

активности 

0 4.210.000 4.210.000 

    Укупно за раздео 2 1.503.582.600 169.109.087 1.672.691.687 

        

3    ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

(05921) 

   

  330  Судови    

  330 411 Плате и додаци запослених 3.450.000 2.200.000 5.650.000 

  330 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

619.000 393.800 1.012.800 

  330 414 Социјална давања запосленима 163.000  163.000 

  330 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

1.050.000  1.050.000 

  330 421 Стални трошкови 61.300  61.300 

  330 422 Трошкови путовања 44.000  44.000 
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  330 423 Услуге по уговору 10.200  10.200 

  330 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

20.500  20.500 

  330 426 Материјал 119.000  119.000 

  330 512 Машине и опрема   0 

    Извори финансирања за раздео 

3: 

   

   01 Приходи из буџета 5.537.000  5.537.000 

   07 Донације од осталих нивоа власти  2.593.800 2.593.800 

    Укупно за раздео 3 5.537.000 2.593.800 8.130.800 

        

4    ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА (05923) 

   

  473  Туризам    

  473 411 Плате и додаци запослених 2.122.000  2.122.000 

  473 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

380.000  380.000 

  473 414 Социјална давања запосленима 136.000  136.000 

  473 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

48.000  48.000 

  473 421 Стални трошкови 382.000  382.000 

  473 422 Трошкови путовања 102.000  102.000 

  473 423 Услуге по уговору 2.125.200 53.000 2.178.200 

  473 424 Специјализоване услуге 71.000  71.000 

  473 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 

1.238.000  1.238.000 

  473 426 Материјал 214.000  214.000 

  473 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

16.000  16.000 

  473 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских тела 

20.000  20.000 

  473 512 Машине и опрема 80.000  80.0000 

    Извори финансирања за раздео 

4: 

   

   01 Приходи из буџета 6.934.200  6.934.200 

   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 

 53.000 53.000 

    Укупно за раздео 4 6.934.200 53.000 6.987.200 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 6. 

За извршавање ове одлуке одговоран је Градоначелник. 

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник. 

Члан 7. 
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Градоначелник може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 41. 
Закона о буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одлења 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. 

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 8. 

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 1. овог члана  на друга лица у директном, односно 
индиректном кориснику  буџетских средстава. 

Члан 9. 

Одлуку о употреби текуће буџетске резерве, на предлог Оделења 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. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2009. години по посебном акту (решење) 
које доноси Градоначелник, на предлог надлежног оделења градске управе, у оквиру следећих 
раздела: 

Раздео 1 – глава 1.2, 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 300.000 динара; економска класификација 481 дотације 
невладиним организацијама, у износу од 5.500.000 динара; 

Раздео 2 – 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 320 услуге противпожарне заштите, 
економска класификација 481 дотације невладиним организацијама, у износу од 1.000.000 
динара; функција 830 – услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 423 Услуге 
по уговору у износу од 2.760.000 динара и економска класификација 454 Субвенције 
приватним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 7.000.000 динара; 
глава 2.1, 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 2009. години; глава 2.2, функција 970 образовање истраживање 
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и развој, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 
6.100.000 динара, а који се односи на стипедије успешним ученицима и студентима; глава 2.3, 
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 и 

Распоред и коришћење апропријација које се односе на економску класификацију 481- 
дотације невладиним организацијама,  врши се на основу посебног акта градоначелника. 

 

Члан 12. 

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. 

Члан 13. 

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе само на основу писаног 
уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

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

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 14. 

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. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 3. 
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 3. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до 
нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овим законом. 

Члан 15. 

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 16. 

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 и за текуће и капиталне 
субвенције јавним предузећима, као и за друге расходе на име реализације програма у 
области комуналне потрошње. 

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 02 – Градска 
управа, функционална класификација 830- Услуге емитовања и издаваштва, економска 
класификација 454- Субвенције приватним предузећима, у оквиру позиције- Текуће субвенције 
(7.000.000 динара) предвиђена су и средства којима се обезбеђује јавно информисање од 
локалног значаја и услови за јавно информисање на српском језику. 

У оквиру средстава распоређених у члану 5. ове одлуке, у разделу 02 – Градска 
управа, функционална класификација 451- Друмски саобраћај, економска класификација 454 - 
Субвенције приватним предузећима, у оквиру позиције- Текуће субвенције (1.600.000 динара) 
предвиђена су средства којима се обезбеђује превоз ђака на подручју Горњег Јадра .“ 

Члан 17. 

Приходи остварени од боравишне таксе, користиће се за обезбеђивање 
информативно- пропагандног материјала којим се  промовишу туристичке вредности и 
културно наслеђе, за обезбеђивање  туристичке сигнализације и за финансирање  директног 
корисника Туристичка организација града. 

Члан 18. 

Приходи остварени од накнаде за загађивање животне средине, користиће се наменски 
за заштиту и унапређивање животне средине према програмима, односно акционим и 
санационим плановима, а по  решењу градоначелника. 

Члан 19. 

Корисник буџетских средстава Града не може, без претходне сагласности 
Градоначелника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2009. године, уколико 
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која 
су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику. 

Члан 20. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2009. 
години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу 
донација. 

Члан 21. 
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За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник може се 
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС» број 
61/2005). 

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. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава, пренеће на рачун извршења буџета, до 31. јануара 
2009. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2008. години, која су 
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Лозница за 2008. годину 
закључно са 31. децембром 2008. године. 

Члан 23. 

У случају да за наставак реализације пројеката Националног инвестиционог плана не 
буду обезбеђена средства у Буџету Републике, недостајућа средства обезбедиће се, у складу 
са могућностима, употребом текуће буџетске резерве. 

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 
Оделења за финансије и друштвене делатности отвара одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода по том основу. 

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

Члан 24. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који остваре уштеде у трошењу 
средстава буџета планираних за расходе запослених и коришћење услуга и роба, могу 
остварени износ уштеда користити за исплату награда за посебне резултате рада запослених. 

Остварена средства уштеде из става 1. овог члана не могу се исплатити у већем износу 
од износа потребног за исплату једног месечног платног фонда директног и индиректног 
корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске године. 

Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобравањем апропријација на име 
одређених расхода у износу од 5% од вредности апропријације за расход чији се износ 
умањује. 

Износи средстава из става 3. овог члана усмеравају се у корист апропријације економске 
класификације 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, о чему одлучује 
председник општине, или орган кога он одреди. 

Члан 25. 
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Директни корисници средстава буџета града, дужни су да средства утврђена овом 
одлуком, годишњим финансијским планом, на који сагласност даје градоначелник, распореде 
по наменама. 

Директни корисник који је, у буџетском смислу, одговоран за индиректне кориснике 
буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисник), 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. 

Члан 26. 

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

Члан 27. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лозница ”, а примењиваће се од 1. јануара 2009. године. 

 
 СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

  
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БРОЈ: 06- 20/ 08- 5-1 

23 .12. 2008. ГОДИНЕ 

ЛОЗНИЦА 

 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), Скупштина Града Лознице, на 
предлог Градског већа, на 10. седници одржаној дана 23. септембра 2009. године, донела је 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ (РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА) 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету Града Лознице за 2009. годину („Службени лист Града Лознице ”, број 
21/08), члан 1. мења се и гласи: 

„Овом Одлуком уређују се примања и издаци буџета Града Лознице за 2009. годину, његово 
извршавање, обим задуживања, коришћење сопствених прихода, права и обавезе корисника буџетских 
средстава. 

Примања и издаци буџета града Лознице за 2009. годину (у даљем тексту: буџет), примања и 
издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и 
отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то: 

РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

  у динарима 

I Приходи буџета  1.030.531,000 

II Расходи буџета  1,013.433,000 

III Резултат (I-II)  17.098.000 

IV Нето набавка нефинансијске имовине  152.894.000 

V Буџетски дефицит (III- IV)  135,796,000 

VI Трансакције у имовини и обавезама  55.486.000 

VII Укупан фискални дефицит (V-VI)  191.282.000 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

  у динарима 

Примања од задуживања 
 55,161,000 

Примања од продаје финансијске имовине 
 25.643.000 

Вишак прихода из ранијих година 
 89.273,000 

Неутрошена средства од приватизације и 
враћених буџетских позајмица из претходних 
година  21.205.000 

Финансирање 
 191,282,000 

ПРИМАЊА БУЏЕТА УТВРЂЕНА СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 

ОПИС 
Eкономскa  

класификацијa 
Износ у 

динарима 

УКУПНА ПРИМАЊА  1,030,531,000 

1. Порески приходи 71 538,754,000 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 374,194,000 

1.2. Порез на фонд зарада 7121 766,000 

1.3. Порез на имовину 713 91,474,000 
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ОПИС 
Eкономскa  

класификацијa 
Износ у 

динарима 

1.4. Порез на добра и услуге 714 50,438,000 

1.5. Други порези 716 21,882,000 

2. ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 733 324,581,000 

- Текући трансфери од других нивоа власти 7331 323,879,000 

- Капиталне донације од иностраних држава 7312 702,000 

3. Други приходи 74 165,946,000 

- Приходи од имовине 741 50,390,000 

- Приходи од продаје добара и услуга 742 112,425,000 

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 631,000 

- Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 

744 

250,000 

- Мешовити и неодређани приходи 745 2,250,000 

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 1,250,000 

ИЗДАЦИ БУЏЕТА УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 

ОПИС Eкономскa класификацијa Износ у динарима 

УКУПНИ ИЗДАЦИ  1.166.327,000 
1.Текући расходи 4 1.013,433,000 
1.1. Расходи за запослене 41 280,355,000 
Плате запослених 411 204,517,000 
Доприноси на терет послодавца 412 36,214,000 
Остали расходи за запослене 413 до 417 39,624,000 
1.2. Расходи за куповину роба и услуга 42 298,050,000 
1.3. Расходи по основу отплате камата 44 500,000 
1.4. Субвенције 45 182,251,000 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

4511 84,011,000 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

4512 91,440,000 

Текуће субвенције приватним предузећима 4541 6,800,000 
1.5. Трансфери осталим нивоима власти 463 152,658,000 
Текући трансфери нивоу Републике 4631 126,905,000 
Капитални трансфери нивоу Републике 4632 25,753,000 
1.6. Социјална заштита из буџета 47 16,500,000 
1.7. Остали текући расходи 48 и 49 83,119,000 
Дотације невладиним организацијама 481 41,275,000 
Порези, обавезне таксе и казне 482 2,051,000 
Новчане казне и пенали по решењу судова; 483 19,283,000 
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других 
природних узрока; 

484 9,500,000 

Накнада штете за повреде  или штету нанету од 
стране државних органа 

485 10,000 

Средства резерве 49 11,000,000 
2. Капитални издаци 5 152,894,000 
Зграде и грађевински објекти 511 141,659,000 
Машине и опрема 512 8,325,000 
Нематеријална имовина 515 2,310,000 
Земљиште 541 600,000 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦА 

ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
Износ у 

динарима 

Издаци по основу отплате дуга и набавке 
финансијске имовине 

 55,486,000 

1. Отплата  дуга 61 0 

2. Набавка финансијске имовине 62 55,486,000 
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Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: 

„Примања буџета Града у укупном износу од 1.030.531.000 динара и примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине у износу од 80.804.000 динара по врстама, односно економским 
класификацијама, утврђена су у следећим износима: 

Класа Група 
Субаналитички 

конто 
Опис 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 

7   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,030,531,000 
 711  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 374,194,000 
  711111 Порез на зараде 268,000,000 
  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном нето приходу 
22,300,000 

  711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према паушално одређеном нето приходу 

22,500,000 

  711143 Порез на приходе од непокретности 17,500,000 
  711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1,400,000 
  711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 104,000 
  711147 Порез на земљиште 3,555,000 
  711191 Порез на друге приходе 38,651,000 
  711193 Порез на приходе професионалних спортиста и спортских 

стручњака 
184,000 

 712  ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 766,000 
  712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 766,000 
 713  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 91,474,000 
  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 

физичких лица 
21,300,000 

  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 
правних лица 

19,400,000 

  713311 Порез на наслеђе и поклон 3,874,000 
  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 35,000,000 
  713422 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од 

вредности 
1,000,000 

  713423 Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и 
пловним објектима 

10,900,000 

 714  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 50,438,000 
  714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 500,000 
  714441 Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије 

осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази 
осигурана имовина 

85,000 

  714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина 

22,000,000 

  714514 Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна 
возила 

15,000,000 

  714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 977,000 
  714547 Накнада за загађивање животне средине 7,859,000 
  714549 Накнада за емисије CO2 6,000 
  714552 Боравишна такса 4,000,000 
  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1,000 
  714573 Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван 

пословне просторије 
10,000 

 716  ДРУГИ ПОРЕЗИ 21,882,000 
  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 21,882,000 
 731  ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 702,000 
  731241 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа 

градова 
702,000 

 733  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ  
НИВОА ВЛАСТИ 

323,879,000 

  733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 316,000,000 
  733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова 2,000,000 
  733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова 
5,879,000 
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Класа Група 
Субаналитички 

конто 
Опис 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 
 741  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 50,390,000 
  741141 Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у 

депозит банака 
12,500,000 

  741142 Приходи од камата на средства корисника буџета града која су 
укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган 
града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу 

2,000,000 

  741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 
земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини 

4,000,000 

  741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

2,000,000 

  741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима 

2,390,000 

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 27,000,000 
  741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом 
500,000 

 742  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  
ДОБАРА И УСЛУГА 

112,425,000 

  742142 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе органи и 
организације градова и које користе установе - јавне службе 
које се финансирају из буџета градова 

3,500,000 

  742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 
градова. 

10,000,000 

  742241 Градске административне таксе 25,000 
  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 86,000,000 
  742341 Приходи градских органа управе 12,900,000 
 743  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА  

ИМОВИНСКА КОРИСТ 
631,000 

  743341 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 
за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

310,000 

  743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 
за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и 
одузета имовинска корист у том поступку 

233,000 

  743352 Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области 
заштите од пожара 

88,000 

 744  ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД  
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

250,000 

  744251 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа општина 

250,000 

 745  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ  
ПРИХОДИ 

2,250,000 

  745141 Остали приходи у корист нивоа градова 1,200,000 
  745143 Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора 

јавног предузећа, у корист нивоа градова 
1,000,000 

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 50,000 
 772  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 
1,250,000 

  772111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године 

1,250,000 

9   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

80,804,000 

 911  ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 55,161,000 
  911441 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у 

корист нивоа градова 
55,161,000 

 921  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

25,643,000 

  921641 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у 
земљи у корист нивоа градова 

10,188,000 

  921651 Примања од отплате кредита датих нефинансијским 7,947,000 
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Класа Група 
Субаналитички 

конто 
Опис 

Износ у 
динарима 

1 2 3 4 5 
приватним предузећима у земљи у корист нивоа градова  

  921941 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист нивоа градова 

7,508,000 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

„Издаци буџета, по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим 
износима: 

ЕК Опис Износ у динарима 

1 2 3 

41 Расходи за запослене 280,355,000 
411 Плате и додаци запослених 204,517,000 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 36,214,000 
413 Накнаде у натури 849,000 
414 Социјална давања запосленима 3,309,000 
415 Накнаде за запослене 2,335,000 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 29,631,000 
417 Судијски и посланички додатак 3,500,000 
42 Коришћење роба и услуга 298,050,000 

421 Стални трошкови 103,020,000 
422 Трошкови путовања 3,516,000 
423 Услуге по уговору 36,006,000 
424 Специјализоване услуге 108,647,000 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 30,539,000 
426 Материјал 16,322,000 
43 Употреба основних средстава 0 
44 Отплата камата 500,000 

441 Отплата домаћих камата 500,000 
45 Субвенције 182,251,000 

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 175,451,000 
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
84,011,000 

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

91,440,000 

454 Субвенције приватним предузећима 6,800,000 
4541 Текуће субвенције приватним предузећима 6,800,000 
46 Донације и трансфери 152,658,000 

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 152,658,000 
4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 126,905,000 
4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 25,753,000 
47 Права из социјалног осигурања 16,500,000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16,500,000 
48 Остали расходи 72,119,000 

481 Дотације невладиним организацијама 41,275,000 
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом 
2,051,000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 19,283,000 
484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока 
9,500,000 

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

10,000 

49 Резерве 11,000,000 
499 Средства резерве 11,000,000 
51 Основна средства 152,294,000 

511 Зграде и грађевински објекти 141,659,000 
512 Машине и опрема 8,325,000 
513 Остала основна средства 0 
515 Нематеријална имовина 2,310,000 
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ЕК Опис Износ у динарима 

1 2 3 

52 Залихе робе за даљу продају 0 
53 Драгоцености 0 
54 Природна имовина 600,000 

541 Земљиште 600,000 
61 Отплата главнице 0 
62 Набавка  финансијске имовине 55,486,000 

621 Набавка домаће финансијске имовине 55,486,000 

 УКУПНО 1,221,813,000 

 
Члан 4. 

Члан 4. мења се и гласи: 

„Потребна средства за финансирање резултата који је утврђен у члану 1. овог закона и садржи 
буџетски дефицит (135.796.000 динара), издатке и набавку финансијске имовине (55.486.000 ), износе 
191.282.000 динара и обезбедиће се из приватизационих примања, кредита, донација и финансијске 
имовине буџета (враћених буџетских позајмица).“ 

Члан 5 . 

После члана 4. додају се нови чланови 4а. и 4б. који гласе: 

„Члан 4а. 

Вишак прихода – суфицит из ранијих година у износу од 72.681 хиљада динара,  користиће се: 

- Наменски, за реализацију програма јавних предузећа којима је поверено уређивање 
грађевинског земљишта у износу од 20.106 хиљада динара; 
- Наменски за капиталну субвенцију ЈКП «Топлана» Лозница у износу од 10.000 хиљада динара; 
- Наменски за прибављање пројектне документације у износу од 11.410 хиљада динара; 
- Наменски за повећање оснивачког капитала у јавним предузећима чији је Град Лозница оснивач 
у износу од 16.601 хиљада динара, од чега за КЈП «Наш дом» 13.000 хиљада динара ради 
обезбеђивања средстава за куповину земљишта за градско гробље; 
- Наменски, за реализацију годишњег програма рада Фонда за заштиту животне средине у износу 
од 13.858 хиљада динара; 
- Наменски, за реализацију годишњег програма рада Фонда за рурални и развој пољопривреде у 
износу од 479 хиљада динара; 
- Наменски, за реализацију програма рада Канцеларије за младе у износу од 188 хиљада динара 
и пренетих обавеза по основу јавних радова у износу од 39 хиљада динара. 

Примања од финансијске имовине у износу од 18.135 хиљада динара, (примања од враћања 
буџетских позајмица), користиће се за обезбеђивање средстава за рад Фонда за рурални и развој 
пољопривреде у износу од 10.000 хиљада динара и за реализацију програма јавних предузећа којима је 
поверено уређивање грађевинског земљишта у износу од 8.135 хиљада динара. 

Пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година у укупном износу од 9.666 
хиљада динара, део пренетих неутрошена средства од враћених буџетских позајмица у износу од 2.053 
користиће се за учешће у реализацију Пројеката НИП-а изградња новог обданишта 

Преостала пренета неутрошена средства од враћених буџетских позајмица у износу од 9.486 
хиљада динара трансферисаће се у оснивачки улог у ЈП „Паркинг сервис“ у износу од 5.000 хиљада 
динара и докапитализацију јавних предузећа у износу од 4.486 хиљада динара 

Очекивана примања од приватизације у износу од 7.508 хиљада динара користиће се за 
обезбеђење учешћа у финансирању изградње објеката за водоснабдевање на територији града. 
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Члан 4б. 

Град Лозница ће се, у 2009. години задужити до износа од 116.000.000 динара, и то за 
рехабилитацију постојећих путева и изградњу и капитално одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре и 1.203.615 EUR за финансирање инфраструктурног пројекта- изградње прве фазе 
градске топлане. 

Члан 5. 

Члан 5. мења се и гласи: 

Средства буџета у износу од 1.221.813.000 динара и средства прихода из изворних активности 
директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 176.522.000 динара исказана 
у колони 7- Издаци из додатних прихода органа, распоређују се по корисницима, и то: 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
1    ОРГАНИ ГРАДА (09764)    
 1.1   Градоначелник, заменик 

градоначелника и 
Градско веће 

   

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

   

  110 411 Плате и додаци запослених 7,100,000  7,100,000 
  110 412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,300,000  1,300,000 

  110 415 Накнаде трошкова за 
запослене 

100,000  100,000 

  110 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

10,000  10,000 

  110 421 Стални трошкови 400,000  400,000 
  110 422 Трошкови путовања 800,000  800,000 
  110 423 Услуге по уговору 4,032,000  4,032,000 

    Извори финансирања за 
главу 1.1: 

   

   01 Приходи из буџета 13,742,000 0 13,742,000 

    Укупно за главу 1.1: 13,742,000 0 13,742,000 

        
 1.2   СКУПШТИНА ГРАДА    
  110  Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 
фискални послови и 
спољни послови 

   

  110 411 Плате и додаци запослених 
Средства ове 
апропријације намењена су 
за плате председника 
Скупштине, секретара 
Скупштине и његовог 
заменика. 

4,200,000  4,200,000 

  110 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

750,000  750,000 

  110 415 Накнаде трошкова за 
запослене 

20,000  20,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  110 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

700,000  700,000 

  110 417 Накнаде одборницима 3,500,000  3,500,000 
  110 421 Стални трошкови 200,000  200,000 
  110 422 Трошкови путовања 500,000  500,000 
  110 423 Услуге по уговору 

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

5,500,000  5,500,000 

  110 426 Материјал 280,000  280,000 
  110 441 Отплата домаћих камата 500,000  500,000 
  110 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
150,000  150,000 

  110 481 Дотације невладиним 
организацијамаОва 
апропријације намењена је 
за финансирање редовног 
рада политичких странака 
чији су кандидати изабрани 
за одборнике у Скупштини 
града, финансирање СРВС 
и Удружења предузетника 

4,000,000  4,000,000 

  110 511 Зграде и грађевински 
објекти 
Средства ове 
апропријације намењена су 
за израду планске и 
пројектне документације. 

13,910,000  13,910,000 

  110 621 Набавка домаће 
финансијске имовине 
Средства ове 
апропријације намењена су 
за учешће у капиталу 
домаћих нефинансијских 
јавних предузећа и то: 
за оснивачки улог јавног 
предузећа "Пакринг 
сервис"; 
за повећање оснивачког 
капитала у ЈП "Наш дом", 
"Топлана- Лозница" и 
"Водовод и каналитација"и 
износ од 15.160.00 динара 
за повећање оснивачког 
капитала у КП "Топлана- 
Лозница" за изградњу нове 
градске топлане у 
вредности 138.500.000 
динара, при чему се 
преостали износ 
обезбеђује у буџету за 
2010. годину. 

45,486,000  45,486,000 

    Извори финансирања за 
главу 1.2: 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   01 Приходи из буџета 27,038,000 0 27,038,000 
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
15,161,000  15,161,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

37,497,000  37,497,000 

    Укупно за главу 1.2: 79,676,000 0 79,696,000 

    Извори финансирања за 
раздео 1: 

   

   01 Приходи из буџета 40,780,000 0 40,780,000 
   10 Примања од домаћих 

задуживања 
15,161,000 0 15,161,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

37,497,000 0 37,497,000 

    Укупно за раздео 1: 93,438,000 0 93,438,000 

2    ГРАДСКА УПРАВА (05920)    
  130  Опште услуге    
  130 411 Плате и додаци запослених 89,600,000 928,000 90,528,000 
  130 412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
15,600,000 206,000 15,806,000 

  130 413 Накнаде у натури 670,000  670,000 
  130 414 Социјална давања 

запосленима 
2,100,000  2,100,000 

  130 415 Накнаде за запослене 1,800,000 92.000 1,892,000 
  130 416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
Средства ове 
апропријације у износу од  
27.000.000 динара 
намењена су за остале 
награде запосленима (у 
складу са протоколом 
потисаним између Владе 
Републике Србије и 
репрезентативних 
Синдиката) 

27,700,000  27,700,000 

  130 421 Стални трошкови 19,500,000 50.000 19,550,000 
  130 422 Трошкови путовања 1,800,000  1,800,000 
  130 423 Услуге по уговору 10,520,000  10,520,000 
  130 424 Специјализоване услуге 1,014,000  1,014,000 
  130 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

4,463,000  4,463,000 

  130 426 Материјал 7,900,000 57,000 7,957,000 
  130 482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

500,000  500,000 

  130 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских 
тела 

5,100,000  5,100,000 

  130 484 Накнада штете за повреде 
или штету насталу услед 
елементарних непогода 
или других природних 
узрока 

9,500,000  9,500,000 

  130 485 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од 
стране државних органа 

10,000  10,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  130 511 Зграде и грађевински 
објекти 

1,000,000  1,000,000 

  130 512 Машине и опрема 5,950,000 57,000 6,006,000 
  130 515 Нематеријална имовина 1,000,000  1,000,000 

    Извори финансирања за 
функцију 130: 

   

   01 Приходи из буџета 201,408,000 0 201,408,000 
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
 1,389,000 1,389,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

4,319,000  4,319,000 

    Укупно за функцију 130: 205,727,000 1,389,000 207,116,000 

        
  160  Опште јавне услуге 

некласификоване на 
другом месту 

   

  160 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 11,000,000 0 11,000,000 
    Стална резерва 1,000,000  1,000,000 
    Текућа резерва 10,000,000  10,000,000 

    Извори финансирања за 
функцију 160: 

   

   01 Приходи из буџета 11,000,000  11,000,000 

    Укупно за функцију 160 11,000,000 0 11,000,000 

        
    Фонд противпожарне 

заштите (70414) 
   

  320  Услуге противпожарне 
заштите 

   

  320 481 Дотације невладиним 
организацијама 

300,000  300,000 

    Извори финансирања за 
функцију 320: 

   

   01 Приходи из буџета 300,000 0 300,000 

    Укупно за функцију 320: 300,000 0 300,000 

        
  830  Услуге емитовања и 

издаваштва 
   

  830 423 Услуге по уговору 1,200,000  1,200,000 
  830 454 Субвенције приватним 

предузећима. 
6,000,000 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  7,200,000 

    Укупно за функцију 830: 7,200,000 0 7,200,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Извори финансирања:    
   01 Приходи из буџета 219,908,000 0 219,908,000 
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
0 1.389,000 1.389,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

4,319,000 0 4,319,000 

    Свега: 224,227,000 1,389,000 225,616,000 

 2.1.   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И 
ЗДРАВСТВО (70406) 

   

  010  Класа 010 - Болест и 
инвалидност: 

   

  010 481 Донације невладиним 
организацијама 

2,800,000 0 2,800,000 

    Извори финансирања за 
функцију 010: 

   

   01 Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

    Укупно за функцију 010 2,800,000 0 2,800,000 

        
  020  Класа 020 - Старост:    
  020 463 Трансфери осталим 

нивоима власти 
1,632,000 0 1,632,000 

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 
Средства ове 
апропријације намењена су 
за трансфер Центру за 
социјални рад ради 
обезбеђивања права на 
помоћ у кући 

1,632,000 0 1,632,000 

    Извори финансирања за 
функцију 020: 

   

   01 Приходи из буџета 1,632,000  1,632,000 

    Укупно за функцију 020 1,632,000 0 1,632,000 

        
  040  Класа 040 - Породица и 

деца: 
   

  040 463 Трансфери осталим 
нивоима власти 

2,898,000 0 2,898,000 

   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 

2,898,000 0 2,898,000 

  040 472 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 2009. години. 

8,000,000  8,000,000 
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Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Извори финансирања за 
функцију 040: 

   

   01 Приходи из буџета 10,898,000 0 10,898,000 

    Укупно за функцију 040 10,898,000 0 10,898,000 

        
  070  Социјална помоћ 

угроженом 
становништву 
некласификована на 
другом месту 

   

  070 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

650,000  650,000 

  070 481 Донације невладиним 
организацијама 
Средства ове 
апропријације намењена су 
за реализацију годишњег 
програма рада Црвеног 
крста Лозница . 

9,360,000 0 9,360,000 

    Извори финансирања за 
функцију 070: 

   

   01 Приходи из буџета 10,010,000 0 10,010,000 

    Укупно за функцију 070: 10,010,000 0 10,010,000 

        
  090  Социјална заштита 

некласификована на 
другом месту 

   

  090 463 Трансфери осталим 
нивоима власти  
Средства ове 
апропријације намењена су 
за трансфер Центру за 
социјални рад ради 
обезбеђивања права 
утврђених Одлуком о 
правима у социјалној 
заштити 

10,796,000 0 10,796,000 

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 

10,596,000 0 10,596,000 

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 

200,000 0 200,000 

    Извори финансирања за 
функцију 090: 

   

   01 Приходи из буџета 10,796,000 0 10,796,000 

    Укупно за функцију 090: 10,796,000 0 10,796,000 

        
  740  Услуге јавног здравства    
  740 426 Материјал 500,000  500,000 
  740 463 Трансфери осталим 

нивоима власти 
400,000 0 400,000 

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 

400,000  400,000 

    Извори финансирања за 
функцију 740: 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   01 Приходи из буџета 900,000 0 900,000 

    Укупно за функцију 740 900,000 0 900,000 

    Извори финансирања за 
главу 2.1.: 

   

   01 Приходи из буџета 37,036,000 0 37,036,000 

    Укупно за главу 2.1. 37,036,000 0 37,036,000 

 2.2.   ОБРАЗОВАЊЕ (70401)    
  911  Предшколско 

образовање 
   

  911 411 Плате и додаци запослених 35,252,000 28,511,000 63,763,000 
  911 412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
6,310,000 5,104,000 11,414,000 

  911 414 Социјална давања 
запосленима 

 1,100,000 1,100,000 

  911 415 Накнаде за запослене  1,230,000 1,230,000 
  911 416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
 470,000 470,000 

  911 421 Стални трошкови 6,891,000 982,000 7,873,000 
  911 422 Трошкови путовања  759,000 759,000 
  911 423 Услуге по уговору  3,630,000 3,630,000 
  911 424 Специјализоване услуге 300,000 120,000 420,000 
  911 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

 600,000 600,000 

  911 426 Материјал 3,546,000 4,932,000 8,478,000 
  911 431 Употреба основних 

средстава 
 450,000 450,000 

  911 441 Отплата домаћих камата  100,000 100,000 
  911 482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

 20,000 20,000 

  911 511 Зграде и грађевински 
објекти 

12,200,000 280,000 12,480,000 

  911 512 Машине и опрема 400,000  400,000 

    Извори финансирања за 
функцију 911: 

   

   01 Приходи из буџета 53,180,000 0 53,180,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
 17,536,000 17,536,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

 26,542,000 26,542,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

2,053,000  2,053,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из 
претходних година 

9,666,000  9,666,000 

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

 4,210,000 4,210,000 

    Укупно за функцију 911: 64,899,000 48,288,000 113,187,000 

        
  912  Основно образовање    
  912 463 Трансфери осталим 

нивоима власти 
95,631,000 0 95,631,000 

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 

75,059,000 0 75,059,000 

   4632 Капиталне донације и 20,572,000 0 20,572,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

трансфери осталим 
нивоима власти 

  912 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

1,500,000  1,500,000 

    Извори финансирања за 
функцију 912: 

   

   01 Приходи из буџета 97,131,000 0 97,131,000 

    Укупно за функцију 912: 97,131,000 0 97,131,000 

        
  920  Средње образовање    
  920 463 Трансфери осталим 

нивоима власти 
35,986,000 0 35,986,000 

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 

31,005,000 0 31,005,000 

   4632 Капиталне донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 

4,981,000 0 4,981,000 

  920 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

1,500,000  1,500,000 

    Извори финансирања за 
функцију 920: 

   

   01 Приходи из буџета 37,486,000 0 37,486,000 

    Укупно за функцију 920: 37,486,000 0 37,486,000 

        
  970  Истраживање и развој – 

Образовање 
   

  970 463 Трансфери осталим 
нивоима власти 

2,095,000 0 2,095,000 

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 

2,095,000 0 2,095,000 

  970 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

4,500,000  4,500,000 

  970 481 Донације невладиним 
организацијама (70410) 

300,000 0 300,000 

    Извори финансирања за 
функцију 970: 

   

   01 Приходи из буџета 6,895,000  6,895,000 

    Укупно за функцију 970: 6,895,000 0 6,895,000 

    Извори финансирања за 
главу 2.2: 

   

   01 Приходи из буџета 194,692,000  194,692,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 17,536,000 17,536,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 26,542,000 26,542,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

2,053,000 0 2,053,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из 
претходних година 

9,666,000 0 9,666,000 

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 4,210,000 4,210,000 

    Укупно за главу 2.2: 206,411,000 48,288,000 254,699,000 

 2.3.   Услуге рекреације и 
спорта 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

   

  860 424 Специјализоване услуге 1,250,000  1,250,000 
  860 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
200,000  200,000 

  860 481 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. 

19,500,000  19,500,000 

    Извори финансирања за 
функцију 810: 

   

   01 Приходи из буџета 20,950,000  20,950,000 

    Укупно за функцију 810: 20,950,000 0 20,950,000 

        
 2.3.1.   Установе за физичку 

културу и спорт (70404) 
Средства су намењена за 
реализацију годишњег 
програма рада индиректних 
корисника буџета Установа 
за физичку културу "Лагатор" 
у износу од 16.679.000 
динара и Дом младих 
"Сколана" у износу од 
2.368.000 динара. 

   

  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 24,000 24,000 
  810 415 Накнаде за запослене 0 70,000 70,000 
  810 416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
0 60,000 60,000 

  810 421 Стални трошкови 4,575,000 1,954,000 6,529,000 
  810 423 Услуге по уговору 1,022,000 2,371,000 3,393,000 
  810 424 Специјализоване услуге 527,000 0 527,000 
  810 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

380,000 1,430,000 1,810,000 

  810 426 Материјал 1,020,000 710,000 1,730,000 
  810 482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
0 10,000 10,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нивоа власти другом 
  810 512 Машине и опрема 260,000 55,000 315,000 

    Извори финансирања за 
за главу 2.3.1: 

   

   01 Приходи из буџета 19,047,000 0 19,047,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 10,876,000 10,876,000 

    Укупно за главу 2.3.1: 19,047,000 10,876,000 29,923,000 

    Извори финансирања за 
за главу 2.3: 

   

   01 Приходи из буџета 39,997,000 0 39,997,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 10,876,000 10,876,000 

    Укупно за главу 2.3: 39,997,000 10,876,000 50,873,000 

 2.4.   Услуге културе, верске и 
остале услуге заједнице 
(07403) 

   

  860  Услуге културе    
  860 424 Специјализоване услуге 2,000,000  2,000,000 
  860 481 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. 

2,100,000  2,100,000 

    Извори финансирања за 
функцију 860: 

   

   01 Приходи из буџета 4,100,000  4,100,000 

    Укупно за функцију 860: 4,100,000 0 4,100,000 

        
  840  Верске и остале услуге 

заједнице 
   

  840 481 Дотације невладиним 
организацијама 
Средства ове 
апропријације намењена су 
за реализацију културних и 
научних програма Цркви, 
верских и других заједница. 

2,400,000  2,400,000 

    Извори финансирања за 
функцију 840: 

   

   01 Приходи из буџета 2,400,000  2,400,000 

    Укупно за функцију 840: 2,400,000 0 2,400,000 

        
  860  Рекреација, култура и 

вере некласификоване на 
другом месту 

   

 2.4.1.   Установе културе 
Средства су намењена за 
остваривање програма 
индиректних корисника 
буџета Центар за културу 
"Вук Караџић"  у износу од 
35.485.000 динара и 
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Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Библиотека вуковог 
завичаја у износу од 
11.887.000 динара. 

  820  Услуге културе, верске и 
остале услуге заједнице 

   

  820 411 Плате и додаци запослених 23,865,000 3,955,000 27,820,000 
  820 412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
4,280,000 708,000 4,988,000 

  820 413 Накнаде у натури 49,000 20,000 69,000 
  820 414 Социјална давања 

запосленима 
219,000 990,000 1,209,000 

  820 415 Накнаде за запослене 265,000 40,000 305,000 
  820 416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
0 29,000 29,000 

  820 421 Стални трошкови 5,405,000 790,000 6,195,000 
  820 422 Трошкови путовања 0 130,000 130,000 
  820 423 Услуге по уговору 420,000 540,000 960,000 
  820 424 Специјализоване услуге 5,160,000 2,000,000 7,160,000 
  820 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

5,089,000 5,375,000 10,464,000 

  820 426 Материјал 340,000 930,000 1,270,000 
  820 431 Амортизација нектретнина 

и опреме 
0 250,000 250,000 

  820 482 Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

135,000 50,000 185,000 

  820 511 Зграде и грађевински 
објекти 

300,000 0 300,000 

  820 512 Машине и опрема 535,000 9,500,000 10,035,000 
  820 515 Нематеријална имовина 1,310,000 100,000 1,410,000 
  820 523 Залихе робе за даљу 

продају 
0 1,800,000 1,800,000 

    Извори финансирања за 
за главу 2.4.1: 

   

   01 Приходи из буџета 47,372,000 0 47,372,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 9,052,000 9,052,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 2,800,000 2,800,000 

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 3,000,000 3,000,000 

   15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

0 12,355,000 12,355,000 

    Укупно за главу 2.4.1: 47,372,000 27,207,000 74,579,000 

    Извори финансирања за 
за главу 2.4: 

   

   01 Приходи из буџета 53,872,000 0 53,872,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 9,052,000 9,052,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 2,800,000 2,800,000 

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 3,000,000 3,000,000 

   15 Неутрошена средства 
донација из претходних 

0 12,355,000 12,355,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

година 

    Укупно за главу 2.4: 53,872,000 27,207,000 81,079,000 

 2.5.   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
У оквиру ове главе 
распоређују се и средства 
за реализацију програма 
Буџетског фонда за 
заштиту животне средине 

   

  560  Заштита животне 
средине 
некласификована на 
другом месту 
Средства се обезбеђују за 
реализацију програма 
заштите животне средине. 

   

  560 421 Стални трошкови 7,000,000  7,000,000 
  560 423 Услуге по уговору 

Средствима ове 
апропријације обезбеђују 
се услуге одржавања 
прихватилишта за 
напуштене животиње. 

3,220,000  3,220,000 

  560 424 Специјализоване услуге 
Део средстава ове 
апропријације обезбеђује 
се за услуге израде 
локалног еколошког плана 
и решавање проблема 
еколошког отпада у ХК 
"Вискоза" Лозница од 
наменски трансферисаних 
средстава са нивоа 
Републике у износу од 
1.100.000 динара и за 
радове на санацији 
одлагалишта отпада који 
се финансирају из 
средстава Фонда за 
заштиту животне средине у 
износу од 4,779 милиона 
динара. 

11,629,000  11,629,000 

  560 451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

10,000,000 0 10,000,000 

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 
Средства ове 
апропријације намењена су 
за реализацију активности 
предвиђених програмом 
заштите животне средине. 
(Набавку нових контејнера, 
текуће и санационо 

10,000,000  10,000,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

одржавање градске 
депоније.) 

  560 481 Дотације невладиним 
организацијама 

350,000  350,000 

    Извори финансирања за 
функцију 560: 

   

   01 Приходи из буџета 18,341,000 0 18,341,000 
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
13,858,000  13,858,000 

    Укупно за функцију 560 32,199,000 0 32,199,000 

    Извори финансирања за 
главу 2.5: 

   

   01 Приходи из буџета 18,341,000 0 18,341,000 
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
13,858,000 0 13,858,000 

    Укупно за главу 2.5: 32,199,000 0 32,199,000 

 2.6.   ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ    
  412  Општи послови по 

питању рада 
   

  412 423 Услуге по уговору 
Средствима ове 
апропријације обезбеђује 
се релизација програма 
активне политике 
запошљавања у сарадњи 
са Националном службом 
за запошљавање. 

3,220,000  3,220,000 

  412 463 Трансфери осталим 
нивоима власти 

3,220,000 0 3,220,000 

   4631 Текуће донације и 
трансфери осталим 
нивоима власти 

3,220,000  3,220,000 

    Извори финансирања за 
функцију 412: 

   

   01 Приходи из буџета 6,440,000 0 6,440,000 

    Укупно за функцију 412 6,440,000 0 6,440,000 

  421  Пољопривреда    
  421 424 Специјализоване услуге 5,456,000  5,456,000 
  421 621 Набавка домаће 

финансијске имовине 
Овом апропријацијом 
обезбеђују се средства за 
рад Фонда за рурални и 
развој пољопривреде 

10,000,000  10,000,000 

    Извори финансирања 
функцију 421: 

   

   01 Приходи из буџета 4,977,000 0 4,977,000 
   12 Примања од отплате датих 

кредита и продаје 
финансијске имовине 

10,000,000  10,000,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

479,000  479,000 

    Укупно за функцију 421 15,456,000 0 15,456,000 

  436  Остала енергија    
  436 451 Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима и 

52,131,000 0 52,131,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организацијама 
Средствима ове 
апропријације обезбеђују 
се текуће и капиталне 
субвенције ЈП "Топлана 
Лозница" 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

42,131,000  42,131,000 

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

10,000,000  10,000,000 

    Извори финансирања за 
функцију 436: 

   

   01 Приходи из буџета 42,131,000  42,131,000 
   13 Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
10,000,000  10,000,000 

    Укупно за функцију 436 52,131,000 0 52,131,000 

  451  Друмски саобраћај    
  451 423 Услуге по уговору 2,340,000  2,340,000 
  451 454 Субвенције приватним 

предузећима. 
800,000 0 800,000 

   4541 Субвенције приватним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

800,000  800,000 

    Извори финансирања за 
функцију 451: 

   

   01 Приходи из буџета 3,140,000  3,140,000 

    Укупно за функцију 451 3,140,000 0 3,140,000 

  455  Цевоводи и други облици 
саобраћаја  
Гасификација 

   

  455 423 Услуге по уговору 200,000  200,000 
  510 451 Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

20,000,000 0 20,000,000 

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

20,000,000  20,000,000 

    Извори финансирања за 
функцију 455: 

   

   01 Приходи из буџета 20,200,000  20,200,000 

    Укупно за функцију 455 20,200,000 0 20,200,000 

  510  Управљање отпадом 
Средствима ове 
апропријације обезбеђују 
се текуће и капиталне 
субвенције ЈП Наш дом. 

   

  510 451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

21,000,000 0 21,000,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

18,500,000  18,500,000 

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

2,500,000  2,500,000 

    Извори финансирања за 
функцију 510: 

   

   01 Приходи из буџета 21,000,000 0 21,000,000 

    Укупно за функцију 510 21,000,000 0 21,000,000 

  630  Водоснабдевање 
Средствима ове 
апропријације обезбеђују 
се текуће и капиталне 
субвенције ЈП Водовод и 
канализација. 

   

  630 451 Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

72,320,000 0 72,320,000 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

23,380,000  23,380,000 

   4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама. 

48,940,000  48,940,000 

    Извори финансирања за 
функцију 630: 

   

   01 Приходи из буџета 53,312,000 0 53,312,000 
   12 Примања од отплате датих 

кредита и продаје 
финансијске имовине 

7,508,000  7,508,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

12,500,000  12,500,000 

    Укупно за функцију 630 72,320,000 0 72,320,000 

    Извори финансирања за 
главу 2.6: 

   

   01 Приходи из буџета 150,200,000 0 150,200,000 
   12 Примања од отплате датих 

кредита и продаје финансијске 
имовине 

17,508,000 0 17,508,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

22,979,000 0 22,979,000 

    Укупно за главу 2.6: 190,687,000 0 190,687,000 

 2.7.   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 3,747,000 11,070,000 
  610 412 Социјални доприноси на 1,311,000 673,000 1,984,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

терет послодавца 
  610 414 Социјална давања 

запосленима 
 640,000 640,000 

  610 415 Накнаде за запослене  170,000 170,000 
  610 416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
 108,000 108,000 

  610 421 Стални трошкови 740,000 6,061,000 6,801,000 
  610 422 Трошкови путовања  79,000 79,000 
  610 423 Услуге по уговору  1,403,000 1,403,000 
  610 424 Специјализоване услуге  40,000 40,000 
  610 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
 13,444,000 13,444,000 

  610 426 Материјал  1,184,000 1,184,000 
  610 482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

 4,800,000 4,800,000 

  610 511 Зграде и грађевински 
објекти 

 6,000,000 6,000,000 

  610 512 Машине и опрема  300,000 300,000 

    Извори финансирања за 
функцију 610: 

   

   01 Приходи из буџета 9,374,000 0 9,374,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
 32,059,000 32,059,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

 290,000 290,000 

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

 6,300,000 6,300,000 

    Укупно за функцију 610: 9,374,000 38,649,000 48,023,000 

 2.7.1.   Управљање 
грађевинским 
земљиштем  
Средства се обезбеђују за 
реализацију годишњих 
програма рада (који садрже 
програм уређивања 
грађевинског земљишта) 
Јавног предузећа за 
управљање грађевинским 
земљиштем Град у износу 
од 259.213.000 динара и  
Дирекција управљање и 
развој Бања Ковиљача у 
износу од 39.976.000 
динара. 

   

  451  Друмски саобраћај (КУ)    
  451 424 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 

57,000,000 2,000,000 59,000,000 

  451 425 Текуће поправке и 
одржавање (услуге и 

1,500,000 0 1,500,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

материјали) 
  451 426 Материјал 400,000 20,000 420,000 

    Извори финансирања за 
функцију 451: 

   

   01 Приходи из буџета 50,765,000 0 50,765,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
 20,000 20,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 2,000,000 2,000,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје 
финансијске имовине 

8,135,000 0 8,135,000 

    Укупно за функцију 451: 58,900,000 2,020,000 60,920,000 

  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 

   

  474 511 Зграде и грађевински 
објекти 

109,952,000 50,000 110,002,000 

  474 512 Машине и опрема 900,000 500,000 1,400,000 
  474 541 Земљиште 300,000 0 300,000 

    Извори финансирања за 
функцију 474: 

   

   01 Приходи из буџета 51,046,000 0 51,046,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 550,000 550,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

40,000,000 0 40,000,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

20,106,000 0 20,106,000 

    Укупно за функцију 474: 111,152,000 550,000 111,702,000 

  510  Управљање отпадом 
Средства ове 
апропријације намењена су 
за реализацију програма 
чишћења града и 
одржавања зелених 
површина. 

   

  510 421 Стални трошкови 19,765,000 10,000 19,775,000 
  510 424 Специјализоване услуге 22,140,000 0 22,140,000 
  510 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

320,000 0 320,000 

  510 426 Материјал 650,000 50,000 700,000 

    Извори финансирања за 
функцију 510: 

   

   01 Приходи из буџета 42,875,000 0 42,875,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
 60,000 60,000 

    Укупно за функцију 510: 42,875,000 60,000 42,935,000 

  520  Управљање отпадним    
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

водама 
  520 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

5,340,000 0 5,340,000 

    Извори финансирања за 
функцију 520: 

   

   01 Приходи из буџета 5,340,000 0 5,340,000 

    Укупно за функцију 520: 5,340,000 0 5,340,000 

  620  Развој заједнице    
  620 411 Плате и додаци запослених 22,015,000 1,994,000 24,009,000 
  620 412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
3,941,000 357,000 4,298,000 

  620 413 Накнаде у натури 130,000 218,000 348,000 
  620 414 Социјална давања 

запосленима 
691,000 950,000 1,641,000 

  620 415 Накнаде за запослене 150,000 580,000 730,000 
  620 416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
150,000 250,000 400,000 

  620 421 Стални трошкови 5,500,000 300,000 5,800,000 
  620 422 Трошкови путовања 270,000 210,000 480,000 
  620 423 Услуге по уговору 1,760,000 6,500,000 8,260,000 
  620 424 Специјализоване услуге 2,100,000 20,000 2,120,000 
  620 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

350,000 20,000 370,000 

  620 426 Материјал 1,410,000 1,323,000 2,733,000 
  160 481 Дотације невладиним 

организацијама 
0 150,000 150,000 

  620 482 Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

1,400,000 250,000 1,650,000 

  620 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских 
тела 

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

  620 512 Машине и опрема 100,000 50,000 150,000 

    Извори финансирања за 
функцију 620: 

   

   01 Приходи из буџета 40,967,000 0 40,967,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 3,294,000 3,294,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 9,978,000 9,978,000 

    Укупно за функцију 620: 40,967,000 13,272,000 54,239,000 

  630  Водоснабдевање    
  630 421 Стални трошкови 900,000 0 900,000 
  620 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

0 20,000 20,000 

  630 426 Материјал 20,000 0 20,000 
  630 511 Зграде и грађевински 

објекти 
750,000 0 750,000 

  630 541 Земљиште 300,000 0 300,000 

    Извори финансирања за 
функцију 630 

   

   01 Приходи из буџета 1,970,000 0 1,970,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 20,000 20,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Укупно за функцију 630: 1,970,000 20,000 1,990,000 

  640  Улична расвета    
  640 421 Стални трошкови 31,500,000 10,000 31,510,000 
  640 423 Услуге по уговору 160,000 0 160,000 
  640 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали) 
6,325,000 0 6,325,000 

  630 426 Материјал 0 10,000 10,000 

    Извори финансирања за 
функцију 640 

   

   01 Приходи из буџета 37,985,000 0 37,985,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 20,000 20,000 

    Укупно за функцију 640: 37,985,000 20,000 38,005,000 

    Извори финансирања за 
за главу 2.7.1. 

   

   01 Приходи из буџета 230,948,000 0 230,948,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 3,964,000 3,964,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 9,978,000 9,978,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 2,000,000 2,000,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

40,000,000 0 40,000,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске 
имовине 

8,135,000 0 8,135,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

20,106,000 0 20,106,000 

    Укупно за главу 2.7.1.: 299,189,000 15,942,000 315,131,000 

    Извори финансирања за 
за главу 2.7. 

   

   01 Приходи из буџета 240,322,000 0 240,322,000 
   04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 36,023,000 36,023,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 10,268,000 
10,268,000 

 
   08 Донације од невладиних 

организација и појединаца 
0 2,000,000 2,000,000 

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 6,300,000 6,300,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

40,000,000 0 40,000,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје 
финансијске имовине 

8,135,000 0 8,135,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

20,106,000 0 20,106,000 

    Укупно за главу 2.7.: 308,563,000 54,591,000 363,154,000 

        

 2.8.   Месна самоуправа (Месне 
заједнице) 
распоред средстава врши се 
на основу финансијских 
планова на које сагласност 
даје Градско веће. 

   

  160  Опште јавне услуге које 
нису класификоване на 
другом месту 
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  160 411 Плате и додаци запослених 0 848,000 848,000 
  160 412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
0 152,000 152,000 

  160 421 Стални трошкови 332,000 230,000 562,000 
  160 422 Трошкови путовања 0 10,000 10,000 
  160 423 Услуге по уговору 242,000 106,000 348,000 
  160 424 Специјализоване услуге 0 120,000 120,000 
  160 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

6,701,000 11,395,000 18,096,000 

  160 426 Материјал 37,000 51,000 88,000 
  160 481 Дотације невладиним 

организацијама 
165,000 1,430,000 1,595,000 

  160 482 Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

0 50,000 50,000 

  160 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских 
тела 

13,163,000 100,000 13,263,000 

  160 511 Зграде и грађевински 
објекти 

3,547,000 16,400,000 19,947,000 

  160 512 Машине и опрема 100,000 0 100,000 

    Извори финансирања за 
за главу 2.8 

   

   01 Приходи из буџета 24,287,000 0 24,287,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 24,992,000 24,992,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 5,900,000 5,900,000 

    Укупно за главу 2.8: 24,287,000 30,892,000 55,179,000 

    Извори финансирања за 
раздео 2: 

   

   01 Приходи из буџета 978,655,000 0 978,655,000 
   04 Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 98,479,000 98,479,000 

   07 Донације од осталих нивоа 
власти 

0 40,999,000 40,999,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

0 7,900,000 7,900,000 

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 9,300,000 9,300,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

40,000,000 0 40,000,000 

   12 Примања од отплате датих 
кредита и продаје 
финансијске имовине 

25,643,000 0 25,643,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

63,315,000 0 63,315,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из 
претходних година 

9,666,000 0 9,666,000 

   15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

0 12,355,000 12,355,000 

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 4,210,000 4,210,000 

    Укупно за раздео 2 1,117,279,000 173,243,000 1,290,522,000 
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ОПИС 
Средства из 

 буџета 
2009. 

Издаци из  
додатних 
прихода 

Укупна  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
3    ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
(05921) 

   

  330  Судови    
  330 411 Плате и додаци запослених 3,450,000 2,200,000 5,650,000 
  330 412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 
619,000 394,000 1,013,000 

  330 414 Социјална давања 
запосленима 

163,000  163,000 

  330 416 Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 

1,050,000  1,050,000 

  330 421 Стални трошкови 62,000  62,000 
  330 422 Трошкови путовања 44,000  44,000 
  330 423 Услуге по уговору 11,000  11,000 
  330 425 Текуће поправке и 

одржавање (услуге и 
материјали) 

21,000  21,000 

  330 426 Материјал 119,000  119,000 

    Извори финансирања за 
раздео 3: 

   

   01 Приходи из буџета 5,539,000  5,539,000 
   07 Донације од осталих нивоа 

власти 
 2,594,000 2,594,000 

    Укупно за раздео 3 5,539,000 2,594,000 8,133,000 

        

4    ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА (05923) 

   

  473  Туризам    
  473 411 Плате и додаци 

запослених 
2,164,000 452,000 2,616,000 

  473 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

388,000 82,000 470,000 

  473 414 Социјална давања 
запосленима 

136,000  136,000 

   415 Накнаде за запослене  43,000 43,000 

  473 416 Награде, бонуси и 
остали посебни расходи 

21,000  21,000 

  473 421 Стални трошкови 250,000 10,000 260,000 

  473 422 Трошкови путовања 102,000  102,000 

  473 423 Услуге по уговору 2,159,000 91,000 2,250,000 

  473 424 Специјализоване услуге 71,000  71,000 

  473 425 Текуће поправке и 
одржавање (услуге и 
материјали) 

50,000  50,000 

  473 426 Материјал 100,000 7,000 107,000 

  473 482 Порези, обавезне таксе 
и казне наметнуте од 
једног нивоа власти 
другом 

16,000  16,000 

  473 483 Новчане казне и пенали 
по решењу судова и 
судских тела 

20,000  20,000 

  473 512 Машине и опрема 80,000  80,000 
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    Извори финансирања 
за раздео 4: 

   

   01 Приходи из буџета 5,557,000  5,557,000 

   04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

 53,000 53,000 

   07 Донације од осталих 
нивоа власти 

 632,000 632,000 

    Укупно за раздео 4 5,557,000 685,000 6,242,000 

    УКУПНИ РАСХОДИ 
БУЏЕТА 

1,221,813,000 176,522,000 1,398,335,000 

    Извори финансирања    
   01 Приходи из буџета 1,030,531,000 0 1,030,531,000 

   04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 

0 98,532,000 98,532,000 

   07 Донације од осталих 
нивоа власти 

0 44,225,000 44,225,000 

   08 Донације од невладиних 
организација и 
појединаца 

0 7,900,000 7,900,000 

   09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

0 9,300,000 9,300,000 

   10 Примања од домаћих 
задуживања 

55,161,000 0 55,161,000 

   12 Примања од отплате 
датих кредита и продаје 
финансијске имовине 

25,643,000 0 25,643,000 

   13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година 

100,812,000 0 100,812,000 

   14 Неутрошена средства од 
приватизације из 
претходних година 

9,666,000 0 9,666,000 

   15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 

0 12,355,000 12,355,000 

   16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 

0 4,210,000 4,210,000 

    Укупно: 1,221,813,000 176,522,000 1,398,335,000 

 
 

Члан 6. 

У члану 7. став 1. број „41“. замењује се бројем „61“. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно, у 2009. години 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.“ 
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Члан 7. 

Члан 11. мења се и гласи: 

„Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2009. години по посебном акту (решење) које 
доноси Градоначелник, на предлог надлежног оделења градске управе, у оквиру следећих раздела: 

Раздео 1 – глава 1.2, 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 4.000.000 динара; 

Раздео 2 – 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 9.500.000 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 2.1, функција 040 породица и деца, економска кла-
сификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета за део апропријације у износу од 30.000 
динара, а који се односи на награду прворођеном детету у граду у 2009. години; глава 2.2, 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 стипедије успешним ученицима и студентима; 
глава 2.3, 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,  врши се на основу посебног акта градоначелника. 

До усвајања финансијских планова месних заједница распоред и коришћење апропријација датих 
разделу 2. Глава 2.8 Месна самоуправа, вршиће се на основу посебног акта Градског већа.” 

 
Члан 8. 

У члану 13. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно, по уговору који је, у складу са Одлуком о буџету града за 2009. годину, ЈП за 
управљање грађевинским земљиштем „Град“ закључио у поступку јавне набавке радова на одржавању 
путева (реконструкција, рехабилитација путева, безбедност саобраћаја) у износу до 115.179 хиљада 
динара, средства се могу ангажовати до износа одобрене апропријације, а за ангажовање преосталог 
износа средства се резервишу у буџета Града Лознице за 2010. годину.“ 

Члан 9. 

У члану 14. после става 4. додају се нови ставови 5., 6. и 7, који гласе: 

„Изузетно, уколико се у 2009. години средства која се исказују као извор 04 - Сопствени 
приходи буџетских корисника, остварују у већем износу од износа планираног Финансијским планом 
корисника буџета за 2009. годину, умањиће се трансферна средства из буџета Града Лознице овом 
кориснику за износ више остварених сопствених прихода. 

Средства која се исказују као извор 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, а која се не 
потроше до 31. децембра 2009. године, представљаће приход буџета Града Лознице у 2010. години на 
извору 01 - Приходи из буџета. 

Одредбе ставова 5. и 6. овог члана, не примењују се на месне заједнице, као индиректне 
кориснике буџета.“ 

Члан 10. 

У Члану 16. После става 1. додаје се нови став 2. Који гласи: 
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„Део прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта у износу од 20.000 хиљада 
динара распоређује се разделу 2. Глава 2.6 функција 455 за реализацију програма гасификације. Ова 
средства пренеће се ЈП „Топлана Лозница“ које ће, као суоснивач у истом износу повећати своје 
учешће у капиталу „Лозница гас“ доо Лозница.“ 

У Ставу 3. број „7.000.000“ замењује се бројем „6.000.000“. 

У Ставу 4. број „1.600.000“ замењује се бројем „800.000“. 

Досадашњи ставови 2; 3 и 4 постају ставови 3; 4 и 5. 

Члан 11. 

Члан 18. мења се и гласи: 

„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 
рурални и 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 из 
става 1. и 2. овог члана. 

Начелник градске управе руководи радом буџетских фондова из става 1. и 2. овог члана и 
наредбодавац је за издавање налога за плаћање. 

До усвајања финансијских планова фондова из ставова 1. и 2. овог члана апропријације дате 
Разделу 2- глава 2.5 за функцију 560 и глава 2.6 функција 421 финансираће се из прихода који 
припадају овим фондовима“ 

Члан 12. 

У члану 19. додаје се нови став 2., који гласи: 

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 13. 

После члана 24. додаје се члан 24а, који гласи: 

„Члан 24а 

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 14. 

У укупан износ средстава утврђен овом одлуком урачуната су и средства стављена на 
располагање директним и индиректним корисницима буџетских средстава сагласно Одлуци о буџету 
Града Лознице за 2009. годину („Службени лист Града Лознице”, број 18/08). 

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 15. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
Број: 06-15/09-10-1 
Датум: 23. септембар 2009. 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, 

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном правобранилаштву, 

– Одлука о јавним признањима Града Лозница, 

– Одлука о месним заједницама, 
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– 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. 

– 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, 
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– 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,  

– 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. 

 

Тестове 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_ 
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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.................................. 136, 

2. Одлуке о давању сагласности на програм пословања Установа за 2010. годину....................... 142, 

3. Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Лознице..................................... 149, 

– Табела локалних комуналних такси.......................................................................... 152, 

4. Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде које представљају приход остварен делатношћу 

Градске управе града Лознице......................................................................................................... 163, 

5. Одлука о изменама Одлуке о накнадама за уређивање и коришћење грађевинског земљишта 

града Лознице.................................................................................................................................... 164, 

6. Одлука о измени Одлуке о организовању Установе за физичку културу „Лагатор” 

Лозница............................................................................................................................................... 165, 

7. Решење о давању сагласности на измене Статута Установе за физичку културу „Лагатор” 

Лозница............................................................................................................................................... 166, 

8. Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове „Гимназија” и „Воћар” у 

Лозници.............................................................................................................................................. 167, 

9. Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у 

Лозници.............................................................................................................................................. 169, 

10. Одлука о изради Плана детаљне регулације за TC 110/35/10KV „Лозница 2”........................... 171, 

11. Решење о постављању заменика градског јавног правобраниоца Јавног правобранилаштва Града 

Лознице.............................................................................................................................................. 173, 

12. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈП Дирекција за 

урбанистичко планирање и развој „Урбоплан” у Лозници........................................................... 174, 

13. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” у 

Лозници.............................................................................................................................................. 175, 

14. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП „Дирекција за управљање и 

развој Бање Ковиљаче” у Бањи Ковиљачи..................................................................................... 176. 

15. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 

2010. годину......................................................................................................................................  177. 

16. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредносг земљишта у државној својини.........................................................................  224. 

17. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини...........................................................................  225. 

18. Одлука о општим условима за искоришћавање и одржавање сеоских водовода на подручју града 

Лознице..............................................................................................................................................  226. 

19. Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца града Лозница...................................  234. 

20. Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне полиције............  242. 

21. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града 

Лознице.............................................................................................................................................   245. 

22. Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача..................  246. 

23. Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лешница..............................  248. 

24. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лознице..........  250. 

25. Одлука о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој пољопривреде града 

Лознице..............................................................................................................................................  251. 

26. План мера и радова за заштиту од поплава на територији града Лознице.................................  252. 

27. Решење о разрешењу и именовању Савета за безбедност Скупштине града Лознице.............  268. 

28. Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Техничке школе Лозница...........  269. 

29. Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Јован Цвијић” Лозница.....  270. 

30. Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за усклађивање 

Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и 

изградњи............................................................................................................................................  271. 
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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.....................................................................................................  273. 

32. Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду 

Плана генералне регулације за насељено место Лозница............................................................  275. 

33. Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину заизраду Плана 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  («Сл. гласник РС»,бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист 

града Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13.  седници одржаној дана  4. марта 2010. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања  за 2010. годину 

Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем «Град» Лозница 

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања  Јавног предузећа за управљање грађевинским 

земљиштем «Град» Лозница за  2010. годину, који је  донео  Управни одбор Јавног предузећа 

за управљање грађевинским земљиштем «Град» Лозница  на седници  од 22.01.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-1 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а    

                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  («Сл. гласник РС»,бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист 

града Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  4. марта 2010. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања  за 2010. годину 

КЈП «Наш дом » Лозница 

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања за 2010. годину  КЈП «Наш дом» Лозница  који је  

донео  Управни одбор КЈП «Наш дом» Лозница  на седници  од 23.12.2009. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-3/10-13-2 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а                

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  («Сл. гласник РС»,бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист 

града Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  4. марта 2010. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања  за 2010. годину 

ЈП «Водовод и канализација » Лозница 

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања за 2010. годину  ЈП «Водовод и канализација » 

Лозница , који је  донео  Управни одбор ЈП «Водовод и канализација » Лозница  на седници  

од  18.01.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-3/10-13-3 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а                

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 139 

 

 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  («Сл. гласник РС»,бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист 

града Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана 4. марта 2010. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на Програм пословања   за 2010. годину  

ЈП «Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче»  

Бања Ковиљача  

 

 

1. Даје се сагласност  на   Програм  пословања  за 2010. годину  ЈП «Дирекција за управљање и 

развој Бање Ковиљаче» Бања  Ковиљача, који је  донео  Управни одбор ЈП «Дирекција за 

управљање и развој Бање Ковиљаче» Бања Ковиљача   на седници  од  11.02.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-3/10-13-4 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а    

                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  («Сл. гласник РС»,бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист 

града Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  4. марта 2010. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања   за 2010. годину  

ЈКП «Топлана-Лозница » Лозница  

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања  за 2010. годину   ЈКП «Топлана-Лозница» Лозница, 

који је  донео  Управни одбор ЈКП «Топлана-Лозница» Лозница  на седници  од  28.12.2009. 

године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-3/10-13-5 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а                

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  («Сл. гласник РС», бр. 25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. 

лист града Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13.  седници одржаној дана  4. марта 2010. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм  пословања   за 2010. годину   

ЈСП «Лозница» Лозница   

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм  пословања  за 2010. годину    ЈСП «Лозница» Лозница  који је  

донео  Управни одбор ЈСП «Лозница» Лозница  на седници  од 18.02.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-3/10-13-6 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а               

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

 

 

 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице («Сл. лист 

града Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  4. марта 2010. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на   Програм пословања  за 2010. годину    

 ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање  «Урбоплан » Лозница  

 

 

 

1. Даје се сагласност на Програм пословања за 2010. годину ЈП Дирекција за развој и урбанистичко 

планирање  «Урбоплан» Лозница, који је  донео Управни одбор ЈП Дирекција за развој и 

урбанистичко планирање «Урбоплан» Лозница на седници од 09.02.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-3/10-13-7 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а                

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  (''Сл. гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  (''Сл. лист 

града Лознице'', бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана 4. марта 2010. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања   

ЈКП ''Паркинг сервис'' Лозница за 2010. годину 

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања  ЈКП ''Паркинг сервис'' Лозница за  2010. годину, 

који је  донео  Управни одбор ЈКП ''Паркинг сервис'' Лозница на седници  од 11.02.2010. 

године. 

 

 

2. Одлуку објавити у ''Службеном листу града Лознице''.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-8 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а    

                                                 ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ГРАДА 

           Јован Тодоровић, с.р. 



 144 

 

 

На основу члана  12. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/92 и 71/94) a  у 

вези  члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  («Сл. 

гласник РС», бр. 25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист града 

Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  4. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања за 2010. годину  

Установе за предшколско васпитање и образовање «Бамби»  Лозница 

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања за 2010. годину  Установе за предшколско васпитање 

и образовање «Бамби» Лозница, који је  донео  Управни одбор Установе за предшколско 

васпитање и образовање «Бамби» Лозница  на седници  од  21.01.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-9 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а              

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана  12. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/92 и 71/94) a  у 

вези  члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  

(«Сл.гласник РС»,бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист града 

Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  4. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања за 2010. годину   

Центра за културу «Вук Караџић» Лозница 

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања за 2010. годину  Центра за културу «Вук Караџић» 

Лозница, који је  донео  Управни одбор Центра за културу «Вук Караџић» Лозница  на седници  

од 03.02.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-10 

Датум: 4. март 2010. године 

Л о з н и ц а                

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана  12. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/92 и 71/94) a  у 

вези  члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  

(«Сл.гласник РС»,бр. 25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл.лист града 

Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  5. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања за 2010. годину   

Установе за физичку културу «Лагатор» Лозница 

  

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања за 2010. годину  Установе за физичку културу 

«Лагатор» Лозница, који је  донео  Управни одбор Установе за физичку културу «Лагатор» 

Лозница  на седници  од  24.02.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-11 

Датум: 5.  март 2010. године 

Л о з н и ц а              

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана  12. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/92 и 71/94) a  у 

вези  члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  

(«Сл.гласник РС»,бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл.лист града 

Лознице»,бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  5. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања за 2010. годину  

Центра за социјални рад Лозница 

  

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања за 2010. годину  Центра за социјални рад Лозница, 

који је  донео  Управни одбор Центра за социјални рад Лозница  на седници  од  28.01.2010. 

године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лозница».  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-12 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а               

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана  12. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/92 и 71/94) a  у 

вези  члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  («Сл. 

гласник РС», бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист града 

Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  5. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности Програм пословања за 2010. годину  

Туристичке организације града Лознице 

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања  за 2010. годину Туристичке организације града 

Лознице, који је  донео  Управни одбор Туристичке организације града Лознице  на седници  од  

18.01.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-13 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а             

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана  12. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/92 и 71/94) a  у 

вези  члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  («Сл. 

гласник РС», бр .25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист града 

Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на  13. седници одржаној дана  5. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања за 2010. годину 

 «Библиотеке Вуковог завичаја» Лозница 

  

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања за 2010. годину  «Библиотеке Вуковог завичаја»  

Лозница, који је  донео  Управни одбор «Библиотеке Вуковог завичаја»  Лозница  на седници  од  

12.01.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-14 

Датум: 5. март. 2010. године 

Л о з н и ц а                

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана  12. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/92 и 71/94) a  у 

вези  члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса  («Сл. 

гласник РС», бр.25/00, 25/02 и 107/05), члана 40. и 84. Статута града Лознице  («Сл. лист града 

Лознице», бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана  5. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 о давању сагласности на  Програм пословања за 2010. годину  

 Црвеног крста Лозница 

  

 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм пословања за 2010. годину  Црвеног крста Лозница, који је  

донео Управни одбор  Црвеног крста Лозница на седници од 26.01.2010. године.   

 

 

2. Одлуку објавити у «Службеном листу града Лознице».  

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-15 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а               

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', 

бр. 62/2006 ), Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'', бр. 

80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07 и 20/09) и члана 40. и 84. Статута града Лознице 

("Службени лист града Лознице", бр. 19/2008), Скупштина града Лознице, на 13. седници одржаној 5. 

марта 2010. године,  донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о локалним комуналним таксама 

на територији  Града  Лознице 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе које се плаћају за коришћење права предмета и 

услуга на територији града  Лознице. 

  

Члан 2. 

 

 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и давалац услуга за чије је коришћење 

односно давање прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

 

Члан 3. 

 

 Обавеза из чл. 1. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије 

је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

 

Члан 4. 

 

 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе 

осим за продају штампе, књига и других публикација; 

2. Држање средстава за игру и забаву; 

3. Приређивање музичких програма у угоститељским објектима; 

4. Коришћење рекламних паноа; 

5. Коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима; 

6. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и др. објеката привременог 

коришћења; 

7. Коришћење обале у пословне или било које друге сврхе; 

8. Истицање фирме на пословним просторијама, осим истицања фирме државних органа и локалне 

управе; 

9. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају граду; 

10. Коришћење витрина или полица ради излагања робе ван пословне просторије; 

11. Држање  друмских, моторних и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина; 

12. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа и органа и организација јединице локалне самоуправе за обаваљање своје делатности и 

удружења грађана. 
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Члан 5. 

 

 Утврђивање и наплату локалних комуналних такси врши надлежни орган, организација у складу 

са тарифом локалних комуналних такси. 

                                                            

Члан 6. 

 

 Комунална такса из чл. 4. ове Одлуке представља Jавни приход. 

 

Члан 7. 

 

 У погледу начина утврђивања  комуналне таксе, обрачунавања наплате, рокова плаћања и др. 

сходно се примењују одредбе Закона о буџетском систему и Правилника о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Члан 8. 

 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о финансирању 

локалне самоуправе. 

 

Члан 9. 

 

 Саставни део ове Одлуке представља посебна таксена тарифа утврђена за поједина права, 

предмете и услуге,( Тарифни бројеви од 1-10). 

 

 

 II НАДЗОР 

 

 

Члан 10. 

 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове - комунална 

инспекција, Одељење комуналне полиције и Одељење локалне пореске администарације Градске управе 

Града Лознице. 

  

 

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице  и 

предузетник који не уплати локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета или услуга из чл. 4. 

ове Одлуке у износу и року прописаном таксеном тарифом, или ако у прописаном року утврђену таксу 

не уплати на одговарајући  рачун код Управе за трезор.  

 

Члан 12. 

 

Новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, таксени 

обвезник који не уплати локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета или услуга из чл. 4. 

ове Одлуке у износу и року прописаном таксеном тарифом. 

 

 

 

 



 153 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама на 

територији града Лознице ( „Сл. лист града Лознице“, бр. 21/08 и 7/09).  

 

Члан 14. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу града Лознице''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-16 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић, с.р. 
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Т А Б Е Л А 
 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

 

Тарифни број 1. 

 

 Такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе  осим за продају штампе, књига и других публикација плаћа се за време коришћења 

простора по 1 м
2
 и то: 

 

 

 I  За коришћење јавне површине 

                                                                                                                                         дин/дневно 

            1. На простору пешачке зоне                                                                               23,00 

                на осталом простору екстра зоне                                                                    21,00 

    на простору 1. грађ. зоне                                                                                   17,50 

    на простору осталих грађ. зона                                                                        14,00 

  

 2. За одлагање грађевинског мат. на јавним површинама                             дин/дневно     

 - екстра зона                                                                                                            25,50  

 - 1. зона                                                                                                                    24,00 

 - 2. зона                                                                                                                    21,00 

             - 3. зона                                                                                                                   17,50 

 - 4. зона                                                                                                                    14,00 

  

 3. На сеоском подручју                                                                                     дин/дневно     

 - за прехрамбене производе                                                                                  5,50 

 - за остале производе                                                                                             8,50 

 

    II  На пијацама 

 

 - за прехрамбене производе                                                                                  11,00 

 - за остале производе                                                                                             14,00 

 

 III На вашарима                                                                                                   23,00 

  

 IV На осталим местима                                                                                       11,00 

  

 V Путно земљиште поред локалних путева 

 

- постављање паноа у зони путног земљишта 

      у Лозници и Бањи Ковиљачи                                                          55,00 дин/м
2
/месечно 

- постављање паноа у зони путног земљишта 

у другим насељеним местима Града Лозница                               27,50 дин/м
2
/месечно 

 

           Обрачун таксе из тачке  I -1 и 2 врши Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем 

"Град" Лозница, односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање и развој " Бања Ковиљача у 

зависности од локације а у поступку за издавање одобрења за коришћење простора  од стране Одељења 

за планирање и изградњу. 

 

           Накнада из предходног става плаћа се и у случају бесправног коришћења земљишта. 

 Средства из тачке I-1 и I-2 се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 
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           Обрачун таксе из тачке  I - 3, III, IV врши Месна заједница која уплаћује средства на рачун Јавног 

прихода. 

           Обрачун таксе из тачке II врши Комунално јавно предузеће "Наш Дом" заједно са наплатом 

својих услуга. 

           Обрачун таксе из тачке V врши Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем "Град" 

Лозница на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

                      

Тарифни број 2. 

 

Такса за држање средстава за игру плаћа се једном годишње по једном комаду сразмерно 

времену држања 

                                                                                                                                                    дин/објекат 

- за билијар                                                            3.805,00 

- за томболу                                                          17.755,00 

- за стони фудбал                                                            3.169,00 

- за покер апарате                                                          19.038,00 

- за флипере                                                            3.169,00 

- за друге аутомате за игру на срећу                                                           19.038,00 

- за дечији рингишпил                                                             3.805,00 

- за рингишпил за одрасле                                                             8.242,00 

- за видео игре                                                             3.805,00 

 

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац апарата без обзира у чијем је власништву. 

Држалац апарата из тарифног броја 2. обавезан је да исте пријави Градској управи у року од 7 

дана пре постављања истих ради добијања решења. 

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Градска управа на уплатни рачун 

јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода 

и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Таксу из овог тарифног броја за томболу не плаћају спортске организације. 

 

Тарифни број 3. 

 

 Такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима плаћа се сразмерно 

коришћењу услуга и то: 

- у Лозници, Б. Ковиљачи и Лешници 5.130,00 динара месечно или 256,00 динара дневно, 

- у осталим насељима 2.533,00 динара месечнo или 185,50 динара дневно, 

- на вашарима 11.957,00 динара дневно. 

Приређивач музичког програма из тарифног броја 3. обавезан је да исти пријави у року од 7 дана 

пре одржавања музичког програма Градској управи - Одељењу за привреду ради добијања решења. 

Наплату таксе из овог тарифног броја врши Градска управа Града Лознице. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Тарифни број 4. 

 

 Такса за истицање фирме или назива на пословним просторијама утврђује се на годишњем 

нивоу, а плаћа се квартално за сваку истакнуту фирму и за сваку регистровану фирму и износи: 

 

                                                                                                                                          дин. 

1. Производна предузећа                                                                                                    годишње   

-мала                                                                                                                                        9.286,00 

-средња                                                                                                                          18.571,00    
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-велика                                                                                                                27.857,00 

 

2. Трговинска предузећа   

-мала                                                                                                                                      13.581,00 

-средња                                                                                                                          27.857,00    

-велика                                                                                                               37.142,00 

-робне куће                                                                                                               14.974,00 

-тржни-трговински центар                                                                                       14. 974,00 

-мега маркет                                                                                                                         14. 974,00 

-самоуслуге и супермаркети                                                                                       11.448,00 

-киосци                                                                                                                  4.993,00 

-продавнице                                                                                                                  6.430,00 

-бензинске пумпе                                                                                                    35.750,00 

-стоваришта                                                                                                                            15.669,00 

  

3. Угоститељска предузећа 

-хотели                                                                                                                 21.450,00 

- мотели                                                                                                                 14.310,00 

-угоститељски објекти (кафићи, кафане, ресторани и др.)                                 6.434,00 

-дискотеке                                                                                                                  13.790,00 

-барови                                                                                                                  13.790,00 

 

4. Финансијска и кредитна предузећа                                                                   87.053,00 

-филијале                                                                                                                  87.053,00 

-пословне јединице                                                                                                                 87.053,00 

-експозитуре                                                                                                                             87.053,00 

-агенције                                                                                                                  87.053,00 

-штедионице                                                                                                                  87.053,00 

-мењачнице                                                                                                                             87.053,00 

 

5. Осигуравајући заводи                                                                                                     87.053,00 

-пословне јединице                                                                                                      87.053,00 

-агенције                                                                                                                            87.053,00 

 

6. Предузећа ПТТ саобраћаја и телекомуникација                                           87.053,00 

-јединица ПТТ саобраћаја                                                                                                     87.053,00 

-јединице за телекомуникације                                                                              87.053,00 

 

7. Електродистрибутивна предузећа                                                                   87.053,00 

- радне јединице предузећа                                                                                          87.053,00 

 

8. Остала предузећа                                                                                                     9.286,00 

 

9. Пословне јединице осталих предузећа                                                                6.430,00 

 

 

10. Самосталне радње, осим занатских                                                                5.154,00 

 

11. Самосталне трговинске радње                                                                            5.154,00 

 

12. Самосталне угоститељске радње                                                                5.724,00 

 

13. Самосталне занатске радње и остале услужне делатности                                       4.993,00 

 

14. Земљорад. задруге, задружна предузећа и стамбене задруге                            4.293,00 
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15. Адвокатске услуге                                                                                        8.589,00 

 

16. Медицинске услуге 

- ординације                                                                                                                7.150,00 

- поликлинике                                                                                                  17.156,00 

 

17. Агенције                                                                                                                5.724,00 

 

18. Кладионице (сваки организациони облик)                                                             87.053,00 

 

Велика, средња и мала правна лица - предузећа разврставају се у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији. 

За истицање фирме на сваком следећем објекту правног лица или предузетничке радње такса се 

плаћа 50% мање у односу на највишу утврђену тарифу. 

Такса за истицање фирме у улици Јована Цвијића „Зона унапређеног пословања“, (Пешачка 

зона), се увећава за 30%, с тим што се увећани износ таксе може употребити за унапређење рада и 

пословања Удружења правних лица и предузетника у тој зони, у складу са усвојеним и прихваћеним 

годишњим Програмом. 

   Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја  врши Градска управа у Лозници. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

Ослобађају се таксе на истакнуту фирму делатности које је Скупштина града Лознице прогласила 

дефицитарним и то: 

- сарачка, - воскарска, 

- ташнерска, - вуновлачарска, 

- обућарска, - бачварска, 

- ковачко-поткивачка, - књиговезачка, 

- кројач народног одела                                                                             - формирање, поправка и   

- часовничарска,                                                                         пуњење акумулатора,                                                                                                                                                                          

- олово варилачка,                                                                                        - стаклодувачка, 

- прецизно механичарска без ТВ механичара, - бојаџијска, 

- ћурчијско-крзнарска, - грнчарска, 

- домаћа радиност-сувенири, - димничарска. 

 

Тарифни број 5. 

 

 Такса за коришћење рекламних паноа плаћа се: 
 

1. Рекламни панои, путокази и други исписани називи и симболи у сврху рекламирања испред 

пословног простора 511,00 динара по ком/месечно за површину паноа до 1 м
2
 а уколико су исти 

постављени на другим местима плаћа се такса по м
2
 у зависности од зоне где су постављени у истим 

износима као закупнина за коришћење земљишта за привремене објекте. 

2. За рекламне паное типа "метролајт" и "метрополис" у износу од 3.832,00 динара месечно а за 

рекламне паное типа "ракета" у износу од 2.565,00 динара месечно. 

Обрачун из тачке 1. и 2. врши Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем "Град" 

Лозница, односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање и развој" Бања Ковиљача у зависности од 

локације. 

  Средства се уплаћују на рачун јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 
 

 

Тарифни број 6. 

 

 Такса за коришћење витрина ради излагање робе ван пословних просторија плаћа се месечно по 

1м
2
 заузете површине у износу од 345,00 динара. 
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             Обрачун врши Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем " Град" Лозница, 

односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање и развој" Бања Ковиљача у зависности од локације. 

   Средства се уплаћују на рачун јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 
 

 

Тарифни број 7. 

 

 За паркирање  возила на уређеном паркиралишту, за улажења возила у пешачку зону, утврђује се 

комунална такса сразмерно времену коришћења и то:  

 

 

1. За паркирање на уређеном паркингу плаћа се:  

 

1.1. У црвеној зони ( Центар града ограничен улицама Јована Цвијића, Васе Чарапића, Карађорђева, 

Владе Зечевића, Трг Јована Цвијића, Пашићева до реке Штире, реком Штиром до улице Јована Цвијића) 

 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, за започети сат 

паркирања...................................................................................................................... 38,00 дин/сат 

 

1.2. У плавој зони (шире градско подручје ограничено улицама Учитељском, реком Штиром до улице 

Вере Благојевић, улицом Вере Благојевић до улице Војводе Путника, улицом Војводе Путника до улице 

Др.Марина, улицом Др.Марина до улице Болничка, улицом Болничка до Трга Вука Караџића, Тргом 

Вука Караџића, Луке Стевића до Георгија Јакшића, Георгија Јакшића до Слободана Пенезића, 

Слободана Пенезића, Бањском улицом, Улицом италијанских добровољаца до Трга Анте Богићевића, 

Тргом Анте Богићевића до улице Васе Чарапића). Ова зона такође обухвата и паркинг простор код 

Здраственог центра Др.Миленко Марин. 

 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, за започети сат 

паркирања......................................................................................................................25,00  дин/сат 

 

1.3. У белој зони (паркиралиште код Нове зелене пијаце у улици Војводе Мишића, паркиралиште 

између улице Војводе Мишића и реке Штире-иза Вуковог дома, паркиралиште код Градске кафане и 

друга затворена ванулична паркиралишта) 

 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, за започети сат 

паркирања.......................................................................................................................25,00 дин/сат 

 

1.4. Дневна карта за све три паркинг-зоне  

 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, дневна карта за паркирање 

.......................................................................................................................................120,00 дин/дан 

 

2. Месечна претплата за паркирање   

 

2.1. Месечна претплата за паркирање у црвеној зони  

 

* за физичка лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна 

карта..................................................................................................................................1.100,00 дин 

* за правна лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна 

карта..................................................................................................................................2.200,00 дин 

 

2.2.Месечна претплата за паркирање у плавој и белој  зони  
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* за физичка лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна карта 

............................................................................................................................................. 800,00 дин 

* за правна лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна карта 

.......................................................................................................................................... 1.600,00 дин 

 

2.3.Месечна претплата за паркирање у све три  зоне  

 

* за физичка лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна карта 

...........................................................................................................................................1.600,00 дин 

* за правна лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна карта 

...........................................................................................................................................3.200,00 дин 

 

2.4.Месечна претплата за путничка и комби-теретна возила до 1 т носивости станара зграда који немају 

обезбеђен посебан паркинг   

 

- у црвеној зони ................................................................................................................. 300,00 дин 

- у плавој зони ....................................................................................................................300,00 дин 

- у белој зони ......................................................................................................................300,00 дин 

 

 

2.5. За коришћење посебно обележеног места за паркирање ( резервација)  

 

* за физичка лица  

- у црвеној зони ............................................................................................. 4.000,00  дин/месечно 

- у плавој зони ..................................................................................................3.500,00 дин/месечно  

- у белој зони.....................................................................................................3.500,00 дин/месечно 

 

 

* за правна лица  

- у црвеној зони ...............................................................................................8.000,00 дин/месечно 

- у плавој зони ..................................................................................................6.500,00 дин/месечно  

- у белој зони.....................................................................................................6.500,00 дин/месечно 

 

 

3. За уклањање непрописно паркираних и заустављених возила, пренос возила до места чувања и 

чување возила 

а) пренос возила до депоа............................................................................................3.500,00 динара 

б) износ таксе за лежарину уклоњених возила не плаћа се прва 24 часа, а сваки наредни започети дан 

по.............................................................................................................350,00 динара 

 

4.За улажење возила  у улицу Јована Цвијића (пешачка зона) 

 

а) за путничка возила и комби-теретна возила до 1т носивости..............................70,00 дин/дневно 

                                                                                                                               700,00 дин/месечно 

                                                                                                                          6.000,00 дин/годишње 

 

б) за теретна возила од 1-3 т носивости ...........................................................90,00 дин/дневно 

                                                                                                                             900,00 дин/месечно 

                                                                                                                          8.000,00 дин/годишње 

 

в) за теретна возила преко 3 т носивости ...................................................... 110,00 дин/дневно 
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                                                                                                                          1.100,00 дин/месечно 

                                                                                                                        10.000,00 дин/годишње 

 

г) за грађевинску механизацију, радна и специјална возила на одржавању инсталација, јавне хигијене и 

др. ........................................................................................................350,00 дин/дневно 

 

5. Таксу за паркирање возила не плаћају инвалиди, за возила која им служе за личну употребу 

или под условима под којима су ослобођени од плаћања накнада за јавне путеве. 

6. Таксу за улазак у пешачку зону не плаћају возила на хитним интервенцијама и возила станара 

пешачке зоне (регулисано Одлуком), и возила Јавних предузећа чији је оснивач Скупштина града 

Лознице. 

7. Таксу из тачке 1. (1.1., 1.2., 1.3. и 1.4.), 2. (2.1., 2.2, 2.3.,2.4. и 2.5.) и 3. наплаћује КЈП «Наш 

дом», до регистрације и преузимања послова од стране ЈКП '' Паркинг сервис'' Лозница. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода  у складу са Правилником о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

8. Таксу из тачке 4. наплаћује Градска управа - орган управе надлежан за послове саобраћаја уз 

издавање посебних решења, на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Тарифни број 8. 

 

 Такса за коришћење слободних површина  за камповање , постављање шатора или друге облике 

привременог коришћења плаћа се дневно 35,00 динара. 

 Наплату таксе из овог тарифног броја врши орган у поступку издавања одобрења за коришћење 

површина. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Тарифни број 9. 

 

 Такса за коришћење речне обале у пословне сврхе плаћа се дневно по м
2
 сразмерно времену 

коришћења у износу од 6,00 динара. 

 Наплату таксе из овог тарифног броја врши орган у поступку издавања одобрења за коришћење 

површина. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Тарифни број 10. 

 

 Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина. 

 Камиони, камионети и специјална моторна возила намењена за превоз робе одређених терета 

према носивости.                                                                         

                              дин. 

1. 1 до 3 тоне за сваку тону                                                                            713,00 

 

2. преко 3 тоне до 8 тона 

     - основна накнада                                                                                    3.742,00 

     - за сваку тону преко 3 - 8 тона                                                                 523,00 

  

 3. од 8 до 10 тона                                        

     - основна накнада                                                                                    4.317,00 

     - за сваку тону преко 8 - 10 тона                                                               685,00 

  

 4. за и преко 10 тона                                        

     - основна накнада                                                                                    5.142,00 
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     - за сваку тону преко 10 тона                                                                     865,00 

5. За теретне троцикле носивости до 400кг накнада се утврђује према радној запремини мотора а 

износ је у тачки 12. овог тарифног броја (мотоцикли). 

 За трицикле носивост преко 400 кг још 342,00 динара 

6. Аутобус, комбибус по регистрованом седишту 69,00 динара плус 113,00 динара по возилу. 

7. Радна возила, специјализована, адаптирана за превоз разних реквизита за путујуће забавне 

радње и атестиране специјализоване за превоз пчела, без обзира на носивост и тежину за свако возило 

342,00 динара. 

8. Теретне приколице, специјалне теретне приколице намењене за превоз одређеног терета и 

приколице према носивости: 

 

1. до 3 тоне за сваку тону                                                                         254,00 

 

2. преко 3 тоне до 8 тона 

     - основна накнада                                                                                    635,00 

     - за сваку тону преко 3 - 8 тона                                                                342,00 

  

 3. од 8 до 10 тона                                        

     - основна накнада                                                                                2.283,00 

     - за сваку тону преко 8 - 10 тона                                                              685,00 

  

 4.  за и преко 10 тона                                        

      - основна накнада                                                                             3.424,00 

      - за сваку тону преко 10 тона                                                                1.027,00 

   

 5. Путничка приколица без обзира на тежину                                        254,00 

 Ако носивост друмског теретног моторног возила  и теретне приколице није изражена у целим 

тонама, накнада се плаћа за носивост од пола тоне у висини од 50% износа одређеног за једну тону 

носивости, преко пола тоне до једне тоне у износу одређеном за целу тону. 

  

  

 6.Трактори                                                                                                  дин. 

 - до 10 кв                                                                                                    444,00  

 - преко 10 до 29 кв                                                                                   508,00 

 - преко 29 до 46 кв                                                                                    610,00 

            - преко 46 кв                                                                                                     685,00 

Такси подлежу трактори који се региструју за јавни превоз. 
     
 7. Тегљачи                                                                                                                   дин. 

 - до 66 кв                                                                                            2.601,00 

 - преко 66 до 96 кв                                                                             3.424,00 

 - преко 96 до 132 кв                                                                          4.313,00 

 - преко 132 до 177 кв                                                                        5.074,00 

            - преко 177 кв                                                                                    6.851,00 
 

 8. Специјална возила за превоз одређених лица 

 - за свако возило                                                                                   342,00 
 

 9. Путнички аутомобили и комбинована возила (комби као и преуређена и адаптирана возила за 

одмор и камповање) према радној запремини мотора: 

 

- до 1.000 см
3
                                                                                                         571,00 

- преко 1.000 до 1.350 см
3 

                                                                                    723,00 

- преко 1.350 до 1.800 см
3
                                                                                      888,00 

- преко 1.800 до 2.500 см
3
                                                                                 1.712,00 

- преко 2.500 до 3.150 см
3
                                                                                2.283,00 
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- преко 3.150 см
3
                                                                                               2.918,00 

 

 10.За путничко возило из тачке 9. овог члана која су предвиђена за погон на гас поред накнаде из 

тачке 9. плаћа се за време од 12 месеци накнада и то:  
 

- за возило у својини грађана                                                                                1.712,00 

- за возило у својини правних лица                                                                 4.313,00 

- за воз. грађана којима се обавља превоз путника (такси)                                 5.139,00 
 

Преуређеност путничког возила за погон на гас, установљава се приликом његовог прегледа и 

уноси у саобраћајну дозволу отиском округлог печата ГАС пречника 15мм. 

 11. Прикључна возила аутомобила за одмор, камповање чија укупна тежина прелази 75 кг за 

свако возило 232,00 динара. 
            
 12.  Мотоцикли према запремини мотора: 
 

 - до 125 см
3
                                                                                                207,00 

 - преко 125 до 250 см
3
                                                                              435,00 

 - преко 250 до 500 см
3
                                                                               514,00 

  

- преко 500 до 1.000 см
3
                                                                                  610,00 

 - преко 1.000 см
3
                                                                                        774,00 

  

Локалну комуналну таксу по тарифном броју 10 наплаћује орган при регистровању возила на 

рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 

прихода и распоред средстава са тих рачуна. Уплатни рачун доставља Градска управа  Лозница. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-16 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

             Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу чл. 16., тачка 12., Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 

62/06) и чл. 40., 84. и 85. Статута града Лознице («Сл. лист града Лознице» бр. 19/2008) Скупштина 

града Лознице на 13. седници одржаној 5. марта 2010. године, донела је  

 

 

 

ОДЛУКУ 

о изменама Одлуке о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске 

управе града Лознице 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе 

града Лознице («Сл. лист града Лознице», бр. 60/2008), у делу Тарифа о накнадама које представљају 

приход остварен делатношћу Градске управе града Лознице у Тарифном броју 7, тачка 7.1. и тачка 7.3. 

мењају се и гласе: 

 

«7.1. Издавање извода, уверења и потврда из матичних књига и књига држављана .....100,00 

 7.3. Издавање уверења о слободном брачном стању .....350,00.» 

 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у «Службеном листу града Лознице».   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-3/10-13-17                                                                   

Датум: 5. март 2010. године                                                            

Л о з н и ц а                                                                                                   

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                   Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу чл. 32 ст.1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр 129/07), члана 6. став 1. тач. 6)  и члана 7. став 1 Закона о финансирању локалне самоуправе 

(“Службени гласник Републике Србије” бр. 62/2006), чланова 90-95. Закона о планирању и изградњи 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/2009), Правилника о критеријумима за одређивање 

накнаде у поступцима легализације, критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати 

грађевинска дозвола, као и о садржини техничке документације и садржини и начину издавања 

грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет легализације („Службени гласник 

Републике Србије“, бр 89/09 и 5/10), члана 40. и 84. Статута града Лознице (“Службени лист града 

Лознице”, бр.19/08), Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној 5. марта 2010.године, донела је                                                     

  

   

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о накнадама за уређивање и коришћење 

грађевинског земљишта Града Лознице 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о накнадама за уређивање и коришћење грађевинског земљишта Града Лознице (''Сл. 

лист града Лознице'', бр. 8/07 и 6/09) после члана 13. додаје се нов члан13а. који гласи: 

''Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације за породичне 

стамбене објекте до 100м
2 

обрачуната у висини утврђеној чланом 13. Одлуке, умањује се за 60% и то 

ако се уговор о уређивању грађевинског земљишта односно, плаћању накнаде закључи до 31.12.2010. 

године.'' 

 

Члан 2. 

 

 У члану 22. после става 3. додају се  став 4. и 5. који гласе:  

''У поступку легализације сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о 

критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, критеријумима за објекте за које се 

не може накнадно издати грађевинска дозвола, као и о садржини техничке документације и садржини и 

начину издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет легализације накнада се 

може платити на 48 месечних рата. 

У случају плаћања накнаде у ратама износи месечних рата коригују се коефицијентом раста цена 

на мало према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику.'' 

Члан 3. 

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

   СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-3/10-13-18 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                              Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 3. и 13. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94) и 

члана 40. и 84. Стаута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', бр. 19/08) Скупштина града 

Лознице на 13. седници одржаној дана         5. марта 2010. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о организовању  

Установе за физичку културу ''Лагатор'' Лозница 

 

 

Члан 1. 

  

 У Одлуци о организовању Установе за физичку културу ''Лагатор'' Лозница (''Сл. лист града 

Лознице'', бр. 7/09) у члану 17. став 2. се брише. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном     листу града 

Лознице''. 

 

  

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-3/10-13-19 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                      

                                       Јован Тодоровић, с.р. 
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 На основу члана 12. Закона о јавним службама  (''Сл. гласник РС'', бр. 42/91 и  74/94)  и члана  40. 

и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.19/08), Скупштина града Лознице  на 13. 

седници  одржаној  5. марта 2010. године, донела је   

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на измене Статута  

Установе за физичку културу ''Лагатор'' Лозница  

 

 

 

 1. Даје се сагласност  на измене Статута Установе за физичку културу ''Лагатор'' Лозница које је 

донео Управни одбор  Установе за физичку културу ''Лагатор'' Лозница на   седници одржаној 

24.02.2010. године.  

 

 

 2. Решење објавити у ''Службеном листу града Лознице''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

 

Број: 06-3/10-13-20 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а             

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                  Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана  27. и 46.  Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09)  члана 

32. став 1. тачка 6. , а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07),  и члана 40. став 1. тачка 7. и члана 84. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 

19/08) Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној 5. марта 2010. године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о изради Плана детаљне регулације за блокове 

«Гимназија» и « Воћар» у Лозници 
 

 

 

Члан 1. 

 

         Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за блокове  «Гимназија»  и  «Воћар»  

у Лозници (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 

 

Основни циљ доношења Плана је да се у оквиру обухвата истог провери просторна организација, 

преиспита хоризонтална и вертикална регулација и обезбеди потребан простор за паркирање односно 

створи плански основ за изградњу стамбених и пословних садржаја, уређење унутрашњости блокова и 

разграничење јавног од осталог грађевинског земљишта, рационално коришћење грађевинског 

земљишта, повезивање изграђене инфраструктуре у системе и стварање услова за изградњу нове и 

очување културно-историјских и амбијенталних вредности постојеће урбане структуре. 
 

Члан 3. 

 

План обухвата следеће катастарске парцеле: 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3434, 3436, 3437, 

3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 

3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461/1, 3461/2, 3462, 3698 и део к.п. 3673/1, 5144 и 5165/1 све у  к.о. 

Лозница - град, у укупној површини од 3 ха 70 ари 50 м
2
. 

  

Члан 4. 

 

План садржи нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине  и зоне;  

3) намена земљишта; 

4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за    

 обележавање на геодетској подлози; 

5) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајницу, енергетску, комуналну и другу    

 инфраструктуру; 

7) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;  

8) економску анализу и процену улагања из јавног сектора;  

9) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта ;  

10) графички део. 

 

Члан 5. 

 

Рок за израду Плана је 6 месеци од дана доношења ове Одлуке.  

 

Члан 6. 

 

Израда Плана ће се финаснирати из буџета Града Лознице . 
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Члан 7. 

Јавни увид у План ће се обавити у просторијама Одељења за планирање и изградњу  Градске 

управе -Лозница. 

 

Члан 8. 

 

Обавезна је израда  Стратешке процене утицаја  на животну средину Плана по основу Одлуке о 

приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана донете од стране  

Градоначелника града Лознице, број 291/09-1 од 13.5.2009. године. 

 

Члан 9. 

 

Стручни део израде Плана поверен је ЈП ''Урбоплан'' из Лознице. 

 
Члан 10. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града 

Лознице.'' 
 

 

 

 

                                                     СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

                                                                   

                                             

Број: 06-3/10-13-21                         

Датум: 5. март 2010. године                        

Л о з н и ц а     

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

                                                                                                              Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу чл. 27. и 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09),  члана 32. 

став 1. тачка 6., а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), и 

члана 40.  став 1. тачка 7. Статута града Лознице (''Сл.лист града Лознице'', бр.19/08),  Скупштина града 

Лознице на 13. седници одржаној 5. марта 2010. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о изради Плана детаљне регулације за  

изградњу дела Савске улице у Лозници 

                                           

 

Члан 1. 

 

             Овом  Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у 

Лозници (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

Циљ израде Плана  је просецање односно изградња дела Савске улице од постојеће Колубарске у 

јужном  делу обухвата па до предвиђене будуће саобраћајнице, на северу. Будућа улица би била део 

планиране саобраћајне мреже на датом простору и омогућила би нормалан приступ једном броју 

изграђених индивидуалних стамбених зграда које тренутно користе приватне пролазе кроз катастарске 

парцеле других власника. 

 

Члан 3. 
 

Граница планског подручја Плана представљају следеће катастарске парцеле: 802/2 и 809/12 као 

и делови катастарских парцела: 819, 820/2, 806 и 809/6 све у К.О. Лозница-град. Укупна површина 

обухвата Плана је око 13 ари и углавном се односи на коридоре будуће саобраћајнице. 

 

Члан 4. 

 

План садржи нарочито:  

 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја;  

2) поделу простора на посебне целине и зоне;  

3) намену земљишта; 

4) регулационе линије улица и јавних површина  и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози,  

5) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);  

6) трасе, коридоре и капцитете за саобраћајну, енергетску и комуналну  инфраструктуру;  

7) правила уређења и правила грађења;  

8) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

9) графички део. 

 

За трасе, коридоре и појасеве саобраћајница, мрежа инфраструктуре и техничке регулације 

водотокова ближе се разрађују нарочито и границе парцела јавних или комуналних површина са 

координатама и регулација и нивелација за трасе, коридоре и појасеве саобраћајница, мрежа 

инфраструктуре и техничке регулације  водотокова. 

План ће садржати текстуални и графички део и обавезне прилоге, а биће израђен у аналогном и 

дигиталном облику и биће доступан на интернет презентацији града Лознице. 

 

Члан 5. 

 

Рок за доношење  Плана је шест  месеци од дана доношења ове Одлуке.  
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Члан 6. 
 

Средства за израду Плана обезбеђује ЈП за управљање грађевинским земљиштем ''Град'' из 

Лознице. 

Члан 7. 

 

Стручни део израде Плана поверен је  ЈП''Урбоплан'' из Лознице.  

 

Члан 8. 

 

Саставни део ове Одлуке је и Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на 

животну средину за израду Плана детаљне регулације  за изградњу дела Савске улице у Лозници.                                

 

Члан 9. 
 

Нацрт Плана биће изложен на Јавни увид у просторијама Одељења за планирање и изградњу 

Градске управе града Лознице, а излагање нацрта Плана на јавни увид, биће оглашено у дневном и 

локалном листу и трајаће 30 дана од дана оглашавања. 

 

Члан 10. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 данa од дана  објављивања у ''Службеном листу града Лозница''. 

 

 

                                                     СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

                                                                   

                                             

Број: 06-3/10-13-22                         

Датум: 5. март 2010. године                        

Л о з н и ц а     

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

                                                                                                             Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана  27. и 46.  Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09)  члана. 

32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07),  и члана 40. Статута 

града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08) Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној 

5. марта 2010. године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

о изради Плана детаљне регулације 

за изградњу ТС 110/35/10 KV ''Лозница 2'' 

 

 

Члан 1. 

 

            Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35/10  KV ''Лозница 2'' (у 

даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

Циљ израде Плана је да се Граду Лозници и приградским насељима обезбеди поуздано 

снабдевање електричном енергијом са степеном сигурности Х-1. Изградњом ТС 110 KV ће се 

обезбедити потребна количина електричне енергије за североисточни део града Лознице, ново насеље 

на Лагатору и приградским насељима која гравитирају (Клупци, Руњани, Тршић, Г.Недељице, 

Д.Недељице, Коренита, Грнчара и  Брезјак), јер се бележи динамични раст потрошње електричне 

енергије како у индивидуалном тако и у индустријском конзуму. 

 

Члан 3. 

 

План обухвата следеће катастарске парцеле: 1004, 1005/1, 1005/8 и 1005/3 (пут) све у К.О. 

Лозница- град, укупне површине  02 ха 07 ари 48 м
2
. 

 

Члан 4. 

 

План садржи нарочито:  

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне целине  и зоне; 

2) намена земљишта; 

3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 

4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

5) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајницу, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

6) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

7) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

8) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта ; 

9) графички део. 

Члан 5. 

 

Рок за израду Плана је 6 месеци од дана доношења ове Одлуке.  

                                                                

Члан 6. 

 

Средства за израду Плана обезбеђује ЈП ЕПС ''Електросрбија'' д.о.о., ''Електродистрибуција'' 

Шабац, Погон - Лозница.  

 

Члан 7. 

 

Јавни увид Плана ће се обавити у просторијама Одељења за планирање и изградњу  Градске 

управе Лозница. 
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Члан 8. 

 

Обавезна је израда  Стратешке процене утицаја  на животну средину Плана. 

 

Члан 9. 

 

Стручни део израде Плана поверен је ЈП ''Урбоплан'' из Лознице. 

 

Члан 10. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Лознице». 

                                                          

 
 

                                                     СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

                                                                   

                                             

Број: 06-3/10-13-23                         

Датум: 5. март 2010. године                        

Л о з н и ц а     

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

                                                                                                             Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Сл. лист града Лознице», бр.19/08) и члана 10. 

Одлуке о Јавном правобранилаштву Града Лознице («Сл. лист општине  Лозница», број 2/92 и 

«Службени лист Града Лознице», бр. 3/09) на предлог Комисије за кадровска и административна 

питања, Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној дана 5. марта 2010. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o  постављењу заменика градског јавног правобраниоца  

Јавног правобранилаштва Града  Лознице   

 

 

 

 I     Поставља се Љиљана Јањић, дипл. правник из Лознице за заменика     

                   градског јавног правобраниоца Јавног правобранилаштва Града Лознице.   

         

    

II  Именована ће ступити на дужност заменика градског јавног правобраниоца     

     01. априла  2010. године.  

 

 

III  Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у «Службеном  

       листу Града Лознице». 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

 

Број: 06-3/10-13-24 

Датум: 5. март 2010. године 

Л о з н и ц а         

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ГРАДА  

               Јован  Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 12. Закона о јавним предузећима  и обављању делатности од општег интереса 

(''Сл. гласник РС'', бр. 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 40. и 84. Статута Града Лознице (''Сл. 

лист Града Лознице'', бр.19/08) Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној 5. марта 2010. 

године, на предлог Комисије за кадровска и административна питања, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању  председника Управног одбора  

ЈП Дирекција за урбанистичко планирање и развој 

''Урбоплан'' у Лозници 

 

 

 

I  Разрешава се Слободан Миловановић из Б.Ковиљаче, дужности председника Управног 

одбора ЈП Дирекција за урбанистичко планирање и развој  ''Урбоплан'' у Лозници. 

 

II За председника Управног одбора ЈП Дирекција за урбанистичко планирање и развој 

''Урбоплан'' у Лозници именује се Јован Радишић, дипл. инг. технологије из Лознице.   

 

III   Решење објавити у ''Службеном  листу града Лознице''. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

Број:06-3/10-13-25  

Датум: 5. март 2010. године               

Л о з н и ц а  

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                  Јован  Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 12. Закона о јавним предузећима  и обављању делатности од општег интереса 

(''Сл. гласник РС'', бр. 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл.лист 

Града Лознице'', бр.19/08 ) Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној 5. марта 2010. године, на 

предлог Комисије за кадровска и административна питања, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора  

ЈП ''Водовод и канализација'' у Лозници 

 

 

 

I  Разрешава се  Радомир Филиповић из Брезјака,  дужности члана Управног одбора ЈП 

''Водовод и канализација'' у Лозници, због постављења на функцију помоћника градоначелника Града 

Лознице.  

 

 

II  За члана Управног одбора ЈП ''Водовод и канализација'' у Лозници именује се Зоран 

Николић, приватни предузетник из Лознице.  

  

 

III   Решење објавити у ''Службеном  листу Града Лознице''. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

Број: 06-3/10-13-26 

Датум: 5. март 2010. године                

Л о з н и ц а   

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                  Јован  Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 12. Закона о јавним предузећима  и обављању делатности од општег интереса 

(''Сл. гласник РС'', бр.25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист 

Града Лознице'', бр.19/08) Скупштина града Лознице на 13. седници одржаној 5. марта 2010. године, на 

предлог Комисије за кадровска и административна питања, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  Управног одбора  

ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' у Б.Ковиљачи  

 

 

 

I  Разрешава се Милијана Крсмановић из Бање Ковиљаче, дужности члана Управног одбора ЈП 

''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' у Б.Ковиљачи.  

 

 

II  За члана Управног одбора ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''  у 

Б.Ковиљачи именује се Ненад Лазаревић, дипл. правник из Б.Ковиљаче.  

 

 

III   Решење објавити у ''Службеном  листу града Лознице''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

 

 

Број:06-3/10-13-27          

Датум: 5. март 2010. године               

Л о з н и ц а   

  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                           Јован  Тодоровић, с.р. 
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              На основу члана 14., а у вези са чланом 91. став 2  Закона о пољопривредном 

земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/2006, 65/08 и 41/09), и члана 40. Статута града 

Лознице («Сл. лист града Лознице», бр. 19/08), по претходно прибављеном мишљењу 

Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта коју је образовао Градоначелник Града Лознице 

Решењем бр.55/2010-I, а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије бр. 320-11-560/2010-15 од 26.02.2010. год. Скупштина 

Града Лознице, на 14. седници одржаној дана  31. марта 2010. године, донела је 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ  

ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
 

 

 

 

  У првом (општем) делу Програма  дат је преглед површина пољопривредног 

земљишта на подручју града Лознице по катастарским општинама, културама, класама, 

облицима својине, преглед површина које се наводњавају, одводњавају као и анализа 

стања заштите, и уређења пољопривредног земљишта.  

 

  У другом делу Програма утврђен је предлог радова на заштити и уређењу 

пољопривредног земљишта за 2010. годину, са планом  потребних стредстава и 

пројекцијом прилива истих.  

 

  У трећем делу Програма дат је план коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини, односно својини Републике Србије, у складу са Законом о 

пољопривредном земљишту.  

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

         Територија града Лознице се налази на западу Републике Србије,на граници са 

Републиком Српском.Са површином од 612 км
2
 она заузима 0.5 % територије Републике 

Србије.Подељена је на 50 катастарских општина и располаже са 35.605.88.19 ха 

пољопривредног земљишта (59 % укупне територије).    
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Tабела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по културама и катастарским општинама 

Град: Лозница  

пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 

 

укупно 

 

пашњаци 

рибња. 

трстиц. 

мочвар. 

остало 

земљиште 

(шуме) 

 

укупно 

Ред.  

бр.  

 

катастарска 

општина 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

1. Jаребице 1379.75,77  75.01,11 0.82,68 9.06,71 1464.66,27 143.85,00  488.42,09 2096.93,36 

2. Велико Село 534.90,58  22.46,73 0.07,61 4.62,88 562.07,80 93.78,69  225.59,23 881.45,72 

3. Јошева 730.46,63  41.25,93 1.25,20 4.19,71 777.17,47 122.80,47  1082.61,63 1982.59,57 

4. Брадић 537.52,37  64.55,68 0.33.31 3.21,82 605.63,18 23.18,71 0.13,00 507.26,99 1136.21,88 

5. Доње Недељице 522.02,96  40.95,46 0.04,61 1.21,50 564.24,53 43.00,19  132.59,11 739.83,83 

6. Горња Борина 291.27,89  31.74,75  10.22,78 333.25,42 98.04,39  1350.15,67 1781.45,48 

7. Рибарица 444.77,08  37.86,31 0.97,68  483.61,07 9.42,58  282.63,51 775.67.16 

8. Доњи Добрић 857.48,74 0.91,40 82.58,09 0.13,95 0.94,50 942.06.68 25.24,64  549.23,17 1516.54,49 

9. Слатина 397.58,21  21.92,21  9.32,02 428.82,44 18.29,51  121.88.64 569.00,59 

10. Горња Бадања 1063.32,89  63.23,31 2.59,99 16.33,94 1145.50,13 32.61,23  265.84,61 1443.95,97 

11. Ступница 588.54,32 0.25,24 64.79,60 0.81,17 16.03,72 670.44,05 92.71,00  424.49,70 1187.64,75 

12. Текериш 521.95,25  53.73,97 01.70,05 12372,02 701.11,29 57.22,04  271.50,02 1029.83,35 

13. Трбосиље 470.80,58  48.17,32 04.08,20 23.20,07 546.26,17 202.27,41  841.02,99 1589.56,57 

14. Филиповићи 243.15,95  09.30,28  03.36,97 255.83,20 10.95,79  79.79,55 346.58,54 

15. Цикоте 770.05,63  86.87,91 01.18,21 24.99,19 883.10,94 134.03,39  1039.01,35 2056.15,68 

16. Чокешина 842.83,91  100.56,34 23.20,83 07.92,02 974.53,10 51.73,29 0.59,25 1406.47,33 2433.32,97 

17. Шурице 222.75,42  12.11,21 0.27,99 08.33,17 243.47,79 26.01,98  60.38,87 329.88,64 

18. Доња Бадања 727.83,68  59.72,51 0.65,49 44.67,40 832.89,08 55.77,44  252.32,25 1140.98,77 

19. Доња Сипуља 525.63,27  56.95,46 04.66,53 28.90,46 616.15,72 206.74,83  466.50,27 1289.40,82 

20. Каменица 191.21,25  05.96,36  05.09,27 202.26,88 60.89,21 0.07,00 398.24,65 661.47,74 

21. Горње 

Недељице 

482.08,27  29.04,00 0.05,03  511.17,30 19.08,48  98.27,70 628.53,48 

22. Грнчара 508.79,48  29.76,26  0.32,00 538.87,74 32.28,45  149.87,48 721.03,67 

23. Горња Сипуља 592.43,14  40.82,81 2.62,51 9.30,90 645.19,36 201.98,38 0.08,80 311.63,12 1158.89,66 

24. Милина 424.56,18  22.97,35 0.52,56  448.06,09 160.13,72  1051.73,51 1659.93,32 

25. Драгинац 5.16,99  1.41,76   6.58,75 0.14,08  5.88,04 12.60,87 

26. Симино Брдо 317.39,62  15.09,85  17..32,87 349.82,34 28.46,95  118.63,48 496.92,77 
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пољопривредно земљиште у ha 

 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виноград

и 

 

ливаде 

 

укупно 

 

пашњаци 

рибња. 

трстиц. 

мочвар. 

остало 

земљиште 

(шуме) 

 

укупно 

 

Ред. 

бр. 

 

катастарска 

општина 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

27. Југовићи 258.81,67  16.31,36. 0.42,97 0.35,66 275.91,66 17.92,32  82.72,61 376.56,59 

28. Помијача 265.87,62  23.22,40 0.76,66 117.92,16 407.78,84 73.78,81  128.98,42 610.56,07 

29. Брњац 422.65,28  62.33,53   484.98,81 32.31,87  190.05,21 707.35,89 

30. Коренита 1264.59,38  166.98,31 0.96,30 168.19,85 1600.73,84 301.15,82  2257.49,16 4159.38,82 

31. Шор 956.96,85  17..80,79   974.77,64 72.33,10  479.88,26 1526..99,00 

32. J.Лешница 1135.36,38  72.73,67 1.20,63 3.69,17 1212.99,85 86.26,04  1373.74,17 2673.00,06 

33. Ново Село 1250.69,84 0.28,03 42.39,70 2.28,18 4.09,76 1299.75,51 53.24,18  729.71,33 2082.71,02 

34. Лозница-село 1184.20,03  39.06,92  1.5245 1224.79,40 86.61,35  716.21,78 2027.62,53 

35. Липница 520.36,22  38.50,70 0.25,96 11.13,17 570.26,05 22.95,95  116.33,01 709.55,01 

36. Воћњак 207.47,34  35.39,89 0.39,61 5.72,69 248.99,53 52.54,46  267.82,95 569.36,94 

37. Зајача 266.15,59  28.00,86  35.74,24 329.90,69 76.96,02  823.24,77 1230.11,48 

38. Козјак 661.34,03  34.58,26   695.92,29 37.87,92  191.60,09 925.40.30 

39. Горњи Добрић 479.92,51  53.07,41 0.48,29 3.18,95 536.67,16 29.35,92 0.39,4 306.71,23 873.13,80 

40. Тршић  483.33,70  63.34,98 0.23,96 74.58,30 621.50,94 120.67,03  422.33,91 1164.51,88 

41. Пасковац 289.34,05  51.21,75 0.10,87 10.09,72 350.76,39 69.70,91  758.26,41 1178.73,71 

42. Трбушница 414.57,06  64.56,56  1.66,61 480.80,23 104.34,44  1025.43,85 1610.58,52 

43. Клупци 323.99.59  15.59,28 0.26,83 6.43,17 346.28,87 28.25,48  118.50,55 493.04.90 

44. Руњани 1086.94,67  56.44,54 0.32,05 1.56,33 1145.27,59 35.23,45  288.13,16 1468.64,20 

45. Бања Ковиљача 525.78,63  111.64,87 0.20,42 4.64,20 642.28,12 120.33,06  1154.78,01 1917.39,19 

46. Стража 214.31,76  12.98,06 0.12,04 8.69,68 236.11,54 37.53,72  38.49,98 312.15,24 

47. Јелав 525.63,75  10.08,60  0.11,60 535.83,95 70.48,86  336.01,39 942.34,20 

48. Лозница-град 463.32,36  36.01,08 0.18,06 0.04,91 499.56,41 48.24,49  401.33,38 949.14,28 

49. Лешница-град 117.31,25  27.26,96   144.58,21 2.75,19  88.26,63 235.60,03 

50. Лешница-село 1389.30,69  31.66,90 0.26,95  1421.24,54 49.71,11  1136.53,57 2607.49,22 

          У К У П Н О  28.902.66.31 1.44.67 2.230.19.95 54.53.38 831.78.54 32.020.62.85 3.581.33.35 0.91.99 25.414.68.79 61.017.56.98 
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Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по катастарским општинама 

Град: Лозница  

 

 

пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  

1265.08,73  74.08,57 0.82,68 9.06,71 1349.06,69 138.22,23   1487.28,92 

државна 

својина РС 

114.67,04  0.92,54   115.59,58 5.62,77   121.22,35 

 

друштевна 

својина СРЈ 

          

друштвена 

својина  

          

задружна 

својина  

          

мешовита 

својина  

          

1. 

  
  
  
  
  
  
 Ј

А
Р

Е
Б

И
Ц

Е
  

други облици 

својине  

          

приватна  

својина  

522.21,39  21.73,39 0.07,61 4.62,88 548.65,27 79.63,86   628.29,13 

државна 

својина РС 

12.31,32  0.73,34   13.04,66 14.14,83   27.19,49 

друштевна 

својина СРЈ 

          

друштвена 

својина  

          

задружна 

својина  

          

мешовита 

својина  

          

2. 

В
Е

Л
И

К
О

 С
Е

Л
О

  

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 
својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  

664.71,83  41.25,93 1.25,20 4.19,71 707.22,96 108.86,77   820.29,44 

државна 

својина РС 

65.34,80     65.34,80 13.33,73   78.68,53 

друштевна 

својина СРЈ 

          

друштвена 

својина  

          

задружна 

својина  

          

мешовита 

својина  

          

3. 

ЈО
Ш

Е
В

А
 

други облици 

својине  

0.40,00     0.40,00 0.59,97   0.99,97 

приватна  

својина  

535.97,00  64.55,68 0.33,31 3.21,82 604.07,81 20.12,03 0.13,00  624.32,84 

државна 

својина РС 

1.43,98     1.43,98 3.06,68   4.50,66 

друштевна 

својина СРЈ 

          

друштвена 

својина  

          

задружна 

својина  

          

мешовита 

својина  

          

4. 

Б
Р

А
Д

И
Ћ

 

други облици 

својине  

0.11,39     0.11,39    0.11,39 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве  

 

вртови  

 

воћњаци  

 

виногради  

 

ливаде  
 

укупно  

 

пашњаци  

рибњаци,  

трстици и 

мочваре  

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина  

 

облик 
својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
517.56,41  40.95,46 0.04,61 1.21,50 559.77,98 43.00,19   602.78,17 

државна 

својина РС 
4.46,55     4.46,55    4.46,55 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

5. 

Д
О

Њ
Е

  
Н

Е
Д

Е
Љ

И
Ц

Е
 

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
263.55,69  29.42,67  10..22,78 303.21,14 86.46,11   389.67,25 

државна 

својина РС 
27.56,92  2.32,08   29.89,00 10.94,13   40.83,13 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
0.15,28     0.15,28 0.64,15   0.79,43 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

6. 

Г
О

Р
Њ

А
 Б

О
Р

И
Н

А
 

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 
својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
437.34,50  37.86,31 0.97,68  476.18,49 9.32,65   485.51,14 

државна 

својина РС 
7.42,58     7.42,58 0.09,89   7.52,47 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

7. 

Р
И

Б
А

Р
И

Ц
А

  

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
826.32,01 0.91,40 82.48,94 0.13,95 0.94,50 910.80,80 22.03,89   932.84,69 

државна 

својина РС 
31.16,73  0.09,15   31.25,88 3.20,75   34.46,63 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

8. 

Д
О

Њ
И

 Д
О

Б
Р

И
Ћ

  

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
395.67,80  21.92,21  9.36,02 426.96,03 18.29,51   445.25,54 

државна 

својина РС 
1.90,41     1.90,41    1.90,41 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

9. 

С
Л

А
Т

И
Н

А
 

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
1050.39,29  63.20,95 2.59,99 16.33,94 1132.54,17 31.67,31   1164.21,48 

државна 

својина РС 
12.80,89  0.02,36   12.8325 0.76,59   13.59,84 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
0.12,71     0.12,71 0.17,33   0.30,04 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

10 

Г
О

Р
Њ

А
 Б

А
Д

А
Њ

А
  

други облици 

својине  
          

 

 

 

 

 

 



 185 

 

 

 

пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве  

 

вртови  

 

воћњаци  

 

виногради  

 

ливаде  
 

укупно  

 

пашњаци  

рибњаци,  

трстици и 

мочваре  

остало 

земљиште 

 

 

укупно  

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина  

 

облик 
својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
588.00,39 0.25,24 64.79,60 00.81,17 16.03,72 669.90,12 91.90,80   761.80,92 

државна 

својина РС 
00.49,83     00.49,83 00.80,20   1.30,03 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
00.04,10     00.04.10    00.04,10 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

11 

С
Т

У
П

Н
И

Ц
А

  

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
515.73,06  53.63,56 01.70,05 12144,50 692.51,17 53.21,08   745.72,25 

државна 

својина РС 
06.22,19  0.10,41  01.87,95 08.20,55 04.00,96   12.21,51 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
    00.39,57 00.39,57    00.39,57 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

12 

Т
Е

К
Е

Р
И

Ш
 

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве  

 

вртови  

 

воћњаци  

 

виногради  

 

ливаде  
 

укупно  

 

пашњаци  

рибњаци,  

трстици 

и 

мочваре  

остало 

земљиште  

 

 

укупно  

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина  

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
452.17,21  48.17,32 04.08,20 23.20,07 527.62,80 161.55,29   689.18,09 

државна 

својина РС 
18.63,37     18.63,37 40.72,12   59.35,49 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

13 

Т
Р

Б
О

С
И

Љ
Е

 

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
238.50,87  09.30,28  03.36,97 251.18,12 10.95,79   262.13,91 

државна 

својина РС 
03.47,92     03.47,92    3.47,92 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
01.17,16         01.17,16 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

14 

Ф
И

Л
И

П
О

В
И

Ћ
И

  

други облици 

својине  
          

 

 

 

 

 



 187 

 

 

пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве  

 

вртови  

 

воћњаци  

 

виногради  

 

ливаде  
 

укупно  

 

пашњаци  

рибњаци,  

трстици 

и 

мочваре  

остало 

земљиште  

 

 

укупно  

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина  

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
761.9,52  86.50,09 01.09,00 24.99,19 874.17,80 127.15,99   1001.33,79 

државна 

својина РС 
08.46,11  0.37,82 0.09,21  8.93,14 06.87,40   15.80,54 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

15 

Ц
И

К
О

Т
Е

  

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
800.91,53  83.10,09 22.62,83 07.16,29 913.80,74 49.10,25 0.59,25  963.50,24 

државна 

својина 

112.97,25  27.15,80   140.13,05 1.47,63   141.60,68 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

16 

Ч
О

К
Е

Ш
И

Н
А

  

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве  

 

вртови  

 

воћњаци  

 

виногради  

 

ливаде  
 

укупно  

 

пашњаци  

рибњаци,  

трстици и 

мочваре  

остало 

земљиште  

 

 

укупно  

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина  

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
219.81,60  12.11,21 0.27,99 8.33,17 240.53,97 26.01,98   266.55,95 

државна 

својина РС 
2.93,82     2.93,82    2.93,82 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

17 

Ш
У

Р
И

Ц
Е

  

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
723.64,56  59.72,51 0.65,49 41.85,16 825.87,72 54.13,28   880.01,00 

државна 

својина РС 
2.69,59     2.69,59 0.41,45   3.11,04 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
1.49,53    2.82,24 4.31,77 1.22,71   5.54,48 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

18 

Д
О

Њ
А

 Б
А

Д
А

Њ
А

  
 

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве  

 

вртови  

 

воћњаци  

 

виногради  

 

ливаде  
 

укупно  

 

пашњаци  

рибњаци,  

трстици и 

мочваре  

остало 

земљиште  

 

 

укупно  

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина  

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
515.23,48  56.95,46 4.55,73 28.90,46 605.65,13 18944,10   795.09,23 

државна 

својина РС 
10.39,79   0.10,80  10.50,59 17.30,73   27.81,32 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

19 

Д
О

Њ
А

 С
И

П
У

Њ
А

  
 

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
174.64,73  05.96,36  05.09,27 185.70,36 49.17,16 0.07,00  234.94,52 

државна 

својина РС 
16.56,52     16.56,52 11.72,05   28.28,57 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

20 

К
А

М
Е

Н
И

Ц
А

  

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве  

 

вртови  

 

воћњаци  

 

виногради  

 

ливаде  
 

укупно  

 

пашњаци  

рибњаци,  

трстици и 

мочваре  

остало 

земљиште 

 

 

укупно  

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина  

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
481.78,10  29.04,00 0.05,03  510.8713 13.53,86   524.40,99 

државна 

својина РС 
0.30,17     0.30,17 1.34,21   1.64,38 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
      0.48,75   0.48,75 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

21 

Г
О

Р
Њ

Е
 Н

Е
Д

Е
Љ

И
Ц

Е
  

 

други облици 

својине  
      3.71,66   3.71,66 

приватна  

својина  
491.53,99  2933,26  0.32,00 521.19,25 31.47,87   552.67,12 

државна 

својина РС 
17.25,49  0.43,00   17.68,49 0.13,46   17.81,95 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

22 

Г
Р

Н
Ч

А
Р

А
  
  

 

други облици 

својине  
      0.67,12   0.67,12 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве  

 

вртови  

 

воћњаци  

 

виногради  

 

ливаде  
 

укупно  

 

пашњаци  

рибњаци,  

трстици и 

мочваре  

остало 

земљиште  

 

 

укупно  

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина  

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
575.01,05  40.82,81 2.62,51 9.30,90 627.77,27 174.71,09 0.08.80  802.57,16 

државна 

својина РС 
16.07,99     16.07,99 25.65,54   41.73,53 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

23 

Г
О

Р
Њ

А
  
С

И
П

У
Љ

А
  
  

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
350.65501  22.97,35 0.52,56  374.18,92 146.25,25   520.44,17 

државна 

својина РС 
73.75,06     73.75,06 13.88,47   87.63,53 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
0.12,11     0.12,11    0.12,11 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

24 

М
И

Л
И

Н
А

  
  

  

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
3.93,30  0.84,31   4.77,61 0.05,00   4.82,61 

државна 

својина РС 
0.72,51  0.37,76   1.10,27 0.07,00   1.17,27 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
0.15,61  0.02,70   0.18,31 0.01,98   0.20,29 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

25 

Д
Р

А
Г

И
Н

А
Ц

  

други облици 

својине  
0.35,57  0.16,99   0.52,56    0.52,56 

приватна  

својина  
313.64,46  15.09,85  17.32,87 346.07.18 28.19,55   374.26,73 

државна 

својина РС 
3.75,16     3.75,16 0.27,40   4.02,56 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

26 

С
И

М
И

Н
О

 Б
Р

Д
О

  
  
  

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
258.46,96  16.31,36 0.42,97 0.35,66 275.56,95 17.92,32   293.49,27 

државна 

својина РС 
0.36,71     0.36,71    0.36,71 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

27 

ЈУ
Г

О
В

И
Ћ

И
  

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
264.52,48  23.22,40 0.76,66 117.92,1

6 

406.43,70 73.53,41   479.97,11 

државна 

својина РС 
1.35,14     1.35,14 0.25,40   1.60,54 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

28 

П
О

М
И

ЈА
Ч

А
  

  
 

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици 

и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
421.59,74  62.33,53   483.93,29 32.30,67   516.23,96 

државна 

својина РС 
1.05,54     1.05,54 0.01,20   1.06,74 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

29 

Б
Р

Њ
А

Ц
 

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
1229.96,89  16478,78 0.96,30 15915,88 1554.87,85 261.95,13   1816.82,98 

државна 

својина РС 
33.63,50  0.59,76  4.98,32 39.21,58 33.71,20   72.92,78 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
    0.37,80 0.37,80 0.45,35   0.83,15 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

30 

К
О

Р
Е

Н
И

Т
А

  
  
  

други облици 

својине  
0.98,99  1.59,77  3.67,85 6.26,61 5.04,14   11.30,75 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно  

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
667.69,73  17.80,79   685.50,52 48.86,00   734.36,52 

државна 

својина РС 
160.49,15     160.49,15 2.69,00   163.18,15 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

31 

Ш
О

Р
 

други облици 

својине  
128.77,97     128.77,97 20.78,10   149.56,07 

приватна  

својина  
1106.09,58  71.44,92 1.20,63 3.69,17 1182.44,30 77.22,82   1259.67,12 

државна 

својина РС 
21.43,10  0.49,47   21.92,57 9.03,22   30.95,79 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
3.96,88     3.96,88    3.96,88 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

32 

ЈА
Д

Р
А

Н
С

К
А

 

Л
Е

Ш
Н

И
Ц

А
  
  

 

други облици 

својине  
3.86,82  0.79,28   4.66,10    4.66,10 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
1214.09,66 0.28,03 42.38,27 2.28,18 4.09,76 1263.13,90 22.16,23   1285.30,13 

државна 

својина РС 
36.60,18  0.01,43   36.61,61 31.07,95   67.69,56 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

33 

Н
О

В
О

  
С

Е
Л

О
 

други облици 

својине  
          

приватна  

својина  
844.67,95  35.09,85  1.5245 881.30,25 77.27,30   958.57,55 

државна 

својина РС 
339.52,08  3.97,07   343.49,15 9.34,05   352.83,20 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

34 

Л
О

З
Н

И
Ц

А
 С

Е
Л

О
  
  
  

други облици 

својине  
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
508.06,25  38.46,05 0.25,96 11.12,87 557.91,13 6.95,08   564.86,21 

државна 

својина РС 
10.38,93     10.38,93 0.90,98   11.29,91 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

35 

Л
И

П
Н

И
Ц

А
  

други облици 

својине  
1.91,04  0.04,65  0.00,30 1.95,99 15.09,89 25.56,52  42.62,40 

приватна  

својина  
206.56,21  35.22,11 0.22,01 4.90,79 246.91,12 43.09,96   290.01,08 

државна 

својина РС 
          

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

36 

В
О

Ћ
Њ

А
К

  
  
  

други облици 

својине  
0.91,13  0.17,78 0.17,60 0.81,90 2.08,41 9.44,50   11.52,91 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
258.11,94  27.91,26  35.74,24 321.77,44 68.36,07   390.13,51 

државна 

својина РС 
      0.08,20   0.08,20 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
2.20,04  0.09,60   2.29,10 3.73,30   6.02,40 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

37 

З
А

ЈА
Ч

А
  
 

други облици 

својине  
5.83,61     5.83,61 4.78,45   10.62,06 

приватна  

својина  
611.97,78  34.48,60  3.48,60 649.94,98 18.31,18   668.26,16 

државна 

својина РС 
          

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

38 

К
О

З
ЈА

К
  

  
  

 

други облици 

својине  
49.36,25  0.09,66   49.45,91 19.56,74   69.02,65 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици 

и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
462.90,43  52.90,31 0.48,29 3.18,95 519.4798 29.25,30 0.39,49  549.12,77 

државна 

својина РС 
          

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

39 

Г
О

Р
Њ

И
 Д

О
Б

Р
И

Ћ
  

 

други облици 

својине  
17.02,08  0.17,10   17.19,18 0.10,62   17.29,80 

приватна  

својина  
477.96,52  62.36,35 0.23,96 73.93,02 614.4985 120.13,61   734.63,46 

државна 

својина РС 
1.26,22  0.98,63  0.65,28 2.90,13    2.90,13 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

40 

Т
Р

Ш
И

Ћ
  
  
  

  

други облици 

својине  
4.10,96     4.10,96 0.53,42   4.64,38 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
289.02,09  51.21,75 0.10,87 10.09,72 350.44,43 68.95,95   419.40,38 

државна 

својина РС 
      0.27,63   0.27,63 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

41 

П
А

С
К

О
В

А
Ц

  

други облици 

својине  
0.31,96     0.31,96 0.47,33   0.79,29 

приватна  

својина  
410.27,12  64.35,08  1.66,61 476.28,81 99.27,21   575.56,02 

државна 

својина РС 
  0.05,24   0.05,24 0.06,32   0.11,56 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
      0.63,64   0.63,64 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

42 

Т
Р

Б
У

Ш
Н

И
Ц

А
  
  

други облици 

својине  
4.29,94  0.16,24   4.46,18 4.37,27   8.83,45 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
309.92,08  15.24,10 0.26,83 6.43,17 331.86,18 22.14,00   354.00,18 

државна 

својина РС 
3.88,61     3.88,61    3.88,61 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

43 

К
Л

У
П

Ц
И

  
 

други облици 

својине  
10.18,90  0.35,18   10.54,08 6.11,48   16.65,56 

приватна  

својина  
1034.54,07  56.44,54 0.32,05 1.56,53 1092.87,19 19.12,95   1112.00,14 

државна 

својина РС 
25.58,61     25.58,61    25.58,61 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

44 

Р
У

Њ
А

Н
И

  
  

 

други облици 

својине  
26.81,99     26.81,99 16.10,50   42.92,49 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
429.71,28  91.03,17 0.20,42 3.24,27 524.19,14 88.84,50   613.03,64 

државна 

својина РС 
1.14,00  0.11,91   1.25,91 6.78,34   8.04,25 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
2.44,68     2.44,68 0.14,55   2.59,23 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

45 

Б
А

Њ
А

 К
О

В
И

Љ
А

Ч
А

  

други облици 

својине  
92.48,67  20.49,79  1.39,93 114.38,39 24.55,67   138.94,06 

приватна  

својина  
205.65,43  12.98,06 0.12,04 8.69,68 227.45,21 5.67,34   233.12,55 

државна 

својина РС 
          

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

46 

С
Т

Р
А

Ж
А

  
  

други облици 

својине  
8.66,33     8.66,33 31.86,38   40.52,71 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
491.39,81  10.08,60   501.48,41 9.14,22   510.62,63 

државна 

својина РС 
3.43,74     3.43,74    3.43,74 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

47 

ЈЕ
Л

А
В

  
 

други облици 

својине  
30.80,20    0.11,60 30.91,80 61.34,64   92.26,44 

приватна  

својина  
326.18,22  14.05,64 0.08,54 0.04,91 340.37,31 12.93,25   353.30,56 

државна 

својина РС 
17.95,61  1.90,94   19.86,55 3.48,23   23.34,78 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

48 

Л
О

З
Н

И
Ц

А
 Г

Р
А

Д
  

  
 

други облици 

својине  
119.18,53  20.04,50 0.09,52  139.32,55 31.83,01   171.15,56 
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пољопривредно земљиште у ha 
 

њиве 

 

вртови 

 

воћњаци 

 

виногради 

 

ливаде 
 

укупно 

 

пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште 

 

 

укупно 

Р
ед

.б
р
о
ј 

 

 

Катастар. 

општина 

 

облик 

својине 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна  

својина  
112.97,25  27.15,80   140.13,05 1.47,63   141.60,68 

државна 

својина РС 
1.62,81     1.62,81    1.62,81 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
0.20,00     0.20,00    0.20,00 

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

49 

Л
Е

Ш
Н

И
Ц

А
 Г

Р
А

Д
  

други облици 

својине  
2.51,19  0.11,16   2.62,35 1.27,56   3.89,91 

приватна  

својина  
1217.76,26  29.41,42 0.26,95  1247.44,63 11.53,82   1258.98,45 

државна 

својина РС 
26.21,07     26.21,07 4.69.06   30.90,13 

друштевна 

својина СРЈ 
          

друштвена 

својина  
          

задружна 

својина  
          

мешовита 

својина  
          

50 

Л
Е

Ш
Н

И
Ц

А
 С

Е
Л

О
  
  
 

други облици 

својине  
145.33,36  2.2548   147.58,84 33.48,23   181.07,07 
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Табела 3. Површина пољопривредног земљишта по класама и културама за територију града Лознице  

 

 

 

пољопривредно земљиште у ha  

                                                                         к л а с а  култура  

 I II III IV V VI VII VIII 

њива  423.70.83 1600.47.61 3330.14.70 4220.00.88 7820.64.61 7.372.09.87 3282.69.69 852.88.12 

врт 1.09.18 - 0.35.49 - - - - - 

воћњаци  10.59.09 115.68.83 862.72.05 1.086.84.66 137.83.63 13.07.10 3.44.59 - 

виногради  6.50.70 8.78.47 25.29.04 12.75.83 0.69.83 0.49.51 - - 

ливаде  4.37.02 23.31.26 36.42.36 151.65.05 473.38.81 81.88.33 60.75.71 - 

пашњаци  3.76.96 23.53.93 95.57.71 200.19.77 1197.47.02 1.382.55.15 595.50.59 82.72.22 

трстици-мочваре  0.91.99 - - - - - - - 

укупно  450.95.77 1.771.80.10 4.350.51.35 5.674.46.19 9.630.03.90 8.850.09.96 3.942.40.58 935.60.34 

Укупно пољопривредно земљиште ( све класе): 35.605.88.19 
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Табела 4. Одводњавање 

 

каналска мрежа цевна дренажа укупно 
изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха 

53.66.20 48.36.20 - - 53.66.20 48.36.20 

 

 

 

Табела 5. Наводнавање 

 

широкозахватне 

машине у ха 
 

тифони у ха кап по кап 

(миниорошавање) 
у ха 

кишна крила 

у ха 

остало 

у ха 

укупно 

у ха 

- - 250 - - 250 

 

 

 

 

Табела 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта 

 

физичке 

мелиорације 
у ха 

хемијске 

мелиорације 
у ха 

биолошке 

мелиорације 
у ха 

мелиорација 

ливада и пашњака 

у ха 

остало 

у ха 

укупно 

у ха 

- 8.700 - - - 8.700 
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Табела  7. 

 

 

КОРИСНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ КОРИСНИКА Површина  

ха 

Бр. катаст. 

парцеле  

Бр. поседов.  

листа  

Култура  Класа  Катастарска  

општина  

Потес 

1. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  118.52.83 611 комасација њива 4 Шор  Табла -42 (Кривића ада) 

2. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  7.00.77 610 комасација њива 4 Шор  Табла -42 (Кривића ада) 

3. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  29.08.47 582 комасација њива 4 Шор  Табла -37 (Кривића ада) 

4. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  2.86.10 451 1620 њива 5 Шор  Кривића ада 
5. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  93.99 449/1 1620 њива 5 Шор  Кривића ада 
6. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  62.51 448 1620 њива 5 Шор  Кривића ада 
7. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  68.12 447 1620 њива 5 Шор  Кривића ада 
8. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  16.57.43 631/1   део 1620 њива 4 Лозница село Суват 

9. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  82.50 658 6115 њива 4 Лозница село  Суват 

10. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  60.07 659 6115 њива 4 Лозница село  Суват 
11. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  13.66.00 3/1 6115 њива 4 Лозница село  Николића ада  

12. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  4.83.21 61 6115 њива 4 Лозница село  Ковачевац  

13. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  16.43 65 6115 пашњак 5 Лозница село  Ковачевац  
14. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  1.23.81 66 6115 њива 5 Лозница село  Ковачевац  
15. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  1.06.18 68 6115 пашњак  5 Лозница село  Ковачевац  
16. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  13.71.00 70/1 6115 њива 3 Лозница село  Ковачевац  
17. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  13.72.00 70/1 6115 њива 4 Лозница село  Ковачевац  
18. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  52.41.90 70/1 6115 њива 5 Лозница село  Ковачевац  
19. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  3.36.46 79 6115 њива 3 Лозница село  Ковачевац  
20. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  24.84 80 6115 пашњак 5 Лозница село  Ковачевац  
21. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  13.61.60 70/3 6115 њива 5 Лозница село  Ковачевац  
22. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  16.69 71 6115 њива 5 Лозница село  Ковачевац  
23. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  8.01 72 6115 њива 4 Лозница село  Ковачевац  
24. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  53.87.47 74/1 6115 њива  3 Лозница село  Ковачевац  
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Ред 

бр. 
НАЗИВ КОРИСНИКА Површина  

ха 

Бр. катаст. 

парцеле  

Бр. поседов.  

листа  

Култура  Класа  Катастарска  

општина  

Потес 

25. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  33.15 75 6115 пашњак  5 Лозница село  Ковачевац  
26. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  17.9130 631/1 део  6115 њива 4 Лозница село  Суват 

27. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  4.78.17 631/4 6115 њива  3 Лозница село  Суват 
28. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  50.77 634 6115 њива 4 Лозница село  Суват 

29. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  27.99 635 6115 њива 4 Лозница село  Суват 

30. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  28.79.84 631/18 6115 њива 4 Лозница село  Суват 
31. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  1.59.49 576/2 6115 воћњак 4 Лозница село  Суват 
32. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  75.60 577/2 6115 воћњак 4 Лозница село  Суват 

33. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  8.07.00 631/7 6115 њива 3 Лозница село  Суват 
34. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  23.44.72 631/7 6115 њива 4 Лозница село  Суват 
35. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  2.48.20 642 6115 њива 4 Лозница село  Суват 

36. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  39.33 643 6115 њива 4 Лозница село  Суват 

37. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  35.45 644 6115 њива 4 Лозница село  Суват 
38. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  82.91 645 6115 њива 4 Лозница село  Орашје 

39. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  27.74 646 6115 пашњак 3 Лозница село  Суват 
40. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  1.27.05 647/1 6115 њива 4 Лозница село  Суват 
41. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  08.70 651/2 6115 њива 4 Лозница село  Суват 
42. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  42.00 651/4 6115 њива 4 Лозница село  Суват 

43. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  08.30 651/5 6115 њива 4 Лозница село  Суват 
44. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  2.05.83 654 6115 њива 4 Лозница село  Суват 
45. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  1.03.80 655 6115 њива 4 Лозница село  Локањ 

46. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  1.15.60 656 6115 воћњак  4 Лозница село  Суват 

47. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  46.38 657 6115 воћњак  4 Лозница село  Локањ 

48. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  38.35 637/3 6115 њива 3 Лозница село  Суват 

49. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  01.79 639/1 6115 пашњак 5 Лозница село  Суват 
50. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  04.21 723 6115 пашњак 5 Лозница село  Локањ 
51. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  3.00 572/3 6115 њива 3 Лозница село  Тичар 

52. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  5.60 574/1 6115 пашњак  5 Лозница село  Тичар  

53. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  9.09.46 2060 комас. 508 њива  2 Лешница село  Економија  

54. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  15.17.93 1685 585 њива  1 Лозница град Расадник 
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Ред 

бр. 
НАЗИВ КОРИСНИКА 
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ха 

Бр. катаст. 
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општина  

Потес 

55. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  1.12.00 179/7 716 њива 4 Руњани Пребојевић 

56. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  3.37.81 180/20 716 њива 4 Руњани Пребојевић 

57. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  2.12.44 185/2 716 њива 4 Руњани Пребојевић 

58. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  3.00.84 1412 716 њива 5 Руњани Село 

59. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  15.45 1413 716 њива 6 Руњани Село 

60. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  3.05.60 1509/1 део 716 њива 5 Руњани Село 

61. ПД «ГУЧЕВО»ЛОЗНИЦА  1.76.03 274/1 197 њива 6 Грнчара  Бареш 

62. Завод за пољопривреду 

''Лозница'' АД Лозница 

15.00.36 86/1 6115 њива 4 Лозница село Лађенице 

63. Град Лозница  6.79.95 755/1 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

64. Град Лозница  15.52.76 755/1 6115 њива 4 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

65. Град Лозница  11.79 755/3 6115 пашњак 6 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

66. Град Лозница  44.80 755/4 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

67. Град Лозница  54.00 755/5 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

68. Град Лозница  46.00 755/5 6115 њива 4 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

69. Град Лозница  1.20.08 755/6 6115 њива 4 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

70. Град Лозница  1.38.20 779 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

71. Град Лозница  3.96.00 772/1 6115 њива 2 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

72. Град Лозница  5.87.00 772/1 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

73. Град Лозница  14.49.70 772/1 6115 њива 4 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

74. Град Лозница  16.16 773 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

75. Град Лозница  32.07 774 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

76. Град Лозница  7.60 775 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

77. Град Лозница  40.06 776 6115 њива 3 Лозница село  Јеринића ада-Инд. зона 

78. Град Лозница  2.45.00 1475/1 6115 њива 2 Лозница село  Кривића ада- Инд. зона 

79. Град Лозница  1.21.48 1475/1 6115 њива 3 Лозница село  Кривића ада- Инд. зона 

80. Град Лозница  7.87.92 1475/1 6115 њива 4 Лозница село  Кривића ада- Инд. зона 

У К У П Н О 564.99.15       
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II  ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И 

УРЕЂЕЊУ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
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ТАБЕЛА 8                       План прихода сопственог учешћа 

  

извор средстава  (дин) 

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму 2010.(1. 

година)       2400000,00 

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 1086000,00 

Очекивана средства од вансудског поравнања  пољопривредног земљишта у државној својини за 

2006/07. годину           1384252,10 

Очекивана средства од вансудског поравнања  пољопривредног земљишта у државној својини за 

2007/08. годину           2283345,82 

Очекивана средства од вансудског поравнања  пољопривредног земљишта у државној својини за 

2008/09. годину           2283345,82 

Општински буџет за пољопривреду- за заштиту и уређење пољопривредног земљишта 1456000,00 

УКУПНО 10892943,74 
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ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 

конструкција финансирања 

сопствено учешће  други извори  

намене улагања 

површина у 

hа, број 

узорака 

предрачунска 

вредност 

улагања (дин)  (%) (дин)  (%) (дин) 

одводњавање пољопривредног земљишта   3.000.000,00           100,00       3000000,00     

уређење атарских путева   6.000.000,00           100,00       6000000,00     

побољшање квалитета обрадивог пољопривредног 

земљишта 700 13.475.000,00      100 13475000,00 

I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА   22.475.000,00    9000000,00   13475000,00 

противерозионе мере на пољопривредном 

земљишту 200 1892943,74 100 1892943,74     

II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА   1892943,74   1892943,74   0,00 

анализе земљишта 992 2270400,00     100 2270400,00 

III СТУДИЈСКО-ИСТРАЂИВАЧКИ РАДОВИ КОЈИ 

ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ ЗЕМЉИШТА   2270400,00   0,00   2270400,00 

укупно(I+II+ III)   26638343,74   10892943,74   15745400,00 
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ТАБЕЛА 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2006/07. годину 

         

редни број назив правног/физичког лица површина /ха/ 
рок 

плаћања 
укупан износ 

(еуро) 
износ уплате 

(дин) 
датум 
уплате 

очекивани 
износ уплате-
40%     (еуро) 

потписано 
поравнање      

(да-не) 

1. ПД ''Гучево'' АД Лозница 501,6858 01.03.2008. 41.810,22 3.460.694,65   16.724,08 не 

УКУПНО   501,6858   41.810,22 3.460.694,65   16.724,08   

  курс коришћен за израду табеле 82,77 1.384.252,10  

ТАБЕЛА 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2007/08. годину 

         

редни број 

назив правног/физичког 
лица површина /ха/ 

рок 
плаћања 

укупан износ 
(еуро) 

износ уплате 
(дин) 

датум 
уплате 

очекивани 
износ уплате-
40%     (еуро) 

потписано 
поравнање      

(да-не) 

1. ПД ''Гучево'' АД Лозница 501,6858 15.01.2010. 59.326,19 5.708.733,82   23.730,47 не 

УКУПНО   501,6858   59.326,19 5.708.733,82   23.730,47   

  курс коришћен за израду табеле 96,22 2.283.345,82  

ТАБЕЛА 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2008/09. годину 

         

редни број 

назив правног/физичког 
лица површина /ха/ 

рок 
плаћања 

укупан износ 
(еуро) 

износ уплате 
(дин) 

датум 
уплате 

очекивани 
износ уплате-
40%     (еуро) 

потписано 
поравнање      

(да-не) 

1. ПД ''Гучево'' АД Лозница 501,6858 15.01.2010. 59.326,19 5.708.733,82   23.730,47 не 

УКУПНО   501,6858   59.326,19 5.708.733,82   23.730,47   

  курс коришћен за израду табеле 96,22 2.283.345,82  
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III   План коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини 
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ТАБЕЛА 15  Преглед груписаних  надметања   

         

КО потес 

број јавног 

надметања 

број 

поседовног 

листа/листа 

непокретности 

број 

катастарске 

парцеле 

култура и 

класа 

површина 

(ха) боја напомена 

ШОР 

Кривића 

ада 1 ком. таб. 42 610 њива 4 7,0077 ЗЕЛЕНА  у поступку комасације 

ШОР 

Кривића 

ада 1 ком. таб. 42 611 њива 4 118,5283 ЗЕЛЕНА  у поступку комасације 

укупно        125,5360     

ШОР 

Кривића 

ада 2 ком. таб. 37 582 њива 4 29,0847 ЖУТА у поступку комасације 

ШОР 

Кривића 

ада 2 1620 451 њива 5 2,861 ЖУТА   

ШОР 

Кривића 

ада 2 1620 449/1 њива 5 0,9399 ЖУТА   

ШОР 

Кривића 

ада 2 1620 448 њива 5 0,6251 ЖУТА   

ШОР 

Кривића 

ада 2 1620 447 њива 5 0,6812 ЖУТА   

укупно        34,1919     

УКУПНО КО ШОР       159,7279    
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КО потес 

број јавног 

надметања 

број 

поседовног 

листа/листа 

непокретности 

број 

катастарске 

парцеле 

култура и 

класа површина(ха) боја напомена 

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 3 6115 631/1 ДЕО  њива 4 16,5743 БЕЛА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 3 6115 658 њива 4 0,825 БЕЛА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 3 6115 659 њива 4 0,6007 БЕЛА   

укупно        18,0000     

ЛОЗНИЦА СЕЛО 

Николића 

ада 4 6115 3//1 њива 4 13,66 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 61 њива 4 4,8321 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 65 пашњак 5 0,1643 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 66 њива 5 1,2381 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 68 пашњак 5 1,0618 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 70/1 њива 3 13,71 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 70/1 њива 4 13,72 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 70/1 њива 5 52,419 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 79 њива 3 3,3646 ЦРВЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 4 6115 80 пашњак 5 0,2484 ЦРВЕНА   

укупно        104,4183     

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 5 6115 70/3 њива 5 13,6169 ЖУТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 5 6115 71 њива 5 0,1669 ЖУТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 5 6115 72 њива 5 0,0801 ЖУТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 5 6115 74/1 њива 3 53,8747 ЖУТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО ковачевац 5 6115 75 пашњак 5 0,3315 ЖУТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 5 6115 631/1 ДЕО  пашњак 4 17,9130 ЖУТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 5 6115 631/4 пашњак 3 4,7817 ЖУТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 5 6115 634 пашњак 4 0,5077 ЖУТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 5 6115 635 пашњак 4 0,2799 ЖУТА   

укупно        91,5524     
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ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 6 6115 631/18 њива 4 28,7984 ЉУБИЧАСТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 6 6115 576/2 њива 4 1,5949 ЉУБИЧАСТА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 6 6115 577/2 њива 4 0,7549 ЉУБИЧАСТА   

укупно        31,1482     

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 631/7 њива 3 8,07 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 631/7 њива 4 23,4472 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 642 њива 4 2,482 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 643 њива 4 0,3933 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 644 њива 4 0,3545 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО орашје 7 6115 645 њива 4 0,8291 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 646 пашњак 3 0,2774 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 647/1 њива 4 1,2705 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 651/2 њива 4 0,087 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 651/4 њива 4 0,42 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 651/5 њива 4 0,083 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 654 њива 4 2,0583 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО локањ 7 6115 655 њива 4 1,038 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 656 воћњак 4 1,156 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО локањ 7 6115 657 воћњак 4 0,4638 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 637/3 њива 3 0,3835 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО суват 7 6115 639/1 пашњак 5 0,0179 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО локањ 7 6115 723 пашњак 5 0,0421 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО тићар 7 6115 572/3 њива 3 0,03 ЗЕЛЕНА   

ЛОЗНИЦА СЕЛО тићар 7 6115 574/1 пашњак 5 0,056 ЗЕЛЕНА   

укупно        42,9596     

УКУПНО КО ЛОЗНИЦА СЕЛО       288,0785    
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КО потес 

број јавног 

надметања 

број 

поседовног 

листа/листа 

непокретности 

број 

катастарске 

парцеле 

култура 

и класа површина(ха) боја напомена 

ЛЕШНИЦА    СЕЛО  економија 8 ком.таб.508 2060 њива 2 9,0946 ПЛАВА   

укупно        9,0946     

УКУПНО КО ЛЕШНИЦА    СЕЛО        9,0946    

 

 

 

 

 

КО потес 

број јавног 

надметања 

број 

поседовног 

листа/листа 

непокретности 

број 

катастарске 

парцеле 

култура и 

класа површина(ха) боја напомена 

ЛОЗНИЦА ГРАД расадник 9 585 1685 њива 1 15,1793 ЗЕЛЕНА   

укупно        15,1793     

УКУПНО КО ЛОЗНИЦА ГРАД       15,1793    
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КО потес 

број јавног 

надметања 

број 

поседовног 

листа/листа 

непокретности 

број 

катастарске 

парцеле 

култура и 

класа 

Површина 

(ха) боја напомена 

РУЊАНИ пребојевић 10 716 179/7 њива 4 1,12 ЉУБИЧАСТА   

РУЊАНИ пребојевић 10 716 180/20 њива 4 3,3781 ЉУБИЧАСТА   

РУЊАНИ пребојевић 10 716 185/2 њива 4 2,1244 ЉУБИЧАСТА   

укупно        6,6225     

РУЊАНИ село 11 716 1412 њива 5 3,0084 БРАОН   

РУЊАНИ село 11 716 1413 њива 6 0,1545 БРАОН   

укупно        3,1629     

РУЊАНИ село 12 716 

1509/1 

ДЕО  њива 5 3,0560 ПЛАВА   

укупно        3,0560     

УКУПНО КО РУЊАНИ        12,8414    

 

 

 

КО потес 

број јавног 

надметања 

број 

поседовног 

листа/листа 

непокретности 

број 

катастарске 

парцеле 

култура и 

класа површина(ха) боја напомена 

ГРНЧАРА бареш 13 197 274/1 њива 6 1,7603 РОЗЕ   

укупно        1,7603     

УКУПНО КО ГРНЧАРА        1,7603    
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ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА 

      из плана коришћења за 2010.години 

КО 

укупно 

пољопривредн

о земљиште у 

државној 

својини (ха) 

издато у 

закуп по 

Програм

у 

2008.(ха) 

трајање 

закупа  

(од-до) 

издато у 

закуп по 

Програм

у 

2009.(ха) 

трајањ

е 

закупа  

(од-до) 

планиран

о за закуп 

у   

2010.(ха) 

најмања 

површина за 

надметање 

(ха) 

највећа 

површина за 

надметање 

(ха) 

просечна 

површина за 

надметање 

(ха) 

број 

надметања 

Јаребице 121,2235                   

Велико село 27,1949                   

Јошева 78,6853                   

Брадић 4,5066                   

Доње Недељице 4,4655                   

Горња Борина 40,8313                   

Рибарица 7,5247                   

Доњи Добрић 34,4663                   

Слатина 1,9041                   

Горња Бадања 13,5984                   

Ступница 1,3003                   

Текериш 12,2151                   

Трбосиље 59,3549                   

Филиповићи 3,4792                   

Цикоте 15,8054                   

Чокешина 141,6068                   

Шурице 2,9382                   

Доња Бадања 3,1104                   

Доња Сипуља 27,8132                   

Каменица 28,2857                   

ГорњеНедељице 1,6438                   

Грнчара 17,8195         1,7603 1,7603 1,7603 1,7603 1 

Горња Сипуља 41,7353                   

Милина 87,6353                   

Драгинац 1,1727                   

Симино брдо 4,0256                   

Југовићи 0,3671                   
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Помијача 1,6054                   

Брњац 1,0674                   

Коренита 72,9278                   

Шор 163,1815         159,7279 34,1919 125,5360 79,8640 2 

Ј. Лешница 30,9579                   

Ново село 67,6956                   

Лозница село 352,8320         288,0785 18,0000 104,4183 57,6157 5 

Липница 11,2991                   

Воћњак                     

Зајача 0,0820                   

Козјак                     

Горњи Добрић                     

Тршић 2,9013                   

Пасковац 0,2763                   

Трбушница 0,1156                   

Клупци 3,8861                   

Руњани 25,5861         12,8414 3,0560 6,6225 4,2805 3 

Бања Ковиљача 8,0425                   

Стража                     

Јелав 3,4374                   

Лозница град 23,3478         15,1793 15,1793 15,1793 15,1793 1 

Лешница град 1,6281                   

Лешница село 30,9013         9,0946 9,0946 9,0946 9,0946 1 

УКУПНО 1586,4803 0,0000   0,0000   486,6820     37,4371 13 

           

  0,0000  15,0036  0,0000 дато на бесплатно коришћење 

           

  0,0000  0,0000  0,0000 

       дато у закуп по основу власништва инфраструктуре 

  0,0000  0,0000  0,0000 дато у закуп по основу узгајања животиња 
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ТАБЕЛА 16а        Укупна површина  пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима  

   

разлог изузимања коментар површина (ха) 

Формирање индустријске зоне Шепак 

 

Уз сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 464-01-118/2006-06 

од 14.09.2006. године и Решења Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и 

комунално-стамбене послове града Лознице број: 463-

218/2006-V од 15.01.2007. године преноси се право 

коришћења са Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде на општину Лозница ради 

привођења земљишта намени по урбанистичком 

плану. 63,3057 

Правно и фактичко стање се разликује 

На неким земљишним површинама у власништву 

државе,  дошло је до промене културе (природно 

пошумљавање) , али у Служби за катастар 

непокретности те промене нису евидентиране. 593,8274 

Повраћај имовине 

Значајан број парцела је враћен ранијим власницима, 

али те промене нису евидентиране у Служби за 

катастар непокретности, док су друге  у поступку 

враћања;  402,4482 

Није пољопривредно земљиште 

На великом броју  парцела се налазе неукњижени 

објекти од општег друштвеног интереса (школе, 

путеви, амбуланте, домови културе,игралишта, 

паркови, гробља итд.); 25,2134 

  1084,7947 

 контрола из табеле 16 1084,7947 
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-5/10-14-1 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић, с.р. 

ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања 

  

величина   (ха) број јавних надметања 

до 5  3 

од 5 до 25 4 

од 25 до 50 3 

од 50 до 100 1 

од 100 до 200 2 

од 200 до 500 - 

преко 500 - 

УКУПНО 13 

  

•подаци се односе на план коришћења у 2010.години  



 

 

На основу члана 64. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник РС'', бр. 62/06, 

65/08 и 41/09) и члана 40. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08) 

Скупштина града Лознице, на 14. седници одржаној дана      31. марта 2010. године,  донела 

је 

 

 

О Д Л У К У 

о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања 

у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

 

 

Члан 1. 

 

 Одређује се Градско веће града Лознице, да као надлежни орган донесе Одлуку о 

расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 

уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 

Министарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Лознице за 2010. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Одређује се Градско веће, као надлежни орган, да на основу предлога Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања, донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства. 

 

 

Члан 3. 

 

 Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је, у 

складу са посебним Законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за 

пољопривредну производњу, до привођења планираној намени. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Oдлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Лознице''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-5/10-14-2             

Датум: 31. март 2010. године          

Л о з н и ц а  

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                           Јован Тодоровић, с.р.
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 На основу члана 62. и 64. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'', број 

62/06, 65/08 и 41/09) и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број 

19/08), Скупштина града Лознице на 14. седници одржаној 31. марта 2010. године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

 

 

I  Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини. 

 

II  Комисија се састоји од председника и 7 чланова и то: 

 

Председник Комисије: 

 

Милутин Станимировић, дипл.инг. пољопривреде 

 

Чланови Комисије: 

 

1. Олга Бабић, дипл.правник 

2. Верица Тешић, дипл.правник 

3. Јован Миладиновић, дипл.инг.пољопривреде 

4. Мирослав Митровић, дипл.ецц. 

5. Раденко Митровић, геометар 

6. Драган Весковић, дипл.ецц. 

7. Милан Веселиновић, текст.техничар 

 

У случају одсутности председника Комисије, замењује га члан Комисије Верица 

Тешић, дипл. правник. 

 

Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период од годину дана. 

 

III  Задатак Комисије из тачке I овог решења је прикупљање понуда за јавно надметање, 

спровођење поступка јавног надметања, вођење записника и давање предлога Одлуке о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Градском већу. 

 

IV  Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини број 06-5/09-8-12 од 06.04.2009. године. 

 

V  Решење објавити у ''Службеном листу града Лознице''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-5/10-14-3         

Датум: 31. март 2010. године                

Л о з н и ц а   

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                             Јован Тодоровић, с.р. 
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 На основу члана 40 . Закона о водама («Сл. гласник РС», бр.46/91), члана 32. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07) и члана 40. тачка 7. Статута 

града Лознице, Скупштина града Лознице  на 14. седници одржаној  31. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 
о општим условима за искоришћавање и одржавање сеоских водовода на подручју 

Града Лознице 

 

 
I Опште одредбе 

 
Члан 1. 

  

  Сеоски водовод је систем за снабдевање водом за пиће сеоског насеља који има 

уређено и заштићено извориште, каптажу, уређај за припрему воде, резервоар и разводну 

мрежу, а којим не управља јавно комунално предузеће, односно друго предузеће. 

 

Члан 2. 

 

 Инвеститори сеоског водовода могу бити: грађанин, група грађана, месна заједница, 

предузећа и друга правна лица сопственим или удруженим средствима. 

  

Члан 3. 

 

 Овом Oдлуком прописују се начини управљања сеоским водоводима, начини 

одржавања и искоришћавања сеоских водовода, начин одређивања и одржавања зона и 

појасева санитарне заштите . 

 

Члан 4. 

 

 По довршеној изградњи водовода и по добијању водопривредне дозволе за употребу 

воде из водовода, инвеститори склапају међусобни писмени Уговор о одржавању и 

искоришћавању и управљању водоводом, који мора бити у складу са одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 

 Уговорне стране уговором из члана 4. ове Одлуке регулишу међусобна права и 

обавезе по питањима од заједничког интереса, и то: 

 

- управљање водоводом 

- одржавање водовода 

- искоришћавање водовода 

- начин употребе и коришћења воде 

- начин обезбеђења средстава за редовно и инвестиционо одржавање и искоришћавање 

водовода и употребу и располагање тим средствима 

- о висини накнаде за утрошену воду и начин плаћања накнаде за утрошену воду 

- начин одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите. 
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II Управљање водоводом 

 

  

                                                                         Члан 6. 

 

  Уколико је инвеститор један грађанин, предузеће или друго правно лице, тим 

водоводом управља инвеститор, а ако је инвеститор месна заједница или група грађана 

сеоским водоводом управља збор грађана учесника и корисника водовода непосредно или 

преко Режијског одбора као извршног органа збора грађана учесника и корисника водовода. 

 Режијски одбор, као извршни орган, бира се на збору грађана већином гласова свих 

учесника у изградњи и корисника водовода, на период од две године, а после тог рока на 

исти начин може бити биран у истом или новом саставу. 

Свако домаћинство има један глас.  

Режијски одбор је састављен од најмање 5 (пет) чланова тако да су у њему заступљени 

равноправно корисници водовода са свих делова водоводне мреже. 

Уколико је инвеститор сеоског водовода група грађана, тим водоводом може 

управљати и лице које одреди та група грађана склапањем међусобног писменог Уговора о 

одржавању, искоришћавању и управљању водоводом.     

 

 

                                                                            Члан 7. 

 

 Корисници водовода који су склопили Уговор из члана 4. ове Одлуке разматрају и 

одлучују о следећим питањима: 

- покрећу иницијативу и одлучују о реконструкцији и проширењу водоводне мреже и 

других делова водовода, 

- разматрају захтеве и дају мишљења надлежном органу за прикључење нових 

корисника, уколико посебном одлуком за то не овласте Режијски одбор или други 

орган или лице које управља водоводом, 

- доносе одлуке које су од значаја за управљање, одржавање и искоришћавање 

водовода, 

- бирају председавајућег Збора, његовог заменика и записничара, 

- предлажу, бирају и опозивају чланове Режијског одбора или другог органа који 

управља водоводом или лице које управља водоводом, 

- разматра извештаје о раду Режијског одбора, другог органа или лица које управља 

водоводом, 

- предлаже и бира лице које ће се старати о текућем (редовном) одржавању водовода и 

- доноси одлуке и решава по другим питањима која су везана за управљање, одржавање 

и искоришћавање водовода. 

 

Члан 8. 

 

Режијски одбор као извршни орган Збора грађана учесника и корисника водовода, или 

други орган, или лице које управља водоводом обавља следеће послове: 

- прати стање у функционисању водоводне мреже и предлаже Збору грађана, корисника 

водовода, предузимање неопходних мера у одржавању и искоришћавању водовода, 

- прати стање и остварује увид у целокупну потрошњу воде у циљу њеног рационалног 

и истовремено вишенаменског трошења, 

- организује и спроводи периодичну контролу начина потрошње воде на погодан начин 

и о томе обавештава Збор грађана учесника и корисника водовода, 
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- води, сређује и чува инвестиционо-техничку документацију о изградњи водовода и 

целокупну документацију која настане у редовном одржавању водовода, 

- покреће поступак пред надлежним органима против несавесних корисника и других 

лица која ометају нормално коришћење водовода, 

- обавља и све друге послове за које га Збор грађана или група грађана учесника у 

изградњи и корисника водовода овласти посебном одлуком. 

 

 

III Oдржавање водовода 

 

Члан 9. 

 

Одржавање водовода обухвата текуће (редовно) и инвестиционо одржавање и начин 

формирања и располагања средствима за одржавање водовода. Одржавање сеоског водовода 

може се поверити Јавном предузећу или другом предузећу, или лицу које је оспособљено за 

одржавање водовода, на основу писаног уговора, или се инвеститор може сам старати о 

одржавању водовода. 

Предузећу или лицу које се стара о текућем(редовном) одржавању водовода припада 

накнада која се утврђује посебном Одлуком и на основу те Одлуке закљученим уговором 

исплаћиваће се средствима која се обезбеде за текуће и ивестиционо одржавање водовода. 

  

Члан 10. 

 

Инвеститор водовода, предузеће или лице из члана 9. ове Одлуке дужно је да: 

- одржава све објекте водовода у исправном стању, 

- предузима потребне мере и радње ради оправке и замене појединих делова водовода 

или целог објекта, 

- повремено контролише исправност виталних уређаја на водоводу, 

- најмање једном у три месеца изврши бактериолошку анализу воде и најмање два пута 

годишње хемијску анализу воде у за то овлашћеној установи, 

- најмање једном годишње изврши плански преглед унутрашњости резервоара и 

сабирних басена, сталне заштитне ограде око изворишта и сабирних басена и 

испирање водоводне мреже, 

- предузима и предлаже мере за заштиту водовода од механичких оштећења, 

загађивања и других штетних радњи, 

- правовременим манипулисањем затварачима и другим уређајима на водоводу 

обезбеди штедњу и равномерну потрошњу воде посебно у периодима када се јавља 

несташица, 

- свакодневно хлорисање и одређивање резидуалног хлора о чему се води посебна 

евиденција, 

- пуштање у рад нових водних објеката. 

 

Члан 11. 

 

У текућем одржавању водовода дужни су да учествују сви корисници водовода у 

случајевима истовремених већих кварова на водоводној мрежи или објектима на водоводу 

или њихових тежих механичких оштећења. 

Уколико квар настане на властитом делу мреже сваки корисник је дужан да исти да 

исти што пре отклони, а уколико то није у стању због тежине квара, спречити штетне 

последице и без одлагања о томе обавестити предузеће или лице из члана 9. ове Одлуке или 

најближег члана режијског одбора, другог органа или лице које управља тим водоводом. 
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Члан 12. 

 

На предлог лица или предузећа из члана 9. ове Одлуке, Режијски одбор, Збор грађана 

учесника у изградњи и корисника водовода или овлашћено лице у предузећу (или другом 

правном лицу), овлашћено лице међу групом грађана (ако су они инвеститори) или сам 

грађанин (ако је један грађанин инвеститор), мора одлучити да се благовремено обезбеде 

одговарајуће количине резервних делова, цеви и другог материјала потребних за брзо и 

ефикасно отклањање најчешћих кварова на водоводу. Орган или лице које управља 

водоводом посебном одлуком одлучује о месту и начину складиштења, евидентирања и 

потрошњи новонабављених резервних делова, цеви и другог материјала, као и о преосталом 

материјалу након изградње водовода. 

 

Члан 13. 

 

Ако наступи несташица воде у толикој мери да се не могу задовољити потребе свих 

корисника, на мрежи или појединим деловима мреже, или ако је услед квара на мрежи или 

објектима водовода неопходно привремено обуставити проток воде у целој мрежи или о 

томе на погодан начин и без одлагања обавести све кориснике, односно кориснике на 

одређеном делу мреже о времену од када до када ће прекид трајати као и о разлозима 

прекида. 

 

Члан 14. 

 

О испирању водоводне мреже Режијски одбор или други орган, или лице које управља 

водоводом, је дужан да обавести све кориснике водовода најкасније на 7  дана пре дана 

одређеног за испирање водоводне мреже.   

 

Члан 15. 

 

За  искоришћену воду сваки корисник плаћа накнаду по цени и на начин који 

утврђује својом одлуком Збор грађана учесника у изградњи и корисника водовода. Накнада 

ће се обрачунати по члану домаћинства или по стварно утрошеној количини воде ако су 

уграђени водомери. 

Уколико у утврђеном року корисник не плати накнаду за утрошену воду и после 

опомене органа или лица које управља водоводом, може бити искључен са водоводне мреже 

од стране  водопривредне инспекције на захтев органа или лица које управља водоводом. 

 

Члан 16. 

 

Финансијска средства формирана на начин из Члана 15. ове Одлуке, користиће се  за 

редовно и инвестиционо одржавање водовода, као и за друге намене утврђене овом Одлуком. 

Налог за исплату са рачуна средстава из става 1. овог члана потписује председник или 

члан Режијског одбора уз  овлашћење  Збора грађана, или лице које овласти група грађана, 

овлашћено лице у предузећу (или другом правном лицу). 

Члан 17. 

 

Овлашћено лице у предузећу (или другом правном лицу) или овлашћена лица међу 

групом грађана или Збор грађана, на иницијативу Режијског одбора, може ако оцени да су 

обезбеђена довољна финансијска средства за амортизацију водовода, донети одлуку да се 

накнада за искоришћену воду смањи или да се поједини корисници делимично или потпуно 

за одређени период ослободе обавезе плаћања накнаде, зависно од материјалног и социјалног 

положаја или да се за одређено време сви корисници ослободе обавезе зa плаћање накнаде. 
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IV Искоришћавање водовода – употреба и коришћење воде  

 

 

Члан 18. 

 

Корисници водовода морају воду за пиће употребљавати у количини и према 

структури потрошње воде по становнику како је то предвиђено инвестиционо-техничком 

документацијом. 

 

Члан 19. 

 

Сваки корисник водовода мора у року утврђеним Уговором да изгради шахте 

прописаних димензија на главном воду где се прикључио на мрежу и у дворишту. 

Шахта у дворишту мора се изградити на приступачном месту и прописно удаљена од 

пута односно путног појаса. 

 

Члан 20. 

 

У периоду несташице воде иста се може употребљавати само за пиће. 

Корисник који прекрши уговорну обавезу из става1. овог члана више од три пута у 

истом периоду несташице воде позваће се на одговорност од органа или лица које управља 

водоводом и против њега се морају предузети одговарајуће мере предвиђене овом Одлуком. 

 

Члан 21. 

 

Корисник водовода не може користити нити давати воду другим лицима за извођење 

већих грађевинских  и других радова без сагласности или одлуке органа или лица које 

управља водоводом. 

О захтеву корисника за употребу воде за потребе из става 1. овог члана управитељ 

водовода је дужан да одлучи у року од седам дана од дана примљеног захтева, у противном 

ће се сматрати да је дао тражену сагласност. 

 

Члан 22. 

 

На раније изграђен  сеоски водовод се могу прикључити предузећа и друга правна 

лица и грађани који нису учествовали у изградњи водовода под условима предвиђеним 

одредбама члана 65. Закона о водама («Сл. гласник РС», бр. 46/91).  

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на жиро рачун на коме се воде финансијска 

средства формирана од накнаде за искоришћену воду од осталих корисника водовода и има 

исту намену као и та средства. 

 

Члан 23. 

 

Начин одржавања и одређивања зона  санитарне заштите изворишта врши се у складу 

са Правилником о начину oдређивања и одржавања зона заштите изворишта водоснабдевања 

(«Сл. гласник РС», бр. 92/2008).  
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V Управни надзор 

 

Члан 24. 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће водопривредни, санитарни и 

грађевински инспектор у складу са својим правима и овлашћењима. 

 

 

VI Kaзнене одредбе  

 

Члан 25. 

 

Новчаном казном од 2.500-25.000 динара казниће се за прекршај инвеститор водовода 

(сваки корисник водовода посебно) ако изграђени водовод почне користити пре склапања 

међусобног писменог Уговора о одржавању, искоришћавању и управљању водоводом сходно 

члану 4. и 5. ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

 

Јавно предузеће или друго предузеће из члана 9. ове Одлуке коме је поверено 

одржавање сеоског водовода казниће се новчаном казном од 50.000,00-500.000,00 динара, 

ако не предузме неку од радњи из члана 10. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или 

другом правном лицу новчаном од 2.500,00-25.000,00 динара. 

Физичко лице које је оспособљено за одржавање водовода и коме је сходно члану 9. 

ове Одлуке поверено одржавање водовода и инвеститор водовода (сваки корисник посебно) 

ако не предузимају неку од радњи из члана 10. ове Одлуке, казниће се за прекршај новчаном 

казном од 2.500,00-25.000,00 динара. 

 

Члан 27. 

 

Уколико корисник водовода користи воду другачије него што је потрошња воде по 

становнику предвиђена техничком документацијом водовода казниће се за прекршај 

новчаном казном од 2.500,00-25.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузеће или друго правно лице као 

инвеститор водовода, новчаном казном од 50.000,00-500.000,00 динара. 

 

Члан 28. 

 

Сваки корисник водовода који сходно члану 20. ове Одлуке у периоду несташице 

воде користи воду за друге потребе сем за пиће казниће се новчаном казном од 2.500,00-

25.000,00 динара. 

Уколико и даље ово лице чини исти прекршај из става 1. овог члана, орган или лице 

које управља водоводом може покренути поступак пред надлежним органом за његово 

искључење са водоводне мреже. 

 

Члан 29. 

 

Ко се противно одредбама члана 22. ове Одлуке прикључи на сеоски водовод казниће се 

за прекршај новчаном казном: 

1. Предузеће или друго правно лице      новчаном казном од 50.000,00-500.000,00 динара, 

2. Физичко лице                                        новчаном казном од 2.500,00-25.000,00 динара. 
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Поред новчане казне,  водопривредни инспектор ће по захтеву инвеститора водовода или 

по службеној дужности искључити са водоводне мреже бесправно прикљученог корисника 

водовода.  

 

Члан 30. 

 

Инвеститор водовода ако прекрши  одредбе члана 23. ове Одлуке казниће се за 

прекршај: 

1. Предузеће или друго правно лице              новчаном казном  од 50.000,00-500.000,00 динара 

2.Физичко лице                                                 новчаном казном од 2.500,00-25.000,00 динара. 

 

 

Члан 31. 

 

Ко оштети, уништи или учини неупотребљивим водопривредни објекат – сеоски 

водовод казниће се за кривично дело затвором до пет година сходно члану 114. Закона о 

водама («Сл. гласник РС», бр. 46/91). 

 

 

VII Прелазне и завршне одредбе 

 

 

Члан 32. 

 

За постојеће сеоске водоводе, за које то до сада није учињено инвеститори су дужни 

склопити међусобни писмени Уговор о одржавању и искоришћавању водовода у року од 

годину дана, а који мора бити усклађен са одредбама ове Одлуке. 

Корисници водовода који у року наведеном у ставу 1. овог члана не потпишу горе 

наведени Уговор а и даље остану прикључени на водоводну мрежу, сматраће се да даље не 

желе бити корисници водовода и против њих ће се по захтеву других корисника или по 

службеној дужности покренути поступак за искључење од надлежних органа. 

 

Члан 33. 

 

По завршетку поступка за искључење корисника из става 2. члана 32. ове Одлуке, 

истима ће се извршити повраћај сразмерног дела средстава са којим су учествовали у 

изградњи водовода. Висина средстава за повраћај може се утврдити споразумом или у 

поступку код надлежног судског органа. 

 

Члан 34. 

 

У случају спорова који настану у спровођењу Уговора закључених сходно члану 4. 

ове Одлуке, надлежан је Основни суд у Лозници.  

 

Члан 35. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општим условима за 

искоришћавање и одржавање сеоских водовода на подручју општине Лозница («Сл.лист 

општине Лозница», бр. 4/94). 
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Члан 36. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

града Лознице». 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-5/10-14-4                                                                                        

Датум: 31. март 2010. године        

Л о з н и ц а                                                                                                                         

  

ПРЕДСЕДНИК   

СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

                                                                                                       Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 39. став 3.  Закона о комуналној полицији (''Службени гласник РС'' 

бр. 51/09),  чланова 40. и 84. Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр. 

19/08) Скупштина града Лознице, на 14. седници одржаној дана 31. марта 2010. године по 

претходно прибављеној сагласности министра за државну управу и локалну самоуправу, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

о униформи и ознакама комуналних полицајаца Града Лознице 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком прописује се изглед униформе и ознака на униформи комуналних 

полицајаца, начин ношења униформи и, с тим у вези, делови униформе, начин задужења, 

замене и раздужења униформи и време њиховог ношења. 

 Униформа комуналног полицајца, у смислу ове Одлуке, јесте службено обележје 

комуналног полицајца, састављено од прописаних делова и ознака. 

 

Члан 2. 

 

 Униформа комуналног полицајца је основна и додатна. 

 

II ОСНОВНА УНИФОРМА 

 

Члан 3. 

 

 Делови основне униформе комуналних полицајаца су: 

1) шапка; 

2) шешир за жене;  

3) панталоне зимске (мушког и женског кроја); 

4) панталоне летње (мушког и женског кроја); 

5) каиш; 

6) сукња (зимска и летња); 

7) кошуља дугих рукава (мушког и женског кроја); 

8) кошуља кратких рукава (мушког и женског кроја); 

9) мајица кратких рукава (мушког и женског кроја) ; 

10) мајица дугих рукава (мушког и женског кроја); 

11) мајица дугих рукава са крагном (мушког и женског кроја); 

12) џемпер (мушког и женског кроја); 

13) полувер (мушког и женског кроја) 

14) јакна зимска са капуљачом (мушког и женског кроја); 

15) јакна (мушког и женског кроја); 

16) чарапе (зимске и летње); 

17) кравата; 

18) ципеле полудубоке (мушке) / чизме (женске) 

19) ципеле плитке (мушке и женске); 

20) рукавице (мушке и женске); 

21) шал; 

22) кишни мантил. 
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Члан 4. 

 

 Делови основне униформе комуналног полицајца су следећег изгледа: 

  

 1) шапка je тегет боје, класичног облика, са брошем у облику грба Града Лознице на 

средини чеоног дела; 

 2) шешир je тегет боје, са брошем у облику грба Града Лознице на средини чеоног 

дела; 

 3) панталоне зимске (мушке и женске), израђене су од тканине тегет боје и 

класичног кроја, око појаса са потребним бројем држача за каиш ширине 50 mm, испод 

појаса, са урезаним џеповима с леве и десне стране и два џепа с патном на задњој страни који 

се закопчавају дугметом, са ногавицама без манжетни, ширине на доњем крају од 220 до 260 

mm на чијем предњем делу с унутрашње стране је причвршћена свилена постава, а на 

крајевима доњег дела ногавица с унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане) траком, са 

стране панталона постављају се ПДБ траке наранџасте боје, ширине у готовој обради 10 mm; 

 4) панталоне летње (мушке и женске), израђене су од лакше тканине тегет боје и 

истог су кроја као и панталоне зимске; 

 5) каиш је кожни, црне боје, на чијој шнали сребрне боје је угравиран грб Града 

Лознице; 

 6) сукња је израђена од тканине тегет боје, класичног кроја, дужине до колена, а 

закопчава се прикривеним патент затварачем и дугметом на појасу који са страна има убачен 

проштепан ластиш ширине 35 до 40mm колика је и ширина самог појаса, са страна сукње 

постављају се ПДБ траке наранџасте боје, с тим што је летња сукња израђена од лакше 

тканине; 

 7) кошуља дугих рукава израђена је од тканине светло плаве боје, закопчава се 

скривено пластичним дугмадима, крагна јој је класичног кроја, има два нашивена џепа с 

патном у висини груди који се скривено закопчавају, на десном рукаву у позицији рамена 

налази се чичак трака за полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак 

трака у облику подлоге за ознаку са грбом града Лознице, изнад горњег левог џепа налази се 

чичак трака за ознаку са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', изнад горњег десног џепа 

налази се чичак трака за ознаку ''ГРАД ЛОЗНИЦА'', а испод ње на патни џепа поставља се 

ознака презимена, идентификационог броја и положаја; 

 8) кошуља кратких рукава израђена је према опису под тачком 7) овог члана; 

 9) мајица кратких рукава је светло плаве боје класичног облика, израђена од сингла, 

с тим што је округли изрез око врата израђен од рендера, са паспул траком (од кепера или 

мешавине полиакрила и свиле) на задњем оковратном делу која служи као појачање, а на 

десном рукаву је наштампана полукружна ознака ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и ознака 

грба Града Лознице; 

 10) мајица дугих рукава је светло плаве боје класичног облика, прилагођена за 

ношење испод кошуље дугих рукава, израђена као мајица под тачком 9) овог члана с тим 

што је полукружна ознака ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и ознака грба Града Лознице 

наштампана на горњој левој страни мајице; 

 11) мајица дугих рукава са крагном на копчање и ојачањима испод крагне, израђена 

од сингла, светло плаве боје, а на десном рукаву је наштампана полукружна ознака 

''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод ознака грба Града Лознице, на горњој десној страни 

налази се ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'', а испод ње ознака презимена, идентификационог броја 

и положаја; 

 12) џемпер (мушки) је плетени (мешавина вуне, памука и полиакрила), светло плаве 

боје, с високим оковратником који с предње сране има патент затварач дужине 200 mm, на 

раменима и лактовима је ојачан траком исте боје, с тим што се руб џемпера и рукава 

завршава ранфлом (рендер у преплетају 40x40 mm) исте боје, на десном рукаву у позицији 

рамена налази се чичак трака за полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод 
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чичак трака у облику подлогe за ознаку са грбом Града Лознице; на горњој десној страни 

налази се ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'', а испод ње ознака презимена, идентификационог броја 

и положаја; 

 - џемпер (женски) је плетени (мешавина вуне, памука и полиакрила), класичан, 

светло плаве боје са шал крагном и високим рендерима у преплетају 40x40 mm, око појаса и 

рукава, на десном рукаву у позицији рамена налази се чичак трака за полукружну ознаку 

''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак трака у облику подлогe за ознаку са грбом 

Града Лознице; на горњој десној страни налази се ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'', а испод ње 

ознака презимена, идентификационог броја и положаја; 

 13) пуловер (мушки и женски) је светло плаве боје са плетеним рендрерима, у 

преплетају 40x40 mm (комбинација 2 боје – основна боја је боја пуловера, по средини је 

тамнија, тегет боја, иста као и боја униформе); на левој страни налази чичак трака за 

полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', а испод ње се поставља ознака ''ГРАД 

ЛОЗНИЦА'', 

 14) јакна зимска (мушка) израђена је од gore-texa тегет боје, са прикривеним 

копчањем дубл-зип затварачем (са два покретача), на предњој страни изнад груди је сечена, 

преко сеченог дела нашивена је патна са нитнама која је део прикривеног џепа чије се 

контуре наглашавају штепом; доњи џепови садрже џеп у џепу са приступом с горње стране 

испод патне и са стране а копча се дугметом или нитном; рукави су сечени, са стране се 

копчају прикривеним зип затварачем дужине 120 mm са штепаном позицијом где се налази 

зип и имају појачање правоугаоног облика од половине рамена до половине лакта;  капуљача 

се може скидати, а причвршћује се зип затварачем на јакну; на крагну се дугмићима кача 

меланжирано уметно крзно чије позиције дугмади су изнутра поређане на јакни; цела јакна је 

штепана; са унутрашњих страна јакне налазе се гајке на којима се налазе или чичак траке или 

нитне или рупице уз помоћ којих ће се моћи спојити уложак са самом јакном; на десном 

рукаву у позицији рамена налази се чичак трака за полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак траку у облику подлоге за ознаку са грбом града Лознице, изнад 

горњег левог џепа налази се чичак трака за ознаку са натписом ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА'', а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака презимена, идентификационог броја и 

положаја носе се изнад горњег десног џепа једна испод друге; 

  - јакна зимска (женска) израђена је од gore-texa тегет боје, копча се широким дубл-

зип затварачем (са два покретача) боје исте као и боја јакне; у висини груди су два 

прикривена џепа чије се контуре наглашавају штепом а затварају се зип затварачем; испод 

горњих џепова а изнад појаса су хоризонтални паспул џепови испод којих се налазе зип 

затварачи; рукави су сечени, са стране се копчају прикривеним зип затварачем дужине 120 

mm са штепаном позицијом где се налази зип; крагна је висока, а на задњем, спољшњем делу 

јакне налазе се позиције дугмади или нитни; капуљача је иштепана и може се скидати  а 

причвршћује се дугмадима или нитнама на јакну; капа садржи и додатак од крзна који се 

причвршћује нитнама; јакна је благо струкирана на леђном делу; позиција појаса је спуштена 

испод струка тако да належе на кукове; сечена је преко леђа и испод леђа где је јакна 

укројена; испод струка на куковима прикопчане су дугметом или нитном гајке за фино 

обрађен, иштепан појас на коме  су нитне у функцији рупа и шнала; на леђном делу налази се 

метална гајка; са унутрашњих страна јакне налазе се гајке на којима се налазе или чичак 

траке или нитне или рупице уз помоћ којих ће се моћи спојити уложак са самом јакном; на 

десном рукаву у позицији рамена налази се чичак трака за полукружну ознаку 

''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак трака у облику подлоге за ознаку са грбом града 

Лознице; ознака са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' носи се изнад горњег левог џепа, 

а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака презимена, идентификационог броја и положаја носе се 

изнад горњег десног џепа једна испод друге; 

 15) мушка јакна (ветровка) је израђена од gore-texa тегет боје, закопчава се 

широким зип затварачем у боји истој као и боја јакне; на крају рукава и дну јакне налазе се 

рендери широког плетива диманзија 40x40mm oд мешавине памука, вуне и полиакрила; на 
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грудном делу апликовани су џепови, а доњи џепови одговарају опису доњих џепова из тачке 

14.; на десном рукаву на рамену нашивен је џеп правоугаоног облика који се затвара чичком 

а са стране има три ваздушне рупе које могу бити вез или нитне; крагна је класична а око 

врата се налази појачана трака (наранџасте боје); капуљача се скида а причвршћује се зипом 

на јакну; на десном рукаву у позицији рамена налази се чичак трака за полукружну ознаку 

''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' чичак трака у облику подлогe за ознаку  са грбом Града 

Лознице, ознака са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' носи се на горњој левој страни, а 

ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака презимена, идентификационог броја и положаја носе се 

на  горњој десној страни јакне једна испод друге; 

 - женска јакна (ветровка) је израђена од gore-texa тегет боје, закопчава се 

прикривено зип затварачем и преко дугмадима са гајкама; има високу крагну око које се 

налази зип на који се капуљача кача, као и капуљачу која се скида и прикачује на јакну зип 

затварачем; на крају јакне налазе се рендери широког плетива диманзија 40x40mm oд 

мешавине памука, вуне и полиакрила; џепови су класичног облика са заобљеним ивицама 

који са стране имају две ваздушне, сребрне, металне нитне и са патнама које се копчају 

дугмадима; рукави су сечени напред и назад и имају овални џеп у виду апликације са три 

ваздушне, металне нитне и кратким зип затварачем; на леђној страни јакна има укројене 

фалте ухваћене ринглицама на горњем и доњем делу; на десном рукаву у позицији рамена 

налази се чичак трака за полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' чичак трака у 

облику подлогe за ознаку  са грбом Града Лознице, ознака са натписом ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА'' носи се на горњој левој страни, а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака 

презимена, идентификационог броја и положаја носе се на  горњој десној страни јакне једна 

испод друге; 

 16) чарапе (зимске и летње) су памучне, црне боје; 

 17) кравата је класичног кроја наранџасте боје; 

 18) ципеле полудубоке, израђене су од хидрофобиране коже црне боје с гуменим 

ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у потпуности затвара, језик и 

крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон ципеле су спојени лепљењем; 

 - чизме (женске) су кожне црне боје, изнутра су постављене крзном и имају гумени 

ђон; 

 19) ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на везивање кожним пертлама, 

израђене од хидрофобиране коже, а горњи део ципеле је са спољашње стране пришивен за 

ђон ципеле; 

 20) рукавице су сребрно-сиве боје, кожне са прстима, а на горњем делу имају цвик 

(граничник који се подешава на основу ширине руке) и каиш, с тим што су женске рукавице 

дуже; 

 21) шал је наранџасте боје од мешавине вискозе и памука; 

 22) кишни мантил је тегет боје с капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе 

стране закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је тунел с траком за затезање, 

у позицији десног рамена налази се полукружна ознака ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и 

испод ознака са грбом Града Лознице, ознака са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' 

носи се на горњој левој страни, а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака презимена, 

идентификационог броја и положаја носе се на  горњој десној страни мантила једна испод 

друге. 

 

III ДОДАТНА УНИФОРМА 

 

Члан 5. 

 

 Делови додатне униформе комуналних полицајаца који обављају одређене послове 

остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, као и 

друге послове одређене прописима града у вези са саобраћајем, су: 
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 1) бела навлака за шапку; 

 2) бело нарукавље; 

 3) рефлектујуће нарукавље; 

 4) беле рукавице; 

 5) рефлектујући прслук; 

 6) држач за моторолу/телефон. 

Члан 6. 

 

 Делови додатне униформе комуналних полицајаца који обављају послове из члана 5. 

ове Одлуке су следећег изгледа: 

 

1) бела навлака за шапку израђена је од лагане тканине и облика прилагођеног за 

навлачење на шапку; 

2) бело нарукавље израђено је од лагане тканине и облика прилагођеног за навлачење 

на оба рукава униформе; 

3) рефлектујуће нарукавље израђено је од лагане тканине на коју су по дужини 

пришивене траке од рефлектујућег материјала, а облика су прилагођеног за навлачење на оба 

рукава униформе; 

4) беле рукавице израђене су од лаганог материјала и класичног су кроја са прстима; 

5) рефлектујући прслук израђен је од лаганог материјала јарке наранџасте боје с 

нашивеним рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим натписом беле боје 

''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' на леђима, с тим што је кројем прилагођен за ношење на 

основној униформи комуналног полицајца. 

6) држач за телефон израђен је од коже и носи се око рукава. 

 

 

 

IV ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ 

 

Члан 7. 

 

 Комунални полицајци задужују и носе униформу на основу налога начелника 

Одељења комуналне полиције или лица које он овласти. 

 

Члан 8. 

 

 Лице које се прими у службу за обављање послова комуналног полицајца или се 

распореди на радно место комуналног полицајца задужује основну униформу комуналног 

полицајца. 

 Лице које изгуби својство комуналног полицајца дужно је да врати све делове основне 

и додатне униформе којима рок трајања није истекао и ознаке на униформи. 

 

Члан 9. 

 

Делови основне и додатне униформе задужују се у следећој количини и с роковима 

употребе појединих делова, и то: 

 

1) шапка, 1 ком.,  2 годинe; 

2) шешир, 1 ком, 2 годинe;  

3) панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 2 године; 
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4) панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 2 године; 

5) каиш, 1 ком., 5 година; 

6) сукња (зимска, летња), по 2 ком, 2 године; 

7) кошуља дугих рукава, 2 ком, 1 година; 

8) кошуља кратких рукава, 2 ком, 1 година; 

9) мајица кратких рукава, 2 ком, 1 година; 

10) мајица дугих рукава, 2 ком, 1 година; 

11) мајица дугих рукава са крагном; 2 ком, 1 година; 

12) џемпер, 1 ком, 2 године; 

13) пуловер, 1 ком. 2 године; 

14) јакна зимска, 1 ком, 3 године; 

15) јакна (ветровка), 1 ком, 3 године; 

16) чарапе зимске и летње, по 5  пари, 1 година; 

17) кравата, 1 ком, 2 године; 

18) ципеле полудубоке (мушке) / чизме (женске), 1 пар, 2 године; 

19) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 година; 

20) рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 године;  

21) шал, 1 ком, 4 године; 

22) кишни мантил, 1 ком, 5 година; 

23) бела навлака за шапку, 2 ком, 1 година; 

24) бело нарукавље, 2 пара, 1 година; 

25) рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 година; 

26) беле рукавице, 2 пара, 1 година; 

27) рефлектујући прслук, 1 ком, 1 година; 

28) држач за телефон, 1 ком, 5 година.  

 

Члан 10. 

 

Приликом првог задужења униформе, односно приликом прве набавке делова 

униформе, комуналном полицајцу отвара се лични картон задужења.  

 

Члан 11. 

 

Делови основне и додатне униформе који су оштећени или уништени приликом 

вршења службе или у вези са вршењем службе замењују се на основу захтева непосредно 

надређеног комуналног полицајца, односно руководиоца.  

У случају из става 1. овог члана комунални полицајац приликом замене враћа 

дотрајали део униформе са ознакама.  

 

 

V ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 

 

 

Члан 12. 

 

 Начелник Одељења комуналне полиције, зависно од годишњег доба и временских 

услова, одређује период ношења зимске и летње униформе.  
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Члан 13. 
 

Комунални полицајац не сме носити униформу или делове униформе са ознакама за 

време коришћења годишњег одмора, боловања, удаљења са дужности, као учесник јавног 

окупљања и у другим случајевима кад је ван службе.  

 

Члан 14. 

 

Униформа се мора стално одржавати, носити и држати у чистом и уредном стању.  

Униформа се не сме отуђивати. 

Припаднику комуналне полиције није дозвољено да мења боју и крој појединих 

делова униформе. 

 

VI ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 

 

Члан 15. 

 

Комунални полицајац носи ознаке на униформи и то: 

 

- полукружну ознаку са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', 

- ознаку са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', 

- ознаку са натписом ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' 

- ознаку са грбом Града Лознице, 

- ознаку презимена, идентификационог броја и положаја под којим се подразумева 

назив радног места. 

 

 

Члан 16. 

 

Ознака са натписом "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА" је полукружног облика димензија у 

готовом облику 80x25 mm и представља подлогу сребрне боје (филц) на којој су рубови 

обрађени тегет везом у истој боји као и боја униформе, слова су везена пуним везом тегет 

боје (исте као и боја униформе) док се унутар филца у пуном везу ради попуњавање у 

размаку од 10 mm од саме ивице у наранџастој боји; апликација ознаке врши се дебљим 

наранџастим концем у виду широког штепа како би се употпунила композиција саме ознаке.  

Ознака са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' је правоугаоног облика са 

заобљеним ивицама димензија у готовом облику  80x25 mm и представља подлогу 

наранџасте боје (филц) где су ивице тегет боје, а слова су ширим дебљим везом извезена 

концем сребрне боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на десном 

рукаву у висини рамена униформе, изнад ознаке грба Града Лознице. 

 Ознака из става 2. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на горњем 

левом делу униформе. 

 

Члан 17. 

 

Ознака са натписом "ГРАД ЛОЗНИЦА" и грбом Града је правоугаоног облика са 

заобљеним крајевима сребрне боје, димензија у готовом облику  80x25 mm на којој су 

контурe, слова и грб попуњени тегет бојом (истом као и боја униформе). 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на горњој 

десној страни униформе. 
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Члан 18. 

 

Ознака са грбом града Лознице састоји се од подлоге, која прати облик грба Града, 

димензија 80x80 mm, сребрносиве боје, ширих спољашњих контура тегет  боје и ужих 

унутрашњих контура наранџасте боје, на којој је у средини пуним везом извезен грб Града у 

тегет боји, а апликација се врши широким везом наранџасте боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на десном 

рукаву у позицији рамена испод полукружне ознаке са натписом ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА''. 

Члан 19. 

 

 На шапки и шеширу, на средини чеоног дела носи се сребрни брош на којем је 

угравиран грб Града Лознице, димензија 80x80 mm. 

 

Члан 20. 

 

Ознака презимена, идентификационог броја и положаја је плочица у облику 

правоугаоника димензија 60x25 mm сребрне боје на којој је црним словима у првом реду 

исписан идентификациони број и положај (НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШЕФ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, односно КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ), а у другом реду 

исписано његово презиме. 

Ознака из става 1. овог члана носи се испод ознаке из члана 17. ове Одлуке, 

симетрично и паралелно постављена у односу на њу.  

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 21. 

 

Поред униформи и ознака прописаних овом Одлуком комуналним полицајцима, када 

то захтевају услови рада и прописи о безбедности и здрављу на раду, обезбеђују се и други 

делови одеће (заштитна пододела и сл.) који не представљају њихову униформу у смислу ове 

Одлуке. 

Члан 22. 

 

Скице униформи и ознака на униформи комуналних полицајаца одштампане су у 

прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део. 

 

Члан 23. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Града Лознице''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-5/10-14-5 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                        Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 41. став 3. Закона о комуналној полицији (''Службени гласник РС'', 

бр. 51/2009) и чланова 40. и 84. Статута града Лознице, (''Службени лист града Лознице'' бр. 

19/08) Скупштина града Лознице, на 14. седници одржаној дана 31. марта 2010. године по 

претходно прибављеној сагласности министра за државну управу и локалну самоуправу, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о боји и начину означавања возила и 

пловила и опреми комуналне полиције 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се боја и начин означавања возила и пловила комуналне 

полиције, опрема возила и друга опрема коју користе комунални полицајци. 

 

Члан 2. 

 

 Возила и пловила, у смислу ове Одлуке, јесу службена моторна возила и пловила, 

прописно обојена, означена и опремљена за одржавање комуналног реда и обављање других 

послова из делокруга комуналне полиције. 

 

 

II БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА 

 

Члан 3. 

 

 Основна боја возила комуналне полиције је плаве боје. 

 Основна боја пловила комуналне полиције је плаве боје. 

 

  

Члан 4. 

 

 Поред основне боје, уздуж бочних страница возила комуналне полиције је трака 

сребрне боје, оивичена ужим тракама наранџасте боје. 

 

  

Члан 5. 

 

 Ознаке возила комуналне полиције чини: 

  

 

1) по један цртеж или налепница са цртежом грба Града Лознице висине најмање 350 

mm на поклопцу мотора, као и на задњој страни возила изнад регистарске таблице 

одговарајуће величине; 

 2) натпис ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' исписан словима плаве боје на сребрном делу 

траке из члана 4. ове Одлуке; 



 

243 

 3) натпис ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' исписан словима плаве боје на сребрној подлози на 

поклопцу мотора возила изнад цртежа грба Града. 

 Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако да рефлектују светлост. 

 

  

Члан 6. 

 

 Цртежом или налепницом са цртежом грба Града Лознице и натписом 

''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' на одговарајући начин означавају се и 

пловила комуналне полиције. 

 

 

III ОПРЕМА ВОЗИЛА 

 

Члан 7. 

 

 Опрему возила комуналне полиције чини: 

1) светлосна сигнализација уграђена на највишем делу возила у складу са прописима 

о безбедности саобраћаја на путевима, која се састоји од једног или два жута ротациона 

светла или од два извора трепћућег светла жуте боје интегрисана у кровну конзолу на којој 

се са предње и задње стране налази натпис ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и која може бити 

опремљена и уређајем с могућношћу исписивања наређења; 

 2) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих висина с 

микрофонском комбинацијом; 

 3) уграђен колски радио уређај за пријем и предају на френквенцијама које користи 

комунална полиција. 

 

Члан 8. 

 

 Возила комуналне полиције, поред опреме утврђене овом Одлуком, морају имати 

опрему одређену прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а могу имати и додатну 

опрему и уређаје сагласно њиховој намени. 

 

 

IV ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА 

 

Члан 9. 

 

 Опрема комуналних полицајаца, у смислу ове Одлуке, јесте опрема за обављање 

послова из надлежности комуналне полиције (у даљем тексту: комунално-полицијска 

опрема) и опрема која је потребна за успостављање информатичко – комуникацијске 

повезаности (у даљем тексту: пратећа опрема). 

 

Члан 10. 

 

 Поред униформе и средстава принуде, односно службене палице и средстава за 

везивање, комунално-полицијску опрему чине: 

 

 1) таблице ''стоп комунална полиција''; 

 2) пиштаљке; 

 3) батеријске лампе; 

 4) фото-видео опрема; 
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 5) уређаји за аудио и видео дигитално снимање, обраду и чување података; 

 6) детектори метала – ручни, за надзор проласка лица и за преглед терена; 

 7) лични дозиметри за мерење јонизујућих зрачења; 

 8) двогледи; 

            9) уређаји за детекцију присуства угљендиоксида; 

          10) електронски ласерски уређаји за мерење удаљености; 

          11) GPS ручни електронски уређај за оријентацију и навигацију. 

 Начелник Одељења комуналне полиције може наложити да се изврши набавка и друге 

опреме, уколико оцени да је она неопходна за обављање послова из делокруга комуналне 

полиције. 

 

Члан 11. 

 

 Пратећу опрему комуналне полиције чине: 

 1) радио уређаји и њихови додаци; 

 2) рачунарски системи са опремом, мрежна опрема и припадајући комуникацијски 

уређаји и сигурносни системи са одговарајућим хардверским и софтверским компонентама; 

 3) опрема за заштиту података, као и друга неопходна пратећа опрема која се може 

набавити, односно задужити под условима и на начин из члана 10. став 2. ове Одлуке. 

 

Члан 12. 

 

 Опрему из чл. 10. и 11. ове Одлуке, по налогу начелника Одељења комуналне 

полиције, задужују организационе јединице комуналне полиције, а могу је задужити и 

комунални полицајци лично. 

 

Члан 13. 

 

 Комунална полиција води евиденцију о задужењу опремом организационих јединица 

и личном задужењу опремом комуналних полицајаца, у складу са прописима о материјално-

финансијском пословању. 

 Подаци из евиденције из става 1. овог члана и документи који садрже податке о 

задужењу опремом означавају се на прописан начин ознаком тајности. 

 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Града Лознице.'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-5/10-14-6 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                             Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'', бр. 62/2006 ), Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(''Службени гласник РС'', бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07 и 20/09) и члана 40. 

и 84. Статута града Лознице ("Службени лист града Лознице", бр. 19/2008), Скупштина града 

Лознице, на 14. седници одржаној 31. марта 2010. године,  донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 

на територији  Града  Лознице 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији Града Лознице (''Сл. лист 

града Лознице'', бр. 3/10) у делу: ТАБЕЛА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ - 

Тарифни број 1., тачка IV на осталим местима додаје се алинеја која гласи:  

  

''-  за постављање забавних паркова за децу 

     и других објеката забавног садржаја                                                                               2,00''. 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу града 

Лознице''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-5/10-14-7 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                           Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 46. а у вези са чланом 215. став 2. и чланом 216. став 5. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС''. бр. 72/09),  члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са 

чланом 66. став 3.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС''. бр. 129/07) и члана 40. 

став 1. тачка 7. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08), Скупштина 

града Лознице на 14. седници одржаној 31. марта 2010. године,  донела је 
 

 

                                                                              О Д Л У К У 

                                                    о изради Плана генералне регулације 

                                                      за  насељено место  Бања Ковиљача 

 

 

Члан 1. 
 

Овом  Одлуком  приступа се изради Плана генералне регулације  за насељено место 

Бања Ковиљача (у даљем тексту: План).  
 

Члан 2. 
 

Циљ израде Плана за насељено место Бања Ковиљача је одређивање смерница за 

развој делатности и намену површина, као и услова за одрживи и равномерни развој, 

односно искоришћавање потенцијала које територија насељеног места Бања Ковиљача нуди, 

а у циљу просторног уређења насељеног места са основном регулацијом и правилима 

градње. 
 

      

Члан 3. 
 

Границу планског подручја обухваћеног Планом представља цело грађевинско 

подручје за насељено место Бања Ковиљача. 
 

                                                               

Члан 4. 
 

          План  садржи нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине и зоне; 

3) претежну намену земљишта по зонама и целинама; 

4) регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда 

плана детаљне регулације; 

5) нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) 

за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру; 

7) вертикалну регулацију; 

8) правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 

9) зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације; 

10) локације за које се ради урбанистички пројекат; 

11) рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном 

градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или 

извођење радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана; 

12) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
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13) инжењерско-геолошке услове; 

14) мере енергетске ефикасности изградње; 

15) графички део. 
        

 

           План  за насељено место Бања Ковиљача, садржаваће текстуални и графички део и 

обавезне прилоге, а биће израђен у аналогном и дигиталном облику и биће доступан на 

интернет презентацији града Лознице. 
 

                                                                                   Члан 5.   

          

           Рок за доношење Плана је шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
                                                                              

Члан 6. 
 

           Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета града Лознице или из других извора 

у складу са законом.  
 

                                                                                     Члан 7. 
           

            Стручни део израде Плана поверен је ЈП ''Урбоплан'' из Лознице. 
 

                                                                                    Члан 8. 
 

            Саставни део ове Одлуке је и Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја 

на животну средину.  
 

                                                                                     Члан 9. 
 

             Нацрт Плана биће након стручне контроле изложен на јавни увид у просторијама 

Одељења за планирање и изградњу градске управе града Лознице, а излагање нацрта Плана 

на јавни увид, биће оглашено у дневном и локалном листу и трајаће 30 дана од дана 

оглашавања. 

 

                                                                                      Члан 10. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града 

Лознице.'' 
 

                                                     СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦE 
                                                                   

                                             

Број: 06-5/10-14-8  

Датум: 31 март 2010. године                        

Л о з н и ц а   

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

                                                                                                                               Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 46. а у вези са чланом 215. став 2 и чланом 216. став 5. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09),  члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са 

чланом 66. став 3.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) и члана 40. 

став 1. тачка 7. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице''. бр. 19/08), Скупштина 

града Лознице на 14. седници одржаној 31. марта 2010. године,  донела је 
 

 

О Д Л У К У 

о изради Плана генералне регулације 

за  насељено место Лешница 
 

 

Члан 1. 
 

       Овом  Одлуком  приступа се изради Плана генералне регулације  за насељено место 

Лешница (у даљем тексту: План).  
 

Члан 2. 
 

           Циљ израде Плана за насељено место Лешница је одређивање смерница за развој 

делатности и намену површина, као и услова за одрживи и равномерни развој, односно 

искоришћавање потенцијала које територија насељеног места Лешнице нуди, а у циљу 

просторног уређења насељеног места са основном регулацијом и правилима градње. 
 

      

Члан 3. 
 

           Границу планског подручја обухваћеног Планом представља цело грађевинско 

подручје за насељено место Лешница. 
 

                                                               

Члан 4. 
 

          План  садржи нарочито: 

10) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

11) поделу простора на посебне целине и зоне; 

12) претежну намену земљишта по зонама и целинама; 

13) регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда 

плана детаљне регулације; 

14) нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) 

за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 

15) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру; 

16) вертикалну регулацију; 

17) правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 

18) зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације; 

10) локације за које се ради урбанистички пројекат; 

11) рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном 

градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или 

извођење радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана; 

12) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 

13) инжењерско-геолошке услове; 
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14) мере енергетске ефикасности изградње; 

15) графички део. 
              

        

           План  за насељено место Лешница, садржаваће текстуални и графички део и обавезне 

прилоге, а биће израђен у аналогном и дигиталном облику и биће доступан на интернет 

презентацији града Лознице. 

 

                                                                                   Члан 5.   

          

           Рок за доношење Плана је девет месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
                                                                             

                                                                                   Члан 6. 
 

           Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета града Лознице или из других извора 

у складу са законом.  
                                                                                                                  

                                                                                     Члан 7. 
           

           Стручни део израде Плана поверен је ЈП ''Урбоплан'' из Лознице. 

 

                                                                                    Члан 8. 
 

            Саставни део ове Одлуке је и Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја 

на животну средину.  
 

                                                                                     Члан 9. 
 

             Нацрт Плана биће након стручне контроле изложен на јавни увид у просторијама 

Одељења за планирање и изградњу градске управе града Лознице, а излагање нацрта Плана 

на јавни увид, биће оглашено у дневном и локалном листу и трајаће 30 дана од дана 

оглашавања. 

 

                                                                                     Члан 10. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града 

Лознице.'' 

 

                                                     СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦE 
                                                                   

                                            

Број: 06-5/10-14-9                         

Датум: 31. март 2010. године                        

Л о з н и ц а     

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

                                                                                                                  Јован Тодоровић, с.р. 
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 На основу члана 20. тачка 28. и 30. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС, 

бр.129/07) и члана 22. Статута града Лознице (''Службени лист Града Лознице'', бр. 19/08) 

Скупштина Града Лознице, на 14. седници одржаној дана 31. марта 2010. године, донела је  

 

 

 О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о оснивању  

Фонда за развој пољопривреде Града Лознице 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању Фонда за развој пољопривреде Града Лознице (''Сл. лист града 

Лознице'', бр. 21/08) члан 14. мења се и гласи: ''Средства Фонда обезбеђена из буџета Града 

Лознице одобравају се бескаматно''. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 15. речи: ''отплате кредита'' замењују се речима: ''враћања средстава''. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Лознице''. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број:  06-5/10-14-10 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                       Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 18. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде Града Лознице 

(''Сл .лист Града Лознице'', бр.21/08) и члана 40. и 84. Статута града Лознице  (''Сл. лист 

града Лознице'', бр.19/08), Скупштина града Лознице на 14. седници одржаној дана  31. марта 

2010. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

 о давању сагласности на  Програм рада Фонда за развој пољопривреде Града 

Лознице за 2010. годину 

 

 

1. Даје се сагласност  на  Програм рада Фонда за развој пољопривреде Града Лознице 

за 2010. годину, који је  донео  Управни одбор Фонда за развој пољопривреде Града Лознице  

на седници  од 10.02.2010. године. 

 

 

2. Одлуку објавити у ''Службеном листу града Лознице''.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-5/10-14-11 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а    

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                               Јован Тодоровић, с.р. 
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ГРАД ЛОЗНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П Л А Н 
 

МЕРА И РАДОВА ЗА ЗАШТИТУ  ОД ПОПЛАВА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лозница, март 2010.  године 
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 На основу члана 30.став 2. Закона о водама ( "Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/93 

и 54/96) , чл. 20.тачка19.  Закона о локалној самоуправи, ( "Сл. гласник РС", бр. 129/2007) и 

члана 15. став1. тачка 20. Статута града Лознице ( "Сл. лист града Лознице" бр. 19/2008) , 

Скупштина града Лознице на 14. седници одржаној дана 31. марта 2010. године, донела је 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
мера и радова за заштиту од поплава 

на територији града Лознице 

 

 

I  УВОД  
 

Подручје града Лознице простире се у западном делу Републике Србије и захвата 

површину од 612 км
2
 са 54 насељена места. На западној страни границу града чини река  

Дрина, са северне и источне стране је територија града Шапца, са југозападне територија 

општине Мали Зворник а са јужне територорија општине Крупањ.  

Подручје града Лознице спада у подручја где су нарочито изражени ниско 

брежуљкасти (100 до 200 м. н.в.) и средње брежуљкасти терени ( 200 до 300 м. н.в.) укупне 

територије.  

Ниско брежуљкасти захватају 49 % укупне територије а брежуљкасти 31%. Вискоко 

брежуљкасти (300 до 400 м н.в.) чини 10%, брдовито брежуљкасти (400 до 500 м. н.в.) чини 4 

%, брдовити терен (преко 500 м. н. в.) чини 4% а равничарски  (до 100 м. н. в.) чини 2 % 

укупне територијеграда. Највиша тачка има квоту 779 м. ( Црни врх) и налази се на планини 

Гучево, док је најнижа 98 м. и налази се на крајњем северу града покрива приобални појас 

реке Дрине. У погледу рељефа могу се издвојити три морфолошки изразите целине: 

- на југозападу подручје Подрињских планина испресецано бројним планинским 

токовима изнад којих се дижу стрме долинске стене а чине га планине Гучево и Борања;  

- на североистоку подручје брежуљкастих узвишења чини га планина Цер са Иверком 

која представља карактеристично хортс узвишење, испресецано је водотоцима који отичу 

Лешничком реком и реком Јадар;  

- остали део са равничарским и валовито брежуљкастим теренима чини долина реке 

Дрине и њених притока.  

 На подручју града  налази се већи број типова земљишта који се међусобно разликују 

по морфолошким, физичким и хемијским и производним особинама. Распрострањена 

земљишта на овом подручју припадају разделу аутоморфних земљишта око 28% и 

хидроморфних 72%. Групу аутоморфних земљишта чине еутрични комбисол-гајњача 

заступљен на око 1.000 ха, еутрични комбисол у лесивирању заступљен на 810 ха, калко 

комбисол - смеђе земљиште на кречњаку распострањено на 13.400 ха и дистрични комбисол 

- смеђе скерлетоидно земљиште заступљено на 1.950 ха. У групу хидроморфних земљишта 

спада флувисол иловасти- алувијум иловасти на 10.460 ха, флувисол песковити - алувијум 

песковити на 910 ха, псеудоглеј на 22.566 ха и параподзоласто земљиште са скерлетом на око 

10.125 ха.  

 На подручју града урађена је комасација на површини од 6.672 ха. Комасационо 

подручје обухвата 13 насеља. У оквиру комасације створени су услови за спровођење 
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хидротехничких мелиорација изградњом каналске мреже у дужини од 31.165 м. (до сада 

реализовано 16.167 м канала).   

 

 

II  ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ 
 

 
 На подручју града Лознице обзиром да је брдски и планински део подручја заступљен 

са око 30.078 ха а што представља 49 % од укупне површине као и да су водотоци на 

подручју углавном бујичног карактера ерозија земљишта је мање или више присутна на свим 

речним сливовима. Општа карактеристика за све реке на подручју града Лознице су велика 

кривудавост и обраслост корита, велики број природних и вештачких препрека унутар 

корита, неуједначени падови корита, недовољни отвори мостова и пропуста, брза 

концентрација бујичних вода са сливова до река. За време већих киша или отапања снега 

долази до брзог дотицања вода са сливног подручја до одвоника - река те воде не може да 

прими у своје корито, већ се изливају и плаве околно плодно пољопривредно земљиште. Под 

удар ових вода долазе и саобраћајнице, сеоска  газдинства, насеља, индустријска постројења 

и др.  

 Развој ерозионих процеса и појава бујичних токова условљен је заступљеношћу 

геолошких формација, које по свом карактеру и природи нарочито погодују том развоју. Те 

геолошке формације су следеће: 

 - кристаласти шкриљци палеозоика који су познати носиоци тешких дубинских 

процеса ерозије, урвинских промена, клизишта и одрона. То је нарочито случај када се ради 

о формацији филита и микашиста. Ове формације заступљене су на југозападним деловима 

подручја града. Дубински процеси ерозије најтежег типа присутни су код формације 

дацитно-андезитних туфова и гранодиоритских гнусева а којих такодје има на подручју и то 

првих на југозападним деловима а других на обронцима планине Цер. И на теренима 

неогенских формација могу да се запазе одрони и клизишта али такве урвинске појаве имају 

претежно локални карактер. У кредним формацијама су првенствено процеси везани за карст 

и карстне појаве па бујични токови имају карактер спирњача. Узимајући у обзир наведено 

стање у погледу распрострањености геолошких формација може се закључити да је 

третирано подручје са геолошке-топографске стране прилично шаролико и да услед 

присуства геолошких творевина неотпорних на ерозију треба очекивати  после сваке олујне 

кише или наглог отапања снега формирање великог броја бујичних токова са знатним 

количинама бујичног наноса. Делови града Лознице могу бити у већој или мањој мери 

угрожени од поплава што изискује потребу да се организовано предузму мере и активности 

на благовременом спречавању штета на имовини и објектима односно да се предузему мере  

заштите и спасавања људи и имовине у поплављеним подручјима. 

 
ЧОКЕШИНСКА РЕКА 

 

 Чокешинска река протиче кроз сва насеља  месне заједнице Чокешина, прикупља воду 

са обронака Цера  и уводи у корито церског ободног канала. Корито реке је смањене 

пропусне моћи због велике количине наноса, отпада који се баца од стране мештана  и  

помоћних објеката (штале, свињци и др.) који се налазе уз корито реке а чији се продукти 

спирају у реку. Поред тога корито је обрасло бројним растињем (жбуње, стабла, дрвеће и 

др.). Због свега напред набројаног након већих падавина долази до излива реке и плављења 

околног пољопривредног земљишта  и помоћних објеката, река подрива и оштећује 

регионални пут Црна Бара - Прњавор - Чокешина. Стамбени објекти до сада нису били 

плављени. У случају наиласка већег поплавног таласа потребно је евакуисати стоку и 

материјална добра.  
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РЕКА ДРИНА 

 

 Главни реципијента за све реке и потоке ( сем Чокешинске реке )  са подручја града 

Лознице је река Дрина. Одбрана од  поплава реке Дрине регулисана је Општим планом за 

одбрану од поплава које доноси Влада Републике Србије и Оперативним  планом одбране од 

поплава којим Министарство надлежно за послове водопривреде регулише задатке свих 

учесника у одбрани од поплава. Поменутим Оперативним планом  под шифром деонице 

С.6.1.обухваћена је река Дрина са притокама – десна обала Дрине у зони Лознице и Бање 

Ковиљаче (35,64км) и то: 

 

1. Регулисано корито и десни насип уз реку Штиру узводно од ушћа у Дрину, 4,49км 

2. Обилазни пут око Лознице уз Дрину, 1,50км 

3. Регулисано корито и леви насип уз реку Штиру узводно од ушћа у Дрину, 4,49км 

4. Обилазни пут око Лознице уз Дрину, 4,42км са притоком Трбушница (обострани насипи 

2х 3,20км), укупно 10,82км 

5. Десни насип уз Дрину у зони Бање Ковиљаче, 4,50км са притокама Симића потоком 

(регулисано корито и обострани насипи 2,32км) и Циганским потоком (регулисано корито и 

обострани насипи 1,4км, укупно8,22км 

6. Регулисано корито реке Жеравије кроз Лозницу (Клупци), 3,25км са притоком Болнички 

поток (регулисано корито 2,87км)    

 

 

 Услед обилних падавина и испуштањем великих вода из Зворничког језера преко 

хидроелектране Мали Зворник може доћи до изливања и потапања површина  низводно од 

брањеног подручја обухваћеног Оперативним планом. Угрожене би биле месне заједнице 

Л.Шор, Јелав, В. Лешница и Ново Село. На подручју месне заједнице Ново Село  река Дрина 

прихвата и воде реке Јадар. Ушће реке Јадар у Дрину није регулисано. При изливању Дрине 

и Јадра дошло би  до плављења на подрчју Ново Село и В. Лешница пољопривредних 

парцела . Приобални део није насељен тако да нема могућности плављења насеља. У 

приобаљу на подручју МЗ Јелав и Л.Шор  има неколико викенд кућа које су такође угрожене. 

Становници БиХ који су такође у приобаљу до сада су сами вршили евакуацију своје стоке и 

материјалних ствари. Потребно је благовремено обавестити штабове за одбрану од поплава 

формиране при овим месним заједницама о наиласку поплавног таласа да би се предузеле 

потребне мере за евакуацију становништва, стоке и материјалних добара.  

 Услед дугогодишњег ерозионог деловања реке Дрине долази до интензивног 

поткопавања и обрушавања десне обале реке и одношења плодног пољопривредног 

земљишта. На појединим местима у циљу заштите урађена је обалоутврда што се показало 

као врло ефикасно средство у санацији рушених обала (Јелав, Горња Ковиљача).Такође, 

последњих година вршени су радови на санацији десне обале Дрине  а у циљу заштите 

изворишта  водоснабдевања у Горњој Ковиљачи - обалоутврда од ломљеног камена. Ти 

радови нису приведени крају и неопходно их је наставити у овој и наредним годинама. 

 Највећа притока реке Дрине на подручју општине Лозница је река Јадар са 

површином слива од 878,30 км
2
 и укупном дужином тока 79км , река Лешница са површином 

од 127,73 км
2
 и дужином тока оа 29км, река Штира површине 43,38 м

2
 , дужине тока 15,5км , 

река Жеравија са површином слива од  40,26 м
2 

и дужином тока 125км, река Трбушница са 

површином слива од 9,78 км
2
 и остале.  

 Критеријум за проглашење редовне одбране од поплава је  при водостају у ножици 

насипа а за ванредну одбрану од поплава при водостају на 1 м испод круне насипа. 
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РЕКА ЈАДАР 

 

Река Јадар захвата сливно подручје од 878,30 км
2
. Кроз подручје Лознице протиче 

кроз плодну долину  у дужини од 32 км. Оперативним планом одбране од поплава  шифра 

деонице С.6.2. oбухваћена је река Јадар,притоке на ушћу у Дрину и то: 

 

1. Регулисано корито реке Криваје кроз Козјачко поље, 3,83км 

2. Леви насип уз реку Јадар од инундације уз Дрину до пута Г.Добрић-Козјак, 9,36км 

3.Десни насип уз реку Јадар од инундације уз Дрину до ушћа везног 

канала(превођење реке Лешнице), 7,00км 

4. Десни насип уз Везни канал од ушћа у Јадар до реке Лешнице, 2,42км 

5. Леви насип уз Везни канал од ушћа у Јадар до реке Лешнице, 2,41км 

6. Десни насип уз реку Јадар од ушћа Везног канала (превођење реке Лешнице) до 

пута Горњи Добрић-Козјак, 2,36км  

 

 Нерегулисани ток (горњи и средњи) одликује се великом вијугавошћу тока са 

оштрим кривинама, наизменичном сменом високих и ниских обала, те наизменичном сменом 

стрмих и благих подужних нагиба, деформисаним коритом и одношењем обала, наизменична 

смена суженог и дубљег, те проширеног и плићег корита испуњеног наносом. Речно корито 

је пуно пањева и оборених стабала а обале су обрасле врбом и багремом. Пропусна 

способност корита је знатно ограничена за евакуацију чак и средње великих вода. Наиласком 

вода већих од 80 м
3 

 у секунди долази до изливања из корита  и плављења  приобалног 

пољопривредног земљишта, економских дворишта и грађевинских објеката. Важније 

притоке реке Јадар на подручју града Лознице су реке Коренита, Церница, Грнчара, 

Раковица, Карлаганска река, Ступничка река.  

На подручју месне заједнице Цикоте река Јадар се излива и заједно са својим 

притокама Раковицом , Карлаганском реком  и Ступничком реком формира огромно водно 

огледало. При томе плави пољопривредно земљиште и неколико помоћних и стамбених 

објеката са леве стране ваљевског пута  као и насеље и пољопривредне парцеле са леве и 

десне стране пута за Драгинац. При наиласку поплавног таласа потребно је благовремено 

обавестити становништво и приступити евакуацији становништва, стоке и материјалних 

добара. 

На подручју месне заједнице Драгинац  река Јадар излива узводно и низводно од 

моста на Јадру плавећи при томе пољопривредне парцеле, стамбене и помоћне зграде, 

економска дворишта и др. У циљу заштите моста на Јадру потребно је урадити  део 

регулације која је предвиђена инвестиционо техничком документацијом за изградњу моста. 

При наиласку поплавног таласа потребно је евакуисати становништво, стоку и материјална 

добра у за то предвиђена места.  Од вода реке Јадар угрожено је и пољопривредно земљиште 

месних заједница Шурице, Ступница и Слатина. На подручју месних заједница Јаребице, 

Велико Село , Брњац и Брадић река  Јадар  поплави - излази из корита све до пута Попово 

раскршће - Велко Село  да би на подручју Брадића  са реком Коренитом формирао огромно 

водно огледало све до Горњих Недељица, Доњих Недељица и Грнчаре.  Најугроженије  

место је Читлук - насеље Станићи које је стално на удару поплавног таласа. Обзиром да је ту 

и мост преко Јадра саобраћај је често прекинут и тај део буде одсечен неко време. Ова месна 

заједница треба да као и остале угрожене месне заједнице формира штаб одбране од поплава 

који ће бити у сталном контакту са градским штабом  за одбрану од поплава и штабом 

цивилне заштитеа у зависности од ситуације извршити евакуацију становништва , 

материјалних добара и стоке уз обезбеђење свих потребних средстава за одбрану од поплава. 

Потребно је да горе наведене месне заједнице упуте заједнички захтев за регулацију горњег 

тока реке Јадар Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде Београд, и ЈВП 

"Србијаводе", обзиром да су штете које ова река у свом нерегулисаном  току наноси огромне 

(пољопривредно земљиште поплављено на око 1.700 ха.). 
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РЕКА КОРЕНИТА 

  

Река Коренита је лева притока Јадра за коју је извршена потпуна регулација од 

магистралног пута Лозница-Ваљево до сеоског пута у дужини од 1 км док је преостали део 

корита делимично проходан.У току 2009.године уређен је још један део тока у дужини од 

око 1км. Река Коренита у дужини од 2,40км обухваћена је Оперативним планом одбране од 

поплава са шифром деонице С.6.3. У свом нерегулисаном делу река Коренита се одлукује 

великом вијугавошћу тока са оштрим кривинама, деформисаним коритом које је испуњено 

наносом ( пањеви, оборена стабла, отпад). Обале су обрасле жбуњем, врбом и багремом. Река 

Коренита плави пољопривредно земљиште у месним заједницама Коренита, Брадић, Г. 

Недељице , Д. Недељице  и  Грнчара. Чишћењем корита, кресањем дрвећа и жбуња  као и 

пресецањем  кривина на ударним местима омогућио би се неометан проток воде до улива у 

реку Јадар који  такође треба регулисати. Тиме би се смањила површина   плавне зоне а 

самим тим и штете које ова река  прави.  

 

РЕКА ЦЕРНИЦА 

 

Река Церница са притокама  угрожава месне заједнице Горња Бадања, Доња Бадања, 

Помијача, Доња Сипуља и Горња Сипуља. Тече паралелно са магистралним путем Завлака-

Шабац. Углавном плави пољопривредно земљиште. Њено најопасније плављење је у потесу 

Кик где скида и обале. Изливањем у Бањи Бадањи  угрожени су стамбени објекти у насељу.  

 

 

РЕКА  ШТИРА 

 

Сливно подручје реке Штире  износи 43,38 км
2
. Река Штира протиче кроз катастарске 

општине Зајача, Пасковац, Воћњак, Лозничко Поље и град Лозница. Регулисани део корита 

износи 4,49 км и предвиђен је за проток воде од 120 м
3
 у секунди.  Оперативним планом 

обухваћени су обострани насипи реке Штире у укупној дужини од 8,98км Од поплаве реке 

Штире угрожене су месне заједнице Воћњак, Пасковац и Зајача. У тим месним заједницама 

она је бујичног типа са преправљеним коритом у Воћњаку. Радови на том делу корита 

урађени су након поплаве 2001 године  да би након извођења радова дошло низводно од те 

деонице до засипања корита шљунковитим материјалом у дужини од 300 м па река Штира  

тече  по околним њивама.  Насеље се директно наслања на реку и потребно је на местима где 

се потоци уливају у Штиру обратити пажњу на уливна места  односно уклонити све 

препреке. Река Штира директно угрожава пут Зајача-Лозница јер се при наласку поплавног 

таласа  подрива пут, односи подзиде и др. Углавном плави пољопривредно земљиште  а 

повремено су угрожена и насеља у Воћњаку и Зајачи.Неопходно је извршити прокопавање - 

чишћење корита  у насељу Воћњак како би се успоставио стари ток реке Штире  и 

предупредиле могуће штетне последице у случајевима наиласка великих вода.   

 

 

РЕКА ТРБУШНИЦА 

 

Сливно подручје реке Трбушнице износи 9,78 км
2
. Регулиација ове реке извршена је 

целим током  почев узводно од фабрике "Вискозе"   кроз Трбушницу   све до реке Дрине. 

Целом дужином протиче кроз КО Трбушница док низводно од фабрике прихвата отпадне 

целулозне воде. Критична места која могу да изазову поплаву при већем дотоку воде су 

таложница изнад фабрике као и објекат за превођење воде испод саобраћајница. 

Оперативним планом обухваћени су обострани насипи реке Трбушнице. У току 2009.године 

је извршено чишћење таложнице тако да је тај проблем сведен на најмању меру.  
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ЛЕШНИЧКА РЕКА 

 

Река Лешница  има сливно подручје од 127,73 км 
2
, а протиче кроз катастарске 

општине Милина, Јошева, Јадранска Лешница, Горњи Добрић, Доњи Добрић, Стража и В. 

Лешница. Оперативним планом одбране од поплава обухваћен је  везни канал  за преводјење 

великих вода реке Лешнице у реку Јадар чиме су поплаве доста смањене. Корито Лешничке 

реке полако губи функцију на подручју месних заједница Д. Добрић и В. Лешница. Некада 

нема воде а некада вода прелива и излива. Старим коритом Лешничке реке одводе се 

атмосферске воде. На подручју Јадранске Лешнице већи део воде реке Лешнице одлази у 

везни канал ка Горњем  Добрићу и Јадру. Горњи ток реке је бујичног типа, неуређен, 

обрастао и јако сужен и то на подручју месних заједница Јошева, Каменица и Милина. Месна 

заједница Лешница  је угрожена и Шачким потоком који прикупља воде са обронака 

Видојевице  а затим одводи у старо корито Лешничке реке. Воде које се сливају потичу од 

атмосферских падавина и топљења снега.  Шачки поток је неуређен тако да долази до 

изливања - формира се бујица која наноси огромне штете стамбеном насељу у истоименој 

улици. За регулацију овог потока постоји уредно урађена техничка документација. Потребно 

је извршити  продубљивање корита на местима где је оно изгубило своју функцију  и 

извршити чишћење старог  корита Лешничке реке, у циљу  ефикаснијег одвођења 

атмосферских вода. 

 

 

РЕКА  ЖЕРАВИЈА 

 

Река Жеравија у месној заједници Тршић  је под заштитом споменика културе  и на 

њој нису извођени регулациони радови  али би у циљу заштите од поплава  требало извести 

одређене радове и то продубљивање корита, укљањање препрека у кориту ( стабла, пањеви и 

остало) да би се обезбедио природни протицај воде. Регулисани део кроз Клупце и Руњане  

требало би одржавати у складу са Програмом реконструкције и одржавања водопривредних 

објеката за текућу годину. У доњем току река Жеравија при већим падавинама излива и 

плави насеље са десне стране шабачког пута у Липничком Шору. На том делу је вршено 

чишћење корита и од извадјеног материјала формиран насип који је убрзо изгубио функцију 

услед дејства људског фактора. При наиласку поплавног таласа долази до плављења 

породичних кућа, економских дворишта и пољопривредних парцела па је потребно 

извршити евакуацију људи и стоке. На том делу изграђена је и воденица 1988 године  са 

воденичним јазом и браном која подлеже инспекцијском надзору поготово у време наиласка 

поплавног таласа.Уско грло представља и мост на путу Лозница-Шабац.  Даље се река 

Жеравија излива од шабачког пута па све до улива у реку  Дрину. На том делу није јасно 

дефинисано корито Жеравије већ се она разлива у велики број рукаваца и меандара и при 

наиласку поплавних таласа формира се велико  водно огледало. Долази до плављења велике 

површине пољопривредног земљишта а подуспорене воде  Жеравије због нерегулисаног 

улива у Дрину нису у могућности да приме воде Болничког потока који се улива у Жеравију 

код Железничког моста. Болнички поток је обухваћен Оперативним планом одбране од 

поплава а излива се сваке године по неколико пута. Уско грло представља Железнички мост 

на Жеравији где се Болнички поток улива под правим углом. Изливањем Болничког потока 

наноси се велика штета пољопривредном земљишту а угрожена су и стамбена насеља у 

месној заједници Клупци. 
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РЕКА КРИВАЈА 

 

 Река Криваја обухваћена је Оперативним планом одбране од поплава у дужини од 

3,83км.У свом нерегулисаном делу корито готово да губи функцију а улив у реципијент није 

решен тако да узводно долази до изливања и плављења. Потребно је извршити прокопавање 

и чишћење корита до улива у реципијент а такође и чишћење старог корита Криваје у циљу 

сакупљања и одвођења атмосферских вода.   

 

 

Увидом у податке из Регистра бујичних сливова и падина праћењем појава 

појављивања поплава на подручју града Лознице може се закључити да су све катастарске 

општине у Лозници мање или више угрожене од поплава. Заједничка караткеристика већине  

водотока на територији општине је да су у  доњем току углавном изведени радови на 

регулацији корита ( улив у реципијент није свуда решен - Коренита, Јадар, Жеравија и др) а 

да у горњем и средњем току нерегулисаног корита долази до изливања чиме се наноси 

велика материјална штета. У појединим катастарским општинама до поплаве долази од 

сувишних атмосферских вода које не могу бити  одведене мелиорационим каналима. 

Подручје општине  угрожено је и од  повремених водотока  који се образују приликом 

великих падавина. Карактеристика  ових водотока је да обзиром на конфигурацију терена и 

висинске разлике имају бујични карактер, кратко трају причињавајући велику штету, 

односећи све пред собом, спирајући земљу којом попуњавају корито у средњем и доњем 

кориту што узрокује изливање и плављење као и засипање плодног пољопривредног 

земљишта и саобраћајница.  

Сходно напред наведеном  неопходно је да све месне заједнице приступе изради 

сопствених планова одбране од поплава  као и предузећа и друга правна лица чија је  

имовина односно подручје угрожено од поплава. 

 

Оперативни план одбране од поплава који доноси Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде  поред назива сектора и деоница садржи и називе предузећа и 

организација које врше одбрану и имена одговорних лица, потребна средства, као и 

критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава. 

 
ИМЕНА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА И НАЗИВИ ПРЕДУЗЕЋА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и ГРАДА 

ЛОЗНИЦЕ по основу НАРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗА 2010. годину.  

 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ , ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Београд 

тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47; факс 011/ 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs. 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Александар Продановић, моб. 064/889-45-03 

ПОМОЋНИЦИ: 

Радованка Павловић, тел. 201-33-47 

Горан Камчев, тел. 201-33-69 

 

 

ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» , Булевар уметности 2а, Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, ФАКС 011/311-94-03 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs. 

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ РУКОВОДИОЦА за подручје ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» 

Никола Марјановић, моб. 064/840-40-60 

ПОМОЋНИК ЗАМЕНИКА 

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03 
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ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» ВПЦ»САВА –ДУНАВ», Бродарска 3, Н.Београд 

тел. 011/214-21-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 

факс 011/311-29-27, 201-81-12,  E-mail: vpcsava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ: 

Eуген Ленђер моб. 064/840-40-08 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ: 

Бранко Ћамиловић, моб. 064/840-40-26 

 

» ВПЦ»САВА –ДУНАВ», РЈ «Шабац», Шабац тел. 015/346-086, факс 015/346-086 

ПОМОЋНИК за Дрину узводно од Бадовинаца и притоке : 

Љубиша Миљковић, моб. 064/840-40-16 

 

За деонице С.6.1, С.6.2 и С.6.3 (град Лозница) 

 А.Д. «ВОДОПРИВРЕДА» Смедеревска Паланка 

Тел. 026/321-782, факс 026/317-816 

Директор. Његош Ђоковић, моб. 064/829-44-18 

 

 

 

 

 

III МЕРЕ И ПОСТУПЦИ РАДИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА  

 

Превентивно деловање МЗ 
 

- Да свака месна заједница, предузеће и друго правно лице које поседује имовину на 

територији месне заједнице  приступи изради  сопственог  плана одбране од поплаве односно 

програма активности у циљу предузимања потребних мера  у сврхе превентивног деловања 

ради заштите територије месне заједнице  од ванредних ситуација; 

- Да свака месна заједница формира штаб за одбрану од поплава ; 

           - Да се исти достави Штабу цивилне заштите и надлежном одељењу градске управе у 

циљу уграђивања  у План мера и радова за заштиту од поплава на територији града Лознице; 

 - Програм активности представља основ за обезбеђивање одговарајућих буџетских 

средстава за превентивно деловање; 

   - За извршење већих радова на регулацији бујичних токова потребно је да се месне 

заједнице уз помоћ градске управе обрате Министарству пољопривреде и водопривреде и 

ЈВП "Србијаводе" како би се обезбедила  потребна финансијска средства. 

 - Да се за извођење мањих радова на чишћењу корита од наноса где је најчешће 

изливање организује учешће месног становништва са сопственом механизацијом; 

             - Да сваки корисник- власник обрадивог земљишта или објекта поред водотока 

одржава обале водотока и корита косидбом траве и жбунова, уклањањем дрвећа и другог 

отпада из корита бујичног водотока;  

- Да се изврши пошумљавање и затрављивање брдских терена где постоји опасност од 

спирања земљишта;  

- Да сопственици шума  поред бујичних водотока уредно врше чишћење отпадака од 

дрвета и другог после сече; 

- Праћење стања и обилазак регулисаних делова водотока у циљу утврђивања 

насталих оштећења и обавештавање надлежних органа;   

             - Предузима  и низ других активности у циљу превентивног деловања на својој 

територији, са тежиштем на едукацији грађанства и упознавања са важећим законским  

прописма. 
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Проглашење и укидање одбране од поплава 

 
Одбрану од поплава на регулисаним деловима водотокова на територији гарда 

Лознице, проглашава и укида ЈВП «Србијаводе» на основу Наредбе о утврђивању 

Оперативног плана одбране од поплава за 2010.годину («Сл.гласник РС» бр.). На бујичним 

водотоковима, односно бујичним деловима водотокова, када водостај на меродавној 

водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране, утврђен у 

складу са критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а 

очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, проглашава се 

ванредна одбрана од поплава на основу III фазе одбране од поплава, тачка 4. Општи план 

одбране од поплава за период од 2008-2013 («Сл. Гласник РС», бр.60/08). 

 

Одбрану од поплава на нерегулисаним деоницама водотокова проглашава и укида 

командант Градског штаба цивилне заштите.Критеријуми за  проглашење су у надлежности 

града и засновани су на најави и појави поплавних киша на меродавном делу слива. 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

за припрему и извршење радова, мера и активности у одбраниод поплава и проглашење 

фазе одбране од поплава у надлежности града 

Фазе обране од 

поплава 

Критеријуми 

за проглашење фазе одбране од 

поплава 

Ранг и врста активности, 

мера и радова по фазама 

одбране од поплава 

ФАЗА 1. 

Припрема за 

одбрану од поплава 

Припрема одбране и најава поплаве, 

поплавне кише-јаке пљусковите кише-

кише јаког интензитета на 

меродавном делу слива тока 

Превентивне активности, 

мере и радови у припремном 

периоду, за превентивно 

отклањање потенциалних 

узрока плављењаи за 

организовање одбране од 

плављења 

ФАЗА  2. 

Ванредна одбрана 

од поплава 

Најава и појава поплавне кише  

дужег времена трајања 

Ванредне активности , мере и 

радови у спровођењеу 

одбране од плављења 

ФАЗА 3. 

Ванредно стање 

и  отклањање 

последица поплава 

Најава и појава изливања поплавног 

таласа из основног тока у условима 

непекидних падавина у сливу и 

повремених јаких пљусковитих киша 

на меродавном делу слива 

Ванредно стање, евакуација 

становништва и добара, 

отклањање последица 

плављења 

 

Успешне најаве и успешне одбране од поплава, могу се остварити једино уз помоћ 

метеоролошко-радарске службе која прати кретање олујних облака и процењује време 

поштка, трајања и укупну количину падавина на посматраном подручју. Постављањем 

аутоматских метеоролошких станица и њиховим повезивањем са радарском осматрачком 

службом и то све у оквиру информационог система и његовог центра за прикупљање 

информација, стварају се предуслови за прецизну најаву и прогнозу интензитета поплава и 

благовремену организацију за одбрану од поплава, како би штета била што мања. 

На најаву радарског центра, Центар за обавештавање при Одсеку за ванредне 

ситуације, прати стање и обавештава Градски штаб цивилне заштите који има функцију 

Штаба одбране од поплава, о ситуацији на терену. На основу пристиглих извештаја о 

количинама падавина, временском трајању падавина, количини снега ако га има, 

температуре, водостаја на водотоку и притокама и др. параметара, командант Штаба наређује 

спровођење потребних активности и обим људства на терену. 
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Секторска одбрана се спроводи када се сазна који је сектор угрожен и где се очекује 

поплава. Општа одбрана се спроводи када је територија града у целини захваћена поплавама 

и одбрана се организује на целој територији. Тада се спроводи мобилизација грађана и 

материјалних средстава. Сложена одбрана се спроводи када се поплава догоди у време 

одбране од неке друге елементарне непогоде. У случајевима опште или сложене одбране од 

поплава које превазилазе могућности спашавања од стране локалне самоуправе, тражи се 

помоћ од окружног штаба цивилне заштите за ангажовање додатних снага и средстава. 

 

 
СТРУКТУРА И СТАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА  У 

РЕЖИМУ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА   

 

 

За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је 

механизација КЈП»Наш Дом» и ЈП «Водовод и канализација»  

 

 

Расположива механизација :  

 

Улт-Катепилар 1 ком. 

Булдозер ТГ 110 1 ком. 

Трактор ИМТ 560 1 ком. 

ТАМ 5000 Кипер 1 ком. 

ТАМ 130 Кипер 1 ком. 

Цистерна за воду Мерцедес 13-17 1 ком. 

Цистерна за воду ФАП 13-14 1 ком. 

Комбинована машина ровокопач-

утоваривач 

1 ком. 

Теретно возила ТАМ 130                               1 ком. 

Дизел агрегат 55КВА 1 ком. 

Утопна пумпа за воду П= 10кw 1 ком. 

Моторна пумпа «ХОНДА» 1. ком. 

 

 

 

   

Наведена механизација  је у погонској спремности и зависно од потребе може се у 

потпуности ангажовати.  

 Алат  за спровођење одбране од поплава наменски опредељен  не постоји. У 

интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби. 

 Материјал  за спровођење одбране од поплава постоји на локалним позајмиштима и 

депонијама предузећа, исти одговара намени  и може се обезбедити  по потреби  као и што је 

до сада при интервенцијама коришћен. 

 Систем веза  радио и телефонске мреже за спровођење одбране од поплава не постоје 

и углавном се користе  услужни телефони цивилне заштите  (985, 882-985, 882-203)и градске 

управе (882-240).  

   

За потребе одбране од поплава укључиће се и друге фирме и власници који поседују 

потребну механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе, камионе и остало). 
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IV МЕРЕ И ПОСТУПЦИ У ВРЕМЕ НАИЛАСКА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА  

 

Након проглашења одбране од поплава  Штаб за одбрану од поплава односно Штаб 

цивилне заштите доноси одлуке којим: 

- ангажује штабове МЗ у угроженом подручјима и издаје им наређења о мерама за 

заштиту од поплава у вези организације снаге и средстава за одбрану, прихват и 

збрињавање евакуисаног становништва и материјалних добара, одржавање реда итд., 

- организује непрекидно дежурство у Штабу, 

- путем центра за обавештавање и дежурног у Штабу, прима информације од 

овлашћених осматрача о стању вода, 

- на предлог одговорних лица у водопривредним предузећима издаје одговарајућа 

упозорења правним лицима и грађанима о потенцијалној опасности и потреби 

предузимања конкретних мера, 

- путем свих расположивих средстава информисања непрекидно даје информације о 

стању и мерама које треба предузети за заштиту, 

- по потреби подноси захтев Министарству одбране, надлежној организационој 

јединици у Лозници ради ангажовања  специјалних јединица цивилне заштите  ради 

организације одбране од поплава, 

- издаје налоге за ангажовање комуналних, здравствених и дригих стручних служби 

ради преузимања мера у зависности од дате ситуације. 

 

 

 

У моменту наиласка поплавног таласа потребно је хитно приступити спашавању 

угроженог становништва, стоке и материјалних добара.  

За спашавање користити сопствена транспортна средства уз ангажовање радно 

способног становништва.  

За  смештај угроженог становништва користити сале домова месних заједница , 

слободне магацинске просторе, слободне стамбене објекте и друге расположиве објекте.  

Стоку и потребну механизацију изместити на локације  безбедне од поплавног таласа.  

Руковођење акцијама спасавања становништва, материјалних и других добара врши 

Градски штаб за одбрану од поплава. У смислу шире  мобилизације снага и средстава овај 

штаб остварује пуну сарадњу са: службама и инстутицајама од интереса за заштиту и 

спасавање, институцијама  МУП-а , и са свим другим снагама које ставља у функцију 

заштите и спасавања од поплава. 

 

 

V   МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТА НАСТАЛИХ 

ПОСЛЕ  ПОПЛАВНИХ ТАЛАСА    

 
  

 После проласка бујичног  таласа на теренима захваћеним бујицом остају штете на 

засејаним пољопривредним површинама, стамбеним зградама, економским двориштима и 

другим материјалним добрима која нису склоњена пре наиласка бујица.  

 Први поступак у тој ситуацији би био прочишћавање мостовских пропуста од наноса 

грања и других отпада, прочишћавање цевастих пропуста и оцеђвање заостале воде, 

прављење канала и разора за одвођње сувишних вода. Такођ потребно је из корита водотока 

уклонити све препреке које ометају нормално отицање воде.  

 У другом поступку потребно је приступити уклањању наноса, земље и отпада са 

саобраћајница, из објеката и економских дворишта како би се наведени објекти оспособили 

за употребу.  
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 По проласку бујице  угрожено подручје треба да обидју екипе хигијенско-

епидемиолошке заштите Лозница, са задатком да провере квалитет воде за пиће у бунарима, 

сеоским водоводима и другим изворима воде за снабдевање месног становништва.  

 До коначних резултата о квалитету воде за пиће месно становништво ће се снабдевати 

водом за пиће из цистерни које ће ЈКП "НашДом»  допремити на угрожено подручје према 

распореду о чему ће становништво угроженог подручја бити благовремено обавештено.  

 Угрожено подручје ће прегледати и екипе Ветеринарске станице Лозница, са задатком 

утврђивања потенцијалних изворишта сточних зараза као и безбедног уклањања лешева 

угинуле стоке.  

 На угроженом подручју је потребно појачати рад медицинских екипа са задатком 

благовременог откривања евентуалних заразних болести.  

 У случају кварова и хаварија на системима електро снабдевања и телефонског 

саобраћаја, на отклањању истих ће се ангажовати екипе Електродистрибуције Шабац – погон 

Лозница и ЈП ПТТ саобраћаја "Телеком Србија" АД Београд , Радна јединица за 

телекомуникације Лозница.   

 У случају већих оштећења локалних и некатегорисаних путева председник одбора МЗ 

ће тражити помоћ преко Градског штаба за одбрану од поплава , од ЈП "Град" за управљање 

грађевинским земљиштем града Лознице, за оспособљавање и отклањање насталих 

оштећења.  

 Поплављена подручја треба да прегледају и стручне екипе Завода за пољопривреду из  

Лознице, са циљем утврђивања могућности за санирање штета и указивањем на могућности 

пресејавања или сејања нових пољопривредних култура.  

 У случају већих оштећења на стамбеним објектима за санирање, оправку и 

оспособљавање објеката за становање, упутиће се захтев за помоћ у отклањању последица 

Влади Републике Србије. 

Процену и утврђивање насталих штете вршиће стручне комисије формиране од стране 

градске управе, на онову прикупљених и евидентираних захтева грађана.  

 

 

VI   СУБЈЕКТИ КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У ОДБРАНИ  ОД ПОПЛАВА 

У РЕЖИМУ ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

 
У случају да територију града Лознице  погоде поплаве ширих размера ангажују се 

сви расположиви субјекти овог реона. Они врше спасавање, одбрану и санацију ангажујући 

све своје људске и материјалне потенцијале.  

1. А.Д.»Водопривреда» Смедеревска Паланка - по проглашењу  ванредне одбране од 

поплава у сарадњи првенствено са Градским штабом за одбрану од поплава  ангажује све 

људске и материјалне потенцијале за одбрану угрожене територије од поплава.  

2.  Центар за обавештавање - дежура 24 часа, прима и проследјује информације са 

угрожене територије до Градског штаба и обратно;  

 Јединице цивилне заштите - припремљене за спасавање, евакуацију и збрињавање 

људи  располажу опремом и средствима; 

3. МУП РС – Полицијска станица Лозница 

- регулише саобраћај у угроженом подручју , усмерава саобраћај у проходним 

правцима, праћење транспорта итд.  

4.  Ватрогасна спасилачка јединица   

 ДВД «Видојевица» Лешница 

- ангажује се на извлачењу воде са поплављеног подручја моторним пумпама за воду 

и системом доводних и одводних црева. 

5."Водовод и канализација" -  ангажује се  са механизацијом  у зависности од потребе. 

6. ЈКП "Наш дом"-  ангажује се  са механизацијом  у зависности од потребе.  
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7. ОО Црвеног крста. 

8. Остала предузећа по потреби.  

9. Снаге и средства МЗ угрожених поплавама  

- И на градском и на сеоском подручју  града преко Градског штаба  могу се 

употребити и конкретне снаге и средства угрожених месних заједница: пољопривредна 

механизација на прокопавању одводних канала, евакуацији становништва, утврђивању 

насипа, затварању пробијених насипа итд. 

- Одређивање локације за депоновање грађевинског отпада, шута, грања и др.  

10. Ловачка друштва за збрињавање дивљачи 

11. Медецински центар у Лозници. 

 

 

 

 

VII   РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА  
 

 

Руковођење одбраном од поплава вршиће Штаб цивилне заштите за територију града 

Лознице који има функцију штаба за одбрану од поплава ( до примене закона о ванредним 

ситуацијама).  

Радом  Штаба руководи командант  Штаба.  

Чланови Штаба су представници  локалне самоуправе, водопривредног предузећа, 

здравствене установе, јавних предузећа  и других предузећа и установа по потреби, стручна 

лица из одређених области. 

Штаб ће се састајати по указаној потреби а на сазив команданта Штаба.  

У току рада на спровођењу Плана одбране од поплаве Штаб ће бити у сталној вези са 

штабовима  угрожених месних заједница преко лица задужених у месним заједницама (у 

прилогу списак задужених лица –председници савета МЗ). 

За одржавање везе користиће се сва расположива средства везе, радио веза  која 

постоји у свим месним канцеларијама а у случају немогућности функционисања ових 

система, информације ће се размењивати преко курира.  

Возила потребна за обилазак угрожених подручја обезбедиће се из возног парка 

градске управе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ШТАБ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

                                                                                        ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЛОЗНИЦА                                                                                      

 

 
 

Т Е Л Е Ф О Н 

Ред. 

бр. 

 

ДУЖНОСТ 

У 

ШТАБУ 

 

ПРЕЗИМЕ 

И 

ИМЕ 

 

Дужност у органу, предузећу  

запослења  

 

 

АДРЕСА СТАНА  
на послу у стану мобилни 

1. Комадант  

Штаба  

ЕКМЕШЧИЋ  

ПЕТАР  

заменик градоначелника Лозница,  

Г. Јакшића 15 

882-921 897-385 063/353-745 

2. Начелник  

Штаба  

КАТАНИЋ  

ПЕТАР  

саветник у Одсеку за ванредне 

ситуације Лозница  

Јошева и  

Лозница  

Дринска 9 

882-203 

882-985 

849-123 

871-564 

064/3656-336 

 Помоћници начелника Штаба 

за:  

      

3. -оперативно план. послове и 

употребу снага ЦЗ 

Проф.одбране  

АНТОНИЋ  

МИЛОРАД  

Шеф Одељења одбране у 

''Вискози'' 

Лозница, 

 Војводе Степе 6  

  

885-433 

 

063/471-619 

064/263-0672 

4. -узбуњивање и замрачивање ВАСИЋ  

ЧЕДОМИР  

Директор   

Електродистрибуције  

Лозница, 

Ђуре Јакшића 16  

871-571 898-117 064/8333-709 

5. -спасавање из рушевина и 

поплав. подруч. 

ТАДИЋ 

ДРАГАН  

ТQ Лозница  Лозница, 

Јадарска 3  

875-655 

875-645 

892-225 

876-971 

062/8025-040 

064/1994-812 

6. -заштиту од пожара и 

откривању опасних зона (НУС) 

ПОЛИЋ  

ГОРДАНА  

Инспектор у Одсеку за заштиту 

и спасавање Шабац – Лозница  

Л.Поље,  

М. Митровић 10а  

877-257 871-703 064/8924-233 

7. -прву медицинску помоћ  МАРКОВИЋ  

СНЕЖАНА  

Управник ОЈ Дома здравља 

Лозница  

Лозница, Трг  

В. Караџића 1  

873-311 

94 

872-942 064/8935-208 

8. - ПХБ  заштиту  СИРК  

ТОМИСЛАВ  

Канцеларија стеч. управника  

''Целвлакно'' 

Лозница,  

Д. Поповића 7  

883-912 881-465 064/4437-302 

9. - склањање и очување  

добара битних за опстанак  

МАКСИМОВИЋ 

ЈОВО  

Директор  

ЈСП ''Лозница'' 

Лозница,  

Г. Јакшића 11  

891-316 

891-324 

881-023 

876-319 

064/266-291 

 

10. - асанацију  ТЕШИЋ  

СТАНКО  

Директор  

КЈП ''Наш  дом'' 

Лозница,  

Партизанска 21  

879-500 

882-291 

872-583 

 

063/364-972 

11. - евакуацију МЕЛЕЗОВИЋ  

ВЕСНА  

Секретар ООЦК 

Лозница 

Лозница,  

Партизанска 28 

891-649 897-514 064/2112-515 

12. - сарадник АКСЕНТИЈЕВИЋ 

БОСА  

Шеф Одсека за  

Ванредне ситуације  

Лозница,  

Ж. Јовановића  

889-241 889-824 063/663-149 
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VIII    ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 
Финансирање одбране од поплава у условима редовне и ванредне одбране обезбеђује се у 

Дирекцији за воде Републике Србије, преко овлашћених водопривредних предузећа. 

Међутим, у условима ванредног стања – приправности за заштиту од поплава када руковођење 

одбраном на свом подручју преузима град Лозница путем Штаба цивилне заштите односно Штаба за 

одбрану од поплава, када се ангажују сва расположива материјална средства правних и физичких лица и 

радна снага путем јединица цивилне заштите, средства нису обезбеђена. С обзиром да власници 

материјално-техничких средстава имају право на надокнаду за њихово ангажовање на извршењу мера 

из овог плана, градска управа ће предузети потребне мере за обезбеђивање нужних средстава за ове 

намене. У том смислу обратиће се са захтевом за средства надлежним државним органима, односно 

Дирекцији за воде републике Србије. Најнужнија средства за интервенције које се не могу одложити у 

условима ванредног стања обезбедиће се из буџета града Лознице.  

 

 
Саставни део Плана су графички прилози и табеларни прегледи: 

1. Списак председника савета МЗ, 

2. Карта реона града Лознице са насељеним местима и уцртаним водним токовома, 

3.  Табела 1,2 и  3 – регистар бујичних сливова и падина на подручју града Лознице (слив Дрине, 

Јадра и Лешничке реке) . 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

 
Број: 06-5/10-14-12                                                                              

Датум: 31. март 2010. године                                                            

Л о з н и ц а       

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Joван Тодоровић, с.р. 

 

Тачност оверава 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

                                                         Љубинка Горданић, дипл. правник 
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               На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл.лист града Лознице'', бр.19/08), и члана 

29. и 41. Пословника Скупштине града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.16/08),  на предлог 

Комисије за кадровска и административна питања,  Скупштина града Лознице на  14. седници одржаној 

дана 31. марта 2010. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност 

 Скупштине града Лознице  

 

 

 

 

 I Разрешава се  Србољуб Станишић, дипл.правник из Лознице, дужности члана Савета за 

безбедност Скупштине града Лознице,  на лични захтев. 

 

 II За члана Савета за безбедност Скупштине града Лознице  именује се  Снежана Милојковић, 

судија Основног суда у Лозници.  

 

III Решење објавити у ''Службеном листу града Лознице''. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

 

Број: 06-5/10-14-13 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а            ПРЕДСЕДНИК 

                 СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                   Јован  Тодоровић, с.р. 
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                На основу члана  54. став 2 Закона о основама система  образовања и васпитања   (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09)  и члана 40. и 84. Статута града  Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.19/08), на 

предлог Комисије за кадровска и административна питања,  Скупштина града Лознице на 14. седници 

одржаној дана 31. марта 2010. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу  и именовању члана Школског одбора  

Техничке школе Лозница  

 

 

 

  

  I Разрешава се Миланка Чугуровић  из Лознице,   дужности члана Школског одбора  Техничке 

школе у Лозници, представник родитеља. 

 

    

 II  За члана Школског одбора Техничке школе у Лозници именује се Гордана Вилчек из 

Лознице, представник родитеља.  

 

 

III Решење објавити  у  ''Службеном листу града Лознице'' . 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

 

Број: 06-5/10-14-14 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а  

                                       ПРЕДСЕДНИК 

                СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                 Јован  Тодоровић, с.р. 
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                  На основу члана  54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања   

(''Сл.гласник РС'', број 72/09)  и члана 40. и 84. Статута града  Лознице (''Сл. лист града Лознице'', 

бр.19/08), на предлог Комисије за кадровска и административна питања,  Скупштина града Лознице на 

14. седници одржаној дана 31. марта 2010. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању члана Школског одбора  

ОШ ''Јован Цвијић'' Лозница  

 

 

 

  

  I Разрешава се Зоран Зарић из Лознице,  дужности члана Школског одбора  Основне школе 

''Јован Цвијић'' у Лозници, представник локалне самоуправе.  

 

    

 

II  За члана Школског одбора ОШ ''Јован Цвијић'' у Лозници именује се Владан Спасеновић,  

дипл.инг. геодезије из Лознице, представник локалне самоуправе.  

 

 

III Решење објавити  у  ''Службеном листу града Лознице'' . 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

 

Број: 06-5/10-14-15 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а             

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                  Јован  Тодоровић, с.р. 
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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 689/2009-I 

Датум: 18.12.2009. године 

Л о з н и ц а 

 

 

 

На основу члана 5. и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  

(„Сл. гласник РС“. бр. 135/04), члана 1. Одлуке о давању овлашћења  Градоначелнику града Лознице за 

доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину („Сл. лист града Лознице“ 

бр.21/08),  и члана 58. став 1. тачка 8. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“ бр.19/08), 

Градоначелник града Лознице доноси: 

 

ОДЛУКУ 
 

о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за усклађивање 

Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и изградњи 

 

 

Члан 1. 

 

 Доноси се Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину (у даљем тексту: 

Стратешка процена) за усклађивање Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о 

планирању и изградњи у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“. бр. 135/04), а на основу претходно прибављеног Мишљења Градске управе града Лознице 

– Одељења за планирање и изградњу. 

 

Члан 2. 

 

 Циљ доношења ове Одлуке је усаглашавање Просторног плана општине Лозница са одредбама 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), као и одређивање смерница за развој 

делатности, намене површина и стварање услова за одрживи и равномерни развој на територији града 

Лознице.  

                                  

Члан 3. 

 

 Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, према критеријумима дефинисаним законом. 

 

Члан 4. 

 

 Граница обухвата Стратешке процене је индетична граници обухвата одређеној у Одлуци о 

усклађивању Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 Граница планског подручја Просторног плана општине Лозница који је предмет усклађивања је 

одређена  административном границом територије града Лознице у укупној површини од 61.221. ха. 

 

Члан 5. 
 

Израда Стратешке процене ће се обавити по фазама у складу са чланом 8. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину.   
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Члан 6. 
 

Ова Одлука је донета у складу са Мишљењем у вези одлучивања о приступању изради 

Стратешке процене бр. 501-3-С/2009 од 08.12.2009. године. 

 

Члан 7. 

 

Извештај о Стратешкој процени треба да буде сачињен у сагласности са чланом 12. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Члан 8. 

 

 Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени, ће донети надлежни орган 

града сходно члану 10. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Члан 9. 

 

 

 Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени исти ће се 

упутити на јавни увид у трајању од 30 дана. 

 

Члан 10. 

 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о усклађивању Просторног плана општине Лозница са 

одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 11. 

 

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

Лознице''. 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ                                                                                            

                                                                                                                       Видоје Петровић, с.р. 
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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 690/2009-I 

Датум: 18.12.2009. год. 

Л о з н и ц а 

 

На основу члана  5. и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  

(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04), члана 1. Одлуке о давању овлашћења  Градоначелнику града Лознице за 

доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину („Сл. лист града Лознице“ 

бр.21/08), члана 58. став 1. тачка 8. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.19/08), 

Градоначелник града Лознице доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

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 

 

 

Члан 1. 

 

 Доноси се Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину (у даљем тексту: 

Стратешка процена) за Измене и допуне и усклађивање Генералног плана Лознице у складу са Законом 

о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“. бр. 135/04), а на основу претходно 

прибављеног мишљења Градске управе града Лознице – Одељење за планирање и изградњу. 

 

Члан 2. 

 

 Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, према критеријумима дефинисаним законом. 

 

Члан 3. 

 

 Граница обухвата Стратешке процене је идентична граници обухвата одређеној у Одлуци о 

изменама и допунама Генералног плана Лознице и усклађивању Генералног плана Лознице са 

одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 

 

 Израда Стратешке процене ће се обавити по фазама у складу са чланом 8. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину.  

 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука је донета у складу са Мишљењем у  вези одлучивања о приступању изради 

Стратешке процене бр. 501-1-С/2009 од 08.12.2009. године. 

 

Члан 6. 

 

 Извештај о Стратешкој процени треба да буде сачињен у сагласности са чланом 12. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину. 
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Члан 7. 

 

 Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени, ће донети надлежни орган 

града сходно члану 10. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

                   

Члан 8. 

 

 Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени исти ће се 

упутити на јавни увид у трајању од 30 дана. 

 

Члан 9. 

 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изменама и допунама Генералног плана Лознице и 

усклађивању Генералног плана Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 10. 

 

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

Лознице’’. 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ                                                                                              

                                                                                                                         Видоје Петровић, с.р. 
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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 691/2009-I 

Датум: 18.12.2009. год. 

Л о з н и ц а 

 

На основу члана 5. и члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

("Сл. гласник РС", бр. 135/04), члана 1. Одлуке о давању овлашћења Градоначелнику града Лознице за 

доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину ("Сл. лист града Лознице"            

бр. 21/08) и члана 58. став 1. тачка 8. Статута града Лознице ("Сл. лист града Лознице" бр. 19/08), 

Градоначелник града Лознице доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана 

генералне регулације за насељено место Лозница 

 

 

Члан 1. 

 

За израду Плана генералне регулације за насељено место Лозница на основу Закона о планирању 

и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09) није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну 

средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 

 

Члан 2. 

 

Циљ израде Плана је одређивање смeрница за развој делатности и намену површина, као и 

услова за одрживи и равномерни развој, односно искоришћавање потенцијала које територија 

насељеног места Лознице нуди, а у циљу просторног уређења насељеног места са основном  

регулацијом и правилима градње. 

 

Члан 3. 

 

Ова Oдлука је донета у складу са датим Мишљењем у вези неприступања изради Извештаја о 

Стратешкој процени утицаја бр. 501-2-С/2009 од 08.12.2009. године. 

 

Члан 4.  

 

Одлука о неприступању изради Стратешке процене за израду Плана генералне регулације за 

насељено место Лозница, саставни је део Одлуке за израду Плана генералне регулације за насељено 

место Лозница у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09). 

 

Члан 5. 

 

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

 

 

                                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                        ГРАДА ЛОЗНИЦЕ                                                                                          

                                                                                                                     Видоје Петровић, с.р. 
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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 89/2010-I 

Датум: 03.03.2010. године 

Л о з н и ц а 

 

На основу члана 5. и члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

("Сл. гласник РС", бр. 135/04), члана 1. Одлуке о давању овлашћења Градоначелнику града Лознице за 

доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину ("Сл. лист града Лознице"            

бр. 21/08) и члана 58. став 1. тачка 8. Статута града Лознице ("Сл. лист града Лознице" бр. 19/08), 

Градоначелник града Лознице доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана детаљне 

регулације за изградњу дела Савске улице у Лозници 

 

Члан 1. 

 

За израду Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у Лозници (у даљем тексту: 

План) на катастарским парцелама: 802//2 и 809/12, као и деловима катастарских парцела: 819; 820/2; 806 

и 809/6 све у К.О. Лозница град, није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну средину 

(у даљем тексту: Стратешка процена). 

 

Члан 2. 

 

Циљ израде Плана је просецање односно изградња дела Савске улице од постојеће Колубарске у 

јужном делу обухвата па до предвиђене будуће саобраћајнице на северу. Будућа улица би била део 

планиране саобраћајне мреже на датом простору и омогућила би нормалан приступ једном броју 

изграђених индивидуалних стамбених зграда које тренутно користе приватне пролазе кроз катастарске 

парцеле других власника. 

 

Члан 3. 

 

Ова Oдлука је донета у складу са датим Мишљењем у вези неприступања изради Извештаја о 

Стратешкој процени утицаја бр. 501-16/2009 од 28.05.2009. године. 

 

Члан 4.  

 

Одлука о неприступању изради Стратешке процене за израду Плана детаљне регулације за 

изградњу дела Савске улице у Лозници, саставни је део Одлуке за израду Плана детаљне регулације за 

изградњу дела Савске улице у Лозници у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09). 

 

Члан 5. 

 

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

 

                                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                                                                                        ГРАДА ЛОЗНИЦЕ                                                                                          

                                                                                                                     Видоје Петровић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

               БРОЈ: 90/2010-I 

               ДАТУМ:   03.03.2010.год. 

               Л О З Н И Ц А 

 

 На основу члана 5. и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(''Сл.гласник РС'', број 135/04), члана 1. Одлуке о давању овлашћења Градоначелнику града Лознице за 

доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину (''Сл. лист града  Лознице'', 

бр. 21/08), члана 58. став 1. тачка 8. Статута града Лознице (''Сл. лист града  Лознице'', бр. 19/08),  

Градоначелник града Лознице доноси: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

О  Д  Л  У  К  У 
o приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду 

Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35/10 кВ ''Лозница 2'' 

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се активностима  на  изради  Стратешке процене утицаја на животну средину (у даљем тексту 

стратешка процена) Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35/10 кВ ''Лозница 2''. 

  

Члан 2. 

 

Стратешка процена  ће се вршити у складу са Законом о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Сл.гласник РС'' бр.135/04) према критеријумима дефинисаним у прилогу истог. 

 

Члан 3. 

 

Основу Стратешке процене чини програм и план којим се утврђује оквир за развој одређеног сектора, 

његове карактеристике, циљеви и просторни обухват. 

 

Члан 4. 

 

Циљ израде Плана је да се Граду Лозници и приградским насељима обезбеди поуздано снабдевање 

електричном енергијом са степeном сигурности Х-1. Изградњом ТС 110 кВ ће се обезбедити потребна 

количина електричне енергије за североисточни део града Лознице , ново насеље на Лагатору и 

приградским насељима која гравитирају (Клупци, Руњани, Тршић, Г.Недељице, Д.Недељице, Коренита, 

Грнчара и  Брезјак), јер се бележи динамични раст потрошње електричне енергије како у 

индивидуалном тако и у индустријском конзуму. 
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План обухвата следеће катастарске парцеле: 1004, 1005/1, 1005/8 и 1005/3 (пут) све у к.о. Лозница- град, 

укупне површине  02 ха 07 ари 48 м
2
. 

 

План садржи нарочито:  

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне целине  и зоне; 

2) намена земљишта; 

3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози; 

4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

5) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајницу, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

6) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

7) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

8) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта ; 

9) графички део. 

Члан 5. 

Израда Стратешке процене ће се обавити по фазама у складу са чланом 8. Закона о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину.  

Члан 6.  

Ова Oдлука је донета у складу са Мишљењем у вези одлучивања о приступању изради Стратешке 

процене бр.501-19-С/2009 од 28.05.2009. године.  

 

Члан 7. 

Основни садржај Извештаја о Стратешкој процени прописан је чланом 12. Закона о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр.135/04). 

 

Члан 8. 

Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени, ће донети надлежни  орган града 

сходно члану 10. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Члан 9. 

 

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени исти ће се упутити 

на јавни увид у трајању од 30 дана. 

Члан 10. 

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35/10 кВ 

''Лозница 2'' у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 
Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Лознице ''. 

 

 

                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                 

                                                                                                                          Видоје Петровић, с.р. 
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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 133/2010-I 

Датум: 30.03.2010. год. 

Л о з н и ц а 

 

 

На основу члана 5.и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  

(„Сл. гласник РС“. бр. 135/04), члана 1. Одлуке о давању овлашћења  Градоначелнику града Лознице за 

доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину („Сл. лист града Лознице“ 

бр.21/08), члана 58.став 1. тачка 8. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“ бр.19/08), 

Градоначелник града Лознице доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради  Извештаја о  Стратешкој процени утицаја на животну средину за  израду 

Плана генералне регулације за  насељено место 

Бања Ковиљача 

 

 

Члан 1. 

 

 Доноси се Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину (у даљем тексту: Стратешка процена) за израду Плана генералне регулације за  насељено место  

Бања Ковиљача у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 

РС“. бр. 135/04). 

Члан 2. 

 

 Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, према критеријумима дефинисаним законом. 

 

Члан 3. 

 

 Граница обухвата Стратешке процене је идентична граници обухвата планског подручја 

обухваћеног Планом којим представља цело грађевинско подручје за насељено место Бања Ковиљача, одређено  

Одлуком о приступању изради Плана генералне регулације  за насељено место Бања Ковиљача са одредбама 

закона о планирању и изградњи. 

                                                                 

Члан 4. 
 

 Ова одлука је донета у складу са Мишљењем у вези одлучивања о приступању изради Стратешке 

процене бр.501-4-С/2010 од 03.03.2010. године.  

 

Члан 5. 

 

 Извештај о Стратешкој процени треба да буде сачињен у складу са чланом 12. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Члан 6. 

 

 Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени, ће донети надлежни орган , а 

на основу чл.10. става. 1,2 ,3 и 4  Закона о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС“. бр. 135/04) и 

чл.47. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'',бр.72/09).   
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Члан 7. 

 

 Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени исти ће се 

упутити на јавни увид у трајању од 30. дана. 

 

Члан 8. 

 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке  за израду Плана генералне регулације за  насељено место  Бања 

Ковиљача  са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 9. 

 

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

Лознице. 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

                                                                                                                       Видоје Петровић, с.р. 
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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 132/2010-I 

Датум: 30.03.2010.год. 

Л о з н и ц а 

 

На основу члана 5.и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  

(„Сл. гласник РС“. бр. 135/04), члана 1. Одлуке о давању овлашћења  Градоначелнику града Лознице за 

доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину („Сл. лист града Лознице“ 

бр.21/08), члана 58.став 1. тачка 8. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“ бр.19/08), 

Градоначелник града Лознице доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради  Извештаја о  Стратешкој процени утицаја на животну средину за  израду 

Плана генералне регулације  за насељено место Лешница 

 

 

Члан 1. 

 

 Доноси се Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину (у даљем тексту: Стратешка процена) за израду Плана генералне регулације  за насељено 

место Лешница  у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 

РС“. бр. 135/04). 

 

Члан 2. 

 

 Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, према критеријумима дефинисаним законом. 

 

Члан 3. 

 

 Граница обухвата Стратешке процене је идентична граници обухвата планског подручја 

обухваћеног Планом којим представља цело грађевинско подручје за насељено место Лешница, 

одређено  Одлуком о приступању изради Плана генералне регулације  за насељено место Лешница са 

одредбама закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 
 

 Ова одлука је донета у складу са Мишљењем у вези одлучивања о приступању изради Стратешке 

процене бр.501-5-С/2010 од 02.03.2010. године.  

 

Члан 5. 

 

 Извештај о Стратешкој процени треба да буде сачињен у складу са чланом 12. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Члан 6. 

 

 Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени, ће донети надлежни орган , а 

на основу чл.10. става. 1,2 ,3 и 4  Закона о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС“. бр. 135/04) и 

чл.47. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'',бр.72/09).   
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Члан 7. 

 

 Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени исти ће се 

упутити на јавни увид у трајању од 30. дана. 

 

Члан 8. 

 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке  за израду Плана генералне регулације за  насељено место  

Лешница  са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 9. 

 

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

Лозница. 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

                                                                                                           Видоје Петровић, с.р. 
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На основу члана 66., у вези члана 50. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) 

и члана 61. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града Лознице на 

15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о разрешењу члана Градског већа града Лознице 

 

 

 

 

I Разрешава се Зоран Марковић, из Доње Бадање дужности члана Градског већа града Лознице. 

 

II   Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III Ова Одлука биће објављена у ''Сл. листу града Лознице''. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-7/10-15-1 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а  

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                   Јован Тодоровић, с.р. 
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 На основу члана 66., у вези члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07), и члана 59. Статута града Лознице (''Сл. лист Града Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града 

Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о избору члана Градског већа града Лознице 

 

 

 

 

I За члана Градског већа града Лознице бира се Селимир Ковачевић, хирург из Лознице. 

 

II Ова Одлука биће објављена у ''Сл. листу града Лознице''. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-7/10-15-2 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а  

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                   Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему (“Службени  гласник РС”, број 54/09) и 

члана 40. став 1. тачка 31. Статута града Лознице (''Службени лист града Лозницe“, број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној дана 28. априла 2010. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије завршног рачуна буџета 

Града Лознице за 2009. годину 

Члан 1. 

Град Лозница ће, у складу за Законом о буџетском систему, за обављање послова екстерне 

ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2009. годину ангажовати друго лице које испуњава 

услове за обављање послова ревизије. 

Члан 2. 

Избор лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 

2009. годину извршиће се у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени  гласник РС”, број 

116/08). 

Члан 3. 

Поступак јавне набавке може се започети по добијању сагласности  Државне ревизорске 

институције на садржај ове Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-7/10-15-3 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу чл. 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/07), чл. 96. 

и 97. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09), Уредбе о условима и начину под 

којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од 

тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (''Сл. гласник РС'', бр. 13/10 ) и члана 40. и 84. 

Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.19/08), Скупштина града Лознице, на 15. 

седници одржаној дана 28. априла 2010. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

 о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 

 у својини Града Лознице 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини Града Лознице (у даљем 

тексту: ''Одлука'') уређују се услови, поступак и начин отуђења и давања у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној  својини на којем је као власник/корисник у јавној књизи за евиденцију 

непокретности и правима на њима уписан Град (у даљем тексту: неизграђено грађевинско земљиште), 

као и престанак права закупа на грађевинском земљишту. 

Одлуком се ближе уређује поступак  и надлежности за отуђење и давање у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини, уз претходну сагласност Владе Републике Србије, по цени 

мањој од тржишне односно без накнаде, као и у случају непосредне погодбе, у складу са законом и 

подзаконским актом.  

       Значење израза „грађевинско земљиште”, „градско грађевинско земљиште”, „грађевинско 

земљиште у јавној својини”, „неизграђено грађевинско земљиште”, „уређено грађевинско земљиште”, 

„површине јавне намене” коришћени у овој Одлуци идентични су изразима коришћеним у Закону о 

планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09), у даљем тексту: Закон. 

 

Члан 2. 

 

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини отуђује се и даје у закуп ради изградње и 

постављања објеката, у складу са наменом одређеном у планском документу, на начин којим се 

обезбеђује његово рационално коришћење. 

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта означеног у ставу 1. спроводи се јавним 

надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са Законом и 

овом Одлуком.  

 

Члан 3. 

 

Дугорочним закупом сматра се период закупа у трајању од 5 до 99 година. 

Дугорочни закуп обухвата и рок у коме је лице коме је земљиште дато у закуп дужно да приведе 

намени предметно грађевинско земљиште. 

Рок привођења намени земљишта које се даје у дугорочни закуп не може бити дужи од 3 годинe.  

Рок привођења земљишта намени је у најдужем трајању од 5 година и одређује се у случају када 

се ради о дугорочном закупу великог комплекса земљишта на којем је предвиђена/могућа фазна 

изградња.  

Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује и даје у дугорочни закуп ради изградње објеката 

трајног карактера. 
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 Члан 4. 

 

Краткорочним закупом сматра се период закупа у трајању до 5 година. 

Неизграђено грађевинско земљиште се издаје у краткорочни закуп ради постављања монтажних 

објеката и изградње привремених објеката, у складу са законом. 

 

Члан 5. 

 

 Стручне и административно-техничке послове у вези поступка регулисаног овом Одлуком врши 

Јавно предузеће за управљање грађевинским  земљиштем ''Град'' Лозница (у даљем тексту: ЈП ''Град''), 

односно Јавно предузеће ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' Б. Ковиљача. 

 

 

II  ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА И ЗАКУПА 

 

Члан 6. 

 
Неизграђено грађевинско земљиште, за које је донет плански документ на основу кога се може 

издати локацијска дозвола и које је у складу са тим планским документом комунално опремљено за 

грађење, може се отуђити или дати у закуп у складу са Законом и овом Одлуком. 

Изузетно, предмет отуђења може бити и неизграђено грађевинско земљиште које није комунално 

опремљено, под условом да учесник у поступку јавног надметања односно прикупљања понуда јавним 

огласом прихвати услове о финансирању изградње комуналне инфраструктуре чија је садржина 

прописана у члану 94. ст. 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) а који 

су претходно објављени у јавном огласу. 

По спроведеном поступку давања у закуп односно отуђења у случају одређеном у претходном 

ставу, међусобни односи Града и купца неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у погледу 

финансирања изградње комуналне инфраструктуре регулисаће се у складу са чланом 94. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/09). 

 

Члан 7. 

 

Простор одређен планским документом за уређење или изградњу јавних објеката или јавних 

површина, за које се у складу са посебним законом утврђује општи интерес (у даљем тексту: површине 

јавне намене), постојећи или планиран, не може се отуђити из јавне својине. 

Изузетно, планиране а неизграђене површине јавне намене могу се дати у краткорочни закуп, до 

привођења планираној намени, под условима одређеним овом Одлуком.   

 

Члан 8. 

 

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини даје се у краткорочни закуп ради:  

- постављања привремених монтажних објеката, у складу са важећом одлуком о постављању 

монтажних објеката на јавним површинама на подручју Града Лознице и  програмима постављања 

монтажних објеката и киоска и покретних монтажних објеката Града Лознице, 

-  изградњe објеката за које се у складу са чл. 147. Закона о планирању и изградњи издаје 

привремена грађевинска дозвола. 

            Пре закључења уговора о краткорочном закупу, најбољи понуђач  је дужан да поднесе главни 

пројекат за изградњу привременог објекта, пројекат рушења тог објекта са предрачуном трошкова 

рушења као и да уплати  депозит у висини предрачуна трошкова уклањања предметног објекта на 

одговарјући текући рачун Одељења за финансије и друштвене делатности Градске управе Града 

Лознице. 
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III ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

1. Програм отуђења и  давања у закуп грађевинског земљишта  

 

        Члан 9. 

 

Скупштина града на предлог градоначелника, у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке, доноси Програм отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта. 

 Скупштина града највише два пута годишње доноси измене и допуне усвојеног Програма.   

Програм из става 1 овог члана садржи списак грађевинских односно катастарских парцела, начин 

(отуђење, дугорочни или краткорочни закуп) и услове располагања (тржишни услови, услови 

повољнији од тржишних). 

Нацрт Програма из става 1. овог члана саставља ЈП ''Град'' односно ЈП ''Дирекција за управљање 

и развој Бање Ковиљаче'' у сарадњи са Одељењем за планирање и  изградњу Градске управе Града 

Лознице.  

 

2. Начин отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта 

 

Члан 10. 

 

Јавним надметањем односно прикупљањем понуда јавним огласом отуђује се односно даје се у 

закуп неизграђено грађевинско земљиште, лицу које понуди највећу накнаду за отуђење или највиши 

износ закупнине у складу са Законом осим у случају располагања под повољнијим условима од 

тржишних за које је претходно прибављена сагласност Владе под условима одређеним Законом, 

важећим подзаконским актом Владе и овом Одлуком. 

Непосредном погодбом може се отуђити односно дати у закуп неизграђено грађевинско 

земљиште у јавној својини у случајевима прописаним Законом. 

Поступак јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом спроводи се у складу са 

законом и овом Одлуком. 

 

 3. Орган надлежан за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем 

 

Члан 11. 

 

На основу Одлуке Управног одбора ЈП ''Град'' Лозница или Одлуке Управног одбора ЈП 

''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' Бања Ковиљача, Градоначелник града Лознице 

доноси Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање односно прикупљање понуда јавним 

огласом ради  отуђења или давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини. 

Поступак јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом ради отуђења или 

давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи Комисија за спровођење 

поступка располагања грађевинским земљиштем (у даљем тексту: Комисија) у складу са Законом и 

овом Одлуком. 

Надлежност  Комисије, њен састав и начин одлучивања регулисан је овом Одлуком.  

 

Члан 12. 

 

Комисија означена у члану 11. ове Одлуке ради у саставу: председник, заменик председника и 

три члана. 

Чланове Комисије именује Скупштина. 

Комисија се састаје по потреби а одлуке се доносе већином гласова. 
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4.1. Прикупљање понуда јавним огласом 

 

Члан 13.  

 

Јавни оглас за прикупљање понуда за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта 

објављује се у средствима јавног информисања, на огласној табли органа и служби Града, огласној 

табли Градске управе и званичној интернет презентацији Града и другим електронским медијима, 

најмање 30 дана пре дана одржавања јавног надметања.  

 

Члан 14. 

 

Јавни оглас за прикупљање понуда садржи: 

1. основне податке о грађевинском земљишту (у даљем тексту: ''кат. парцели''), које је предмет 

отуђења односно закупа (где се налази, величина, итд),  

2. информација о томе да ли се земљиште отуђује или даје у закуп, 

3. опис дозвољене намене, урбанистичке параметре који дефинишу дозвољену намену и друга 

ограничења која важе за објекте који се могу градити на предметном грађевинском земљишту,  

4. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта а у случају комунално 

неопремљеног/неуређеног грађевинског земљишта  и податке о радовима на изградњи комуналне 

инфраструктуре које је потребно да изврши закупац односно лице које купује земљиште,  

5. податке о почетној цени накнаде за отуђење односно закупнине и динамици плаћања накнаде за 

отуђење односно закупнине за понуђача са најповољнијом понудом, 

6. период трајања закупа (у случају давања у закуп грађевинског земљишта),  

7. време и место одржавања јавног надметања,   

8. услови за учешће у јавном надметању, подаци о поступку за подношење понуде и рок за 

подношење понуда, као и обавезна садржина понуде, 

9. износ и поступак плаћања депозита за учешће у поступку прикупљања понуда као и начин и рок 

враћања депозита понуђачима који предметно земљиште не добију у закуп односно у својину,  

10. начин и рок обавештавања понуђача о резултатима надметања, 

11. упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају одустајања од дате понуде губи 

право на повраћај уплаћеног износа на име депозита, 

12. информација о месту и начину прибављања додатних информација и докумената о предмету 

понуде (као што је информација о томе које се све катастарске парцеле налазе на датој локацији), 

укључујући нацрт уговора о продаји/закупу који ће бити закључен са понуђачем са најповољијом 

понудом.  

 

На депозит из става 1. тачка 9. овог члана примењују се одредбе члана 31, 32. и 

33. ове Одлуке. 

 

Члан 15. 

 

 Уколико је предмет отуђења или закупа већи број катастарских парцела на истој локацији, јавни 

оглас за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта, треба да садржи тачке 1. до 7. из 

члана 14. за сваку катастарску парцелу посебно.  

 

Члан 16. 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти, са видљивом назнаком на које се катастарске  парцеле 

односи,  Комисији у року и на месту одређеном у јавном огласу.  

Понуђени износ закупнине за земљиште мора бити дат у динарском износу који је најмање 

једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном огласу.  

Рок за подношење понуда истиче 48 сати пре дана и часа одређеног за отварање понуда.   

Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.  
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Неуредна је понуда: 

1. поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на које парцеле се односи, 

2. која не садржи податке и документа из члана 69. и 70. ове Одлуке, 

3. у којој понуђени износ закупнине није у складу са ставом 2. овог члана.  

                                                                 

Члан 17. 

 

Понуда физичког лица садржи: 

1.  ознаку кат. парцеле на које се понуда односи; 

2.  име и презиме; 

3.  адресу, јединствени матични број грађана и потпис; 

4. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за 

комунално опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу, уколико се 

ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није комунално опремљено за грађење); 

5.  доказ о уплаћеном депозиту;  

6.  број рачуна за враћање уплаћеног депозита; 

7.   цену земљишта, односно висину закупнине за дату кат. парцелу. 

 

Члан 18. 

 

Понуда правног лица садржи: 

1. ознаку кат. парцеле на коју се понуда односи; 

2. фирму, матични број и ПИБ; 

3. име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис; 

4. оверену фотокопију Решења о регистрацији АПР односно другог одговарајућег регистра; 

5. оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име 

правног лица; 

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, (укључујући и изјаву 

о прихватању прописаних услова за комунално опремање/уређивање предметног земљишта 

садржаних у јавном огласу  уколико се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није 

комунално опремљено за грађење); 

7. доказ о уплаћеном депозиту; 

8. број рачуна за враћање депозита; 

9. цену земљишта, односно висину закупнине за дату кат. парцелу. 

 

Јавно отварање понуда 

 

Члан 19. 

 

О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда саставља се записник. Поступак јавног 

отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног отварања понуда, података о 

присутним члановима Комисије, података о приспелом броју понуда и података о парцелама на које се 

односе приспеле понуде.  

    Неблаговрмене понуде се посебно издвајају и не разматрају што се посебно констатује на 

записник.  

Понуде се разврставају по кат. парцелама а потом их председник Комисије или лице које он 

одреди отвара и предаје на увид осталим члановима Комисије након чега исто лице јавно саопштава и 

диктира у записник садржину понуде. 

Понуде за које се по отварању утврди да су неуредне посебно се констатују на записник. 

Парцеле за које се утврди да није пристигла ниједна понуда, посебно се констатују на записник. 

Поступак се сматра успешним ако за оглашену парцелу Комисија констатује да су приспеле 

најмање две уредне понуде. 
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Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих 

понуда.  

Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, сем понуђача, присуствовати сва заинтересована 

пунолетна лица. 

         Одредбе члана 46, 47, 48. и 49. ове Одлуке примењују се и у поступку давања у закуп односно 

отуђења грађевинског земљишта у поступку прикупљања понуда јавним огласом. 

 

Члан 20. 

 

У случају да је за оглашену парцелу приспела само једна понуда, поступак се понавља у року од 

30 дана и сматра се успелим и ако је приспела једна благовремена и уредна понуда.  

 

 

4.2. Јавно надметање 

 

Члан 21. 

 

 Поступак припреме и одржавања јавног надметања утврђен овом Одлуком примењује се у свим 

случајевима отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта по тржишним условима. 

                                                      

Припрема и одржавање јавног надметања 

 

Члан 22. 

 

Јавно надметање – лицитација одржава се на месту и у време одређено јавним огласом.  

Јавном надметању могу присуствовати сва пунолетна заинтересована лица. 

 

Члан 23. 

 

Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта 

објављује се у средствима јавног информисања, на огласној табли органа и служби Града, огласној 

табли Градске управе и званичној интернет презентацији Града и другим електронским медијима, 

најмање 30 дана пре дана одржавања јавног надметања.  

 

Члан 24. 

 

 Јавни оглас за подношење пријава за јавно надметање садржи: 

1. основне податке о грађевинском земљишту (''кат. парцели'') које је предмет отуђења односно 

закупа (где се налази, величина, итд.),  

2. опис дозвољене намене, урбанистичке параметре који дефинишу дозвољену намену и друга 

ограничења која важе за објекте који се могу градити на предметном грађевинском земљишту,  

3. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта а у случају комунално 

неопремљеног/неуређеног грађевинског земљишта  и податке о радовима на изградњи комуналне 

инфраструктуре које је потребно да изврши закупац односно лице које купује земљиште  

4. податке о почетној цени накнаде за отуђење односно закупнине, о висини лицитационог корака и 

динамици плаћања накнаде за отуђење односно закупнине за понуђача који победи у надметању, 

5. период трајања закупа (у случају давања у закуп грађевинског земљишта),  

6. време и место одржавања јавног надметања,   

7. услови за учешће у јавном надметању, подаци о поступку за подношење пријаве, рок за 

подношење пријава за учешће у јавном надметању, 

8. износ и поступак плаћања депозита за учешће у јавном надметању као и начин и рок враћања 

депозита учесницима који предметно земљиште не добију у закуп односно у својину,  

9. начин и рок обавештавања учесника о резултатима надметања, 
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10. упозорење да учесник који победи на јавном надметању а не приступи закључењу уговора о 

закупу односно отуђењу у роковима предвиђеним овом Одлуком, губи право на повраћај 

уплаћеног износа на име депозита, 

11. кратка информација о „пакету“ документације/информација која се односи на  грађевинско 

земљиште које је предмет давања у закуп односно отуђења  

12. информација о месту и начину прибављања додатних информација и докумената о предмету 

понуде (као што је информација о томе које се све катастарске парцеле налазе на датој локацији), 

укључујући нацрт уговора о продаји/закупу који ће бити закључен са понуђачем са 

најповољнијом понудом. 

 

Члан 25. 

 

 Уколико је предмет отуђења или закупа већи број катастарских/грађевинских парцела на истој 

локацији, јавни оглас за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта, треба да садржи 

тачке 1. до 7. из члана 24. за сваку парцелу посебно.  

 

Члан 26. 

 

Пријава за учешће на јавном надметању подноси се Комисији у року и на месту одређеном у 

јавном огласу.  

Рок за подношење пријава истиче 48 сати пре дана и часа одржавања јавног надметања. 

 

Члан 27. 

 

Пријава за учешће физичког лица на јавном надметању садржи: 

1.  ознаку кат. парцеле за коју се пријава подноси и дан одржавања јавног надметања; 

2.  име и презиме; 

3.  адресу, јединствени матични број грађана и потпис; 

4. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за 

комунално опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу, уколико се ради о 

неизграђеном грађевинском земљишту које није комунално опремљено за грађење); 

5.  доказ о уплаћеном депозиту;  

6.  број рачуна за враћање уплаћеног депозита. 

 

Члан 28. 

 

Пријава правног лица за учешће на јавном надметању садржи: 

1. ознаку кат. парцеле за које се пријава подноси и дан одржавања јавног надметања; 

2. фирму, матични број и ПИБ; 

3. име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис; 

4. оверену фотокопију Решења о регистрацији АПР односно другог одговарајућег регистра; 

5. оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име 

правног лица; 

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, (укључујући и изјаву 

о прихватању прописаних услова за комунално опремање/уређивање предметног земљишта 

садржаних у јавном огласу  уколико се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није 

комунално опремљено за грађење); 

7. доказ о уплаћеном депозиту; 

8. број рачуна за враћање депозита. 
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Члан 29. 

 

Депозит који се уплаћује на име учествовања у јавном надметању износи 10% од почетне цене 

накнаде за отуђење односно закупнине за укупну површину, а у случају понуде за више парцела износи 

се сабирају.  

 

Члан 30. 

 

Учесник јавног надметања који је учествовао али није стекао статус закупца односно купца има 

право на враћање уплаћеног износа депозита. 

Град је дужан да депозит из става 1. овог члана уплати на текући рачун учесника у року од 8 дана 

од дана одржавања јавног надметања. 

Уплаћени депозит се враћа у номиналном износу, без права на камату. 

 

Члан 31. 

 

  Уплаћени износ депозита се не враћа ако:  

 (а) уплатилац не узме учешће на јавном надметању и не обавести Комисију писаним путем да неће 

учествовати у надметању најмање 24 сата пре заказаног почетка јавног надметања,  

  (б) ако је уплатилац учесник који је стекао статус закупца односно купца оглашеног земљишта а не 

испуни услове за закључење уговора о закупу предметног грађевинског земљишта односно не приступи 

закључењу уговора у роковима и под условима утврђеним овом Одлуком.  

 

Члан 32. 

 

 По пријему пријаве за јавно надметање, Комисија је дужна да изврши верификацију свих 

пристиглих пријава, евидентира сваку пријаву у посебну књигу и подносиоцу пријаве изда признаницу.  

 

Члан 33. 

 

Комисија саставља списак квалификованих понуђача, додељује број понуде сваком 

квалификованом понуђачу и припрема картице са крупно одштампаним бројем понуде, на једној 

страни, и назнаком идентитета квалификованог понуђача, на другој страни.  

 

Члан 34. 

 

Услови за почетак јавног надметања су испуњени уколико је присутан председник или заменик 

председника Комисије, квалификована већина чланова Комисије и најмање 2 квалификована понуђача 

за исту катастарску/грађевинску парцелу. 

 

Члан 35. 

 

Водитељ лицитације може бити председник Kомисије или лице које он одреди.  

 

Члан 36. 

 

Председник Комисије отвара место на којем се одржава јавно надметање за потребе регистрације 

најмање један сат пре почетка надметања.  

 

Члан 37. 

 
Током спровођења регистрације, квалификовани понуђачи се региструју на обрасцима које је 

обезбедио председавајући Комисије или водитељ лицитације.  
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Након регистрације, сваки квалификовани понуђач добија картицу за надметање.   

 

Члан 38. 

 

Ако је само један квалификовани понуђач за одређену кат. парцелу присутан, председавајући 

Комисије проглашава да се за ту парцелу обуставља јавно надметање и објављује да ће се ново јавно 

надметање одржати за 30 дана.  

 Поступак јавног оглашавања спроводи се и за поновљено јавно надметање.  

 

Члан 39. 

 

  Јавно надметање које се понови у случају предвиђеном у члану 38. пуноважно је уколико на 

њему учествује један или више понуђача.  

Члан 40. 

 

      Ако на првом јавном надметању или поновљеном надметању одређеног грађевинског земљишта 

не учествује ниједан понуђач, Комисија проглашава надметање неважећим.  

 

Члан 41. 

 

Водитељ лицитације, уколико су испуњени сви услови за одржавање јавног надметања, у 

заказано време и на месту одређеном у јавном огласу проглашава надметање отвореним уз одговарајућу 

уводну реч.  

У уводној речи, водитељ лицитације: 

1. гласно чита која је локација предмет лицитације, број катастарске/грађевинске парцеле, 

катастарску општину, положај и културу парцела које су предмет надметања; 

2. објављује почетну цену отуђења по м
2
, односно закупнине по м² за сваку парцелу; 

3. објављује висину лицитационог корака; 

4. објашњава поступак јавног надметања; 

Након тога, водитељ лицитације проглашава надметање отвореним.  

Уколико је предмет јавног надметања већи број кат. парцела, водитељ лицитације је дужан да за 

сваку парцелу поступи на начин утврђен у ставу 2. и 3. овог члана. 

 

Члан 42. 

 

Понуде дају квалификовани учесници подизањем своје картице и гласним изговарањем своје 

понуде.  

После истицања сваке наредне понуде, водитељ лицитације понавља тренутно најбољу понуду и 

тражи додатне понуде.  

 

Члан 43. 

 

Поступак давања понуда се понавља све док квалификовани понуђачи настављају да дају нове 

понуде. 

Ако после два позива водитеља лицитације за давање боље понуде не буде нових понуда, 

водитељ лицитације проглашава трећи и последњи позив за давање боље понуде.  

Ако после трећег позива нема нове понуде, водитељ лицитације проглашава крај надметања, 

објављује  износ понуде која је победила и број понуђача чија је понуда најбоља. 

 

Члан 44. 

 
Уколико је предмет давања у закуп већи број кат. парцела, по завршетку јавног надметања за 

сваку од тих парцела, водитељ лицитације проглашава крај надметања.  
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Члан 45. 

 

Водитељ лицитације и председавајући Комисије дужни су да обезбеде једнак третман за све 

квалификоване учеснике лицитације и одговарни су за поштовање правила поступка јавног надметања 

утврђеног овом Одлуком  и важећим законима. 

Водитељ лицитације је одговоран за одржавање реда током јавног надметања.  

 

 

Записник о јавном надметању и Извештај о спроведеном надметању 

 

Члан 46. 

 

О току јавног надметања од тренутка отварања до тренутка завршетка надметања води се 

записник.  

Записник се саставља у 5 идентичних копија које потписују записничар, председавајући 

Комисије и понуђачи са две најповољније понуде.  

Записник садржи и податке о кат. парцели, податке о учеснику који је победио и износ најбоље 

понуде. 

 

Члан 47. 

 

Записник о јавном надметању садржи: 

1. списак регистрованих понуда, 

2. име председавајућег Комисије, водитеља лицитације или професионалног водитеља 

лицитације (у случају да постоји) и записничара, 

3. датум и време почетка и завршетка јавног надметања, 

4. списак кат. парцела које су предмет надметања са основним подацима, почетну цену накнаде 

за отуђење односно закупнине по м² за сваку кат. парцелу посебно и висину лицитационог 

корака, 

5. износ највеће/најбоље понуде и идентитет учесника са највећом/најбољом понудом за сваку 

парцелу посебно, 

6. износ друге највеће/најбоље понуде и идентитет учесника са другом највећом/најбољом 

понудом за сваку парцелу посебно, 

7. мере изречене због ометања која су изазвали учесници надметања, 

8. приговори на изречене мере, 

9. остале информације о поступку. 

 

Члан 48. 

 

Комисија је дужна да у року од 5 радних дана од  окончања јавног надметања достави 

градоначелнику Извештај о спроведеном поступку јавног надметања за отуђење односно давање 

грађевинског земљишта у закуп. 

 

Члан 49. 

 

Извештај из претходног члана садржи: 

1. Копију огласа о јавном надметању, 

2. Записник о јавном надметању, 

3. Препоруку Комисије да се потпише уговор о продаји односно закупу са понуђачем који је 

победио. 
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4.3. Непосредна погодба 

 

Члан 50. 

 

Неизграђено грађевинско земљиште се може се отуђити односно дати у закуп непосредном 

погодбом у случајевима одређеним Законом: 

1.  изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и  

организација, органа јединица локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини, 

2.  прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је захтев 

поднео у роковима прописаним Законом, ако је изградња тог објекта у складу са условима 

предвиђеним Законом, 

3. исправке граница суседних катастарских парцела, 

4. формирања грађевинске парцеле у складу са законом, 

5. отуђења или давања у закуп под условима повољнијим од тржишних уз претходно сагласност 

Владе у складу са законом и важећим подзаконским актом, 

6. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је било предмет 

експропријације, у складу са прописима о експропријацији. 

 

Члан 51. 

 

Решење о отуђењу односно давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у случајевима 

означеним у члану 50. ове Одлуке на основу непосредне погодбе доноси градоначелник. 

 

Члан 52. 

 

 Уговор о продаји односно закупу неизграђеног грађевинског земљишта закључују лице коме се 

то земљиште продаје односно даје у закуп непосредном погодбом и градоначелник или лице које он 

овласти у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу односно давању у закуп предметног 

земљишта. 

 Уколико лице из става 1. овог члана не приступи закључењу уговора у утврђеном року, сматраће 

се да је одустало од купопродаје односно закупа предметног грађевинског земљишта. 

 

5. Услови под којима Град може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, 

мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде 

 

Члан 53. 

 

 Град  може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште у јавној својини по цени, односно 

закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде (у даљем тексту: располагање под условима 

повољнијим од тржишних), по претходно прибављеној сагласности Владе у складу са Законом о 

планирању и изградњи, под условом да је то грађевинско земљиште намењено за изградњу:  

1)  објекта у функцији реализације пројеката економског развоја; 

 2)  објекта који је  намењен за социјално становање, у складу са законом којим се уређује 

социјално становање или објекат који није намењен тржишту већ за потребе државних органа или 

органа јединице локалне самоуправе и да је инвеститор тог објекта Република Србија, односно јединица 

локалне самоуправе;  

3) станова у складу са Уредбом о мерама подршке грађевинској индустрији кроз 

субвенционисање камате по кредитима за финансирање стамбене изградње у 2010. години („Службени 

гласник РС”, броj 4/10), када је инвеститор изградње тих станова Република Србија; 

4) објекта који је у функцији обављања комуналне делатности, у складу са законом којим се 

уређују комуналне делатности. 
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Члан 54. 

 

 Пројекти економског развоја из члана 53. тачка 1) ове Одлуке су пројекти који су од посебног 

значаја за реализацију привредног развоја Републике Србије за период 2006-2012. године и локалног 

економског развоја, чијом реализацијом се повећава број запослених у привреди за најмање 1%  и 

сразмерно увећавају јавни приходи. 

Када јединица локалне самоуправе у свом саставу има градске општине, повећање броја 

запослених из става 1. овог члана односи се на градску општину. 

 

6. Поступак располагања неизграђеним грађевинским земљиштем под условима 

повољнијим од тржишних 

 

Члан 55. 

 

Градоначелник на основу Програма из члана 9. ст. 1. ове Одлуке, доноси  одлуку о покретању 

поступка отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини по цени односно 

закупнини која је мања од тржишне  цене односно без накнаде, којим се одређује и да ли ће се у 

конкретном случају располагање грађевинским земљиштем у јавној својини вршити прикупљањем 

понуда јавним огласом или непосредном погодбом.  

ЈП ''Град'' односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' дужна је, на основу 

одлуке из става 1. овог члана, у року од 60 дана, да припреме Елаборат оправданости располагања 

појединим локацијама под условима повољнијим од тржишних (у даљем тексту Елаборат). 

  

 
6.а. Располагање неизграђеним грађевинским земљиштем по условима повољнијим од 

тржишних прикупљањем понуда јавним огласом  

 

Члан 56. 

 

За кат. парцеле које се отуђују односно дају у закуп прикупљањем понуда јавним огласом, 

Елаборат из члана 55. ст. 2.  садржи: 

1) попис и површину катастарских парцела за кoје се предлаже отуђење или давање у закуп; 

2) податке из планског документа на основу кога се може издати локацијска и грађевинска 

дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима (намена, коефицијент 

изграђености и заузетости, посебни услови, степен комуналне опремљености и др.) и једним листом 

графичког приказа локације у одговарајућој размери; 

3) процену Министарства финансија - Пореске управе о тржишној вредности катастарских 

парцела;  

4) одређење сврхе пројекта и субјеката који могу да учествују у  поступку јавног надметања; 

5) услове и критеријуме за умањење, као и критеријуме и мерила за оцену понуда и одређивања 

износа умањења тржишне вредности; 

6) врсту и висину обезбеђења које подноси учесник у јавном надметању; 

7) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи од 

реализације инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката; 

8) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реализацију тог пројекта; 

9) друге податке битне за оцену оправданости отуђења, односно давања у закуп грађевинског 

земљишта. 

За пројекте економског развоја, економска анализа очекиваних ефеката из става 1. тачка 7) овог 

члана мора приказати очекивано повећање запослености и јавних прихода, ефекте на обим привредних 

активности других привредних субјеката и на квалитет живота у датој средини.   
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Члан 57. 

 

Комисија  је дужна,  у року одређеном у члану 55. ст. 2. ове Одлуке, да припреми и нацрт јавног 

огласа за прикупљање понуда који мора да садржи све битне елементе огласа.   

 

Члан 58. 

 

Предлог Елабората и предлог јавног огласа утврђује Градско веће и упућује га на јавни увид у 

трајању од најмање 8 радних дана. 

Након спроведеног јавног увида, Скупштина града одлуком усваја Елаборат и утврђује текст 

јавног огласа.  

Члан 59. 

 

Јавни правобранилац града, у року од 8 дана,  подноси захтев Влади за давање сагласности за 

располагање грађевинским земљиштем у јавној својини под условима повољнијим од тржишних 

прикупљањем понуда јавним огласом, уз који се подноси Одлука Скупштине из члана 58. став 2. ове 

Одлуке, усвојени Елаборат и утврђени текст огласа. 

 

Члан 60. 

 

Комисија, у року који не може бити дужи од годину дана од дана добијања сагласности Владе, 

расписује јавни оглас за прикупљање понуда, за све или за појединачне катастарске парцеле, у складу са 

актом Владе којим се даје сагласност.  

Рок за прикупљање понуда јавним огласом не може бити краћи од 30 дана. 

Поступак прикупљања понуда јавним огласом спроводи се у складу са одредбама ове Одлуке.  

По спроведеном поступку прикупљања понуда јавним огласом, одлуку о располагању по 

условима повољнијим од тржишних доноси градоначелник, у року који не може бити дужи од 45 дана. 

Уговор о располагању грађевинским земљиштем у јавној својини, у име Града, закључује 

градоначелник.  

 

 

6.б. Располагање неизграђеним грађевинским земљиштем под условима повољнијим од 

тржишних путем непосредне погодбе 

 

члан 61.  

 

За кат. парцеле које се отуђују односно дају у закуп непосредном погодбом, Елаборат из члана 

55.  садржи: 

1) попис и површину катастарских парцела за кoје се предлаже отуђење     или давање у закуп; 

2) податке из планског документа на основу кога се може издати локацијска и грађевинска 

дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима (намена, коефицијент 

изграђености и заузетости, посебни улови, степен комуналне опремљености и др.) и једним листом 

графичког приказа локације у одговарајућој размери; 

3) процену Министарства финансија – Пореске управе о тржишној вредности катастарских 

парцела;  

4) податке о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу, односно давању у закуп, по 

добијању сагласности Владе; 

5) податке о правном, односно физичком лицу – стицаоцу права својине, односно права закупа на 

предметном грађевинском земљишту; 

6) износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности грађевинског 

земљишта и новчаног износа одређеног уговором о отуђењу, односно давању у закуп;  

7) обавезу стицаоца права својине, односно закупа да обезбеди банкарску гаранцију по добијању 

сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза; 
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8) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи од 

реализације пројекта, односно инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката ; 

9) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реализацију пројекта, односно инвестиције; 

10)  друге податке битне за оцену оправданости оваквог располагања грађевинским земљиштем. 

 

Члан 62. 

 

ЈП ''Град'' односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' дужна је,  у року 

одређеном у члану 55. ст. 2. ове Одлуке, да састави и нацрт уговора о закупу односно отуђењу који се 

доставља јавном правобраниоцу на мишљење. 

  

Члан 63. 

 

Предлог Елабората и предлог уговора о располагању утврђује Градско веће и упућује га на јавни 

увид у трајању од најмање 8 дана.  

Након спроведеног јавног увида, Скупштина града одлуком усваја Елаборат и утврђује текст 

Уговора о располагању.  

 

Члан 64. 

 

Јавни правобранилац града, у року од 8 дана,  подноси захтев Влади за давање сагласности за 

располагање грађевинским земљиштем у јавној својини под условима повољнијим од тржишних путем 

непосредне погобе, уз који се подноси Одлука Скупштине из члана 63. став 2. ове Одлуке, усвојени 

Елаборат и утврђени текст Уговора о располагању. 

 

Члан 65. 

 

По  прибављању акта којим  Влада даје сагласност на садржину нацрта Уговора о располагању и 

спроведеног поступка непосредне погодбе, градоначелник  закључује уговор о располагању под 

условима повољнијим од тржишних, у року који не може бити дужи од 45 дана. 

 

7. Одлучивање о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 

 

Члан 66. 

 

Градоначелник у року од 8 дана од дана пријема Извештаја Комисије за спровођење поступка 

располагања грађевинским земљиштем прикупљањем понуда јавним огласом односно јавним 

надметањем, уколико утврди да је поступак спроведен у свему у складу са овом Одлуком, доноси 

Решење о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта најповољнијем понуђачу. 

Уколико градоначелник утврди недостатке или нејасноће у Извештају Комисије, налаже 

Комисији да у року од 3 дана отклони уочене недостатке.  

Уколико градоначелник утврди да је дошло до повреда поступка прикупљања понуда јавним 

огласом односно јавног надметања, може поништити одлуку о расписивању јавног огласа.  

 

Члан 67. 

 

Решење градоначелника  о отуђењу односно давању у закуп доставља се свим учесницима јавног 

надметања односно прикупљања понуда јавним огласом као и надлежном јавном правобранилаштву.  
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Члан 68. 

 

 Против Решења градоначелника сваки учесник који сматра да му је у поступку јавног надметања 

односно прикупљања понуда јавним огласом повређено право, може у року од 30 дана од дана 

достављања тог акта да покрене управни спор пред надлежним судом. 

 Против Решења градоначелника у року од 30 дана од дана достављања, надлежно јавно 

правобранилаштво може да поднесе тужбу надлежном суду, ако сматра да је тај акт донет супротно 

одредбама закона и ове Одлуке.  

 

 

IV УГОВОР О ОТУЂЕЊУ И ЗАКУПУ 

 

Члан 69. 

 

Уговор о продаји односно давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта, у року од 30 

дана од дана правноснажности Решења означеног у члану 66. ове Одлуке закључује лице коме се 

земљиште продаје односно даје у закуп и градоначелник или лице које он овласти.  

Ако лице коме се земљиште продаје односно даје у закуп не приступи закључењу Уговора у року 

од 30 дана од дана правноснажности Решења, сматраће се да одустаје од продаје односно закупа у ком 

случају се предметно земљиште може продати односно дати у закуп понуђачу односно учеснику јавног 

надметања са другом најбољом понудом. 

Потписи уговарача на уговору о продаји и уговору о закупу оверавају се у суду. 

Порез на пренос апсолутних права по основу продаје односно закупа сноси купац односно 

закупац као и све трошкове уписа права у јавним књигама за евиденцију непокретности и правима на 

њима. 

 

Члан 70. 

 

 Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини обавезно садржи: податке о 

катастарској парцели, намени и величини будућег објекта, о висини закупнине, року трајања закупа, 

року и начину плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, посебне услове за комунално 

опремање/уређење ако се у закуп даје неуређено грађевиснко земљиште, року у коме се земљиште мора 

привести намени, права и обавезе у случају неизвршавања обавеза, начин решавања спорова, као и 

податке о поступку и условима за измену уговора. 

 Уговором о закупу грађевинског земљишта регулисаће се статус након истека уговора свих 

унапређења које закупац учини на предметном земљишту у току трајања уговора. 

  У случају плаћања закупнине на рате уговор садржи и одредбу да ће се висина закупнине 

усклађивати са растом цена на мало у Републици Србији, према званично објављеним подацима 

надлежне организације за послове вођења статистике.  

 

Члан 71. 

 

 Уговор о отуђењу/продаји грађевинског земљишта у јавној својни садржи следеће податке о 

катастарској парцели, права и обавезе Града и Купца, рок и начин плаћања накнаде за отуђење, начин 

обезбеђења потраживања Града уколико се накнада за отуђење плаћа на рате, посебне услове за 

комунално опремање/уређење грађевинског земљишта ако је предмет отуђења неуређено грађевинско 

земљиште, права и обавезе у случају неизвршавања обавеза, начин решавања спорова, поступак и 

услови за измену уговора и друго. 
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V ЦЕНА ЗА ОТУЂЕЊЕ И ЗАКУПНИНА  

 

Члан 72. 

 

 За отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена која се утврди у 

поступку прикупљања понуда јавним огласом односно јавног надметања  и иста се не може накнадно 

умањивати. 

 Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини утврђује се у висини од 90% 

од тржишне вредности тог грађевинског земљишта коју утврђује Пореска управа или квалификовани 

проценитељ вредности непокретности (овлашћени судски вештак грађевинске струке и др.), користећи 

стандардне методе процене вредности непокретности. 

 Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени нижој од тржишне 

односно без накнаде, прикупљањем понуда јавним огласом или непосредном погодбом, само уколико је 

за такво располагање претходно прибављена сагласност Владе у складу са Законом и важећим 

подзаконским актом.   

  

Члан 73. 

 

За давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта плаћа се закупнина чија се се висина 

утврђује у поступку јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом а која се накнадно 

не може умањивати. 

Почетни износ закупнине за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини утврђује се као 1,5% од почетне цене за отуђење утврђене у члану 72. став 2. ове Одлуке, која се 

множи  са бројем година на које се земљиште издаје у закуп.   

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се дати у закуп за закупнину нижу од 

тржишне односно без накнаде, прикупљањем понуда јавним огласом или непосредном погодбом, само 

уколико је за такво располагање претходно прибављена сагласност Владе у складу са Законом и 

важећим подзаконским актом. 

 

Члан 74. 

 

Износ умањења тржишне вредности цене, односно закупнине, за пројекте економског развоја из 

члана 53. ове Одлуке не може бити већи од очекиваног износа увећања јавних прихода по основу 

реализације тог пројекта, односно инвестиције, у периоду од пет година од почетка реализације 

пројекта, односно инвестиције. 

 Изузетно, умањење тржишне вредности за намене из става 1. овог члана може бити  веће, 

односно грађевинско земљиште се може дати без накнаде, и то:  

-  до 100%, ако се ради о пројекту економског развоја који се реализује у недовољно развијеним 

јединицама локалне самоуправе;  

- до 50%, ако се ради о пројекту који се реализује у осталим јединицама локалне самоуправе;  

- без накнаде, ако се ради о пројекту економског развоја од посебног значаја за развој одређеног 

подручја. 

Члан 75. 

 

Лице коме се продаје односно даје у закуп неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини у 

обавези је да плати купопродајну цену односно закупнину на начин и у роковима одређеним у уговору о 

продаји односно у уговору о закупу, и у складу са начином плаћања одређеним у јавном огласу. 

 

Члан 76. 

 

У случају плаћања закупнине на рате,  20% се плаћа приликом потписивања уговора, а остатак у 

36 месечних рата . 
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 Преостали износ дуга усклађује се са растом цена на мало у Републици Србији, према званично 

објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике.  

На име обезбеђења потраживања Града, закупац – физичко лице прилаже меницу оверену од 

стране два жиранта уз валидне доказе о кредитној способности, а закупац - правно лице, прилаже 

банкарску гаранцију.  

 

 

VI ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

  

Члан 77. 

Право закупа неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини престаје истеком уговореног 

рока. 

 

Члан 78. 

 

Право закупа неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини престаје пре уговореног рока 

лицу које:  

1. не плати закупнину у уговореном року. 

2. користи грађевинско земљиште супротно намени за коју му је дато. 

3. које у уговореном року дато земљиште не приведе намени, 

4. не плати накнаду за уређивање грађевинског земљишта у складу са уговором о одређивању 

висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 

У случајевим утврђеним у тачкама 1, 2, 3 и 4. овог члана, ЈП ''Град'' односно ЈП ''Дирекција за 

управљање и развој Бање Ковиљаче'' је дужно да писмено упозори закупца на кршење уговорених 

обавеза.  

Закупцу се оставља рок од 30 дана за испуњење уговорних обавеза. 

Истеком овог рока, ЈП ''Град'' односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' 

обавештава Закупца да су испуњени услови за раскид уговора о закупу.  

Уговор о закупу може се раскинути споразумно, а у случају спора надлежан је Основни суд у 

Лозници. 

 

Члан 79. 

 

Уговор о закупу може се раскинути пре истека уговореног рока, споразумом уговорних страна а 

на основу писмене изјаве закупца о раскиду уговора. 

У случају раскида уговора под условима означеним у ставу 1. овог члана, дотадашњи закупац 

иима право на повраћај уплаћеног износа  закупнине у номиналном износу, без права на камату и без 

права на враћање гарантног износа. 

Износ означен у ставу 2. умањује се за 10% и за износ свих трошкова које Град има због 

превременог престанка уговора о закупу. 

Одлуку о враћању накнаде у складу са ставом 2. и 3. овог члана доноси Градоначелник. 

 

VII ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ  

Члан 80. 

 

 У случају промене власника на објекту изграђеном на грађевинском земљишту у јавној својини, 

које је предмет закупа, нови власник објекта  подноси захтев закуподавцу  Граду за измену уговора о 

закупу. 
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 Уз захтев означен у претходном ставу нови власник објекта доставља судски оверен уговор о 

куповини објекта односно објекта у изградњи односно други правни основ којим се стиче власништво 

на објекту односно решење о наслеђивању, са потврдом пореске управе о измиреном порезу на пренос 

апсолутних права односно ослобођењу од пореске обавезе по том основу.  

 Нови уговор о закупу грађевиснког земљишта који закључује Град са новим власником објекта, 

представља основ за упис новог закупца у јавним књигама за евиденцију непокретности и правима на 

њима.  

 

 

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О РАСПОЛАГАЊУ ЗЕМЉИШТЕМ 

 

 

Члан 81. 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице, објављује квартално 

информације о свим закљученим уговорима о отуђењу и давању земљишта у закуп. Објављена 

информација мора садржати: величину и назначење места на којем се налази локација која је предмет 

уговора, информацију о пренетим правима, односно да ли се ради о отуђењу или давању у закуп 

земљишта, дужину трајања закупа, име купца, односно закупца и цену земљишта, односно висину 

закупнине, као и све остале информације које могу бити од значаја за јавност.  

 

 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 82. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту („Сл. 

лист општине Лозница”, бр. 9/03, 7/05, 11/06 и „Сл. лист града Лознице”, бр. 3/09). 

 

Члан 83. 

 

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

Лознице”. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број:  06-7/10-15-4 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а         

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                        Јован Тодоровић, с.р. 



 

304 

На основу члана 21. Закона о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09) и члана 40. и 84. 

Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 19/08), Скупштина града Лознице на 15. 

седници одржаној дана 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Споразума о регионалном управљању отпадом 

 

 

 

 

I   Усваја се Споразум о регионалном управљању отпадом за четири локалне самоуправе и то: Град 

Лозницу и општине Мали Зворник, Љубовију и Крупањ. 

 

II  Овлашћује се Градоначелник Града Лознице да за Град Лозницу потпише Споразум о регионалном 

управљању отпадом. 

 

III  Саставни део ове Одлуке је Споразум о регионалном управљању отпадом. 

 

IV  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Лознице''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-5 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                        Јован Тодоровић, с.р. 
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 На основу Националне стратегије управљања отпадом са програмом приближавања Европској 

унији број 353-4070/2003-001 од 04.07.2003. године а у складу са чланом 12. став 2., чланом 21. и 34. 

Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09), четири локалне самоуправе и то: 

Град Лозница и општине Мали Зворник, Љубовија и Крупањ (у даљем тексту: учесници), закључују  

 

 

С П О Р А З У М 

о Регионалном управљању отпадом 
 

 

 

Увод 

 

 Правни основ за закључивање Споразума о изради Регионалног плана управљања чврстим 

комуналним отпадом чине Национална стратегија управљања отпадом са програмом приближавања 

Европској унији број 353-4070/2003-001 од 04.07.2003. године Закон о управљању отпадом („Службени 

гласник РС”, број 36/09) и Одлуке о приступању пројекту Регионалног управаљања отпадом усвојених 

на седницама: Скупштине Града Лозница, број 06-19/09-11-11 од 21.12.2009. године, Скупштине 

општине Љубовија број _______________ од ___________ године, Скупштина општине Мали Зворник 

број _______________ од ___________ године, Скупштина општине Крупањ број 355-150/2010 од 

12.03.2010. године. 

 

Члан 1. 

Овим Споразумом се уређују међусобна права и обавезе у обезбеђивању услова за обављање 

делатности и рад постројења за управљање отпадом Регионална санитарна депонија за подручја 

локалних самоуправа – учесница споразума, као и друга питања од значаја за организацију и 

спровођење управљања комуналним отпадом. 

 

Члан 2. 

 Комунални отпад који ће се депоновати на Регионалној санитарној депонији обухвата како 

комунални отпад из домаћинства (кућни отпад) као и други отпад који је због своје природе или састава 

сличан отпаду из домаћинства, тако и комерцијални отпад. 

 

Члан 3. 

 Заједнички циљеви учесника Споразума су заштита здравља становништва, очувања животне 

средине и заштите вода и земљишта као и квалитета ваздуха.  

Услови за реализацију наведених циљева су: 

1. превенција настајања отпада, 

2. минимизација настајања отпада на извору настајања, 

3. поновно коришћење отпада, 

4. рециклирање отпада, 

5. искоришћавање отпада за добијање енергије, 

6. трајно депоновање отпада, 

7. други циљеви предвиђени Националном стратегијом управљања отпадом, Законом о 

управљању отпадом и одговарајућим одлукама органа учесника споразума. 

 

Члан 4. 

Циљеви утврђени у члану 3. овог Споразума од тачке 1. до тачке 5. имају предност у односу на 

депоновање, уколико је то са техничког и економског аспекта изводљиво. 



 

306 

Економска исплативост постоји уколико постоји тржиште за добијене материјале или енергију 

или ако се такво тржиште може створити и ако трошкови рециклирања нису већи од депоновања 

отпада, што ће се детаљније утврдити Регионалним планом управљања отпадом. 

 

Члан 5. 

Начин финансирања трошкова везаних за реализацију предмета овог Споразума биће регилисан 

посебним уговором између учесника Споразума или Анексима овог Споразума. 

 

Члан 6. 

 КJП „Наш Дом” ће спроводити све активности везане за израду Плана Регионалне депоније и 

припрему документације за изградњу Регионалне депоније, а трошкови којим се финансирају наведене 

активности делиће учеснице Споразума сразмерно броју становника на територији сваке локалне 

самоуправе а на основу пописа извршеног 2002. године, и то: 

 

Локална самоуправа Број становника Проценат учешћа 

Град Лозница 86413 62,74% 

Општина Крупањ 20100 14,66% 

Општина Љубовија 17052 12,38% 

Општина Мали Зворник 14076 10,22% 

 

Члан 7. 

 Регионална депонија ће се налазити на територији Града Лознице чију локацију ће одредити 

Техничка комисија сагласно условима утврђеним Правилником о критеријумима за одређивање 

локација за уређење депонија отпадних материјала („Службени гласник РС”, број 54/92), на удаљености 

нe већој од 15 км, од центра града. 

Члан 8. 

 Учесници Споразума су сагласни да све активности до коначног формирања Регионалне 

депоније, односно доношења Плана регионалног управљања отпадом и стављања у функцију 

Регионалне депоније обавља Одбор за реализацију Пројекта регионалног управљања отпадом кога 

чине овлашћени представници свих локалних самоуправа – учесника Споразума. 

 

Члан 9. 

 Учесници су сагласни да техничке активности везане за израду Плана регионалног плана 

управљања отпадом, израду Студије оправданости за доношење Регионалног плана управљања отпадом 

као и припрему одговарајуће документације за изградњу Регионалне депоније спроведе Град Лозница – 

КJП „Наш Дом” из Лознице. 

 Такође, учесници Споразума су сагласни да КJП „Наш Дом” из Лознице може расписивати јавне 

набавке, упућивати захтеве за апликације надлежним министарствима, фондовима, страним донаторима 

и другим субјектима заинтересованим за учешће у реализацији Пројекта регионалног управљања 

отпадом. 

 О свим наведеним активностима КJП „Наш Дом” ће преко овлашћених чланова Одбора 

правовремено обавештавати све учеснице Споразума. 

 

Члан 10. 

 Сва питања која нису регулисана овим Споразумом или су обухваћена али захтевају промене 

регулисаће се посебним анексом Споразума или посебним уговором. 
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Члан 11. 

 Споразум усвајају скупштине локалних самоуправа – учеснице Споразума а исти по овлашћењу 

скупштина потписују градоначелник, односно председници општина. 

 

Члан 12. 

 Овај Споразум је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 

 

 

 

 

ПОТПИСНИЦИ СПОРАЗУМА 

 

 

1. Градоначелник Града Лознице, 

_____________________________ 

г-дин Видоје Петровић 

2. Председник општине Мали Зворник, 

_____________________________ 

г-дин Милан Тодоровић 

3. Председник општине Љубовија, 

_____________________________ 

г-дин Милован Ковачевић 

4. Председник општине Крупањ, 

_____________________________ 

                                    г-дин Саво Дорић  
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању ЈП «Град» Лозница за период јануар-

децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити ЈП «Град» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-6 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању КЈП «Наш дом» Лозница за период 

јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити КЈП «Наш дом» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-7 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању ЈП «Водовод и канализација» Лозница за 

период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити ЈП «Водовод и канализација» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-8 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању ЈКП «Топлана-Лозница» Лозница за 

период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити ЈКП «Топлана-Лозница» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-9 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању ЈСП «Лозница» Лозница за период 

јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити ЈСП «Лозница» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-10 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању ЈП «Дирекција за управљање и развој 

Бање Ковиљаче» Бања Ковиљача за период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити ЈП «Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче» Бања Ковљача. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-11 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању ЈП Дирекција за развој и урбанистичко 

планирање ''Урбоплан'' Лозница за период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање «Урбоплан» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-12 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању ЈКП «Паркинг сервис» Лозница за 

2009. годину. 

 

2. Закључак доставити ЈКП «Паркинг сервис» Лозница. 

 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-13 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању Центра за културу ''Вук Караџић''  

Лозница за период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити  Центру за културу ''Вук  Караџић''  Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-14 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању Установе за предшколско васпитање и 

образовање «Бамби» Лозница за период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити Установи за предшколско васпитање и образовање «Бамби» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-15 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању  «Библиотеке Вуковог завичаја» Лозница 

за период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити  «Библиотеци Вуковог завичаја» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-16 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању Установе за физичку културу ''Лагатор'' 

Лозница за период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити Установи  за физичку културу «Лагатор» Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-17 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању Дома младих  «Соколана» Лозница за 

2009. годину. 

 

2. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-18 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању  Црвеног крста  Лозница за период 

јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити Црвеном  крсту Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-19 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању  Туристичке организације града  

Лознице за период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити  Туристичкој  организацији града Лознице. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-20 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању   Центра за социјални рад Лозница за 

период јануар-децембар 2009. године. 

 

2. Закључак доставити  Центру за социјални рад Лозница. 

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-21 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                            Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 57. и 60. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', 

бр. 72/09) и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08), Скупштина 

града Лознице на 15. седници одржаној дана  28. aприла 2010. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о органима  

Установе за предшколско васпитање и образовање ''Бамби'' у Лозници 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о органима Установе за предшколско васпитање и образовање ''Бамби'' у Лозници 

(''Сл. лист општине Лозница'', бр. 1/92 и 1/04) у члану 3. став 2. мења се и гласи:  

''Директора установе бира Управни одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу 

васпитно-образовног већа.'' 

 

Члан 2. 

 

 У члану 4. став 3. реч: ''општине'' замењује се речју: ''града''. 

 

Члан 3. 

 

 Члан 5. мења се и гласи: 

 '' Управни одбор: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; 

2) доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању; 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом; 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе 

у природи; 

6) расписује конкурс и бира директора; 

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда 

постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; 

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.'' 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Лознице''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-7/10-15-22 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                            Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 12. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'', бр. 42/91 и 74/94) и члана 40. и 

84. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.19/08), Скупштина града Лознице на 15. 

седници одржаној 28. априла 2010. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Статут Установе за  

предшколско васпитање и образовање ''Бамби'' у Лозници 

 

 

 

 

 

1. Даје се сагласност на Статут Установе за предшколско васпитање и образовање ''Бамби'' у 

Лозници који је донео  Управни одбор  Установе за предшколско васпитање и образовање ''Бамби'' у 

Лозници на седници одржаној 25.02.2010. године. 

 

 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Лознице''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

 

Број: 06-7/10-15-23 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а    

                                                        ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 19/08), 

Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној дана 28. априла 2010. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Локалног акционог плана запошљaвања  

за  Град Лозницу за 2010. годину 

 

 

 

 

 

I  Усваја се Локални акциони план запошљaвања за  Град Лозницу за 2010. годину. 

 

II Саставни део ове Одлуке чини Локални акциони план запошљaвања за  Град Лозницу за 2010. 

годину. 

 

III Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Лознице''. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-7/10-15-24 

Датум: 28. април 2010. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                       Јован Тодоровић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉAВАЊА ЗА  

ГРАД ЛОЗНИЦУ ЗА 

2010. ГОДИНУ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април, 2010год. 

 

Град  Лозница, ул Карађорђева бр.2, Тел: 015/882-240,882-921,879-206 Факс: 015/882-921 

www.loznica.rs;   
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УВОД 

 

 Локални акциони план запошљавања за 2010. годину за Град Лозницу (у даљем тексту: ЛАПЗ) 

представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2010. години.Њиме се 

дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања у 2010. години и утврђују програми и мере 

који ће се реализовати у 2010. години на територији Града Лознице, како би се достигли циљеви и 

постигло одрживо повећање запослености.  

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Национални акциони план запошљавања за 2010. 

годину (“Службени гласник РС”, бр. 7/10) и Закон о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености ("Службени гласник РС", број 36/09).  

Приоритети активне политике запошљавања у 2010. години у Републици Србији првенствено су 

усмерени на улагање у људски капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и отварање 

нових радних места. У том смислу, уважавајући смернице и препоруке европске политике 

запошљавања, приоритети политике запошљавања у 2010. години јесу: 

 

1. подршка отварању нових радних места, смањивање утицаја економске кризе на постојеће послове и 

подстицање формалног запошљавања у приватном сектору, уз значајно учешће социјалних партнера; 

  

2. смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих, посебно оних који су 

погођени смањеном могућношћу за запошљавање; 

 

3. децентрализација политике запошљавања и подстицање развоја регионалне и локалне политике 

запошљавања проактивним приступом локалних власти; 

  

4. веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука у циљу усклађивања понуде и 

потражње на тржишту рада; 

 

5. промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада. 

  

Приоритети политике запошљавања у 2010. години произашли су из реалних потреба и део су 

стратешких опредељења и средњорочних циљева, тако да неће бити у потпуности реализовани у 2010. 

години. Ипак, неопходно је започети са реализацијом активности које се на њих односе како би се у 

наредним годинама достигли жељени резултати.  

 

Приоритети политике запошљавања у 2010. години у Граду Лозница су: 

- побољшање услова за запошљавање младих и смањивање њихове незапослености; 

- укључивање теже запошљивих категорија незапослених лица а  посебно лица са ивалидитетом у свет 

рада; 

- подршка отварању нових радних места. 
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 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

  
        Град Лозница се налази на западу Србије, на 

граници са Босном и Херцеговином. Град обухвата 

54 насељена места, о којих су Лозница и Бања 

Ковиљача класификована као градска. Са површином 

од 612 km
2
 Град Лозница заузима 0,5% територије 

Републике Србије. Град Лозница припада 

Мачванском округу. Према попису из 2002. године у 

Општини живи 86.413 становника, односно 1,2% 

укупног становништва Србије. По једном квадратном 

километру у просеку живи 141 становника, тако да је 

густина насељености знатно виша од просека Србије, 

који износи 97 становника/км
2 

. 

 

 

 Територија града Лознице припада климату малих висина ( од 200м-500 м ) односно представља 

типични жупски климат који је последица заклоњености територије планинама и њиховим огранцима 

од хладних северних и источних ветрова. Природни положај Лознице условљава благу климу, са доста 

најтоплијих дана у земљи и малим колебањима температуре. Равнице има једино између града и реке 

Дрине и у долини реке Јадар. Кроз Лозницу протиче река Штира, која је регулисана озиданим коритом. 
               

                                                
                                                         

Сл.1 Локација града Лознице 
 

Лозница има добар географско-саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница 

Београд-Шабац-Лозница-Зворник-Тузла-Сарајево, односно Бијељина-Лозница-Мали Зворник-

Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље до Црногорског приморја.  

Путем Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац излази се на Ибарску магистралу. Кроз Лозницу пролази и 

железничка пруга Шабац-Зворник. 
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Сл. 2 Мапа града Лознице са свим МЗ 

 

Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња. Имала је важну 

улогу у историји, као граднични град Кнежевине Србије, истурен према Босанском пашалуку, када је 

била окружно место, а и касније, као седиште Среза Јадранског, а потом Лозничког. 

               
  

Значајни природни ресурси Лознице су шумски фонд, обрадиво пољопривредно земљиште, налазишта 

метала и неметала, две бање ( Бања Ковиљача и Бања Бадања ) са потенцијалима за развој здравственог 

туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања имају статус специјалне болнице за рехабилитацију и значајне 

су туристичке дестинације за град.  

Носиоци привредног развоја Лознице града су: пољопривреда, трговина, грађевинска и 

прехрамбена индустрија и туризам а што је у складу са Стратегијом развоја општине Лозница 

(''Службени лист општине Лозница'', бр. 9/06) и Акционог плана за локални економски развој 

(''Службени лист општине Лозница'', бр. 9/06). 

Табела 1. Основни подаци о општини/граду и округу (површина и становништво), 2002.  

Удео у укупној 

површини (%) 

Удео у укупном 

броју становника 

(%) 
 

Површина 

(km
2
) 

Град Округ Србија 

Број 

становника* 

Град Округ Србија 

Густина 

насељености(бр. 

станов./ km
2
) 

Урбана зона 3,06 0,57  0,28    26.203 30,32  28,79 0.26 6.766 

Рурална зона 608,54  99.43 27,65   60.210 69,68  25,23 0.89 90 

Град 612 100 18,75 0.69 86.413 100 26,22  1,15 141 

Округ 3.264 / 100 3,69 329.625 / 100 4,4 97 

Србија 88.361 / / 100 7.498.000 / / 100 96 

* ПОПИС 2002. 
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Табела 2. РАДНО СПОСОБНО СТАНОВНИШТВО ПО ПОПИСУ ИЗ 2002 (од 15 - 64 год.) 

Територија УКУПНО МУШКАРЦИ ЖЕНЕ 

Лозница 58.838 29.430 29.408 

 Проценат 50,02 49,98 

 

РАДНО СПОСОБНО 

СТАНОВНИШТВО

50,2%
49,98%

МУШКАРЦИ

ЖЕНЕ

 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 

 

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 

У Националној стратегији запошљавања за период 2005-2010. године постављен је као циљ 

годишњи раст запослености од 1,5%, и достизање стопе запослености од 67% до 2010. године. Циљну 

стопу запослености, коју треба достићи до 2010. године, кориговао је НАПЗ за период 2006-2008. 

године на 58,5%. НАПЗ за 2009. годину имао је за циљ задржавање постигнуте стопе запослености из 

октобра 2008. године од 53,7% али је с обзиром на успоравање економског развоја, пре свега 

условљеног светском економском кризом, дошло до смањења стопе запослености на 50,0% (АРС, 

октобар 2009. године)    

Табела 3. Стопе запослености 

Укупна стопа Стопе 

запослености Укупно Жене 

Запослени 

старосне 

доби 55-64 

ЕУ Лисабонски 

циљеви 2010.  

70,00% 60,00% 50,00% 

ЕУ 27 у 2008. 

(Еуростат) 

65,9% 59,10% 45,6% 

Србија у 2008. 

(АРС) 

53,70% 44,70% 37,90% 

Србија у 2009. 

(АРС) 

50,00% 42,70% 35,00% 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 
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МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 

БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 За Град Лозницу, за сада изостављајући ефекте светске економске кризе, је карактеристично 

смањење броја запослених упоређујући податке уназад неколико година. То је резултирало да Град 

Лозница буде сврстан у неразвијене општине. 

 

Табела 4. Број и структура запослених, 2006. 

 Град 

Структура 

запослених 

у Граду (%) 

Структура 

запослених 

у Округу 

(%) 

Структура 

запослених 

у Србији 

(%) 

Запослени-укупно 16.310 100 100 100 

Жене  7.258 44,5 41,3 43,1 

Мушкарци 9.052 55,5 58,7 56,9 

У предузећима, установама, 

задругама и организацијама 
12.148 

74,48 67,96 72,66 

Приватни предузетници, 

самостални делатници и 

запослени код њих 

4.162 

25,52 32,04 27,34 

Број запослених на 1000 

становника 
193 / 

187 274 

Број запослених у 

предузећима, установама, 

задругама и организацијама на 

1000 становника 

143 / 

127 199 

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 

 

Табела 5. Запослени према области делатности (годишњи просек),2009 

 

ДЕЛАТНОСТ 2009 

Пољопривреда, шумарство и водопривреда 345 

Рибарство 0 

Вађење руда и камена 0 

Прерађивачка индустрија 2.178 

Производња електричне енергије, гаса и воде 487 

Грађевинарство 578 

Трговина на велико и мало, оправка 1.828 

Хотели и ресторани 129 
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Саобраћај, складиштење и везе 719 

Финансијско посредовање 140 

Послови са некретнинама, изнајмљивање 278 

Државна управа и социјално осигурање 444 

Образовање 1.172 

Здравствени и социјални рад 1.755 

Друге комуналне, друштвене и личне услуге 378 

Приватна домаћинства са запосленим лицима 0 

Екстериторијалне организације и тела 0 
од 

тога 

жене 

УКУПНО У СВИМ ОБЛИЦИМА ДЕЛАТНОСТИ 10.431 4.970 

ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ КОД 

ЊИХ 
4.063 1.939 

УКУПНО 14.494 6.909 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 

Табела 6. Упоредни преглед просечних зарада по запосленом по годинама. 

 
2002 

(€)* 

2003 

(€)** 

2004 

(€)*** 

2005 

(€)**** 

2006 

(€)***** 

2007 

(€)****** 

2008 

(€)******* 

2009 

(€)******** 

Просечна бруто зарада у 

Граду 109 138 164 170 224 340 367 323 

Просечна бруто зарада у 

округу 161 198 231 249 309 403 436 367 

Просечна бруто зарада у 

Србији 219 255 283 308 377 491 517 448 

Просечна нето зарада у Граду 76 95 113 116 153 245 264 233 

Просечна нето зарада у 

округу 112 137 159 170 211 290 313 264 

Просечна нето зарада у 

Србији 152 177 194 210 258 351 371 322 

* по просечном средњем курсу НБС за 2002. годину 

** по просечном средњем курсу НБС за 2003. годину 

*** по просечном средњем курсу НБС за 2004. годину 

**** по просечном средњем курсу НБС за 2005. годину 

***** по просечном средњем курсу НБС за 2006. годину 

****** по просечном средњем курсу НБС за 2007. годину 

******* по просечном средњем курсу НБС за 2008. годину  

******** по просечном средњем курсу НБС за 2009. годину 
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УКУПАН ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

Графикон бр.  1 Структура народног дохотка у Граду Лозници  2004. године, према делатности 

Саобр., 

складишт. и 

везе

10%

Трговина на 

вел. и мало, 

оправка

21%

Снабд. ел. ен., 

гасом и водом

10%

Прерађивачка 

инд.

15%

Пољопр., лов, 

шумар. и 

водопр.

34%

Остало

10%

 
Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 

 

 ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Табела 7. Величина предузећа према броју запослених, 2007. 

Број предузећа Град 
Удео у укупном броју предузећа у 

општини (%) 

0 (самозапослени)   

1-10   

11-50  34 4,5 

51-100  706 8 

101-250 8 1,06 

251-500 5 0,66 

501-1000 3 0,4 

1001-5000 запослених - -  

преко 5000 запослених - - 

неразврстани - - 

УКУПНО 756 100 

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 

  

Табела бр.8 Број радника у предузећима по величини предзећа, 2008. година 
 

Број радника у предузећима  
     
 Удео у укупномброју радника у предузећима  

 

 Велика Средња Мала Укупно Велика Средња Мала Укупно 

Запослени 966 2.176 4.187 7.329  13,18 % 29,69%  57,13% 100 

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 
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ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 
 

РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Економски раст захтева инвестиције, слободну конкуренцију и отворено тржиште. Циљ Града 

Лознице је да кроз транспарентан и инвестиционо "пријатељски" оквир створи такве услове у којима 

инвеститор може да сагледа све могућности и ризике средњорочних и дугорочних инвестиционих 

одлука. Град Лозница је то манифестовао многим активностима као што је формирање Канцеларије за 

локални економски развој која је увек на услузи предузетницима а такође, своје стратешко опредељење 

је формулисао доношењем стратешких аката и то Стратегијом развоја општине Лозница (''Службени 

лист општине Лозница'', бр. 9/06) и Акционог плана за локални економски развој (''Службени лист 

општине Лозница'', бр. 9/06). Град Лозница уназад неколико година издваја средства у буџету за 

финансирање будућих предузетника у облику кредита са повољном каматном стопом за отварање нових 

радњи и предузећа као и за развој пољопривреде. Такође, Град Лозница је формирао индустријску зону 

чији је један део већ инфраструктурно опремљен и на којој је већ остварена једна гринфилд 

инвестиција. 

Град Лозница је добила Сертификат о повољном пословном окружењу од Националне алијансе 

за локални економски развој (НАЛЕД) који представља резултат свих активности које су се спроводиле 

у градској управи од 2005. године. Пут до сертификата огледао се у испуњавању 12 услова, међу којима 

су организациони капацитети, квалитет услуга, постојање стратешких докумената. 

Повољна пословна клима значи да град има: ГУП, просторни план, стратешка документа, 

планове детаљне регулације, инвестиционе локације са изграђеном инфраструктуром, реализацију 

пројеката у свим областима развоја једне локалне заједнице, ефикасну администарцију као логистику 

инвеститорима, сарадњу са приватним сектором, интензивну комуникацију са институцијама на 

локалном и централном нивоу, пројекте са донаторима, интензиван маркетинг, стручне тимове. Све што 

је урађено је допринело да Град Лозница постане значајан центар развоја у Србији. То значи да се 

очекују нове инвестиције у будућности. 

Развој предузетништва подстицала је и Национална служба за запошљавање (НСЗ) кроз њену 

филијалу у Граду Лозница и то не само финансијском, већ и нефинансијском подршком, на чему су 

били ангажовани Пословни центри као организационе јединице у саставу НСЗ. Тродневни семинари, 

као вид нефинансијске подршке првенствено лицима која намеравају да започну сопствени посао, "Пут 

до успешног предузетника", а који је уједно и услов за добијање средстава за самозапошљавање, 

завршило је у 2009. години 212 лица.  

Средства за самозапошљавање, у циљу оснивања привредних друштава, радњи и других облика 

предузетништва добило је у 2009. години 74 незапослена лица. Такође, програмом отварања нових 

радних места запослено је 125 незапослених лица а на два сајма запољавања (пролећни и јесењи) током 

2009. год. као месту сусретања понуде и тражње за радном снагом било је присутно 1.115 незапослених 

лица (од тога 615 жена) и 59 послодаваца. Од укупног броја учесника сајмова запослило се 170 лица 

(15% присутних). Потпуни ефекти са јесењег сајма запошљавања се још увек очекују јер се прате 6 

месеци након одржавања сајма. 

  

ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 

Према подацима Регионалне привредне коморе Ваљево на територији Града Лозница путем 

аукције је продато 14 предизећа, 4 предузећа су приватизована по старом закону. Тренутно је 12 

предузећа у стечају, 3 су у ликвидацији а још два чекају на приватизацију. Такође, од 13 предузећа 

хемијског предузећа “Вискоза” само су 3 приватизована а над преосталих 10 је отворен стечај. У Граду 

Лозници приватизација није дала очекиване резултате јер су ретке фирме са новим власницима које 

успешно послују.  
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СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

У ПЕРИОДУ 2006-2008. ГОДИНЕ ОСТВАРЕНА МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ И ПОВОЉНИЈА МИКРОЕКОНОМСКА 

СИТУАЦИЈА, УТИЦАЛЕ СУ НА ПОЈАВУ ПОЗИТИВНИХ ТРЕНДОВА НА ТРЖИШТУ РАДА, АЛИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ 

ЗАПОШЉАВАЊА КАО ШТО СУ НЕДОСТАТАК ПОСЛОВА КАО ПОСЛЕДИЦА НЕДОВОЉНЕ ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ И НИСКА 

ЗАПОСЛЕНОСТ У ФОРМАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ И ДАЉЕ СУ ПРИСУТНИ. ОД ЧЕТВРТОГ КВАРТАЛА 2008. ГОДИНЕ, КАО 

ПОСЛЕДИЦА УТИЦАЈА СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ, ДОЛАЗИ ДО ПОГОРШАЊА ПОКАЗАТЕЉА НА ТРЖИШТУ РАДА. ТРЖИШТЕ 

РАДА У ГРАДУ ЛОЗНИЦА КАО И У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ДАЉЕ ИМА ИСТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У СМИСЛУ ВИСОКЕ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, НИСКОГ УЧЕШЋА ЗАПОСЛЕНОСТИ У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ, НИСКЕ МОБИЛНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ.  

 

 
Табела 9.  КРЕТАЊЕ СТОПЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У ПЕРИОДУ ОД 2006-2009 

Година 

стопа 

незапослености 

Лозница 

стопа 

незапослености 

Република Србија 

2006 43,8 28,0 

2007 39,3 25,3 

2008 37,1 24,0 

2009 39,3 25,9 
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ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

Укупно запошљавање на територији Града Лознице у 2009. години је 10.392, од тога 9.051 

(87,1%) је запослено са евиденције Националне службе за запошљавање. 

 

� Запошљавање нестручних лица  4.693  (45,2%) 

� Запошљавање стручних лица  5.699  (54,8%) 

 

� Запошљавање на одређено време  7.649  (73,6%) 

� Запошљавање на неодређено време  2.743 (26,4%) 

 

Највише запослених је у следећим привредним гранама: 

� Прерађивачка индустрија 4.565  (43,2%) 

� Трговина на велико и мало, оправка моторних возила, моторцикала и предмета за личну 

употребу у домаћинству  1.753  (16,9%) 

� Грађевинарство  756  (7,3%) 

 

 
Табела 10.  Укупно запошљавање према стручној спреми 

 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 

 

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА 

 

Од укупног број радних места у 2009 години 7.728 

� Број слободних радних места на одређено   5.696  (73,7%) 

� Број слободних радних места на неодређено  2.032  (26,3%) 

 

� Број слободних радних места за нестручна лица  3.363  (43,5%) 

� Број слободних радних места за стручна лица  4.365  (56,6%) 

 

Највише потребе за радницима исказано је у следећим привредним гранама: 

� Прерађивачка индустрија 3.264  (42,2%) 

� Трговина на велико и мало, оправка моторних возила, моторцикала и предмета за 

личну употребу у домаћинству 1.348 (17,4%) 
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� Образовање  567  (7,3%) 
Табела 11.  Укупно слободних радних места 

 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 

 

  
 

 

 

 

СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
 

Табела 12. Незапослени према степену образовања, 2009. 

 Град 
Удео у укупном броју 

незапослених (%) 

УКУПНО 11.595 100 

I 2.495 21,52 

II 580 5,00 

III 4.368 36,67 

IV 3.250 28,02 

V 212 1,84 

VI  392 3,38 

VII 298 2,57 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 
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Табела 13. Незапослени према дужини чекања, 2009. 

 Град 
Удео у укупном броју 

незапослених (%) 

УКУПНО 11.595 100 

До 3 месеца 1.258 10,85 

Од 3 до 6 месеци 883 7,61 

Од 6 до 9 месеци 843 7,27 

Од 9 до 12 месеци 879 7,58 

Од 1 до 2 године 1.914 16,50 

Од 2 до 3 године 920 7,96 

Од 3 до 5 година 1.480 12,76 

Од 5 до 8 година 1.650 14,27 

Од 8 до 10 година 428 3,69 

Преко 10 година 1.335 11,51 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 

 

Структура незапослености 

 

Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2009. године показује да највеће 

учешће у структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица 25-34 године, 

а затим лица 35-44 године. 

  

Табела 14.  Незапослени према старосној структури, 2009. 

Број година Град 
Удео у укупном броју 

незапослених (%) 

УКУПНО 11.595 100 

15-19 година 399 3,44 

20-24 године 1.219 10,51 

25-29 година 1.187 10,24 

30-34 године 1.398 12,06 

35-39 година 1.437 12,39 

40-44 године 1.507 12,99 

45-49 година 1.660 14,32 

50-54 године 1.513 13,05 

55-59 година 1.007 8,68 

60-64године 268 2,32 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 

 

Незапосленост жена  

 

Незапосленост жена у Граду Лозница израженија је од незапослености мушкараца. Од укупног 

броја незапослених на дан 31.12.2009. године 51,84% лица на евиденцији чине жене. 

 

Незапосленост лица са инвалидитетом 

 

Проблем запошљавања лица са инвалидитеом Влада Републике Србије, поред финансијских 

подстицаја покушава да проблем њиховог запошљавања реши и законским прописима којима би 
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обавезала послодавце да интензивније запошљавају наведена лица.У том смислу је и усвојен Закон о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'', бр. 

36/09). Удео наведених лица у укупном броју незапослених у Граду Лозница је 2,76%. 

 
Табела 15. НЕЗАПОСЛЕНИ  СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (стање 31.12.2009) 

УКУПНО 
Категорија 

Укупно Жене 

Ратни војни 
инвалиди 

54 2 

Војни 
мирнодопски 

инвалиди 
8 0 

Инвалиди рада 116 31 

Категорисана 
омладина 

82 33 

Остали 
категорисани 

инвалиди 
9 3 

Цивилне жртве 
рата 

2 0 

Остали 
некатегорисани 

инвалиди 
49 17 

Укупан број 
лица са 

инвалидитетом 
320 86 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА 

 

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2010. ГОДИНИ 

 
 Град Лозница је за 2010. годину предвидео реализацију пограма  на побољшању услова за 

запошљавање младих и смањивање њихове незапослености, на укључивању теже запошљивих 

категорија незапослених лица а  посебно лица са инвалидитетом у свет рада као и подршка отварању 

нових радних места. 

 

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ 

 

Велики изазов за Републику Србију а такође и за Град Лозницу представља запошљавање 

младих, чија је укупна стопа незапослености једна од највећих у Европи. Анализа незапослености 

младих показује да је за успешно решавање овог проблема неопходно успостављање широког 

консензуса актера на тржишту рада о ефикасним мерама циљано оријентисаним на потребе младих и 

стварање могућности за њихово продуктивно запослење. Зато је неопходно успоставити јединствену 

политику запошљавања младих у смислу обезбеђивања синергијског деловања различитих субјеката за 

ову област и константно радити на стварању једнаких могућности на образовање, запошљавање и 

пристојан рад за младе. Тиме ће бити обезбеђен ефикасан прелазак са школовања на рад. 

 

Посебан проблем представља прелазак младих из школе у свет рада и ЛАПЗ том проблему посвећује 

посебну пажњу, у смислу пружања конкретне подршке и праћења индикатора запошљавања младих. 

Подстицаће се организовање стручне праксе односно стицања радног искуства и припреме за 

запошљавање. Посебно ће се предузимати одговарајуће мере у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање за оне младе који рано напуштају школовање и чији је ниво квалификација низак, са 
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циљем да додатним образовањем а нарочито тренинзима и обукама превазиђу недостатак и подигну 

ниво својих компетенција. Информисањем, каријерним вођењем и саветовањем, креирањем мера 

активне политике запошљавања према индивидуалним знањима и вештинама и укључивањем младих у 

оне мере активне политике које ће дати најбоље резултате на тржишту рада (индивидуалан приступ), 

подстицаће се запошљавање младих. Унапређивањем социјалног дијалога промовисаће се и 

унапређивати флексибилни облици рада и право младих на пристојан рад, што ће уједно допринети и 

сузбијању сиве економије. 

 Град Лозница је препознао проблеме са којима се млади сусрећу у области рада а то је пре свега 

недостатак радног искустава тако да локална самоуправа од 2004. год. стално финансира програм 

радног ангажовања приправника-волонтера. Износ средстава се из године у годину повећавао.Такође да 

би локална смоуправа ближе сазнала потребе младих формирана је, уз сардњу са надлежним 

министарством, Канцеларија за младе која је основана 04. јула 2007. године. У Лозници има 20.000 

младих између 12 и 27 година. 

На основу истраживања ИРД - а основни проблеми су: 

-  Незапосленост 

-  Деликвенција и криминал 

-  Наркоманија и алкохолизам 

-  Недостатак културних и спортских дешавања 

-  Немогућност додатног образовања  

-  Недостатак подршке 

ЦИЉЕВИ  КАНЦЕЛАРИЈЕ: 

-  Афирмација младих и њихово укључивање у изградњи друштва 

-  Подизање безбедности у школама 

-  Едукација и оспособљавање  

   (превенција болести зависности и очување репродуктивног здравља) 

-  Укључивање младих у културни и спортски живот Града 

-  Организовање семинара и радионице 

-  Пружање подршке иницијативама и пројектима младих 

Канцеларија за младе је до сада са успехом остварила читав низ пројеката за младе од екологије 

до одласка младих у Сједињене Америчке Државе. 

 

 

СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Питање социјалне интеграције особа са инвалидитетом односи се на све сфере друштвеног 

живота, укључујући и тржиште рада. ЛАПЗ предвиђа програм усмерен на стварање услова за 

укључивање на тржиште рада и конкурентни наступ особа са инвалидитетом. Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом установљен је правни оквир 

као основа за ефикасније и квалитетније укључивање особа са инвалидитетом на отворено тржиште 

рада, уз примену квоте, процену радне способности, могућности запослења и утврђивање статуса, 

ширење мреже давалаца услуга мера и активности професионалне рехабилитације, јачање капацитета, 

компетенција и улога предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом као посебног облика запошљавања. 

  

Поред јачања капацитета носилаца и давалаца услуга професионалне рехабилитације и запошљавања 

особа са инвалидитетом и послодаваца који запошљавају особе са инвалидитетом, неопходна је и 

сензибилизација друштва о правима, могућностима и значају радносоцијалне интеграције особа са 

инвалидитетом. 
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ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 
 Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 2003. год. створена је 

могућност да се формирају локални савети за запошљавање (даље: ЛСЗ) који би са укључивањем 

социјалних партнера, утицали да се кроз доношење програма активне политике запошљавања на 

локалном нивоу смањи стопа незапослености. Град Лозница је препознао неопходност формирања ЛСЗ-

а што је и довело до скупштинске одлуке о његовом формирању у марту 2006год.ЛСЗ чини 10 чланова 

од којих су 3 члана из Града Лознице, 2 члана су из Националне службе за запошљавање – Филијала 

Лозница, 3 члана су предтавници репрезантативних синдиката, 1 члан представља Опште удружење 

предузетника и 1 члан је представник Привредне коморе Ваљево-одељење у Лозници. Од свог 

формирања ЛСЗ је предузео низ активности за смањење незапослености у Граду Лозница а то се 

превасходно односи на доношење Програма активне политике запошљавања за сваку годину. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2010. 

ГОДИНУ ЗА ГРАД ЛОЗНИЦА 

 
 1. Програм приправника-волонтера; 

 2. Обуке послодаваца 

 3. Програм самозапошљавања 

 
1. ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА-ВОЛОНТЕРА 

 

                                                                                              

 НАМЕНА: 

 
 Програм је намењен незапосленим лицима са високом, вишом и средњом стручном спремом, 

која се волонтерски ангажују у својству приправника, кроз оспособљавање за самосталан рад у струци, 

стицањем нових знања и вештина са циљем полагања приправничког или стручног испита, без 

заснивања радног односа. 

 Програм је намењен и послодавцима који су спремни да обезбеде услове да се незапослена лица 

кроз волонтерско ангажовање оспособе за полагање приправничког или стручног испита. 

 

 

ЦИЉЕВИ: 
 

 Да приправници положе приправнички или стручни испит и тиме стекну услов за самостално 

обављање послова. 

 

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 
 

 Незапослена лица са високом, вишом и средњом стручном спремом. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ: 
 

• Исказане потребе послодаваца за приправницима са високом, вишом и средњом стручном 

спремом; 

• Постојање програма оспособљавања; 

• Менторско вођење приправника; 

• Уредна исплата зарада послодаваца; 

• Запошљавање лица са евиденције незапослених; 

• Да лице које се запошљава није користило средства службе за програме самозапошљавања, новог 

запошљавања, програме приправника, обуке за познатог послодавца. 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

 Национална служба исплаћује новчану помоћ лицима која се волонтерски ангажују као 

приправници-волонтери и та средства се рефундирају од Града Лознице. 

 Средства Града Лознице којима се финансира Програм приправника-волонтера улажу се у 

оспособљавање незапослених лица са високом, вишом и средњом стручном спремом за самосталан рад 

у струци полагањем приправничког или стручног испита. Обавеза корисника је да са лицем које се 

оспособљава закључи уговор о волонтерском раду/стручном оспособљавању. 

 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

 Програми ангажовања приправника-волонтера реализују се подношењем захтева послодаваца 

Националној служби за запошљавање-Филијала Лозница под условима и роковима који буду прописани 

конкурсом, објављеним том приликом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

 

 Финансијска подршка се реализује исплатом новчане помоћи незапосленом лицу у трајању од 12 

месеци за лица са високом, 9 месеци за лица са вишом и 6 месеци са средњом стручном спремом, преко 

штедне књижице отворене у надлежној Пошти, где лице има пријављену адресу становања. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ 

СПРЕМОМ 

 
 Новчана помоћ (18.000,00дин.) + пензијско и инвалидско осигурање и здравствена заштита = 

19.200,00 дин. месечно по полазнику. 

 Укупно потребна средства 19.200,00 Х 12 месеци = 230.400,00 дин. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Планиран  број лица: 13 

 

Укупно потребна средства за лица са високом стручном спремом (230.400,00 Х 13 )= 2.995.200,00 

дин. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА ВИШОМ СТРУЧНОМ 

СПРЕМОМ 

 
 Новчана помоћ (15.000,00дин.) + пензијско и инвалидско осигурање и здравствена заштита = 

16.200,00 дин. месечно по полазнику. 

 Укупно потребна средства 16.200,00 Х 9 месеци = 145.000,00 дин. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Планиран  број лица: 10 

Укупно потребна средства за лица са вишом стручном спремом (145.000,00 Х 10 )= 1.450.000,00 

дин. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ 

СПРЕМОМ 

 
 Новчана помоћ (12.000,00дин.) + пензијско и инвалидско осигурање и здравствена заштита = 

13.200,00 дин. месечно по полазнику. 

 Укупно потребна средства 13.200,00 Х 6 месеци = 79.200,00 дин. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Планиран  број лица: 45 

Укупно потребна средства за лица са средњом стручном спремом (79.200,00 Х 45)= 3.564.000,00 

дин. 

 

Укупно потребна средства за лица са високом, вишом и средњом стручном спремом износи 

8.009.200,00 дин. 

 

 * НАПОМЕНА: Уплата за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање 

месечно се усклађује са висином минималне зараде. 

 

 

БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА ПРОГРАМОМ --------------------- 68 ЛИЦА 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 
 

 Да се лица оспособе за самосталан рад у струци и да се створе услови за запошљавање 

незапослених лица и задржавања у радном односу на неодређено време. 

 

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

 
 Доказана оспособљеност кроз самосталан рад у струци кроз положен стручни испит или 

приправнички испит и запошљавање по истеку волонтерског рада. 

 

ИЗВОЂАЧИ: 

 Лица на оспособљавању и њихови ментори. 

 

 

2.ОБУКА ПРЕДУЗЕТНИКА 

 
НАМЕНА: 
 

Програм је намењен члановима Општег удружења предузетника из Лознице. 
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ЦИЉЕВИ: 

 
Унапређење компенција предузетника у вођењу сопственог бизниса. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ: 

 
• да је предузетник члан Општег удружења предузетника из Лознице; 

• да се пријавио за обуку;  

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

 
Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница обезбедила би извођаче обука и из 

различитих области, зависно од заинтересованости предузетника. 

 Обука би се спровела у складу са програмима извођача. 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

 
Програм обуке би се реализовао у више термина али најдуже до краја 2010. године. Обука се 

реализује подношењем захтева Општем удружењу предузетника из  Лознице под условима и 

роковима који буду прописани конкурсом, објављеним том приликом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

 
Обука би се спровела до краја 2010. године. Трошкови обуке су 2.000.000 динара а обухватила 

би око 500 предузетника. 

 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 

 
Успех и опстанак на тржишту малих и средњих предузећа и предузетника. 

 

 

3. ПРОГРАМ САМОЗАПОШЉАВАЊА 

 

 
НАМЕНА: 
 

Програм је намењен незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање  

која планирају покретање сопственог бизниса. 

 

ЦИЉЕВИ: 

 
Подстицај развоју предузетништва кроз пораст новоформираних радњи и предузећа, што 

истовремено води према остваривању најважнијег циља – порасту запослености. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ: 

 
• да је пословни програм (бизнис план) економски оправдан и да обезбеђује повећање 

запослености; 
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• да је лице завршило инструктивну обуку за самозапошљавање;  

• да је пословни програм у области производње, услужног занатства или туризма; 

• да лице које подноси захтев није користило средства по програму самозапошљавања у 

предходних 5 година или није реализовало уговорну обавезу по неком од предходних програма. 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

 
Национална служба за запошљавање исплаћује у једнократном износу субвенцију по програму 

самозапошљавања лицу које достави доказе о регистрацији радње (предузећа) и наведена средства 

се рефундирају од Града Лознице. 

Наведена средства су бесповратна ако регистровану делатност обавља најмање 1 годину од дана 

оснивања. 

Контролу плаћених пореза и доприноса врши Национална служба. Такође, корисник субвенције 

дужан је да на захтев Националне службе доставља неопходну документацију на увид. 

Сви наведени поступци ближе су регулисани Правилником о критеријумима и начину 

спровођења мера активне политике запошљавања (''Сл. гласник РС'', бр. 7/10). 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

 
Програм самозапошљавања реализује се подношењем захтева у Филијали Лозница у њеном 

Пословном центру под условима и роковима који буду прописани конкурсом, објављеним том 

приликом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

 
Субвенција за учешће у финансирању програма самозапошљавања исплаћује се у једнократном 

износу од 160.000 динара за 20 незапослених лица током 2010. године што укупно износи 

3.200.000 динара. 
 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 

 
Успех и опстанак на тржишту малих и средњих предузећа и предузетника који истовремено води 

остварењу кључног циља овог програма, порасту запослености. 

 

 ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА 
 

Р. 

Бр. 
НАЗИВ ПРОГРАМА УКУПАН ИЗНОС 

1. Програм приправника-волонтера 8.009.200,00 

2. Обуке 2.000.000,00 

3. Програм самозапошљавања 3.200.000,00 

                                                                УКУПНО: 13.209.200,00 

 

Град Лозница је у буџету за 2010. год. издвојио 6.450.000 динара за Програм активне политике 

запошљавања (са износом од 5.409.000 динара расположивих за ову годину јер је преостали износ 

средстава потребан за завршетак Програма активне политике запошљавања за 2009. годину) и 2.000.000 

за потребе Општег удружења предузетника из Лознице. 

С обзиром да недостају средства у износу од  5.800.200 динара, Град Лозница планира да поднесе 

захтев надлежном министарству за додатно учешће у финансирању наведеног програма сходно 

Националном акционом плану запошљавања за 2010. годину.
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                 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи, («Службени гласник РС», 
број 129//2007) и члана 78. и 79. 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 је на 16. седници одржаној дана 24. јуна 2010. године, донела  

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета Града Лознице 
за 2009. годину износе 954.061 хиљаду динара. 

Примања буџета Града за 2009. годину по основу продаје финансијске имовине износе 9.513 
хиљада динара (8.899 хиљада динара од враћених позајмица и 614 хиљада динара од приватизације) 

Укупни приходи и примања из других извора директних и индиректних корисника средстава 
буџета за 2009. годину износе 136.030 хиљада динара, од чега из буџета Републике 32.529 хиљада 
динара. 

Члан 2. 

Извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета Града Лознице за 
2009. годину износе 966.273 хиљаде динара, а финансирани су из буџетских примања у износу 897.718 
хиљада динара и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 68.555 хиљада 
динара. 

Издаци буџета Града Лознице за набавку финансијске имовине за 2009. годину износе 27.325 
хиљаде динара, а финансирани су из финансијске имовине у износу од 19.486 хиљада динара и вишка 
прихода из ранијих година у износу од 7.839 хиљада динара. 

Издаци директних и индиректних корисника средстава буџета, који су финансирани из додатних 
прихода за 2009. годину, износе 151.486 хиљада динара, а финансирани су из примања у износу 
133.882 хиљаде динара и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 17.604 
хиљаде динара. 

Члан 3. 

У Билансу стања на дан 31. децембра 2009. године (образац 1.) утврђена је укупна актива у 
износу од 1.627.163 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1.627.163 хиљада динара, као и 
ванбилансна актива у укупном износу од 346 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу 
од 346 хиљада динара. 

Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији у хиљадама динара. 

Ознака 
Оп 

Број 
Конта 

Опис Индиректни  
корисници 

Буџет Укупно 

  Актива    
1001 000000 Нeфинансијска имовина  1,183,299 59,052 1,242,351 
1002 010000 Нефинансијска имовина у  

сталним средствима  
1,180,504 59,052 1,239,556 

1020 020000 Нефинансијска имовина у залихама  2,795  2,795 
1028 100000 Финансијска имовина  189,200 195,612 384,812 
1029 110000 Дугорочна финансијска имовина  63,729 54,045 117,774 
1049 120000 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, 

потраживања и краткорочни пласмани  
84,721 91,309 176,030 

1067 130000 Активна временска разграничења  40,750 50,258 91,008 
1072   Укупна актива  1,372,499 254,664 1,627,163 
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1073 351000 Ванбилансна актива 364   364 

      Пасива    
1074 200000 Обавезе 123,909 61,026 184,935 
1075 210000 Дугорочне обавезе  1,559 0 1,559 
1114 230000 Обавезе по основу расхода за запослене  9 5 14 
1169 240000 Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене  3,201 20,996 24,197 
1194 250000 Обавезе из пословања 38,347 11,778 50,125 
1208 290000 Пасивна временска разграничења 80,793 28,247 109,040 
1214 300000 Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна 

евиденција 
1,248,590 193,638 

 
1,442,228 

1215 310000 Капитал  1,250,207 137,334 1,387,541 
1217 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 1,114,414 59,051 1,173,465 
1218 311200 Нефинансијска имовина у залихама 2,795  2,795 
1220 311400 Финансијска имовина 30 54,045 54,075 
1221 311500 Извори новчаних средстава 1,340 950 2,290 
1223 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 23,929 0 23,929 
1224 311900 Остали сопствени извори 107,699 23,288 130,987 
1225 321121 Вишак прихода – суфицит 2,187 56,304 58,491 
1227 321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,552 0 1,552 
1228 321312 Дефицит из ранијих година 5,356 0 5,356 
1235   Укупна пасива  1,372,499 254,664 1,627,163 

1236 352000 Ванбилансна пасива  364   364 

Члан 4. 

У Билансу прихода и расхода у периоду 1. јануара до 31. децембра 2009. године (образац 2) 
утврђени су (У 000 динара) буџетски дефицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих 
извора финансирања: 

  Из 
буџета 

Из других 
извора 

Консолидовано 

Укупно остварени текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине 

954,061 136,030 1,090,091 

Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

966,273 151,486 1,117,759 

Мањак прихода и примања- буџетски суфицит -12,212 -15,456 -27,668 
Кориговани вишак прихода и примања- буџетски 
суфицит 

56,343 2,148 58,491 

А.     увећан за укључивање 68,555 17,604 86,159 
-  Дела нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године; 

130 3,135 3,265 

-  Дела новчаних средстава амортизације који је 
коришћен за набавку нефинансијске имовине; 

 991 991 

-  Дела пренетих неутрошених средстава из ранијих 
година коришћен за покриће расхода и издатака текуће 
године; 

68,425 13,179 81,604 

-  Износа расхода и издатака за нефинансијску 
имовину, финансираних из кредита; 

 299 299 

Б.     умањен за укључивање 0 0 0 
-  Утрошених средстава текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине 

    0 

Структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања из биланса 
прихода и расхода (образац 2): 

у 000 динара 

Ознака 
оп 

Конто Опис   2009.  

   2008. Из буџета Из 
других  
извора 

Укупно 

2001   Текући приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине (2002 + 2104) 

1,147,045 954,061 136,030 1,090,091 

2002 700000 Текући приходи                                                                                               1,138,835 954,061 126,420 1,080,481 
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Ознака 
оп 

Конто Опис   2009.  

   2008. Из буџета Из 
других  
извора 

Укупно 

2003 710000 Порези                                                                                                                          500,651 476,349 0 476,349 
2057 730000 Донације и трансфери 374,971 324,098 33,678 357,776 
2067 740000 Други приходи  258,189 152,386 88,632 241,018 
2092 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  5,024 1,228 4,110 5,338 
2104 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 8,210 0 9,610 9,610 
2105 810000 Примања од продаје основних средстава  4,873 0 6,356 6,356 
2112 820000 Примања од продаје залиха  3,337 0 3,254 3,254 
2129   Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 1,140,882 966,273 151,486 1,117,759 
2130 400000 Текући расходи 1,039,786 872,263 134,417 1,006,680 
2131 410000 Расходи за запослене 312,486 264,802 58,693 323,495 
2153 420000 Коришћење услуга и роба 405,305 234,153 69,617 303,770 
2198 430000 Амортизација и употреба средстава за рад  587 0 1,055 1,055 
2213 440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 122 0 91 91 
2237 450000 Субвенције 125,207 165,987 0 165,987 
2250 460000 Донације, дотације и трансфери 132,471 136,094 1 136,095 
2266 470000 Социјално осигурање и социјална заштита 11,962 13,593 8 13,601 
2281 480000 Остали расходи 51,646 57,634 4,952 62,586 
2298 500000 Издаци за нефинансијску имовину 101,096 94,010 17,069 111,079 
2299 510000 Основна средства 98,594 94,010 14,404 108,414 
2321 520000 Залихе 2,402 0 2,665 2,665 
2330 530000 Драгоцености 0 0 0 0 
2333 540000 Природна имовина 100 0 0 0 

    Утврђивање резултата пословања          
2344   Вишак прихода и примања - буџетски суфицит 6,163 0 0 0 
2345   Мањак прихода и примања - буџетски дефицит 0 12,212 15,456 27,668 
2346   Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања 88,394 68,555 17,604 86,159 
2347   Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 

година који је коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године 

12,797 130 3,135 3,265 

2348   Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за 
набавку нефинансијске имовине 

563 0 991 991 

2349   Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

74,691 68,425 13,179 81,604 

2350   Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,  
финансираних из кредита 

343 0 299 299 

2351   Износ приватизационих примања коришћен за покриће 
расхода и издатака текуће године 

    0 0 

2352   Покриће извршених издатака из текућих прихода и 
примања  

6,030 0 0 0 

2353   Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 

    0 0 

2354   Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 

6,030   0 0 

2355 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 88,394 56,343 2,148 58,491 
2356 321122 Мањак прихода и примања - дефицит  0 0 0 0 
2357   Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну 

годину) 
88,394 56,343 2,148 58,491 

2358   Део вишка прихода и примања наменски опредељен за 
наредну годину 

13,538 0 260 260 

2359   Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у 
наредну годину  

74,888 56,343 1,888 58,231 

Члан 5. 

Укупнан фискални резултат буџета утврђен је у следећем износу, и то: 

Опис Економска  
класификација 

 Средства 
из буџета  

 Средства из 
других 
извора 

 Укупна 
средства  

1 2 3 4 5 

I. ПРИМАЊА  954,061 136,030 1,090,091 
1.Текући приходи 7 954,061 126,420 1,080,481 
 - од којих су камате 7411 17,128 0 17,128 
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Опис Економска  
класификација 

 Средства 
из буџета  

 Средства из 
других 
извора 

 Укупна 
средства  

1 2 3 4 5 

2. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

8  9,610 9,610 

3. Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 

9 9,513 0 9,513 

3.1. Примања од продаје 
финансијске имовине 

92 9,513 0 9,513 

II. ИЗДАЦИ  966,273 151,486 1,117,759 
4. Текући расходи 4 872,263 134,417 1,006,680 
 - Од чега отплата камата 44  91 91 
5. Издаци за нефинансијску 
имовину 

5 94,010 17,069 111,079 

6. Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

6 27,325 0 27,325 

6.1. набавка финансијске имовине 62 27,325 0 27,325 
III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -12,212 -15,456 -27,668 
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (7-7411+8)- 

(4-44+5) 
-29,340 -15,365 -44,705 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 
(III.+(3.1.-6.1.)) 

  -30,024 -15,456 -45,480 

 
Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по 

основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 12.212 хиљада  динара. 

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлике између 
укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од  29.340 
хиљада динара. 

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит, коригован за нето разлику између примања по 
основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по снову датих кредита и 
набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од 30.024 хиљаде динара. 

 
Члан 6. 

Остварени консолидовани вишак прихода и примања- суфицит из члана 4. ове одлуке у износу 
од 58.491 хиљадa динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: 

Дела нераспоређеног вишка прихода и примања- суфицита буџета у износу од 56.343 хиљаде 
динара чији ће се распоред утврдити одлуком о ребалансу буџета и 

Вишка прихода и примања- суфицита индиректних корисника буџета Града у укупном износу од 
2.148 хиљада динара. 

Члан 7. 

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 
2009. године (образац 3) утврђени су укупни извори финанисрања у износу од 19.123 хиљада динара и 
укупни издаци у износу од   138.404 хиљаде динара. 

(образац 3 са структуром) 

Ознака Број Опис   2009. у 000 
дин 

Оп Конта  2008. Из 
буџета 

Други 
извори 

Укупно 

              
3001   Примања 23,416 9,513 9,610 19,123 
3002 800000 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  
8,210 0 9,610 9,610 

3003 810000 Примања од продаје основних  
средстава  

4,873  6,356 6,356 

3010 820000 Примања од продаје залиха  3,337  3,254 3,254 
3027 900000 Примања од задуживања и 

продаје финансијске имовине  
15,206 9,513 0 9,513 

3047 920000 Примања од продаје финансијске 
имовине  

15,206 9,513 0 9,513 

3067   Издаци  107,226 121,335 17,069 138,404 
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Ознака Број Опис   2009. у 000 
дин 

Оп Конта  2008. Из 
буџета 

Други 
извори 

Укупно 

3068 500000 Издаци за нефинансијску имовину  101,196 94,010 17,069 111,079 
3069 510000 Основна средства  98,594 94,010 14,404 108,414 
3091 520000 Залихе  2,502 0 2,665 2,665 
3103 540000 Природна имовина 100  0 0 
3114 600000 Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине  
6,030 27,325 0 27,325 

3138 620000 Набавка финансијске имовине 6,030 27,325 0 27,325 
3161   Мањак примања  83,810 111,822 7,459 119,281 

Члан 8. 

У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2009. године 
(образац 4.) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.099.604 хиљаде динара, укупни новчани 
одливи у износу од   1,145,083 хиљаде динара.  Консолидовани салдо готовине на дан 31.12.2008. 
године износи 107.722 хиљаде динара, од чега је на рачуну извршења буџета 80.528 хиљада динара. 

(образац 4 са структуром) 

Ознака 
оп 

Број 
конта 

Опис   2009. у 000дин. 

      2008 Буџет Други Укупно 

4001  Н о в ч а н и  п р и л и в и 1,162,251 963,574 136,030 1,099,604 
4002 700000 Текући приходи  1,138,835 954,061 126,420 1,080,481 
4003 710000 Порези  500,651 476,349 0 476,349 
4057 730000 Донације и трансфери 374,971 324,098 33,678 357,776 
4067 740000 Други приходи  258,189 152,386 88,632 241,018 
4092 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  5,024 1,228 4,110 5,338 
4104 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине  8,210 0 9,610 9,610 
4105 810000 Примања од продаје основних средстава 4,873  6,356 6,356 
4112 820000 Примања од продаје залиха  3,337  3,254 3,254 
4129 900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 15,206 9,513 0 9,513 
4149 920000 Примања од продаје финансијске имовине  15,206 9,513 0 9,513 
4169  Новчани одливи 1,149,712 993,598 151,485 1,145,083 
4170 400000 Текући расходи  1,039,786 872,263 134,417 1,006,680 
4171 410000 Расходи за запослене  312,486 264,802 58,693 323,495 
4193 420000 Коришћење услуга и роба  405,305 234,153 69,617 303,770 
4238 430000 Амртизација и употреба средстава за  587  1,055 1,055 
4253 440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања  122  91 91 
4277 450000 Субвенције 125,207 165,987 0 165,987 
4290 460000 Донације, дотације и трансфери  132,471 136,094 1 136,095 
4306 470000 Социјално осигурање и социјална заштита  11,962 13,593 8 13,601 
4321 480000 Остали расходи  51,646 57,634 4,952 62,586 
4338 500000 Издаци за нефинансијску имовину  103,896 94,010 17,068 111,078 
4339 510000 Основна средства  98,594 94,010 14,403 108,413 
4361 520000 Залихе  5,202  2,665 2,665 
4361 540000 Залихе  100  0 0 
4384 600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине  6,030 27,325 0 27,325 
4408 620000 Набавка финансијске имовине  6,030 27,325 0 27,325 
4430  Мањак новчаних прилива  -12,539 30,024 15,455 45,479 
4432  Салдо готовине на почетку године 122,932 110,476 29,789 140,265 
4433  Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну  1,167,351 963,650 150,116 1,113,766 

4434  Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не 
евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 

5,100 76 14,086 14,162 

4435  Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну  1,152,718 993,598 152,711 1,146,309 
4436  Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације 

књижене на терет сопствених прихода 
944  1,032 1,032 

4437  Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се 
не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 

3,950  2,258 2,258 

4438   Салдо готовине на крају године  137,565 80,528 27,194 107,722 
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Члан 9. 

У извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2009. године (образац 
5) утврђена је укупна разлика у износу од 111.321 хиљаду динара, између укупних прихода и примања у 
износу од 1.099.603 хиљаде динара и укупних расхода и издатака у износу од 1.145.084 хиљаде динара 
по нивоима финансирања. 

(образац 5 са структуром) 

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                                                                                                               (у 000 динара) 

Износ остварених прихода и примања  Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис Износ 
планираних 
прихода из 

буџета 

Приходи из буџета 
Града 

Из  
осталих 
извора 

Укупно  
(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

5001  Текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине 

1,030,531 954,061 136,030 1,090,091 

5002 700000 Текући приходи  1,030,531 954,061 126,420 1,080,481 
5003 710000 Порези  538,754 476,349 0 476,349 
5057 730000 Донације и трансфери  324,581 324,098 33,678 357,776 
5067 740000 Други приходи  165,946 152,386 88,632 241,018 
5092 770000 Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода  
1,250 1,228 4,110 5,338 

5104 800000 Примања од продаје 
Нефинансијске имовине 

0 0 9,610 9,610 

5105 810000 примања од продаје основних 
Средстава  

0 0 6,356 6,356 

5112 820000 Примања од продаје залиха  0 0 3,254 3,254 
5129 900000 примања од задуживања и 

Продаје финансијске имовине  
80,804 9,513 0 9,513 

5130 910000 Примања од задуживања  55,161  0 0 
5149 920000 примања од продаје финансијске 

Имовине  
25,643 9,513 0 9,513 

5169   Укупни приходи и примања  1,111,335 963,574 136,030 1,099,604 

       
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                                                       (у 000 динара) 

Износ извршених расхода и издатака Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис Износ 
одобрених 

апропријација 
из  буџета 

Расходи и издаци 
на терет буџета 

Града 

Из  
осталих 
извора 

Укупно  
(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

5170  Текући расходи и издаци за 
нефинансијске имовине  

1,155,438 966,273 151,486 1,117,759 

5171 400000 Текући расходи  1,004,571 872,263 134,417 1,006,680 
5172 410000 Расходи за запослене  280,727 264,802 58,693 323,495 
5194 420000 Коришћење услуга и роба  299,098 234,153 69,617 303,770 
5239 430000 Амортизација и употреба 

средстава за рад  
0 0 1,055 1,055 

5254 440000 Отплата камата и пратећи 
Трошкови задуживања  

500 0 91 91 

5278 450000 Субвенције  182,251 165,987 0 165,987 
5291 460000 Донације, дотације и трансфери  152,658 136,094 1 136,095 
5307 470000 Социјално осигурање и социјална 

заштита  
16,550 13,593 8 13,601 

5322 480000 Остали расходи  72,787 57,634 4,952 62,586 
5339 500000 Издаци за нефинансијску 

имовину 
150,867 94,010 17,069 111,079 

5340 510000 Основна средства  150,267 94,010 14,404 108,414 
5362 520000 Залихе  0 0 2,665 2,665 
5374 540000 Природна имовина  600 0 0 0 
5385 600000 Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине  
55,487 27,325 0 27,325 

5409 620000 Набавка финансијске имовине  55,487 27,325 0 27,325 

5431  Укупни расходи и издаци  1,210,925 993,598 151,486 1,145,084 

  
 
 
      



 

353 

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ПРИМАЊА                  (у 000 динара) 

Остварени приходи и примања и расходи и 
издаци 

Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис Планирани 
приходи и 
расходи Града Из  

осталих 
извора 

Укупно  
(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

5432  Текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине  

1,030,531 954,061 136,030 1,090,091 

5433  Текући расходи и издаци за 
нефинансијску имовину  

1,155,438 966,273 151,486 1,117,759 

5434  Вишак прихода и примања – 
буџетски суфицит 

0 0 0 0 

5435  Мањак прихода и примања – 
буџетски дефицит 

124,907 12,212 15,456 27,668 

5436 900000 Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине  

80,804 9,513 0 9,513 

5437 600000 Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине  

55,487 27,325 0 27,325 

5438  Вишак примања 25,317 0 0 0 
5439  Мањак примања 0 17,812 0 17,812 
5440  Вишак новчаних прилива 0 0 0 0 
5441   Мањак новчаних прилива 99,590 30,024 15,456 45,480 

 
Члан 10. 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета према економској 
класификацији износе у хиљадама динара: 

Категорија Група 
Синтетички 

конто 
Опис План Остварење  

1 2 3 4 5 6 

   Текући приходи 1,030,531,000 954,061,874 
71   Порески приходи 538,754,000 476,349,512 

 711  Порез на доходак, добит и капиталне добитке 374,194,000 339,915,961 
  711111 Порез на зараде 268,000,000 251,470,978 
  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном нето приходу 
22,300,000 16,282,004 

  711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
паушално одређеном нето приходу 

22,500,000 20,430,285 

  711143 Порез на приходе од непокретности 17,500,000 17,098,038 
  711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1,400,000 655,926 
  711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 104,000 113,069 
  711147   Порез на земљиште 3,555,000 2,610,975 
  711181   Самодопринос према зарадама запослених на територији општине 0 6,578 
  711191   Порез на друге приходе 38,651,000 31,054,895 
  711193   Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака 184,000 193,213 
 712  Порез на фонд зарада 766,000 321,491 
  712112   Порез на фонд зарада осталих запослених 766,000 321,491 
 713  Порез на имовину 91,474,000 69,259,394 
  713121   Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 21,300,000 16,516,797 
  713122   Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 19,400,000 13,824,582 
  713311   Порез на наслеђе и поклон 3,874,000 3,507,733 
  713421   Порез на пренос апсолутних права на непокретности 35,000,000 24,763,936 
  713422   Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од 

вредности 
1,000,000 798,902 

  713423   Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и 
пловним објектима 

10,900,000 9,847,344 

  713611   Порез на акције на име и уделе 0 100 
 714  Порез на добра и услуге 50,438,000 51,128,042 
  714421   Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима 
0 2,410 

  714431   Комунална такса за коришћење рекламних паноа 500,000 590,011 
  714441   Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије 

осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази осигурана 
имовина 

85,000 71,744 

  714513   Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина 

22,000,000 21,860,849 

  714514   Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна 
возила 

15,000,000 15,717,655 

  714543   Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 977,000 938,822 
  714547 Накнада за загађивање животне средине 7,859,000 6,290,496 
  714549 Накнада за емисије co2 6,000 111,314 
  714552   Боравишна такса 4,000,000 5,541,763 
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Категорија Група 
Синтетички 

конто 
Опис План Остварење  

1 2 3 4 5 6 

  714562   Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1,000 1,979 
  714573   Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван 

пословне просторије 
10,000 1,000 

 716  Други порези 21,882,000 15,724,624 
  716111   Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 21,882,000 15,724,624 

73   Донације и трансфери 324,581,000 324,098,417 
 731  Донације од иностраних држава 702,000 702,000 
  731241   Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова 702,000 702,000 
 733  Трансфери од других  

нивоа власти 
323,879,000 323,396,417 

  733141 Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа градова 316,000,000 316,000,493 
  733142 Други текући трансфери од републике у корист нивоа градова 2,000,000 2,420,600 
  733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа 

градова 
5,879,000 4,975,324 

74   Други приходи 165,946,000 152,385,516 
 741  Приходи од имовине 50,390,000 47,060,734 
  741141   Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит 

банака 
12,500,000 14,178,150 

  741142   Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена 
у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор 
о депоновању средстава по виђењу 

2,000,000 2,949,958 

  741522   Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредног објекта у државној својини 

4,000,000  

  741531   Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности 

2,000,000 3,190,102 

  741532   Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 

2,390,000 273,820 

    741534   Накнада за коришћење грађевинског земљишта 27,000,000 26,005,210 
  741535   Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 500,000 463,493 
 742  Приходи од продаје  

добара и услуга 
112,425,000 102,570,642 

  742142   Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користе органи и организације градова и које 
користе установе - јавне службе које се финансирају из буџета градова 

3,500,000 3,577,553 

  742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова. 10,000,000 6,242,553 
    742152   Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користе органи и организације општине и које 
користе установе - јавне службе које се финансирају из буџета општине 

  8,196 

    742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина.   135,277 
  742241   Градске административне таксе 25,000 92,839 
    742253   Накнада за уређивање грађевинског земљишта 86,000,000 79,537,071 
  742341   Приходи градских органа управе 12,900,000 12,976,153 
  742351   Приходи општинских органа управе  1,000 
 743  Новчане казне и одузета  

имовинска корист 
631,000 1,373,916 

  743324   Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 0 1,101,766 
  743341   Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска 
корист у том поступку 

310,000 272,150 

  743351   Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска 
корист у том поступку 

233,000  

  743352   Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од 
пожара 

88,000  

 744  Добровољни трансфери од  
физичких и правних лица 

250,000 220,000 

  744141   Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 
нивоа градова 

0 3,000 

  744251   Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 
нивоа општина 

250,000 217,000 

 745  Мешовити и неодређени  
приходи 

2,250,000 1,160,224 

  745141   Остали приходи у корист нивоа градова 1,200,000 1,160,224 
  745143 Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног 

предузећа, у корист нивоа градова 
1,000,000  

  745151   Остали приходи у корист нивоа општина 50,000  
77   Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,250,000 1,228,429 

 772  Меморандумске ставке  
за рефундацију расхода из претходне године 

1,250,000 1,228,429 

  772111   Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 1,250,000 1,228,429 
   Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 80,804,000 9,512,531 

91   Примања од задуживања 55,161,000 0 
 911  Примања од домаћих задуживања 55,161,000 0 
  911441   Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа 

градова 
55,161,000  
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Категорија Група 
Синтетички 

конто 
Опис План Остварење  

1 2 3 4 5 6 

92   Примања од продаје  
финансијске имовине 

25,643,000 9,512,531 

 921  Примања од продаје  
домаће финансијске имовине 

25,643,000 9,512,531 

  921641   Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист 
нивоа градова 

10,188,000 8,899,011 

  921941   Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа 
градова 

0 613,520 

  921951   Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа 
општина 

7,508,000  

Члан 11. 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе 
у хиљадама динара: 

Текуће апропријације Извршење 

ЕК Опис Средства 
из буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

Средства 
из буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

% 
изврше-

ња 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(6:3) 

  УКУПНО 1,249,018,644 175,802,000 1,424,820,644 986,153,048 160,861,015 1,147,014,063 80.59  
41 Расходи за запослене 280,727,000 61,610,000 342,337,000 264,802,000 58,693,000 323,495,000     94.50  

411 Плате и додаци запослених 203,994,000 46,164,000 250,158,000 195,058,000 43,707,000 238,765,000     95.45  

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

36,174,000 8,339,000 44,513,000 34,924,000 7,829,000 42,753,000     96.05  

413 Накнаде у натури 849,000 262,000 1,111,000 403,000 145,000 548,000     49.32  
414 Социјална давања запосленима 3,419,000 3,680,000 7,099,000 2,441,000 4,612,000 7,053,000     99.35  
415 Накнаде за запослене 2,245,000 2,248,000 4,493,000 1,959,000 1,991,000 3,950,000     87.91  

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

30,546,000 917,000 31,463,000 27,837,000 409,000 28,246,000     89.78  

417 Судијски и посланички додатак 3,500,000 0 3,500,000 2,180,000 0 2,180,000     62.29  
42 Коришћење роба и услуга 299,098,000 72,084,000 371,182,000 234,155,000 69,618,000 303,773,000     81.84  

421 Стални трошкови 104,674,950 10,397,000 115,071,950 91,191,000 10,936,000 102,127,000     88.75  
422 Трошкови путовања 3,426,000 1,188,000 4,614,000 1,775,000 1,067,000 2,842,000     61.60  
423 Услуге по уговору 35,423,400 14,641,000 50,064,400 28,257,000 16,984,000 45,241,000     90.37  
424 Специјализоване услуге 108,723,650 4,300,000 113,023,650 76,280,000 2,590,000 78,870,000     69.78  

425 
Текуће поправке и одржавање 
(услуге и материјали) 

30,977,000 32,284,000 63,261,000 23,129,000 25,555,000 48,684,000     76.96  

426 Материјал 15,873,000 9,274,000 25,147,000 13,523,000 12,486,000 26,009,000   103.43  
43 Употреба основних средстава 0 1,006,000 1,006,000 0 1,055,000 1,055,000   104.87  

431 Употреба основних средстава 0 700,000 700,000 0 1,055,000 1,055,000   150.71  
44 Отплата камата 500,000 100,000 600,000 0 91,000 91,000     15.17  

441 Отплата домаћих камата 500,000 100,000 600,000 0 91,000 91,000     15.17  
45 Субвенције  182,251,000 0 182,251,000 165,987,000 0 165,987,000     91.08  

451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

175,451,000 0 175,451,000 160,587,000 0 160,587,000     91.53  

451
1 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

84,011,000 0 84,011,000 84,011,000 0 84,011,000   100.00  

451
2 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

91,440,000 0 91,440,000 76,576,000 0 76,576,000     83.74  

454 Субвенције приватним предузећима 6,800,000 0 6,800,000 5,400,000 0 5,400,000     79.41  
454

1 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

6,800,000 0 6,800,000 5,400,000 0 5,400,000     79.41  

46 Донације и трансфери  152,658,000 0 152,658,000 136,094,000 1,000 136,095,000     89.15  

463 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 

152,658,000 0 152,658,000 136,094,000 1,000 136,095,000     89.15  

463
1 

Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

126,905,000 0 126,905,000 115,654,000 1,000 115,655,000     91.14  

463
2 

Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

25,753,000 0 25,753,000 20,440,000 0 20,440,000     79.37  

47 Права из социјалног осигурања 16,550,000 0 16,550,000 13,593,000 8,000 13,601,000     82.18  

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

16,550,000 0 16,550,000 13,593,000 8,000 13,601,000     82.18  

48 Остали расходи 72,787,000 6,960,000 79,747,000 57,633,000 4,952,000 62,585,000     78.48  

481 
Дотације невладиним 
организацијама 

40,775,000 1,580,000 42,355,000 33,316,000 1,254,000 34,570,000     81.62  

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

2,352,000 5,180,000 7,532,000 2,138,000 3,427,000 5,565,000     73.88  

483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

20,625,000 200,000 20,825,000 14,155,000 271,000 14,426,000     69.27  

484 

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

9,025,000 0 9,025,000 8,024,000 0 8,024,000     88.91  

51 Основна средства 150,267,000 33,324,000 183,591,000 94,009,000 14,404,000 108,413,000     59.05  
511 Зграде и грађевински објекти 139,632,000 22,730,000 162,362,000 88,301,000 2,731,000 91,032,000     56.07  
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Текуће апропријације Извршење 

ЕК Опис Средства 
из буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

Средства 
из буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

% 
изврше-

ња 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(6:3) 

512 Машине и опрема 8,325,000 10,494,000 18,819,000 4,780,000 11,639,000 16,419,000     87.25  
515 Нематеријална имовина 2,310,000 100,000 2,410,000 928,000 34,000 962,000     39.92  
52 Залихе робе за даљу продају 0 1,800,000 1,800,000 0 2,665,000 2,665,000   148.06  

523 Залихе робе за даљу продају 0 1,800,000 1,800,000 0 2,665,000 2,665,000   148.06  
62 Набавка  финансијске имовине 55,486,000 0 55,486,000 27,325,000 0 27,325,000     49.25  

621 
Набавка домаће финансијске 
имовине 

55,486,000 0 55,486,000 27,325,000 0 27,325,000     49.25  

  УКУПНО 1,221,813,000 176,884,000 1,398,697,000 993,598,000 151,487,000 1,145,085,000     81.87  

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 12. 

Средства буџета у износу од 993.596.691 динар и средства из додатних активности директних и 
индиректних корисника буџета у износу од 151.487.000 динара извршена су по корисницима и 
економској класификацији: 

у динарима 
ТЕКУЋА АПРОПРИЈАЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ  
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буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода  

Укупна 
средства 

Средства  
из буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

 изв-
рше
ња 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(11/
8) 

  110 411 Плате и додаци запослених 7,100,000  7,100,000 6,781,179  6,781,179 95.51 
  110 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,300,000  1,300,000 1,208,705  1,208,705 92.98 

  110 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000  100,000 11,050  11,050 11.05 
  110 416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
10,000  10,000   0 0.00 

  110 421 Стални трошкови 400,000  400,000 276,051  276,051 69.01 
  110 422 Трошкови путовања 800,000  800,000 157,757  157,757 19.72 
  110 423 Услуге по уговору 4,032,000  4,032,000 3,550,703  3,550,703 88.06 
     Извори финансирања за главу 1.1:               
   01 Приходи из буџета 13,742,000 0 13,742,000 11,985,444 0 11,985,444 87.22 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
  0   0   

     Укупно за главу 1.1: 13,742,000 0 13,742,000 11,985,444 0 11,985,444 87.22 

             
 1.2   СКУПШТИНА ГРАДА         
  110   Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

              

  110 411 Плате и додаци запослених  4,200,000  4,200,000 3,562,714  3,562,714 84.83 
  110 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
750,000  750,000 651,555  651,555 86.87 

  110 415 Накнаде трошкова за запослене 20,000  20,000 2,520  2,520 12.60 
  110 416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
700,000  700,000 612,059  612,059 87.44 

  110 417 Накнаде одборницима 3,500,000  3,500,000 2,180,464  2,180,464 62.30 
  110 421 Стални трошкови 200,000  200,000 98,521  98,521 49.26 
  110 422 Трошкови путовања 500,000  500,000 134,995  134,995 27.00 
  110 423 Услуге по уговору 

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

5,450,000  5,450,000 4,502,643  4,502,643 82.62 

  110 426 Материјал 280,000  280,000 280,000  280,000 100.00 
  110 441  Отплата домаћих камата 500,000  500,000   0 0.00 
  110 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
200,000  200,000 180,710  180,710 90.36 

  110 481  Дотације невладиним организацијама 
Ова апропријације намењена је за 
финансирање редовног рада политичких 
странака чији су кандидати изабрани за 
одборнике у Скупштини града, 
финансирање СРВС и Удружења 
предузетника 

4,000,000  4,000,000 2,681,979  2,681,979 67.05 

  110 511  Зграде и грађевински објекти 
Средства ове апропријације намењена су 
за израду планске и пројектне 
документације. 

13,910,000  13,910,000 10,748,453  10,748,453 77.27 

  110 621  Набавка домаће финансијске имовине. 45,486,000  45,486,000 17,325,000  17,325,000 38.09 

     Извори финансирања за главу 1.2:               
   01 Приходи из буџета 27,038,000 0 27,038,000 14,888,614 0 14,888,614 55.07 
   10 Примања од домаћих задуживања 15,161,000  15,161,000   0 0.00 
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 

  0   0   

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

37,497,000  37,497,000 28,073,000  28,073,000 74.87 

     Укупно за главу 1.2: 79,696,000 0 79,696,000 42,961,614 0 42,961,614 53.91 

     Извори финансирања за раздео 1:               
   01 Приходи из буџета 40,780,000 0 40,780,000 26,874,057 0 26,874,057 65.90 
   10 Примања од домаћих задуживања 15,161,000 0 15,161,000 0 0 0 0.00 
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
0 0 0 0 0 0   

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 37,497,000 0 37,497,000 28,073,000 0 28,073,000 74.87 



 

357 

ТЕКУЋА АПРОПРИЈАЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ  

Р
а
з
д

е
о

 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

Е
к
о

н
о

м
с
к
а

 
к
л

а
с
и

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

ОПИС 

Средства из 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(11/
8) 

година 

     Укупно за раздео 1: 93,438,000 0 93,438,000 54,947,057 0 54,947,057 58.81 

2    ГРАДСКА УПРАВА (05920)         
  130   Опште услуге               
  130 411 Плате и додаци запослених 89,600,000 928,000 90,528,000 84,250,441 906,000 85,156,441 94.07 
  130 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
15,600,000 206,000 15,806,000 15,080,792 162,000 15,242,792 96.44 

  130 413 Накнаде у натури 670,000  670,000 347,017  347,017 51.79 
  130 414 Социјална давања запосленима 2,100,000  2,100,000 1,759,370  1,759,370 83.78 
  130 415 Накнаде за запослене 1,710,000 92,000 1,802,000 1,591,907 9,000 1,600,907 88.84 
  130 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
Средства ове апропријације у износу од  
27.000.000 динара намењена су за 
остале награде запосленима (у складу са 
протоколом потисаним између Владе 
Републике Србије и репрезентативних 
Синдиката)  

28,665,000  28,665,000 26,171,835  26,171,835 91.30 

  130 421 Стални трошкови 18,525,000 50,000 18,575,000 13,136,906 12,000 13,148,906 70.79 
  130 422 Трошкови путовања 1,710,000  1,710,000 1,215,797  1,215,797 71.10 
  130 423 Услуге по уговору 9,995,000  9,995,000 9,380,684  9,380,684 93.85 
  130 424 Специјализоване услуге 1,014,000  1,014,000 182,568  182,568 18.00 
  130 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
4,243,000  4,243,000 2,719,757  2,719,757 64.10 

  130 426 Материјал 7,510,000 57,000 7,567,000 6,601,066 106,000 6,707,066 88.64 
  130 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом 
500,000  500,000 364,494  364,494 72.90 

  130 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

6,900,000  6,900,000 6,899,075  6,899,075 99.99 

  130 484  Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока 

9,025,000  9,025,000 8,023,954  8,023,954 88.91 

  130 485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

10,000  10,000   0 0.00 

  130 511  Зграде и грађевински објекти 1,000,000  1,000,000 941,733  941,733 94.17 
  130 512  Машине и опрема 5,950,000 56,000 6,006,000 3,091,218  3,091,218 51.47 
  130 515  Нематеријална имовина 1,000,000  1,000,000   0 0.00 

     Извори финансирања за функцију 130:               
   01 Приходи из буџета 201,408,000 0 201,408,000 177,439,614 0 177,439,614 88.10 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника   0   0   
   07 Донације од осталих нивоа власти  1,389,000 1,389,000  1,195,000 1,195,000 86.03 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
4,319,000  4,319,000 4,319,000  4,319,000 100.00 

     Укупно за функцију 130: 205,727,000 1,389,000 207,116,000 181,758,614 1,195,000 182,953,614 88.33 

             
  160   Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту  
              

  160 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,889,000 0 10,889,000 0 0 0 0.00 
     Стална резерва 1,000,000   1,000,000     0 0.00 
    Текућа резерва 9,889,000  9,889,000   0 0.00 
     Извори финансирања за функцију 160:               
   01 Приходи из буџета 10,889,000  10,889,000 0  0 0.00 
     Укупно за функцију 160 10,889,000 0 10,889,000 0 0 0 0.00 
             
    Фонд противпожарне заштите (70414)         
  320   Услуге противпожарне заштите               
  320 481 Дотације невладиним организацијама 300,000  300,000 47,464 163,000 210,464 70.15 
     Извори финансирања за функцију 320:               
   01 Приходи из буџета 300,000 0 300,000 47,464  47,464 15.82 
     Укупно за функцију 320: 300,000 0 300,000 47,464 163,000 210,464 70.15 

             
  830   Услуге емитовања и издаваштва               
  830 423 Услуге по уговору 1,200,000  1,200,000 759,500  759,500 63.29 
  830 454  Субвенције приватним предузећима. 6,000,000 0 6,000,000 5,400,000 0 5,400,000 90.00 
   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 5,400,000  5,400,000 90.00 

     Извори финансирања зафункцију 830:               
   01 Приходи из буџета 7,200,000  7,200,000 6,159,500  6,159,500 85.55 

     Укупно за функцију 830: 7,200,000 0 7,200,000 6,159,500 0 6,159,500 85.55 
     Извори финансирања:               
   01 Приходи из буџета 219,797,000 0 219,797,000 183,646,578  183,646,578 83.55 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0 0 0 0   
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 1,389,000 1,389,000 0 1,195,000 1,195,000 86.03 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
4,319,000 0 4,319,000 4,319,000 0 4,319,000 100.00 

     Свега: 224,116,000 1,389,000 225,505,000 187,965,578 1,358,000 189,323,578 83.96 

 2.1.   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВО 
(70406) 

        

  010   Класа 010 - Болест и инвалидност:               
  010 481 Донације невладиним организацијама  2,800,000 0 2,800,000 1,991,800 0 1,991,800 71.14 

     Извори финансирања за функцију 010:               
   01 Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 1,991,800 0 1,991,800 71.14 

     Укупно за функцију 010 2,800,000 0 2,800,000 1,991,800 0 1,991,800 71.14 

             
  020   Класа 020 - Старост:               
  020 463 Трансфери осталим нивоима власти 1,632,000 0 1,632,000 1,598,000 0 1,598,000 97.92 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
Средства ове апропријације намењена су 
за трансфер Центру за социјални рад 
ради обезбеђивања права на помоћ у 
кући 

1,632,000 0 1,632,000 1,598,000 0 1,598,000 97.92 

     Извори финансирања за функцију 020:               
   01 Приходи из буџета 1,632,000  1,632,000 1,598,000 0 1,598,000 97.92 



 

358 

ТЕКУЋА АПРОПРИЈАЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ  

Р
а
з
д

е
о

 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

Е
к
о

н
о

м
с
к
а

 
к
л

а
с
и

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

ОПИС 

Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода  

Укупна 
средства 

Средства  
из буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

 изв-
рше
ња 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(11/
8) 

     Укупно за функцију 020 1,632,000 0 1,632,000 1,598,000 0 1,598,000 97.92 

             
  040   Класа 040 - Породица и деца (ИУ) 

обухвата: 
              

  040 463 Трансфери осталим нивоима власти 2,898,000 0 2,898,000 2,603,000 0 2,603,000 89.82 
   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 

2,898,000 0 2,898,000 2,603,000 0 2,603,000 89.82 

  040 472 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 2009. години. 

8,000,000  8,000,000 6,960,310  6,960,310 87.00 

     Извори финансирања за функцију 040:               
   01 Приходи из буџета 10,898,000 0 10,898,000 9,563,310 0 9,563,310 87.75 

     Укупно за функцију 040 10,898,000 0 10,898,000 9,563,310 0 9,563,310 87.75 

             
  070   Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 
другом месту 

              

  070 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 650,000  650,000 429,668  429,668 66.10 
  070 481 Донације невладиним организацијама 

Средства ове апропријације намењена су 
за реализацију годишњег програма рада 
Црвеног крста Лозница . 

9,360,000 0 9,360,000 9,173,916 0 9,173,916 98.01 

     Извори финансирања за функцију 070:               
   01 Приходи из буџета 10,010,000 0 10,010,000 9,603,583 0 9,603,583 95.94 

     Укупно за функцију 070: 10,010,000 0 10,010,000 9,603,583 0 9,603,583 95.94 

             
  090   Социјална заштита некласификована 

на другом месту  
              

  090 463 Трансфери осталим нивоима власти  
Средства ове апропријације намењена су 
за трансфер Центру за социјални рад 
ради обезбеђивања права утврђених 
Одлуком о правима у социјалној заштити 

10,796,000 0 10,796,000 9,965,000 0 9,965,000 92.30 

   4631 Текуће донације и трансфери осталим 
нивоима власти 

10,596,000 0 10,596,000 9,861,000  9,861,000 93.06 

   4632 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

200,000 0 200,000 104,000  104,000 52.00 

     Извори финансирања за функцију 090:               
   01 Приходи из буџета 10,796,000 0 10,796,000 9,966,000 0 9,966,000 92.31 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
0 0 0 0  0   

     Укупно за функцију 090: 10,796,000 0 10,796,000 9,965,000 0 9,965,000 92.30 

               
  740   Услуге јавног здравства               
  740 426 Материјал 500,000  500,000 386,300  386,300 77.26 
  740 463 Трансфери осталим нивоима власти 400,000 0 400,000 320,000 0 320,000 80.00 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
400,000  400,000 320,000  320,000 80.00 

  740 481 Дотације невладиним организацијама   0   0   

     Извори финансирања за функцију 740:               
   01 Приходи из буџета 900,000 0 900,000 706,300 0 706,300 78.48 

     Укупно за функцију 740 900,000 0 900,000 706,300 0 706,300 78.48 

     Извори финансирања за главу 2.1.:               
   01 Приходи из буџета 37,036,000 0 37,036,000 33,427,993  33,427,993 90.26 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
0 0 0 0 0 0   

     Укупно за главу 2.1. 37,036,000 0 37,036,000 33,427,993 0 33,427,993 90.26 

 2.2.   ОБРАЗОВАЊЕ (70401)         
  911   Предшколско образовање               
  911 411 Плате и додаци запослених 34,729,000 28,511,000 63,240,000 34,532,342 27,579,000 62,111,342 98.22 
  911 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
6,270,000 5,104,000 11,374,000 6,181,290 4,942,000 11,123,290 97.80 

  911 413 Накнаде у натури   0  48,000 48,000   
  911 414 Социјална давања запосленима  1,100,000 1,100,000  1,596,000 1,596,000 145.09 
  911 415 Накнаде за запослене  1,230,000 1,230,000  1,170,000 1,170,000 95.12 
  911 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
 470,000 470,000  256,000 256,000 54.47 

  911 421 Стални трошкови 7,059,000 982,000 8,041,000 7,058,641 975,000 8,033,641 99.91 
  911 422 Трошкови путовања  759,000 759,000  756,000 756,000 99.60 
  911 423 Услуге по уговору  3,630,000 3,630,000  3,969,000 3,969,000 109.34 
  911 424 Специјализоване услуге 403,000 120,000 523,000 400,639 11,000 411,639 78.71 
  911 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
 600,000 600,000  1,315,000 1,315,000 219.17 

  911 426 Материјал 3,548,000 4,932,000 8,480,000 3,547,894 7,566,000 11,113,894 131.06 
  911 431 Употреба основних средстава  450,000 450,000  450,000 450,000 100.00 
  911 441 Отплата домаћих камата  100,000 100,000  91,000 91,000 91.00 
  911 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом 
291,000 20,000 311,000 289,349 128,000 417,349 134.20 

  911 511 Зграде и грађевински објекти 12,200,000 280,000 12,480,000 401,200 299,000 700,200 5.61 
  911 512 Машине и опрема 400,000  400,000 288,280 1,188,000 1,476,280 369.07 

     Извори финансирања за функцију 911:               
   01 Приходи из буџета 53,181,000 0 53,181,000 52,699,636 0 52,699,636 99.09 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника  17,536,000 17,536,000   0 0.00 
   07 Донације од осталих нивоа власти  26,542,000 26,542,000  26,857,000 26,857,000 101.19 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
2,053,000  2,053,000   0 0.00 

   14 Неутрошена средства од приватизације 
из претходних година 

9,666,000  9,666,000   0 0.00 

   16 Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

 4,210,000 4,210,000  25,482,000 25,482,000 605.27 

     Укупно за функцију 911: 64,900,000 48,288,000 113,188,000 52,699,636 52,339,000 105,038,636 92.80 
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  912   Основно образовање                
  912 463 Трансфери осталим нивоима власти  95,631,000 0 95,631,000 84,851,000 0 84,851,000 88.73 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
75,059,000 0 75,059,000 69,417,000  69,417,000 92.48 

   4632 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

20,572,000 0 20,572,000 15,434,000  15,434,000 75.02 

  912 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,500,000  1,500,000 1,394,829  1,394,829 92.99 

     Извори финансирања за функцију 912:               
   01 Приходи из буџета 97,131,000 0 97,131,000 86,245,829 0 86,245,829 88.79 

     Укупно за функцију 912: 97,131,000 0 97,131,000 86,245,829 0 86,245,829 88.79 
             
  920   Средње образовање               
  920 463 Трансфери осталим нивоима власти  35,986,000 0 35,986,000 32,656,000 0 32,656,000 90.75 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
31,005,000 0 31,005,000 27,754,000  27,754,000 89.51 

   4632 Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

4,981,000 0 4,981,000 4,902,000  4,902,000 98.41 

  920 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,500,000  1,500,000 1,216,302  1,216,302 81.09 

     Извори финансирања за функцију 920:               
   01 Приходи из буџета 37,486,000 0 37,486,000 33,872,302 0 33,872,302 90.36 

     Укупно за функцију 920: 37,486,000 0 37,486,000 33,872,302 0 33,872,302 90.36 
             
  970   Истраживање и развој - Образовање               
  970 463 Трансфери осталим нивоима власти  2,095,000 0 2,095,000 1,866,000 0 1,866,000 89.07 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
2,095,000 0 2,095,000 1,866,000  1,866,000 89.07 

  970 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4,500,000  4,500,000 3,402,146  3,402,146 75.60 
  970 481 Донације невладиним организацијама  300,000 0 300,000  0 0 0.00 

     Извори финансирања за функцију 970:               
   01 Приходи из буџета 6,895,000  6,895,000 5,268,146  5,268,146 76.41 

     Укупно за функцију 970: 6,895,000 0 6,895,000 5,268,146 0 5,268,146 76.41 

     Извори финансирања за главу 2.2:               
   01 Приходи из буџета 194,693,000 0 194,693,000 178,085,913 0 178,085,913 91.47 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 17,536,000 17,536,000 0 0 0 0.00 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 26,542,000 26,542,000 0 26,857,000 26,857,000 101.19 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
2,053,000 0 2,053,000 0 0 0 0.00 

   14 Неутрошена средства од приватизације 
из претходних година 

9,666,000 0 9,666,000 0 0 0 0.00 

   16 Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

0 4,210,000 4,210,000 0 25,482,000 25,482,000 605.27 

     Укупно за главу 2.2: 206,412,000 48,288,000 254,700,000 178,085,913 52,339,000 230,424,913 90.47 

 2.3.   Услуге рекреације и спорта         
  860   Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту  

              

  860 424 Специјализоване услуге 1,250,000  1,250,000 709,254  709,254 56.74 
  860 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000  200,000 9,526  9,526 4.76 
  860 481 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. 

19,000,000  19,000,000 15,456,986  15,456,986 81.35 

     Извори финансирања за функцију 810:               
   01 Приходи из буџета 20,450,000  20,450,000 16,175,766 0 16,175,766 79.10 

     Укупно за функцију 810: 20,450,000 0 20,450,000 16,175,766 0 16,175,766 79.10 

             
 2.3.1.   Установе за физичку културу и 

спорт (70404) 
Средства су намењена за реализацију 
годишњег програма рада индиректних 
корисника буџета Установа за физичку 
културу "Лагатор" и Дом младих 
"Сколана". 

        

  810   Услуге рекреације и спорта               
  810 411 Плате и додаци запослених 9,548,000 3,529,000 13,077,000 9,511,794 3,757,000 13,268,794 101.47 
  810 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,715,000 663,000 2,378,000 1,702,612 672,000 2,374,612 99.86 

  810 413 Накнаде у натури 0 24,000 24,000 0 29,000 29,000 120.83 
  810 414 Социјална давања запосленима 0 0 0 0 694,000 694,000   
  810 415 Накнаде за запослене 0 93,000 93,000 0 93,000 93,000 100.00 
  810 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
0 60,000 60,000 0 60,000 60,000 100.00 

  810 421 Стални трошкови 5,159,950 1,954,000 7,113,950 5,090,616 2,154,000 7,244,616 101.84 
  810 422 Трошкови путовања 0 0 0 0 3,000 3,000   
  810 423 Услуге по уговору 1,014,400 2,371,000 3,385,400 869,141 2,519,000 3,388,141 100.08 
  810 424 Специјализоване услуге 500,650 0 500,650 326,632 4,000 330,632 66.04 
  810 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
380,000 1,430,000 1,810,000 300,221 872,000 1,172,221 64.76 

  810 426 Материјал 969,000 710,000 1,679,000 468,508 833,000 1,301,508 77.52 
  810 431  Амортизација некретнина и опреме 0 0 0 0 300,000 300,000   
  810 433  Употреба драгоцености 0 306,000 306,000 0 0 0 0.00 
  810 481 Дотације невладиним организацијама 0 0 0 0 0 0   
  810 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом 
0 10,000 10,000 0 18,000 18,000 180.00 

  810 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 0 0 0   
  810 512 Машине и опрема 260,000 88,000 348,000 248,850 107,000 355,850 102.26 

     Извори финансирања за за главу 2.3.1:               
   01 Приходи из буџета 19,547,000 362,000 19,909,000 18,518,373 0 18,518,373 93.02 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 10,876,000 10,876,000 0 11,542,000 11,542,000 106.12 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 0 573,000 573,000   
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
0 0 0 0 0 0   



 

360 

ТЕКУЋА АПРОПРИЈАЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ  

Р
а
з
д

е
о

 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

Е
к
о

н
о

м
с
к
а

 
к
л

а
с
и

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

ОПИС 

Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода  

Укупна 
средства 

Средства  
из буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

 изв-
рше
ња 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(11/
8) 

     Укупно за главу 2.3.1: 19,547,000 11,238,000 30,785,000 18,518,373 12,115,000 30,633,373 99.51 

     Извори финансирања за за главу 2.3:               
   01 Приходи из буџета 39,997,000 362,000 40,359,000 34,694,140 0 34,694,140 85.96 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 10,876,000 10,876,000 0 11,542,000 11,542,000 106.12 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 0 573,000 573,000   
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
0 0 0 0 0 0   

     Укупно за главу 2.3: 39,997,000 11,238,000 51,235,000 34,694,140 12,115,000 46,809,140 91.36 
 2.4.   Услуге културе, верске и остале услуге 

заједнице (07403) 
        

  860   Услуге културе               
  860 424 Специјализоване услуге 2,000,000  2,000,000 1,222,459  1,222,459 61.12 
  860 481 Дотације невладиним 

организацијамаСредства су намењена 

за потребе у области културе и развој 
културно-уметничког аматеризма, а 
распоред и коришћење средстава 
вршиће се по посебном акту извршне 
власти. 

2,100,000  2,100,000 1,620,000  1,620,000 77.14 

     Извори финансирања за функцију 860:               
   01 Приходи из буџета 4,100,000  4,100,000 2,842,459 0 2,842,459 69.33 

     Укупно за функцију 860: 4,100,000 0 4,100,000 2,842,459 0 2,842,459 69.33 

             
  840   Верске и остале услуге заједнице               
  840 481 Дотације невладиним организацијама 

Средства ове апропријације намењена су 
за реализацију културних и научних 
програма Цркви, верских и других 
заједница. 

2,400,000  2,400,000 1,954,000  1,954,000 81.42 

     Извори финансирања за функцију 840:               
   01 Приходи из буџета 2,400,000  2,400,000 1,954,000 0 1,954,000 81.42 

     Укупно за функцију 840: 2,400,000 0 2,400,000 1,954,000 0 1,954,000 81.42 

             
  860   Рекреација, култура и вере 

некласификоване на другом месту 
              

     Извори финансирања за функцију 860:               
     Укупно за функцију 860: 0 0 0 0 0 0   
 2.4.1.   Установе културе  

Средства су намењена за остваривање 
програма индиректних корисника буџета 
Центар за културу "Вук Караџић" и 
Библиотека вуковог завичаја. 

        

  820   Услуге културе, верске и остале 
услуге заједнице  

              

  820 411 Плате и додаци запослених 23,865,000 3,955,000 27,820,000 23,654,556 4,366,000 28,020,556 100.72 
  820 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
4,280,000 708,000 4,988,000 4,234,159 781,000 5,015,159 100.54 

  820 413 Накнаде у натури 49,000 20,000 69,000 17,910 2,000 19,910 28.86 
  820 414 Социјална давања запосленима 219,000 990,000 1,209,000 0 815,000 815,000 67.41 
  820 415 Накнаде за запослене 265,000 40,000 305,000 231,166 56,000 287,166 94.15 
  820 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
0 29,000 29,000 0 0 0 0.00 

  820 421 Стални трошкови  5,405,000 790,000 6,195,000 4,727,746 1,007,000 5,734,746 92.57 
  820 422 Трошкови путовања 0 130,000 130,000 0 102,000 102,000 78.46 
  820 423 Услуге по уговору 420,000 540,000 960,000 345,704 490,000 835,704 87.05 
  820 424 Специјализоване услуге 5,160,000 2,000,000 7,160,000 3,343,531 2,154,000 5,497,531 76.78 
  820 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
5,089,000 5,375,000 10,464,000 2,812,544 5,230,000 8,042,544 76.86 

  820 426 Материјал 340,000 930,000 1,270,000 213,444 931,000 1,144,444 90.11 
  820 431 Амортизација нектретнина и опреме 0 250,000 250,000 0 305,000 305,000 122.00 
  820 463  Трансфери осталим нивоима власти 0 0 0 0 1,000 1,000   
   4631 Текући трансфери  осталим нивоима 

власти 
0 0 0 0 1,000 1,000   

  820 481 Дотације невладиним организацијама 0 0 0 0 7,000 7,000   
  820 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом 
135,000 50,000 185,000 134,727 14,000 148,727 80.39 

  820 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

0 0 0 0 65,000 65,000   

  820 511 Зграде и грађевински објекти 300,000 0 300,000 111,400 21,000 132,400 44.13 
  820 512 Машине и опрема 535,000 9,500,000 10,035,000 240,973 9,607,000 9,847,973 98.14 
  820 515 Нематеријална имовина 1,310,000 100,000 1,410,000 928,312 34,000 962,312 68.25 
  820 523 Залихе робе за даљу продају 0 1,800,000 1,800,000 0 2,665,000 2,665,000 148.06 
     Извори финансирања за за главу 2.4.1:               
   01 Приходи из буџета 47,372,000 0 47,372,000 40,996,172 0 40,996,172 86.54 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 9,052,000 9,052,000 0 660,000 660,000 7.29 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 2,800,000 2,800,000 0 14,375,000 14,375,000 513.39 
   08 Донације од невладиних организација и 

појединаца 
0 0 0 0 10,000 10,000   

   09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

0 3,000,000 3,000,000 0 13,608,000 13,608,000 453.60 

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

0 0 0 0 0 0   

   15 Неутрошена средства донација из 
претходних година 

0 12,355,000 12,355,000 0 0 0 0.00 

     Укупно за главу 2.4.1: 47,372,000 27,207,000 74,579,000 40,996,172 28,653,000 69,649,172 93.39 

     Извори финансирања за за главу 2.4:               
   01 Приходи из буџета 53,872,000 0 53,872,000 45,792,631 0 45,792,631 85.00 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 9,052,000 9,052,000 0 660,000 660,000 7.29 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 2,800,000 2,800,000 0 14,375,000 14,375,000 513.39 
   08 Донације од невладиних организација и 

појединаца 
0 0 0 0 10,000 10,000   

   09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

0 3,000,000 3,000,000 0 13,608,000 13,608,000 453.60 

   15 Неутрошена средства донација из 
претходних година 

0 12,355,000 12,355,000 0 0 0 0.00 

     Укупно за главу 2.4: 53,872,000 27,207,000 81,079,000 45,792,631 28,653,000 72,491,631 89.41 

 2.5.   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

        

  560   Заштита животне средине               
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некласификована на другом месту 
Средства се обезбеђују за реализацију 
програма заштите животне средине. 

  560 421 Стални трошкови 7,000,000  7,000,000 2,902,031  2,902,031 41.46 
  560 423 Услуге по уговору 

Средствима ове апропријације 
обезбеђују се услуге одржавања 
прихватилишта за напуштене животиње. 

3,220,000  3,220,000 2,789,505  2,789,505 86.63 

  560 424 Специјализоване услуге 
Део средстава ове апропријације 
обезбеђује се за услуге израде локалног 
еколошког плана и решавање проблема 
еколошког отпада у ХК "Вискоза" Лозница 
од наменски трансферисаних средстава 
са нивоа Републике у износу од 1.100.000 
динара и за радове на санацији 
одлагалишта отпада који се финансирају 
из средстава Фонда за заштиту животне 
средине у износу од 4,779 милиона 
динара. 

11,629,000  11,629,000 6,869,308  6,869,308 59.07 

  560 451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

10,000,000 0 10,000,000 5,061,820 0 5,061,820 50.62 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 
Средства ове апропријације намењена су 
за реализацију активности предвиђених 
програмом заштите животне средине. 
(Набавку нових контејнера, текуће и 
санационо одржавање градске депоније.) 

10,000,000  10,000,000 5,061,820  5,061,820 50.62 

  560 481 Дотације невладиним организацијама 350,000  350,000 340,000  340,000 97.14 
     Извори финансирања за функцију 560:               
   01 Приходи из буџета 18,341,000 0 18,341,000 7,208,664 0 0 0.00 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
13,858,000  13,858,000 10,754,000  10,754,000 77.60 

     Укупно за функцију 560 32,199,000 0 32,199,000 17,962,664 0 17,962,664 55.79 
     Извори финансирања за главу 2.5:               
   01 Приходи из буџета 18,341,000 0 18,341,000 7,208,664 0 0 0.00 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
13,858,000 0 13,858,000 10,754,000 0 10,754,000 77.60 

     Укупно за главу 2.5: 32,199,000 0 32,199,000 17,962,664 0 17,962,664 55.79 

 2.6.   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. 

3,220,000  3,220,000 2,714,420  2,714,420 84.30 

  412 463 Трансфери осталим нивоима власти 3,220,000 0 3,220,000 2,234,669 0 2,234,669 69.40 
   4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
3,220,000  3,220,000 2,234,669  2,234,669 69.40 

     Извори финансирања за функцију 412:               
   01 Приходи из буџета 6,440,000 0 6,440,000 4,949,089  4,949,089 76.85 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
  0   0   

     Укупно за функцију 412 6,440,000 0 6,440,000 4,949,089 0 4,949,089 76.85 

  421   Класа 421 – Пољопривреда (КУ)               
  421 424 Специјализоване услуге 5,456,000  5,456,000   0 0.00 
  421 621  Набавка домаће финансијске имовине 

овом апропријацијом обезбеђују се 
средства за рад Фонда за развој 
пољопривреде 

10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 100.00 

     Извори финансирања функцију 421:               
   01 Приходи из буџета 4,977,000 0 4,977,000 1,392,000 0 1,392,000 27.97 
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
10,000,000  10,000,000 8,608,000  8,608,000 86.08 

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

479,000  479,000   0 0.00 

     Укупно за функцију 421 15,456,000 0 15,456,000 10,000,000 0 10,000,000 64.70 

  436   Класа 436 - Остала енергија (КУ)               
  436 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
Средствима ове апропријације 
обезбеђују се текуће и капиталне 
субвенције ЈП "Топлана Лозница" 

52,131,000 0 52,131,000 52,131,000 0 52,131,000 100.00 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

42,131,000  42,131,000 42,131,000  42,131,000 100.00 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 100.00 

     Извори финансирања за функцију 436:               
   01 Приходи из буџета 42,131,000  42,131,000 42,131,000 0 42,131,000 100.00 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 100.00 

     Укупно за функцију 436 52,131,000 0 52,131,000 52,131,000 0 52,131,000 100.00 

  451   Друмски саобраћај (КУ)                 
  451 423 Услуге по уговору 2,340,000  2,340,000   0 0.00 
  451 454  Субвенције приватним предузећима. 800,000 0 800,000 0 0 0 0.00 
   4541  Субвенције приватним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
800,000  800,000   0 0.00 

     Извори финансирања за функцију 451:               
   01 Приходи из буџета 3,140,000  3,140,000 0 0 0 0.00 

     Укупно за функцију 451 3,140,000 0 3,140,000 0 0 0 0.00 

  455   Класа 455 - Цевоводи и други облици 
саобраћаја (КУ)  
Гасификација 
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  455 423 Услуге по уговору 200,000  200,000   0 0.00 
  455 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 100.00 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

20,000,000  20,000,000 20,000,000  20,000,000 100.00 

     Извори финансирања за функцију 455:               
   01 Приходи из буџета 20,200,000  20,200,000 20,000,000 0 20,000,000 99.01 
     Укупно за функцију 455 20,200,000 0 20,200,000 20,000,000 0 20,000,000 99.01 

  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 

21,000,000 0 21,000,000 20,767,000 0 20,767,000 98.89 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

18,500,000  18,500,000 18,500,000  18,500,000 100.00 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

2,500,000  2,500,000 2,267,000  2,267,000 90.68 

     Извори финансирања за функцију 510:               
   01 Приходи из буџета 21,000,000 0 21,000,000 20,767,000 0 0 0.00 

     Укупно за функцију 510 21,000,000 0 21,000,000 20,767,000 0 20,767,000 98.89 

  630   Класа 630 - Водоснабдевање (КУ)               
  630 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама ВиК 
72,320,000 0 72,320,000 62,627,000 0 62,627,000 86.60 

   4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

23,380,000  23,380,000 23,380,000  23,380,000 100.00 

   4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама. 

48,940,000  48,940,000 39,247,000  39,247,000 80.19 

     Извори финансирања за функцију 630:               
   01 Приходи из буџета 52,312,000 0 52,312,000 50,127,000  50,127,000 95.82 
   11 Примања од иностраних задуживања   0   0   
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
7,508,000  7,508,000   0 0.00 

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

12,500,000  12,500,000 12,500,000  12,500,000 100.00 

     Укупно за функцију 630 72,320,000 0 72,320,000 62,627,000 0 62,627,000 86.60 

     Извори финансирања за главу 2.6:               
   01 Приходи из буџета 150,200,000 0 150,200,000 139,366,089 0 139,366,089 92.79 
   11 Примања од иностраних задуживања 0 0 0 0 0 0   
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
17,508,000 0 17,508,000 8,608,000 0 8,608,000 49.17 

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

22,979,000 0 22,979,000 22,500,000 0 22,500,000 97.92 

     Укупно за главу 2.6: 190,687,000 0 190,687,000 170,474,089 0 170,474,089 89.40 

 2.7.   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 3,747,000 11,070,000 6,717,250 4,324,000 11,041,250 99.74 
  610 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,311,000 673,000 1,984,000 1,202,371 775,000 1,977,371 99.67 

  610 414 Социјална давања запосленима  640,000 640,000  649,000 649,000 101.41 
  610 415 Накнаде за запослене  170,000 170,000  207,000 207,000 121.76 
  610 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
 108,000 108,000  93,000 93,000 86.11 

  610 421 Стални трошкови 740,000 6,061,000 6,801,000 726,726 5,479,000 6,205,726 91.25 
  610 422 Трошкови путовања  79,000 79,000  116,000 116,000 146.84 
  610 423 Услуге по уговору  1,403,000 1,403,000  2,826,000 2,826,000 201.43 
  610 424 Специјализоване услуге  40,000 40,000  85,000 85,000 212.50 
  610 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
 13,444,000 13,444,000  16,632,000 16,632,000 123.71 

  610 426 Материјал  1,184,000 1,184,000  1,024,000 1,024,000 86.49 
  610 481 Дотације невладиним организацијама   0  23,000 23,000   
  610 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом 
 4,800,000 4,800,000  3,125,000 3,125,000 65.10 

  610 511 Зграде и грађевински објекти  6,000,000 6,000,000  2,363,000 2,363,000 39.38 
  610 512 Машине и опрема  300,000 300,000  533,000 533,000 177.67 
     Извори финансирања за функцију 610:               
   01 Приходи из буџета 9,374,000 0 9,374,000 8,646,347 38,254,000 46,900,347 500.32 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника  32,059,000 32,059,000   0 0.00 
   07 Донације од осталих нивоа власти  290,000 290,000   0 0.00 
   09 Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
 6,300,000 6,300,000   0 0.00 

     Укупно за функцију 610: 9,374,000 38,649,000 48,023,000 8,646,347 38,254,000 46,900,347 97.66 

 2.7.1.   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 . 

        

  421   Пољопривреда                
     Извори финансирања за функцију 421:               
     Укупно за функцију 421:        
  451   Друмски саобраћај (КУ)                
  451 424 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 

57,000,000 2,000,000 59,000,000 39,694,101 0 39,694,101 67.28 
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  451 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 
материјали) 

1,500,000 0 1,500,000 1,329,681 4,000 1,333,681 88.91 

  451 426 Материјал 400,000 20,000 420,000 48,970 0 48,970 11.66 

     Извори финансирања за функцију 451:               
   01 Приходи из буџета 50,765,000 0 50,765,000 41,072,752 0 41,072,752 80.91 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 20,000 20,000 0 0 0 0.00 
   08 Донације од невладиних организација и 

појединаца 
0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0.00 

   12 Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине 

8,135,000 0 8,135,000 0 0 0 0.00 

     Укупно за функцију 451: 58,900,000 2,020,000 60,920,000 41,072,752 4,000 41,076,752 67.43 

  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 

              

  474 511 Зграде и грађевински објекти  108,102,000 50,000 108,152,000 73,098,135 48,000 73,146,135 67.63 
  474 512 Машине и опрема 900,000 500,000 1,400,000 708,333 11,000 719,333 51.38 
  474 541 Земљиште 300,000 0 300,000 0 0 0 0.00 

     Извори финансирања за функцију 474:               
   01 Приходи из буџета 49,196,000 0 49,196,000 53,700,468 0 53,700,468 109.16 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 550,000 550,000 0 0 0 0.00 
   10 Примања од домаћих задуживања 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0.00 
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
0 0 0 0 0 0   

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

20,106,000 0 20,106,000 20,106,000 0 20,106,000 100.00 

     Укупно за функцију 474: 109,302,000 550,000 109,852,000 73,806,468 59,000 73,865,468 67.24 

  510   Управљање отпадом 
Средства ове апропријације намењена су 
за реализацију програма чишћења града 
и одржавања зелених површина. 

              

  510 421 Стални трошкови 19,765,000 10,000 19,775,000 17,610,378 0 17,610,378 89.05 
  510 423 Услуге по уговору 0 0 0 0 0 0   
  510 424 Специјализоване услуге 22,140,000 0 22,140,000 22,134,802 0 22,134,802 99.98 
  510 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
320,000 0 320,000 98,416 0 98,416 30.76 

  510 426 Материјал 650,000 50,000 700,000 481,238 0 481,238 68.75 
     Извори финансирања за функцију 510:               
   01 Приходи из буџета 42,875,000 0 42,875,000 40,324,834 0 40,324,834 94.05 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 60,000 60,000 0 0 0 0.00 
     Укупно за функцију 510: 42,875,000 60,000 42,935,000 40,324,834 0 40,324,834 93.92 
  520   Управљање отпадним водама                
  520 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
5,340,000 0 5,340,000 3,713,575 0 3,713,575 69.54 

     Извори финансирања за функцију 520: 0 0           
   01 Приходи из буџета 5,340,000 0 5,340,000 3,713,575 0 3,713,575 69.54 

     Укупно за функцију 520: 5,340,000 0 5,340,000 3,713,575 0 3,713,575 69.54 

  620   Развој заједнице               
  620 411 Плате и додаци запослених 22,015,000 1,994,000 24,009,000 21,111,517 1,521,000 22,632,517 94.27 
  620 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
3,941,000 357,000 4,298,000 3,778,965 272,000 4,050,965 94.25 

  620 413 Накнаде у натури 130,000 218,000 348,000 38,134 66,000 104,134 29.92 
  620 414 Социјална давања запосленима 691,000 950,000 1,641,000 283,232 858,000 1,141,232 69.54 
  620 415 Накнаде за запослене 150,000 580,000 730,000 122,356 419,000 541,356 74.16 
  620 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
150,000 250,000 400,000 94,815 0 94,815 23.70 

  620 421 Стални трошкови 5,650,000 300,000 5,950,000 5,515,597 292,000 5,807,597 97.61 
  620 422 Трошкови путовања 270,000 210,000 480,000 185,791 90,000 275,791 57.46 
  620 423 Услуге по уговору 1,760,000 6,500,000 8,260,000 1,520,473 5,277,000 6,797,473 82.29 
  620 424 Специјализоване услуге 2,100,000 20,000 2,120,000 1,377,919 43,000 1,420,919 67.02 
  620 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
350,000 20,000 370,000 291,526 69,000 360,526 97.44 

  620 426 Материјал 1,400,000 1,323,000 2,723,000 1,263,875 1,735,000 2,998,875 110.13 
  620 481 Дотације невладиним организацијама 0 150,000 150,000 0 94,000 94,000 62.67 
  620 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом 
1,410,000 250,000 1,660,000 1,338,988 62,000 1,400,988 84.40 

  620 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

1,200,000 100,000 1,300,000 1,017,454 10,000 1,027,454 79.03 

  620 512 Машине и опрема 100,000 50,000 150,000 98,700 145,000 243,700 162.47 

     Извори финансирања за функцију 620:               
   01 Приходи из буџета 41,317,000 0 41,317,000 38,039,341 3,324,000 41,363,341 100.11 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 3,294,000 3,294,000 0 0 0 0.00 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 9,978,000 9,978,000 0 0 0 0.00 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
0 0 0 0 0 0   

     Укупно за функцију 620: 41,317,000 13,272,000 54,589,000 38,039,341 10,953,000 48,992,341 89.75 

  630   Водоснабдевање               
  630 421 Стални трошкови 900,000 0 900,000 848,165 0 848,165 94.24 
  630 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
0 20,000 20,000 0 0 0 0.00 

  630 426 Материјал 20,000 0 20,000 15,800 0 15,800 79.00 
  630 511 Зграде и грађевински објекти  750,000 0 750,000 0 0 0 0.00 
  630 541 Земљиште 300,000 0 300,000 0 0 0 0.00 

     Извори финансирања за функцију 630               
   01 Приходи из буџета 1,970,000 0 1,970,000 863,965 0 863,965 43.86 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 20,000 20,000 0 0 0 0.00 

     Укупно за функцију 630: 1,970,000 20,000 1,990,000 863,965 0 863,965 43.42 

  640   Улична расвета               
  640 421 Стални трошкови 33,000,000 10,000 33,010,000 32,603,075 0 32,603,075 98.77 
  640 423 Услуге по уговору 160,000 0 160,000 155,029 0 155,029 96.89 
  640 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
6,325,000 0 6,325,000 6,232,971 0 6,232,971 98.54 

  640 426 Материјал 0 10,000 10,000 0 0 0 0.00 

     Извори финансирања за функцију 640               
   01 Приходи из буџета 39,485,000 0 39,485,000 38,991,074 0 38,991,074 98.75 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 20,000 20,000 0 0 0 0.00 
     Укупно за функцију 640: 39,485,000 20,000 39,505,000 38,991,074 0 38,991,074 98.70 
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     Извори финансирања за за главу 2.7.1.               
   01 Приходи из буџета 230,948,000 0 230,948,000 216,706,009 3,324,000 220,030,009 95.27 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 3,964,000 3,964,000 0 0 0 0.00 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 9,978,000 9,978,000 0 0 0 0.00 
   08 Донације од невладиних организација и 

појединаца 
0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0.00 

   10 Примања од домаћих задуживања 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0.00 
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
8,135,000 0 8,135,000 0 0 0 0.00 

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

20,106,000 0 20,106,000 20,106,000 0 20,106,000 100.00 

     Укупно за главу 2.7.1.: 299,189,000 15,942,000 315,131,000 236,812,009 11,016,000 247,828,009 78.64 
     Извори финансирања за за главу 2.7.               
   01 Приходи из буџета 240,322,000 0 240,322,000 225,352,356 41,578,000 266,930,356 111.07 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 36,023,000 36,023,000 0 0 0 0.00 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 10,268,000 10,268,000 0 0 0 0.00 
   08 Донације од невладиних организација и 

појединаца 
0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0.00 

   09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

0 6,300,000 6,300,000 0 0 0 0.00 

   10 Примања од домаћих задуживања 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0.00 
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
8,135,000 0 8,135,000 0 0 0 0.00 

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

20,106,000 0 20,106,000 20,106,000 0 20,106,000 100.00 

     Укупно за главу 2.7.: 308,563,000 54,591,000 363,154,000 245,458,356 49,270,000 294,728,356 81.16 

 2.8.   Месна самоуправа (Месне заједнице) 
распоред средстава врши се на основу 
финансијских планова на које сагласност 
даје Градско веће. 

        

  160   Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 

              

  160 411 Плате и додаци запослених 0 848,000 848,000 0 750,000 750,000 88.44 
  160 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0 152,000 152,000 0 135,000 135,000 88.82 

  160 421 Стални трошкови 509,000 230,000 739,000 306,000 1,011,000 1,317,000 178.21 
  160 422 Трошкови путовања 0 10,000 10,000 0 0 0 0.00 
  160 423 Услуге по уговору 242,000 106,000 348,000 120,000 957,000 1,077,000 309.48 
  160 424 Специјализоване услуге 0 120,000 120,000 0 293,000 293,000 244.17 
  160 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
7,359,000 11,395,000 18,754,000 5,623,000 1,433,000 7,056,000 37.62 

  160 426 Материјал 37,000 51,000 88,000 26,000 284,000 310,000 352.27 
   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 0 0 0 8,000 8,000   
  160 481 Дотације невладиним организацијама 165,000 1,430,000 1,595,000 50,000 967,000 1,017,000 63.76 
  160 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом 
0 50,000 50,000 0 80,000 80,000 160.00 

  160 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

12,505,000 100,000 12,605,000 6,218,000 196,000 6,414,000 50.88 

  160 511 Зграде и грађевински објекти 3,370,000 16,400,000 19,770,000 3,000,000 0 3,000,000 15.17 
  160 512 Машине и опрема 100,000 0 100,000 49,000 48,000 97,000 97.00 

     Извори финансирања за за главу 2.8               
   01 Приходи из буџета 24,287,000 0 24,287,000 15,392,000 231,000 15,623,000 64.33 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 24,992,000 24,992,000 0 5,879,000 5,879,000 23.52 
   08 Донације од невладиних организација и 

појединаца 
0 5,900,000 5,900,000 0 0 0 0.00 

     Укупно за главу 2.8: 24,287,000 30,892,000 55,179,000 15,392,000 6,162,000 21,554,000 39.06 

     Извори финансирања за раздео 2:               
   01 Приходи из буџета 978,545,000 362,000 978,907,000 862,966,363 41,809,000 904,775,363 92.43 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 98,479,000 98,479,000 0 18,081,000 18,081,000 18.36 
   07 Донације од осталих нивоа власти 0 40,999,000 40,999,000 0 43,000,000 43,000,000 104.88 
   08 Донације од невладиних организација и 

појединаца 
0 7,900,000 7,900,000 0 10,000 10,000 0.13 

   09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

0 9,300,000 9,300,000 0 13,608,000 13,608,000 146.32 

   10 Примања од домаћих задуживања 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0.00 
   11 Примања од иностраних задуживања 0 0 0 0 0 0   
   12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 
25,643,000 0 25,643,000 8,608,000 0 8,608,000 33.57 

   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

63,315,000 0 63,315,000 57,679,000 0 57,679,000 91.10 

   14 Неутрошена средства од приватизације 
из претходних година 

9,666,000 0 9,666,000 0 0 0 0.00 

   15 Неутрошена средства донација из 
претходних година 

0 12,355,000 12,355,000 0 0 0 0.00 

   16 Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

0 4,210,000 4,210,000 0 25,482,000 25,482,000 605.27 

     Укупно за раздео 2 1,117,169,000 173,605,000 1,290,774,000 929,253,363 149,897,000 1,077,196,363 83.45 

        -636     
3    ГРАДСКОСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО (05921) 
        

  330   Судови               
  330 411 Плате и додаци запослених 3,450,000 2,200,000 5,650,000 2,900,336  2,900,336 51.33 
  330 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
619,000 394,000 1,013,000 518,654  518,654 51.20 

  330 414 Социјална давања запосленима 273,000  273,000 265,583  265,583 97.28 
  330 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
1,000,000  1,000,000 938,123  938,123 93.81 

  330 421 Стални трошкови 112,000  112,000 71,009  71,009 63.40 
  330 422 Трошкови путовања 44,000  44,000 33,794  33,794 76.80 
  330 423 Услуге по уговору 11,000  11,000 1,635  1,635 14.87 
  330 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
21,000  21,000 1,314  1,314 6.26 

  330 426 Материјал 119,000  119,000 116,769  116,769 98.13 

     Извори финансирања за раздео 3:               
   01 Приходи из буџета 5,649,000  5,649,000 4,847,217  4,847,217 85.81 
   07 Донације од осталих нивоа власти  2,594,000 2,594,000   0 0.00 
     Укупно за раздео 3 5,649,000 2,594,000 8,243,000 4,847,217  4,847,217 58.80 

4    ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (05923)         
  473   Туризам               
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ТЕКУЋА АПРОПРИЈАЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ  
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ОПИС 

Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода  

Укупна 
средства 

Средства  
из буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

 изв-
рше
ња 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(11/
8) 

  473 411 Плате и додаци запослених 2,164,000 452,000 2,616,000 2,035,788 504,000 2,539,788 97.09 
  473 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
388,000 82,000 470,000 364,412 90,000 454,412 96.68 

  473 414 Социјална давања запосленима 136,000  136,000 132,441  132,441 97.38 
  473 415 Накнаде трошкова за запослене  43,000 43,000  37,000 37,000 86.05 
  473 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
21,000  21,000 20,183  20,183 96.11 

  473 421 Стални трошкови 250,000 10,000 260,000 219,643 6,000 225,643 86.79 
  473 422 Трошкови путовања 102,000  102,000 46,965  46,965 46.04 
  473 423 Услуге по уговору 2,159,000 91,000 2,250,000 1,547,276 946,000 2,493,276 110.81 
  473 424 Специјализоване услуге 71,000  71,000 19,020  19,020 26.79 
  473 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали) 
50,000  50,000 5,513  5,513 11.03 

  473 426 Материјал 100,000 7,000 107,000 73,067 7,000 80,067 74.83 
  473 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом 
16,000  16,000 9,970  9,970 62.31 

  473 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 

20,000  20,000 20,000  20,000 100.00 

  473 512 Машине и опрема 80,000  80,000 54,745  54,745 68.43 

     Извори финансирања за раздео 4:               
   01 Приходи из буџета 5,557,000 0 5,557,000 4,549,023  4,549,023 81.86 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника  53,000 53,000   0 0.00 
   07 Донације од осталих нивоа власти  632,000 632,000   0 0.00 

     Укупно за раздео 4 5,557,000 685,000 6,242,000 4,549,023 1,590,000 6,139,023 98.35 

     УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 1,221,813,000 176,884,000 1,398,697,000 993,596,661 151,487,000 1,143,129,661 81.73 

 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Завршни рачун буџета Града Лознице за 2009. годину садржи: 

− Биланс стања на дан 31.12.2009. године; 

− Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2009. до 31.12.2009. године; 

− Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2009. до 31.12.2009. 
године; 

− Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2009. до 31.12.2009. године; 

− Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених 
средстава и извршења у периоду од 01.01. 2009. до 31.12.2009. године; 

− Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 
01.01. 2009. до 31.12.2009. године; 

− Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним 
отплатама у периоду од 01.01.2009. до 31.12.2009. године; 

− Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 
01.01.2009.  до 31.12.2009. године; 

− Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2009.  до 
31.12.2009. године; 

− Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима; 

− Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета. 

Члан 14. 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Лознице за 2009. годину саставни је део ове 
Oдлуке. 

Члан 15. 

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Лознице за 2009 годину, заједно са Извештајем о 
извршењу  Одлуке о буџету Града Лозница за период 01. јануар- 31. децембар 2009. године доставити 
Управи за трезор. 
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Члан 16. 

Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу Града Лознице». 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-10/10-16-1 
Датум: 24. јун 2010. године 
Л о з н и ц а 

            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                             Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу чл. 32 ст.1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр 129/07), члана 6. став 1. тач. 6)  и члана 7. став 1 Закона о финансирању локалне самоуправе 

(“Службени гласник Републике Србије” бр. 62/2006), чланова 90-95. Закона о планирању и изградњи 

(“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/2009), члана 40. и 84. Статута града Лознице (“Службени 

лист града Лознице”, бр.19/08), Скупштина града Лознице на 16. седници од 24. јуна 2010. године, 

донела је                                                      

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се мерила за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта и обавезни елементи уговора којим се уређују међусобни односи у погледу уређивања 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 2. 

 

Уређивање грађевинског земљишта јесте припремање, као и опремање грађевинског земљишта 

комуналном инфраструктуром.  

Припремање обухвата израду планске документације и израду програма за уређивање 

грађевинског земљишта, а за земљиште у јавној својини обухвата и припремне радове и санирање 

терена.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима 

уређивања.  

 

Члан 3. 

 

Град Лозница послове уређивања грађевинског земљишта и обрачун и наплату накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта поверава Јавном предузећу за управљање грађевинским земљиштем 

“Град“ односно Јавном предузећу “Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''. 

Средства добијена од накнаде за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање и 

прибављање грађевинског земљишта, и за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.  

 

Члан 4. 

 

Обвезници плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта јесу физичка, односно правна 

лица - инвеститори на које гласи правоснажна локацијска дозвола, а  који граде нови објекат  или врше 

реконструкцију, доградњу односно надоградњу постојећег објекта или промену намене у складу са 

Законом,  на предметном грађевинском земљишту. 

Обвезници плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта јесу и физичка и правна лица 

- власници објеката изграђених или реконструисаних без грађевинске дозволе у поступку легализације, 

а у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/2009). 

Лице које врши адаптацију и реконструкцију објекта у оквиру постојећег габарита легално 

изграђеног објекта и без промене његове намене, не плаћа накнаду за уређивање грађевинског 

земљишта. 
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II НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

А) КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

 

Члан 5. 

 

Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу следећих 

критеријума: степена комуналне опремљености, годишњих програма за уређивање грађевинског 

земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта.  

 

Члан 6. 

 

Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је оно земљиште на коме је 

изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, обезбеђено снабдевање водом и одвођење 

отпадних вода (канализација). 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне 

мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте 

топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.   

 

Члан 7. 

 

Локална самоуправа доноси једном годишње програм уређивања грађевинског земљишта којим 

се регулише припремање и опремање тог земљишта.  

 

Члан 8. 

 

Границе урбанистичких зона утврђују се полазећи од тржишне вредности грађевинског 

земљишта, односно посебних урбанистичких погодности и приступачности локације, као и 

урбанистичких параметара, односно планом максимално утврђеног степена изграђености земљишта.  

Саставни део Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта је Преглед 

урбанистичких зона за обрачун накнаде.    

 

Члан 9. 

 

Намене грађевинског земљишта за које се утврђује накнада, у складу са чланом 93. став 3. 

Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/2009), могу бити 

становање, комерцијалне делатности, производна делатност и остале намене:  

 

- Стамбена намена обухвата:  вишепородичне стамбене зграде,  индивидуалне породичне 

стамбене зграде, стамбени простор у стамбено-пословним зградама, стамбени простор у оквиру атељеа 

и гаражни простор у стамбеним зградама. 

 

- Комерцијалне делатности обухватају: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, 

пословно-стамбене апартмане, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне 

комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте 

комерцијалног и услужног карактера (као и објекте који служе за обављање делатности од општег 

друштвеног интереса а које финансирају приватна лица и који обухватају образовање, социјалну и 

дечију заштиту, здравство, културу, спорт, заштиту животне средине и верске објекте).  

 

 - Производне делатности обухватају: затворена или наткривена производна постројења, 

складишта, магацински простор,  као и пијаце, објекте производног занатства, индустрије и 

грађевинарства, комуналне објекте и гаражни простор у свим наведеним објектима.  
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- Објекте остале намене представљају објекти за обављање делатности од општег интереса 

које се финансирају из буџета - јавне службе (образовање, социјална и дечија заштита, здравство, 

култура, спорт, заштита животне средине, социјално становање и др.) и објекти државних органа и 

организација, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и надстрешнице, отворен 

производни и складишни простор, отворене пијаце са тезгама, објекти традиционалних цркава и 

верских заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/06). 

Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени а 

према стварној врсти објекта који се гради.  

 

Члан 10. 

 

Површина објекта који се гради, дограђује или реконструише обрачунава се у бруто површини. 

 

 

Б) МЕРИЛА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

                                                             

Члан 11. 

 

Јединични износ накнаде (Цјед) износи 820,00 динара по квадратном метру бруто површине 

објекта. 

Јединични износ накнаде се множи са бројем квадрата објекта, коефицијентом за намену, 

коефицијентом за урбанистичку зону и то према следећој формули:  

 

Цукупна=Цјед.*Пбруто*Кн*Куз*Кко , где је:  

 

Цукупна – укупна цена након обрачуна   

Цјед  – јединична цена      

Пбруто – бруто површина објекта из члана 10. 

Кн – коефицијент за намену  

Куз – коефицијент урбанистичке зоне 

Кко – коефицијент комуналне опремљености 

 

и према следећим табелама: 

 

Коефицијент за намену (Кн): 

 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 1 

Комерцијална 3 

Производна 2 

Остале 0,5 

 

Коефицијент за урбанистичку зону (Куз): 

 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Екстра зона 2 

Прва зона 1,5 

Друга зона 1,3 

Трећа зона 1 

Четврта зона 0,7 

Шепак 0,3 
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Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): 

У случају опремљености грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и 

водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1.  

 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се на основу зона утврђених овом 

одлуком, при чему се у оквиру сваке зоне утврђује висина накнаде за различите намене, на следећи 

начин: 

 

А) У Лозници 

                                                                                            Висина накнаде у дин/м2 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 
КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА НАМЕНУ 

820,00 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ 

ЗОНУ 
СТАМБЕНА 

(1) 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

(3) 

ПРОИЗВОДНА 

(2) 

ОСТАЛЕ 

(0,5) 

ЕКСТРА 2 1.640,00 4.920,00 3.280,00 820,00 

ПРВА 1,5 1.230,00 3.690,00 2.460,00 615,00 

ДРУГА 1,3 1.066,00 3.198,00 2.132,00 533,00 

ТРЕЋА 1,0 820,00 2.460,00 1.640,00 410,00 

ЧЕТВРТА 0,7 574,00 1.722,00 1.148,00 287,00 

ИНДУСТРИЈСКА 

ЗОНА  ШЕПАК 0,3   738,00 492,00   

 
            Б) У Бањи Ковиљачи                                                                      

                                                                                           Висина накнаде у дин/м2 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 
КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА НАМЕНУ 

820,00 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ 

ЗОНУ 
СТАМБЕНА 

(1) 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

(3) 
ПРОИЗВОДНА 

(2) 
ОСТАЛЕ 

(0,5) 

ПРВА 1,5 1.230,00 3.690,00 2.460,00 615,00 

ДРУГА 1,3 1.066,00 3.198,00 2.132,00 533,00 

ТРЕЋА 1,0 820,00 2.460,00 1.640,00 410,00 

ЧЕТВРТА 0,7 574,00 1.722,00 1.148,00 287,00 

 
 

В) У Лешници  

                                                                         Висина накнаде у дин/м2 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 
КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА НАМЕНУ 

820,00 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ 

ЗОНУ 
СТАМБЕНА 

(1) 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

(3) 

ПРОИЗВОДНА 

(2) 

ОСТАЛЕ 

(0,5) 

ПРВА 1,5 1.230,00 3.690,00 2.460,00 615,00 

ДРУГА 1,3 1.066,00 3.198,00 2.132,00 533,00 

ТРЕЋА 1,0 820,00 2.460,00 1.640,00 410,00 

 

Висина накнаде усклађује се месечно са повећањем индекса цена на мало према званичним 

подацима Републичког завода за статистику са применом од дана објављивања. 

Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, укупна цена након 

обрачуна (Цукупна) се умањује за одређени проценат, у складу са следећом табелом: 
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Недостајућа комунална инфраструктура Проценат умањења 

1.Недостајући приступни пут  

   1.1. земљани пут (20%) 

   1.2. ризла или шљунак (15%) 

   1.3. подлога од коцке (5%) 

20% 

2. Недостајућа канализациона мрежа  10% 

3. Недостајућа водоводна мрежа 10% 

4. Недостајући тротоар 5% 

5. Недостајућа јавна расвета 5% 

 

Проценат умањења по основу недостајуће комуналне инфраструктуре не може бити већи од 50% 

у односу на коефицијент потпуне комуналне опремљености (коефицијент 1).  

 

Недостајућа инфраструктура може се финансирати средствима инвеститора. 

 

Радови на изградњи комуналних објеката, у делу који служи само појединим стамбеним зградама 

или објектима друге намене, у циљу повезивања тих објеката са одговарајућим системима комуналне 

инфраструктуре, сматрају се саставним деловима објеката којима служе, не исказују се у оквиру радова 

на уређивању грађевинског земљишта и нису садржани у накнади за уређивање грађевинског 

земљишта. Извођење и финансирање ових радова сносе инвеститори. 

 

Ако се због изградње, доградње или надзиђивања објекта укаже потреба за повећањем 

капацитета објеката комуналне потрошње, трошкове сноси инвеститор у целости. 

 

У случају када се уговара делимично плаћање накнаде за секундарну мрежу, плаћање 
накнаде за недостајућу инфраструктуру уговара се тако да ће се она платити када се 
годишњим Програмом уређивања грађевинског земљишта предвиди или изведе део 
преосталих радова на уређивању земљишта, у износу валоризованом растом цена на мало 
према подацима републичког органа надлежног за статистику, од дана уговарања до дана 
плаћања, о чему ће се закључити анекс уговора. 
 

Члан 12. 

 

Уколико инвеститор приликом  доградње, надзиђивања или реконструкције објекта није у 

могућности да на парцели на којој се изводе радови а у складу са Генералним планом Лознице (''Сл. 

лист општине Лозница'' бр.10/2005) и Правилником о општим условима о парцелацији и изградњи и 

садржини и условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење 

за изградњу издаје општинска односно градска управа (''Сл. гласник РС'', бр.  75/2003 ) обезбеди 

потребан број паркинг места, дужан је да за свако паркинг место у целости уплати износ од 85.000,00 

динара. Висина овог износа ће се месечно усклађивати са повећањем индекса цена на мало према 

званичним подацима Републичког завода за статистику са применом од дана објављивања.  

 

Oдредбе из става 1. овог члана примењиваће се и за бесправно изграђене објекте у складу са 

важећим законским прописима. 

 

Обрачун износа из става 1. овог члана вршиће Јавно предузеће за управљање 
грађевинским земљиштем „Град“ односно Јавно предузеће „Дирекција за управљање и развој 
Бање Ковиљаче“ на основу Главног пројекта Инвеститора. 

 
Прикупљена средства по овом основу користиће се за изградњу нових паркинг места 
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Члан  13. 

 

За претварање већ изграђеног објекта у простор за коју је утврђен виши коефицијент 
намене, накнада се утврђује као разлика између обрачунате висине накнаде за нову намену 
објекта и већ плаћене и ревалоризоване накнаде за првобитну намену објекта уколико 
обвезник има доказ о уплати за ту првобитну намену. У супротном, накнада се утврђује као 
разлика између обрачунате висине накнаде за нову намену објекта и обрачунате висине 
накнаде за претходну намену у складу са овом Одлуком.  

 

Члан  14. 

 

Висина накнаде за уређење грађевинског земљишта утврђена овом Одлуком 
коригује се следећим коефицијентима: 

1. Коефицијент 2,0 

-   за надградњу зграде за колективно становање ако инвеститор надградње није 
корисник односно власник земљишта на којем се зграда налази. 

2. Коефицијент 1,5  

- за изградњу бензинских пумпи  обрачун се врши и за површину резервоара, 
надстрешнице са точећим местима, објеката особља и других пратећих објеката.  

3. Коефицијент 0,5  

- површина у подрумским етажама и гараже 
- сви помоћни објекти уз породично стамбене објекте (оставе, шупе и слично) и економски 

објекти из члана 45. Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и 
садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за 
које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа, 

Члан 15. 
 

Уређивање јавног грађевинског земљишта обухвата трошкове припремања и опремања 
грађевинског земљишта, и то: 

1. припремање грађевинског земљишта обухвата истражне радове, израду 
геодетских и других подлога, израду планске и пројектне документације, решавање имовинско-
правних односа, расељавање, рушење објеката који су за то планом предвиђени, санирање 
терена, израду програма за уређивање земљишта и друге радове; 

2. опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката и мреже 
водоснабдевања, канализације, саобраћајних површина са комплетном опремом, изградњу 
паркинга и пешачких површина и јавне расвете, изградњу и уређивање јавних зелених 
површина са пратећим садржајима и друге радове. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове инфраструктуре 
које инвеститор посебно уговара са надлежним предузећима (електродистрибутивни објекти и 
мрежа, ТТ објекти и мрежа, кабловски дистрибутивни систем, топлификација, гасификација и 
др.). 
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Члан 16. 

 

Физичка или правна лица која добију земљиште у закуп путем конкурса, накнаду за 
уређење земљишта регулишу пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе а на 
основу закљученог Уговора о уређењу међусобних односа. 

 
Члан 17. 

 

Ако се приликом изградње руши постојећи објекат и гради нови објекат, на истој 
грађевинској парцели у власништву инвеститора, накнада за уређивање грађевинског 
земљишта обрачунава се само за разлику у површини према намени и карактеру објекта који 
се руши и објекта који се гради. Накнада се обрачунава тако што се износ накнаде за нови 
објекат обрачунат у складу са овом Одлуком умањи за износ накнаде за постојећи објекат, 
обрачунат у складу са овом Одлуком. 
 

Легалност и површина објекта из става 1. овог члана доказује се: изводом из 
земљишних књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном 
дозволом или актом надлежне службе/одељења да је објекат грађен  у периоду када за његову 
изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не 
садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне 
службе/одељења, или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, 
копије плана или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног лица градске управе, ЈП “Град” 
односно ЈП “Дирекције за управљање и развој Бање Ковиљаче”. 
 
В) УМАЊЕЊА И ПОГОДНОСТИ КОД ПЛАЋАЊА 
 

Члан 18. 

 

Инвеститори који граде привредно-производне објекте имају право на умањење накнаде 
за уређење грађевинског земљишта обрачунате у складу са чланом 11. ове Одлуке и то: 

 
За сваког новозапосленог радника остварује попуст за 0,3% а највише до 60%. 
 
Право на умањење накнаде инвеститор може остварити уколико Јавном предузећу 

"Град", односно "Дирекцији за управљање и развој Бање Ковиљаче”, претходно достави изјаву 
о броју и динамици запошљавања радника са пребивалиштем на територији Града Лознице и 
положи средство обезбеђења утврђено у члану 24. Одлуке, у висини обрачунате накнаде за 
уређење грађевинског земљишта без умањења. 

Право на умањење из претходног става остварује инвеститор уколико у периоду од 
најмање три године изврши Уговорну обавезу о броју и динамици запошљавања радника што 
доказује обрасцем ППП о пријави радника. 

Право на умањење инвеститор остварује само за запослене раднике који раде најмање 
три године континуирано а у противном је дужан да плати накнаду из члана 11. ове Одлуке без 
права на умањење, према важећим ценама на дан коначног обрачуна. 

Коначан обрачун оствареног умањења се врши након истека периода од пет година од 
дана закључења уговора и регулише се Анексом уговора. 

 
Члан 19. 

 

Инвеститори који граде привредно-производне објекте у Индустријској зони „Шепак“ 
имају право на грејс период у трајању од 3 године од дана издавања локацијске, односно 
грађевинске дозволе за плаћање накнаде за уређење грађевинског земљишта обрачунате по 
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овој Одлуци уз обавезу достављања средстава обезбеђења плаћања  из члана 24. ове 
Одлуке. 

По истеку грејс периода из става 1. овог члана, инвеститор је дужан да плати накнаду за 
уређење грађевинског земљишта по ценама које важе у моменту обрачуна, односно истека 
грејс периода а на начин како је предвиђено чланом 21. Одлуке. 

 
Члан 20. 

 

Накнада за уређење грађевинског земљишта утврђена овом Одлуком обрачунава се:  
 
- у висини од 20% за објекте чији су обвезници државни органи и организације, органи и 

организације јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и организације које 
обављају јавну службу које послују средствима у државној својини, за објекте по намени који су 
у функцији њихове делатности,  

 
- у висини од 20% за изградњу верских објеката.   
 

Накнада за уређење грађевинског земљишта се не плаћа за објекате чија се изградња 
финансира из донација, задужбина, фондација и сл. 

 
Члан 21. 

 

Накнада обрачуната по овој Одлуци плаћа се једнократно или у ратама. У случају 
плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта једнократно обвезник има право на 
умањење накнаде за 20%. 

Плаћање накнаде у ратама врши се на одређени број рата с обзиром на намену или 
величину објекта с тим што прву рату у висини од 20% од обрачунате накнаде мора одмах да 
уплати и то:  

 

         до 100 м2 на 24 рате 

         до 400 м2 на 36 рата 

         преко 400 м2 на 48 рата                                 
  

У случају плаћања накнаде у ратама износи месечних рата коригују се коефицијентом 
раста цена на мало према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику.  

Плаћање на рате може бити прекинуто и пре истека рока на који је закључен уговор о 
плаћању  накнаде за уређење грађевинског земљишта. У том случају износ преосталог дуга се 
може уплатити једнократно,  уз остварење права на умањење из става 1. овог члана што ће се 
регулисати Анексом уговора. 

У поступку легализације сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о 
критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, критеријумима за објекте 
за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, као и о садржини техничке 
документације и садржини и начину издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који 
су предмет легализације накнада се може платити на 48 месечних рата. 

У случају плаћања накнаде у ратама у поступку легализације износи месечних рата 
коригују се коефицијентом раста цена на мало према званично објављеним подацима 
Републичког завода за статистику. 

 
Члан 22. 

 

Инвеститор је дужан да пре почетка грађења објекта, односно издавања грађевинске 
дозволе регулише питање накнаде за уређење грађевинског земљишта са ЈП "Град" Лозница, 
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односно ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ у зависности од локације 
објекта. 

 
Члан 23. 

 

У случају одустанка од изградње објекта, односно простора пре почетка извођења радова, односно 

почетка изградње, инвеститор има право на повраћај ревалоризоване уплаћене накнаде, умањене за 30% 

од ревалоризоване уговорене накнаде. 

Повраћај средстава из става 1. овог члана, извршиће се на исти начин на који је било уговорено 

измиривање накнаде са инвеститором, а у складу са чланом 15. ове Одлуке. 

Повраћај средстава из става 1. овог члана регулисаће се посебним уговором који ће се закључити тек по 

стављању ван снаге Решења о издавању локацијске односно грађевинске дозволе. 

 

Г) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 
 

Члан 24. 

Ради обезбеђења плаћања накнаде у ратама, обвезник је дужан да достави један од инструмената 

плаћања: банкарску гаранцију "без приговора" и наплативу "на први позив", са клаузулом о укључењу 

валоризације у гаранцији, хипотеку у корист ЈП "Град", односно ЈП “Дирекције за управљање и развој 

Бање Ковиљаче”, менице, неопозиво уговорно овлашћење или други инструмент обезбеђења у складу са 

Законом. 

Члан 25. 

Инвеститор који је закључио Уговор о плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 

изградњу објекта на локацији за коју је обрачун вршен на други начин, а за случај да је извршена измена 

планске документације, дужан је да за више планирану површину објекта, односно простора плати 

накнаду у складу са овом Одлуком. 

Д) ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 26. 

Обрачун висине накнаде за уређивање врши се на захтев инвеститора – обвезника 
накнаде из члана 4. ове Одлуке. Уз захтев инвеститор прилаже правоснажну локацијску 
дозволу и главни пројекат са извештајем о извршеној техничкој контроли, односно идејни 
пројекат и информацију о локацији за објекте за које се не издаје грађевинска дозвола у 
смислу Закона о планирању и изградњи, односно техничку документацију за објекте који су 
предмет легализације (технички извештај, записник о вештачењу или пројекат изведеног 
објекта) и обавештење  о могућности легализације објекта из члана 195. став 5. Закона.  

 
 
III УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ПОГЛЕДУ УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 27. 

 

Уређивање грађевинског земљишта и накнада за уређивање обрачуната на основу 
одредби ове Одлуке утврђују се уговором који, у зависности од надлежности закључује Град/ 
ЈП ''Град'' Лозница и ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' Бања Ковиљача 
са обвезником накнаде.  

 
Битни елементи уговора о уређивању грађевинског земљишта јесу: 

• подаци о земљишту које је предмет уређивања, односно о објекту који се 
гради, реконструише, односно који је предмет легализације, 

• износ накнаде за уређивање који је обрачунат на основу критеријума и 
мерила из ове Одлуке; 
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• рок у којем је инвеститор дужан да плати накнаду; 

• накнада штете за случај доцње; 

• динамика плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта;  

• износ банкарске гаранције као средства обезбеђења у случају плаћања 
накнаде на рате као и услови за активирање банкарске гаранције;  

• евентуалне обавезе инвеститора за изградњу недостајућих елемената 
инфраструктуре; 

• поступак и услови за измену и раскид уговора.  
 

Члан 28. 

 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта се може платити једнократно у целости или на 

рате.  

 

Обрачунати износ накнаде правна и физичка лица могу платити на рате, при чему период 

отплате не може бити дужи од 48 месеци. 

 У случају плаћања на рате, на име обезбеђивања потраживања правно лице прилаже банкарску 

гаранцију, а физичко лице прилаже меницу оверену од стране два жиранта или се уговара 

административна забрана на примања чија висина рате не може бити већа од једне трећине укупног 

месечног примања обвезника. Рате се плаћају једном месечно. Изузетно, уколико инвеститор – физичко 

лице нема сталне приходе, као средство обезбеђења могућа је и хипотека. 

Уколико инвеститор накнаду плаћа на рате, дужан је да пре закључења уговора о уређивању 

грађевинског земљишта из члана 27. ове Одлуке уплати 20% од укупног износа обрачунате накнаде.  

 

Члан 29. 

 

Усклађивање преосталог износа дуга вршиће се у складу са растом цена на мало за сваку рату 

посебно, на основу обрачуна који ће локална самоуправа доставити инвеститору заједно са фактуром 

најкасније 8 дана пре дана доспелости рате за плаћање.  

За доцњу у отплати дуга обрачунаваће се законска затезна камата.  

 

 

Члан 30. 

 

У случају да инвеститор касни више од 10 дана са уплатом доспеле рате, ЈП'' Град'' , односно ЈП 

''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''  су дужни да инвеститору доставе писмену опомену 

по којој је он дужан да поступи у року од 7 дана од пријема опомене. 

Уколико инвеститор ни у овом року не уплати доспелу рату, ЈП'' Град'' , односно ЈП ''Дирекција 

за управљање и развој Бање Ковиљаче''  ће наплатити своје потраживање активирањем банкарске 

гаранције.  

ЈП'' Град'' , односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''  приликом активирања 

банкарске гаранције не могу захтевати износ већи од  износа доспеле рате увећан за износ обрачунате 

законске затезне камате. 

 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ 
ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан  31. 

 

Неизграђено грађевинско земљиште које није опремљено и налази се у обухвату плана 
генералне регулације односно плана детаљне регулације, може се комунално опремити 
средствима физичких и правних лица. 
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Физичка и правна лица подносе ЈП'' Град'', односно ЈП ''Дирекција за управљање и 

развој Бање Ковиљаче''  предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре. 
 
Ако ЈП'' Град'' , односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''  утврде да је 

предметна зона, односно локација у обухвату плана генералне регулације, односно плана детаљне 

регулације и да је подносилац власник грађевинског земљишта, сачиниће услове  о финансирању 

изградње комуналне инфраструктуре, који нарочито садрже: 

 

- податке о локацији односно зони, 
- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу комуналне 

инфраструктуре, 
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта, 
- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, 
- рок изградње комуналне инфраструктуре, 
- обавезу јединице локалне самоуправе као инвеститора за прибављање 

локацијске, грађевинске и употребне дозволе као и обавезу да обезбеди и финансира 
стручни надзор  у току извођења радова, 

- обавезу власника земљишта да финансира израду техничке документације, 
стручне контроле техничке документације, извођење радова на изградњи комуналне 
инфраструктуре, 

- обавезу предаје изграђених објеката комуналне инфраструктуре и других 
објеката јавне намене у својину јединице локалне самоуправе, као и грађевинског 
земљишта планом предвиђеног за јавне намене, 

- процењени износ стварних трошкова изградње комуналне инфраструктуре, 
- обавезу прибављања банкарске гаранције на процењени износ стварних 

трошкова изградње инфраструктуре, односно на целокупни износ накнаде за уређивање 
обрачунате у складу са чланом 11. ове Одлуке, као да је земљиште у потпуности 
комунално опремљено, 

- висину умањења накнаде за уређивање грађевинског земљишта  за 
инвеститоре објеката који ће бити грађени на тој локацији односно зони.   

 
Члан 32. 

 

Ако власник грађевинског земљишта прихвати услове из члана 31, ЈП ''Град'', односно 
ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' ће предлог о финансирању изградње 
комуналне инфраструктуре са предлогом уговора о регулисању међусобних односа у вези 
комуналног опремања предметне локације доставити Скупштини Града на разматрање и 
одлучивање.  

Одлука Скупштине града о прихватању предлога о финансирању изградње комуналне 

инфраструктуре средствима власника грађевинског земљишта даје овлашћење градоначелнику, односно 

ЈП ''Град'', односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''  за закључивање уговора 

којим се ближе уређују односи настали поводом прихватања предлога о финансирању изградње 

комуналне инфраструктуре средствима власника. 

 
Члан 33. 

 

Уговор из члана 31. ове Одлуке овлашћени орган, ЈП'' Град'' , односно ЈП ''Дирекција за 
управљање и развој Бање Ковиљаче''  са власником земљишта закључује у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке Скупштине  града  о прихватању предлога о финансирању изградње 
комуналне инфраструктуре средствима власника грађевинског земљишта.  
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Члан 34. 

 

Лице које на основу уговора из члана 31. ове Одлуке изгради комуналну 
инфраструктуру, односно лица која на тој локацији буду градила објекте, приликом закључења 
уговора из члана 27. ове Одлуке, остварују право на умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта. 

 

Умањена накнада за уређивање грађевинског земљишта рачуна се као разлика између 
укупне висине накнаде за ту зону, обрачунате на основу члана 11. ове Одлуке као да је оно 
потпуно опремљено, и процењеног износа стварних трошкова изградње инфраструктуре. 

 

Приликом закључења уговора из члана 32. на међусобне односе инвеститора и јединице 
локалне самоуправе, примењиваће се  чланови од 27. до 30.  ове Одлуке. 

  
 

V  ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 35. 

 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације за породичне стамбене 

објекте до 100м
2
 утврђује се на основу следећих критеријума: степена комуналне опремљености, 

годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, положаја локације, 

намене објекта, нето површине објекта и времена закључења уговора о уређивању грађевинског 

земљишта којим се уређује и плаћање накнаде у поступку легализације.  

 

Под породичним стамбеним објектима из става 1. овог члана сматрају се и станови у стамбеним 

зградама до 100м
2
 нето корисне површине стана, без обзира на површину зграде у којој се ти станови 

налазе. 

 

Накнада за објекте из става 1. и 2. овог члана умањује се за 60% у односу на накнаду обрачунату 

у складу са овом Одлуком и важећим Правилником, ако се уговор о уређивању закључи до 31. децембра 

2010. године. 

 

За остале објекте плаћа се накнада у пуном износу без икаквих умањења.  

 

Члан 36. 
 

Накнаду за објекте изграђене односно реконструисане или дограђене без решења о одобрењу за 

изградњу односно без грађевинске дозволе, у поступку легализације плаћа инвеститор односно власник 

објекта, у складу са овом Одлуком и важећим Правилником.  

 

У поступку легализације, инвеститор односно власник објекта и ЈП ''Град'', односно ЈП 

''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' закључују уговор пре издавања грађевинске дозволе 

за објекат односно део објекта који је предмет легализације. 

 

Када је предмет легализације објекат из члана 189. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр 72/09 и 81/09 испр.), накнада се плаћа сукцесивно тако што надлежни орган издаје 

грађевинску дозволу за цео објекат, а по правноснажности тог решења, пре доношења појединачних 

решења за посебне физичке делове објекта, закључује се уговор о плаћању накнаде за део објекта који је 

предмет легализације. 

 

Члан 37. 
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Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације се обрачунава у складу 

са овом Одлуком.  

 

Члан 38. 
 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта се у поступку легализације може платити 

једнократно, у целости или на рате. 

 

У случају плаћања накнаде једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

инвеститор односно власник објекта који се легализује има право на умањење накнаде за 20% . 

 

Уколико се накнада за уређивање плаћа на рате, период отплате не може бити дужи од  четири 

године. У том случају,  инвеститор односно власник објекта врши плаћање на следећи начин: 

- 20% накнаде у року од 15 дана од дана закључења уговора 

- остатак накнаде у једнаким месечним ратама. 

 

Усклађивање преосталог износа дуга врши се у складу са чланом 29. ове Одлуке.  

Начини обезбеђења плаћања накнаде на рате уређују се у складу са чланом 28. и 30. ове Одлуке.  

 

 У случају да је обвезник накнаде незапослено лице или пољопривредник који нема стална 

примања, средство обезбеђења плаћања накнаде у ратама може бити хипотека на непокретности с тим 

што је то лице у обавези да пре закључења уговора о плаћању накнаде достави доказ о власништву 

предметне непокретности и оверену заложну изјаву у складу са Законом о хипотеци.  
 

Члан 39. 
 

За објекте привременог карактера изграђене до 13.05.2003.године, а који у складу са важећим 

Законом испуњавају услове за легализацију, плаћа се разлика између накнаде плаћене у поступку 

издавања привремене грађевинске дозволе и обрачунате накнаде у складу са овом Одлуком. 

 

 

VI) СПИСАК ЗОНА СА ПОДРУЧЈЕМ ОБУХВАТА 

 

A. У ЛОЗНИЦИ 

 

ЕКСТРА ЗОНА обухвата следеће улице: Јована Цвијића, Трг Вука Караџића, Светог Саве, 

Пашићева, Трг Јована Цвијића, Војводе Мишића од Трга Јована Цвијића до ул. Јована Цвијића, Поп 

Лукина, Гимназијска, Војводе Путника до Бакал Милосава и Доктора Марина, Владе Зечевића од Јована 

Цвијића до Жикице Јовановића.      

  

ПРВА ЗОНА обухвата простор у следећим границама осим улица које припадају Екстра зони: 

 

Полазна тачка I зоне је крај улице Кнеза Милоша, затим иде железничком пругом до реке 

Штире, реком Штиром узводно до улице Слободана Пенезића, улицом Слободана Пенезића до Бањске 

улице, Бањском улицом до Трга Анте Богићевића, Тргом Анте Богићевића, Змај Јовином до Солунске 

са Гагариновом,  улицом Солунском до Мајор Јаше Ђурђевића, Мајор Јаше Ђурђевића до Трга Анта 

Богићевића, улицом Васе Чарапића и Кнез Михаиловом до Карађорђеве и Учитељске, Учитељском до 

Краља Петра I од улице Краља Петра I до Партизанске, Партизанском до Бакал Милосава, Бакал 

Милосављевом до Николе Тесле и Болничког потока, до 27. марта и Бакал Милосава, затим улицом 

Бакал Милосава до улице Војводе Путника, улицом Војводе Путника до трга Вука Караџића, Тргом 

Вука Караџића до улице Кнеза Милоша, Кнез Милошевом до Булевара Доситеја Обрадовића, 

Владислава Броњевског, улицом Др. Марина до стадиона ФК “Лозница” излази на железничку пругу, 

железничком пругом до полазне тачке односно краја улице Кнеза Милоша.         
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Улице којима је описана граница I зоне, припадају I зони. 

 

ДРУГА ЗОНА обухвата простор у следећим границама: 

 

Полазна тачка је место где се секу улице Мајор Јаше Ђурђевића и Солунске, Солунском до улице 

Марије Бурсаћ, улицом Марије Бурсаћ до улице Карађорђеве, затим исту пресеца и иде у ул. Здравка 

Јовановића до Кнез Михаилове, Кнез Михаиловом до Нушићеве па до ул. Вука Караџића и извора 

Гушавац, затим ул. Краља Петра I до Душанове, Душановом до Бакал Милосава, Бакал Милосављевом 

до Николе Тесле па до Станоја Главаша, улицом Станоја Главаша до Војводе Путника, улицом Војводе 

Путника до улице Марка Радуловића, даље железничком пругом и њоме све до границе прве зоне, и 

даље границом I зоне до полазне тачке II зоне. 

 

Улице којима је описана граница II зоне, припадају II зони. 

 

ТРЕЋА ЗОНА обухвата простор у следећим границама: 

 

Полазна тачка III зоне је раскрсница ул. Дринских дивизија и ул. Ратарске, иде Ратарском 

улицом до железничке пруге, прелази исту па наставља ул. Марка Краљевића до раскрснице са путем 

Лозница-Шабац, одакле лево до раскрснице са ул. Петра Комарчевића па истом до ул. Братства и 

Јединства, њом до ул. 25. маја истом до ул. 26. септембра до Пролетерске па њом до Арчибалда Рајса 

све до ул. Владимира Радовановића, њом до Дринске где наставља све до ул. Мила Борисављевића 

обухватајући и улице са десне стране, затим ул. Мила Борисављевића до заобилазног пута, све до реке 

Трбушнице па реком узводно од ул. Вере Бајан до моста на реци Трбушници, ул. Вере Бајан ( са ул. 

Ново насеље и Ватрогасном ) и иде до ул. Косовске њом до ул. Гучевске, наставља Гучевском поред 

гробља до раскрснице са ул. Гаврила Принципа иде њом обухватајући и Девину улицу, до ул. Мајор 

Јаше па њом до границе са другом зоном, границом друге зоне све до улице Вилзонове, њом до улице 

која је повезује са Зајачким путем, па истом до Зајачког пута њом до извора Гушавац прелази реку 

Штиру па улицом Пролетерских бригада до ул. Бакал Милосава њом до раскрснице Алексе Стојнића и 

наставља до ул. Дринске дивизије где је тачка треће зоне (полазна). 

 

Улице којима је описана граница III зоне, припадају III зони. 

 

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата: 

 

Све остале улице које нису обухваћене екстра, првом, другом,трећом и индустријском зоном 

Шепак а налазе се у границама ГУП-а. 

 

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ШЕПАК 

 

Индустријска зона обухвата простор у границама утврђеним Планом детаљне регулације 

индустријске зоне Шепак. 

 

Б. У БАЊИ КОВИЉАЧИ 

 

 - ПРВА ЗОНА - А обухвата следеће улице: 

 

 Улица М. Тита од ул. Ж. Јовановића до ул. Вука Караџића, ул. Народног фронта од пруге до 

Уједињених нација, ул. Војвођанских бригада, 28. Славонске дивизије, Проте Матеје, Карла Маркса, 

Лазе Лазаревића, Јанка Веселиновића, Војводе Степе, Вере Благојевић, Војводе Мишића, Жике 

Поповића, Владимира Назора, М. Глишића, Карађорђева од ул. Маршала Тита до ул. Првог маја, 

Партизанска, Бориса Кидрича, Његошева, Моше Пијаде, Драгољуба Поповића, Поп Лукина, Девина, 



 

381 

Железничка, Лоле Рибара од Маршала Тита до 24. септембра, Церска, Здравка Машановића и Васе 

Пелагића 

 

- ДРУГА ЗОНА  обухвата следеће улице: 

 

Улица М. Тита од ул. Жикице Јовановића до ул. ЈНА, Маршала Тита од улице Вука Караџића до ул. 

Владе Зечевића од ул. Маршала Тита до гробља (ул. Георгија Димитрова 1), ул. ЈНА, Гоце Делчева, 

Владе Зечевића, Романијска, Јована Цвијића од ул. Владе Зечевића до ул. Мачванске, Вука Караџића, 

Првог Маја, ул. Карађорђева од ул. Првог Маја до ул. Хајдук Станка, ул. Иве Лоле Рибара од ул 24. 

септембра до куће Станка Гладовића (укључујући и кућу Станка Гладовића), Златиборска, Слободана 

Пенезића, Саве Ковачевића, Азбуковачка, Николе Тесле, Устаничка, Стевана Синђелића, Гаврила 

Принципа, Филипа Кљајића од ул. Маршала Тита до ул. Гучевске, 24 Септембар од ул. Иве Лоле Рибара 

до ул. Војводе Путника, Милентија Поповића и Луке Стевића.  

 

- ТРЕЋА ЗОНА  обухвата следеће улице: 

 

 Улица М. Тита од ул. Владе Зечевића до табле Бања Ковиљача из правца Лознице, Маршала Тита 

од ул. ЈНА до Навоза укључујући и навоз (викенд насеље), Старине Новака, Рађевска, трг Анте 

Богићевића, Иве Андрића, Јована Цвијића од ул. Владе Зечевића према Лозници, Карађорђева од ул. 

Хајдук Станка, Римска, Хајдук Станка, Гучевска, Филипа Кљајића од ул. Гучевске до Санаторијума 

(укључујући и Санаторијум), Дринска, Јадранска, 24. Септембар од ул. Војводе Путника, Георгија 

Димитрова (све три улице), Војводе Путника, Хајдук Вељка, 7. јула, Жикице Јовановића до гробља (ул. 

Георгија Димитрова 1), и појас између заобилазног пута и пруге од Навоза до потока "Белих вода". 

 

- ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата: 

 

 Све остале улице које нису обухваћене првом,  другом и трећом зоном а налазе се у границама 

ГУП-а Бање Ковиљаче. 

 

 

В. У ЛЕШНИЦИ 

 

Прва зона обухвата следеће улице: Трг ослобођења, Краља Петра првог до улице Миливоја 

Драгојловића, ул. Партизанска од ул. Краља Петра првог до куће Петровић Гордане укључујући и њу, 

ул. Кнеза Милоша од Трга Ослобођења до Железничке улице, ул. Вере Благојевћ од Трга Ослобођења 

до краја школског игралишта, укључујући и улице  у саставу Вере Благојевић са леве стране позади и до 

краја школског игралишта, ул. Браће Малетића од Трга Ослобођења до куће Дробац Милеве, 

укључујући и њу, ул. Иве Лоле Рибара од Трга Ослобођења до краја старог фудбалског игралишта 

укључујући и улицу која спаја ул. Иве Лоле Рибара са ул. 26 септембар, ул. 26 септембар од Трга 

Ослобођења до ул. Младена Тадића, ул. Војводе Мишића  од ул. 26 септембар до куће  Стајић Милке 

укључујући и њу, ул. 7 јула од ул. Трга Ослобођења од куће Милићевић Родољуба укључујући и њу, ул. 

Станка Ореља од Трга Ослобођења па до куће Милићевић Родољуба укључујући и њу, ул. Станка 

Ореља до Трга Ослобођења па до куће Тришић Тихомира, укључујући и њу, ул. Боже Перића од ул. 

Станка Ореља па до куће Петровић Селимира укључујући и њу. 

 

Улице којима је описана граница прве зоне, припадају првој зони.  

  

Друга  зона обухвата следеће улице: Краља Петра првог од краја границе I зоне до скретања на 

железничку станицу, ул. Кнеза Милоша од границе прве зоне до ул. Краља Петра првог, ул. Железничка 

целом дужином, ул. Браће Недића од улице Краља Петра првог до границе ГУП-а, ул. Вере Благојевић 

од границе I зоне до пружног прелаза за Доњи Добрић, ул. Видојевачка од ул. Вере Благојевић до куће 

Костадиновић Љубомира укључујући и њу, ул. Браће Малетића од границе I зоне до ул. Вере 

Благојевић, ул. Гробљанска од границе I зоне до моста на реци Лешници и ул. Светозара Марковића од 
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Гробљанске до ул. Драгутина  Марковића, у ову зону спада и стари крак од гробља, ул. Драгутина 

Марковића целом дужином, ул. Иве Лоле Рибара од границе I зоне до ул. 26 септембра, ул. 26 

септембар од границе I зоне до састава са ул. Светозара Марковића, ул. Младена Родића од ул. 26 

септембар до куће Павловић Горана укључујући и њу и неименовани крак који иде десно до ове куће са 

обе стране, ул. Јањанска до куће Кукрић Петра, укључујући и њу, ул. Николе Бељца целом дужином, ул. 

Војводе Мишића од краја I зоне до фудбалског игралишта и излази на ул. 7 јула, 7 јула од краја I зоне 

до ул. Станка Ореља припадајућим крацима и целом ул. Живана Петровића, ул. Станка Ореља од 

границе I зоне па до границе ГУП-а са припадајућим краком код Вуковића, цела ул. Младена  Симића, 

ул. Јанка Лаушевића, Јована Јовановића и Петра Граовца целом дужином, ул. Боже Перића од краја 

границе I зоне па до плаца Глигорића укључујући и њих са припадајућим крацима са десне стране (кућа 

Бурмазовић Драгице и других) и свим другим именованим и неименованим улицама које су везане за 

ул. Боже Перића, од ул.  Боре Радовановића целом дужином. У другу зону спада и ул. Браће Недића од 

почетка па до границе ГУП-а. 

 

Улице којима је описана граница II зоне припадају II зони. 

 

Трећа зона обухвата: 

 

Све остале улице које нису обухваћене првом и другом зоном а налазе се у границама ГУП-а и 

улице којима је описана III зона припадају тој зони. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за  
уређивање и коришћење грађевинског земљишта града Лознице ("Службени лист општине 
Лозница", бр. 8/07 и "Службени лист града Лознице", бр. 6/09 и 3/10), осим у делу који уређује 
накнаду за право службености и накнаду за коришћење грађевинског земљишта.  
 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа се у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) и у складу са Одлуком о 
накнадама за  уређивање и коришћење грађевинског земљишта града Лознице ("Службени 
лист општине Лозница", бр. 8/07 и "Службени лист града Лознице", бр.6/09 и 3/10), док се 
наведена накнада не интегрише у порез на имовину.   
 

Члан 41. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 
Лознице''.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 

Број: 06-10/10-16-2 
Датум: 24. јун 2010. године 
Л о з н и ц а 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                 Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу чл. 8. и чл. 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 

62/06), чл. 5. Закона  о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'' бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 и 

5/09), чл. 4. Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретности 

(''Сл. гласник РС'', бр. 38/01 и 45/04), и чл. 40. и 84. Статута града Лознице (''Службени лист града 

Лознице'', бр. 19/08.), на 16. седници одржаној 24. јуна 2010. године Скупштина града, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о висини пореских основица за обрачун пореза на имовину 

 

 

 

I Утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра непокретности на територији Града Лознице за 

2010. годину као један од основних елемената за утврђивање основице при обрачуну пореза на имовину 

физичких лица: 

- станови и стамбене зграде           56.384,10 

- пословни простор                         110.572,76 

- зграде за одмор и рекреацију      33.829,63 

- гараже и други објекти           28.193,03 

 

 

II Утврђује се висина стопе пореза на имовину на права на непокретностима које се налазе на 

територији Града Лознице, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон: 

1. За пореске обвезнике који воде пословне књиге порез се обрачунава по пропорционалној стопи 

0,40% 

2. За пореске обвезнике који не воде пословне књиге порез се обрачунава по прогресивној стопи: 

 

 

 

 

 

 

 

III Стопа пореза на имовину, на права на непокретностима пореског обвезника који не води пословне 

књиге, за 2010. годину, код пољопривредног и шумског земљишта износи 0,00%. 

 

IV Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини пореских основица (''Сл. лист 

града Лознице'', бр. 6/09). 

 

V Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Лознице''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-10/10-16-5 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                           Јован Тодоровић, с.р. 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

до 6.000.000 динара 0,40 % 

од 6.000.000 до 15.000.000 дин. 24.000 дин + 0.80 % на износ преко 6.000.000 дин. 

од 15.000.000 до 30.000.000 дин. 96.000 дин. + 1.50 %  на износ преко 15.000.000 дин. 

преко 30.000.000 дин. 321.000 дин. + 3.00 % на износ преко 30.000.000 дин. 
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На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр 135/04 и 

36/09) ,члана 32. тачка 13. и члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр 129/07), члана. 6. став 1. тачка 7.и члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 62/06), Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну 

средину (''Службени гласник РС'' бр. 109/09 и 8/10), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за 

заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде (''Службени гласник РС'', број 

111/09), члана 40. тачка 14. Статута града Лознице (''Службени лист града Лозница'', бр.19/08 ) и 

Мишљења министарства животне средине и просторног планирања број 401-00-00729/2010-01 од 

19.05.2010. године, Скупштина града Лознице на 16. седници одржаној  24. јуна 2010. године,  

донела је: 

ОДЛУКУ 

 о накнади за заштиту и унапређивање  

животне средине Града Лознице 

 

 

Члан 1. 

 

 Одлукoм о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: Одлука) 

прописује се накнада и утврђују обвезници, висина, рокови, начин плаћања и коришћење средстава од 

накнаде, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање права и дужности града Лознице у 

области заштите и унапређивања животне средине. 

 

Члан 2. 

 

 Накнадом за заштиту и унапређење животне средине у смислу одредаба ове Одлуке, ( у даљем 

тексту: накнада) подразумева се новчани износ, који обвезници плаћају на име унапређења и заштите 

животне средине и то по основу: 

1. коришћења стамбених зграда и станова, намењених и подобних за становање, 

2. коришћења пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности 

привредних субјеката, 

3. коришћења земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката, 

4. по основу обављања одређених активности које утичу на животну средину. 

Земљиште из става 1. тачка 3. овог члана је земљиште на којем није изграђен објекат или на 

којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази непокретност из става 1. 

тачка 2. 

Средства обезбеђена од накнаде у складу са овом Одлуком приход су Буџета Града Лознице и 

уплаћују се на рачун прописан за уплату Накнаде за заштиту и унапређење животне средине и 

користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите и унапређивања животне 

средине, у складу са Одлуком о оснивању Фонда за заштиту животне средине Града Лознице 

(''Службени лист Града Лознице'', бр. 6/09). 

Члан 3. 

 

 Обвезници плаћања накнаде из члана 2. став 1. тачка 1. 2. и 3. ове Одлуке су: 

1. власници, корисници, односно закупци стамбеног простора 

2. власници, корисници, односно закупци пословног простора 

3. власници, корисници, односно закупци земљишта за обављање редовне делатности. 

Висина накнаде се одређује према површини непокретности и утврђује се месечно. 

 Обвезници плаћања накнаде из члана 2. став 1. тачка 4. ове Одлуке су: 

- правна лица и предузетници чија активност утиче на животну средину, у складу са Законом о процени 

утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о одређивању 

активности чије обављање утиче на животну средину Владе Републике Србије (''Службени гласник РС', 

бр. 109/09), а за које јединица локалне самоуправе може прописати накнаду за заштиту и унапређивање 

животне средине.  
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Члан 4. 

 

Под стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина стана у згради 

колективног становања, породичне стамбене зграде, односно куће за одмор и рекреацију, која 

представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Под пословним простором, у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се површина простора у коме 

се обавља пословна делатност која представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Под земљиштем за обављање редовне делатности у смислу одредаба ове одлуке сматра се 

површина земљишта које правна лица и предузетници користе за обављање редовне делатности, а која 

представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Под активностима које утичу на животну средину у смислу ове одредбе сматрају се активности које 

обухватају све захвате (сталне или привремене), којима се мењају и/или могу променити стања и услови 

у животној средини утврђене Уредбом из члана 3. став 3. ове Одлуке, а односе се на пројекте за које је 

обавезна процена утицаја на животну средину, односно за које се може захтевати процена утицаја и то: 

 
 

I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину  

1. Постројења  

1) за прераду истрошеног нуклеарног горива  

2) предвиђена  

- за производњу или обогаћење нуклеарног горива  

- за прераду истрошеног нуклеарног горива или високо радиоактивног нуклеарног отпада  

- за трајно одлагање истрошеног нуклеарног горива  

- за трајно одлагање нуклеарног отпада  

- за прераду, складиштење и одлагање радиоактивног отпада  

 

2. Постројења  

1) за печење или синтеровање металне руде (укључујући сулфидну руду)  

2) за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) укључујући 

континуално ливење, са капацитетом који прелази 2,5 t/h  

3) за прераду у црној металургији  

- топле ваљаонице са капацитетом изнад 20 t/h сировог челика  

- ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 kЈ по једном чекићу, код којих 

употребљена топлотна снага прелази 20 МW. 

- постројења за наношење металних заштитних слојева на металне површине помоћу топљених купки, 

са улазом који прелази 2 t/h сировог материјала 

4) ливнице црне металургије са производним капацитетом преко 20 t/дан 

5) постројења  

- за производњу обојених сирових метала из руде, концентрата или секундарних сировина путем 

металуршких и / или хемијских процеса и/или електролитичких процеса 

- за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду нуспроизвода (рафинација, 

ливење, итд.), са капацитетом топљења од преко 4 тоне дневно за олово и кадмијум или 20 тона дневно 

за све остале метале 

6) за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских 

процеса, где запремина када за третман прелази 30 m3. 

 

3. Постројења за  

1) екстракцију, производњу, прераду и обраду азбеста и производа који садрже азбест  

2) производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима капацитета 

преко 500 t дневно за производњу цементног клинкера или креча капацитета преко 50 t дневно у 

ротационим пећима. 
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  4.  Kомбинована хемијска постројења, тј. постројења за индустријску производњу супстанци код којих 

се примењују поступци хемијске промене и у којима се поједини погони налазе један поред другог и 

функционално су повезани, а намењени су за производњу  

- основних (базних) органских хемикалија  

- основних (базних) неорганских хемикалија  

- вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или калијума (проста или сложена ђубрива)  

- основних (базних) производа за заштиту биља, као и биоцида  

- основних (базних) фармацеутских производа уз примену хемијских или биолошких поступака  

- и/или прераду и/или обраду експлозива  

 

5.   Експлоатација подземних вода или обогаћивање подземних вода код којих је годишња запремина 

експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10 милиона m3 или више  

 

6.    Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко  

- 85.000 места за производњу бројлера  

- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији  

- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 kg тежине)  

- 750 места за крмаче  

 

7.    Индустријска постројења за производњу  

- целулозе из дрвне масе, сламе или сличних влакнастих материјала  

- папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 t/дан  

 

8. Индустрија минерала 

1) постројења за израду стакла, укључујући стаклена влакна, са капацитетом топљења који прелази 

20 t дневно 

2) постројења за топљење минералних материја, укључујући производњу минералних влакана, са 

капацитетом топљења који прелази 20 t дневно 

3) постројења за производњу керамичких производа печењем, а нарочито црепа, цигле, ватросталне 

опеке, плочица, керамичког посуђа или порцелана, са производним капацитетом који прелази 75 t 

дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4 m
3
, са густином пуњења по пећи која прелази 300 

kg/m
3 

 

9. Постројења за прераду хране 

1) кланице са производним капацитетом већим од 50 t меса на дан 

2) обрада и прерада одређена за производњу прехрамбених производа из: 

- сировина животињског порекла (изузев млека) са производним капацитетом финалних производа 

већим од 75 t на дан 

- биљних сировина са производним капацитетом финалних производа већим од 300 t на дан 

(просечна тромесечна вредност) 

3) обрада и прерада млека, код којих је количина примљеног млека већа од 200 t на дан (просечна 

годишња вредност) 

 

10. Остале активности 

1) индустријски погони за производњу: 

- пулпе из дрвета или других влакнастих материјала 

- папира и картона, са производним капацитетом који прелази 20 t на дан 

2) постројења за предтретман (операције као што су прање, бељење итд.) или бојење предива или 

текстила, чији производни капацитет прелази 10 t на дан 

3) постројења за штављење коже, производног капацитета изнад 12 t финалних производа на дан 

4) постројења за површинску обраду материјала, предмета или производа коришћењем органских 

растварача, посебно за одећу, штампање, превлачење, одмашћивање, водоотпорност, бојење, 

чишћење или импрегнацију, са капацитетом изнад 150 kg/h или више од 200 t годишње. 
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II. Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ) 

1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство  

1) системи за наводњавање и одводњавање - мелиоративни системи  

- подручје на коме се простиру је веће од 20 hа  

2) објекти за интензиван узгој и држање живине  

- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере  

- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад)  

3) објекти за интензиван узгој говеда  

- капацитета 200 места за говеда и више  

4) објекти за интензиван узгој  

- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње  

- крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче  

5) објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном  

- капацитета преко 1.000 места за животиње са племенитим крзном  

6) интензиван узгој риба у базенима и рибњацима  

- за салмониде годишње производње 10 t и више  

- за циприниде површине 5 hа и веће.  

7) крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта  

- подручје на коме се простире је веће од 10 hа  

 

2. Производња и прерада метала  

1) постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) 

укључујући континуални поступак ливења  

- сви пројекти који нису наведени под I.  

2) постројења за прераду у црној металургији  

- сви пројекти који нису наведени под I.  

- вруће ваљаонице  

- ковачнице са једним или више чекића или маљева  

- за наношење површинских заштитних металних слојева у растопљеном стању  

3) ливнице црне металургије  

- сви пројекти који нису наведени под I.  

4) постројења за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних 

нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.)  

- сви пројекти који нису наведени под I.  

5) постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких 

или хемијских поступа  

- сви пројекти који нису наведени под I.  

6) постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за моторна возила 

(аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна, грађевинска и рударска механизација као и 

друга возила на моторни погон)  

- сви пројекти  

7) постројења за производњу батерија и акумулатора 

- сви пројекти  

8) бродоградилишта (производња и/или поправка бродских трупова или мотора или делова брода)  

- дужине брода 20 m или више  

9) производња и поправка ваздухоплова  

- сви пројекти са изузетком радова на редовном одржавању ваздухоплова  

10) производња шинских возила  

- сви пројекти  

11) постројења за експлозивно деформисање метала  

- сви пројекти  

12) постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда, као и искоришћавање 



 

388 

јаловине  

- сви пројекти 

 

3. Индустријска прерада минерала  

1) постројења за суву дестилацију угља (плинаре, тињајуће пећи и др.)  

- сви пројекти  

2) постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима  

- сви пројекти који нису наведени под I.  

3) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла које се добија 

прерадом старог стакла  

- капацитета до 20 t на дан  

4) постројења за топљење минералних материја, укључујући и производњу минералних влакана  

- капацитета до 20 t на дан  

5) постројења за производњу керамичких производа печењем (плочице, санитарна галантерија, кућни 

прибор од керамике и порцелана и слично) као и производња грађевинског материјала печењем (цреп, 

цигла и слично)  

- капацитета од 40 t до 75 t на дан  

6) постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења  

- капацитета преко 50 t на сат  

 

4. Хемијска индустрија  

1) обрада полупроизвода и производња хемикалија  

- сви пројекти који нису наведени под I.  

2) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органских и 

неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена 

хемијска ђубрива) производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких производа, 

пластичних маса, експлозива, боја и лакова, детерџената и средстава за одржавање хигијене и чишћење 

и др  

- сви пројекти који нису наведени под I.  

3) постројења за производњу минералних уља и мазива (дестилацијом, рафинацијом или на други 

начин)  

- сви пројекти  

 

5. Прехрамбена индустрија  

1) постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из  

- сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 t до 75 t на дан  

- сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300 t на дан  

2) постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа  

- капацитета преко 10 t на дан  

3) постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за сопствене потребе  

- капацитета преко 5 t на дан  

4) постројења за обраду, третман и прераду млека  

- капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан  

5) постројења за захватање и прераду подземних вода, пуњење и паковање  

- сви пројекти  

6) постројења за производњу пива  

- капацитета преко 3.000.000 литара годишње  

7) постројења за производњу слада и квасца  

- капацитета преко 200 t годишње  

8) постројења за производњу слаткиша или сирупа  

- капацитета преко 5.000 t годишње  

9) постројења за производњу  

- алкохолних пића капацитета преко 10.000 литара дневно  
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- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара дневно  

- сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно  

10) постројења за клање животиња  

- капацитета од 3 t до 50 т на дан  

11) постројења за прераду рибе  

- капацитета преко 1 t дневно  

12) постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља  

- сви пројекти  

13) постројења за производњу и прераду скроба  

- капацитета преко 100 t дневно  

14) постројења за производњу или рафинирање шећера коришћењем шећерне репе или сировог шећера  

- сви пројекти  

15) млинови и сушаре  

- капацитета преко 200 t дневно  

16) хладњаче (без погона за прераду сировине)  

- капацитета преко 10 t расхладног флуида у систему  

17) производња меласе  

- сви пројекти  

 

6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира  

1) постројења за производњу папира и картона  

- сви пројекти који нису наведени под I. 

2) постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и шперплоча)  

- сви пројекти  

3) постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета  

- сви пројекти  

4) постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација, штампање, 

хемијски третман) или бојење влакана или тканина  

- капацитета до 10 t на дан  

5) постројења за штављење и обраду коже  

- капацитета до 12 t на дан 

 

7. Гумарска индустрија  

1) постројења за производњу и прераду гуме и каучука  

- сви пројекти  

2) постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз коришћење сумпора или 

сумпорних једињења  

- сви пројекти. 

 

Члан 5. 

 

Висина накнаде из члана 2. ове Одлуке износи: 

1. за стамбени простор __0,50_____ дин/м
2
 

2. за пословни простор ___1,00____ дин/м
2
 

3. за земљиште за обављање редовне делатности __0,50_____ дин/м
2
 

(ако се на земљишту за обављање редовне делатности налази пословни простор као објекат 

привременог карактера, накнада се утврђује према укупној површини земљишта укључујући и 

површину пословног простора).  

4. за обављање одређених активности које утичу на животну средину 0,4 % оствареног прихода на 

годишњем нивоу. 

Приход из става 1. тачка 4. овог члана је износ који правно лице, односно предузетник оствари од 

продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству. 
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Члан 6. 

 

 Обрачун накнаде врши се на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким тромесечним ратама се у 

року од 45 дана од дана почетка тромесечја. 

Одељење  локалне пореске администрације доноси решење за сваку календарску годину. 

До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа аконтационо у 

висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује накнада. 

Разлику између накнаде утврђене решењем Одељења локалне пореске администрације и 

аконтационо уплаћене накнаде за тромесечје за које је обавеза плаћања накнаде доспела, обвезник је 

дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању накнаде. 

Обвезник накнаде је дужан да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде градској 

управи- Одељењу за локалну пореску администрацију најкасније до 15. марта у години за коју се врше 

утврђивање накнаде, односно у року од 15. дана од дана почетка обављања активности чије обављање 

утиче на животну средину. 

Накнада се уплаћује на наменски рачун Градске управе на име накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине. 

Образац пријаве за накнаду дат је у прилогу ове Одлуке. 

 Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року 

прописаном овом Одлуком, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу података којима располаже 

надлежни орган или путем инспекцијске контроле, у складу са законом и прописима донетим на основу 

Закона. 

 

Члан 7. 

 

 Накнада из члана 2. ове Одлуке је наменско примање буџетског фонда, сагласно са Одлуком о 

оснивању фонда за заштиту животне средине Града Лознице (''Службени лист Града Лознице'', бр. 6/09). 

 Средства остварена од накнаде користе се наменски за заштиту и унапређење животне средине 

према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда, односно локалним акционим и 

санационим плановима, у складу са стратешким документима на основу закона. 

 Документи из става 2. овог члана обухватају: 

- подстицајне, превентивне и санационе програме и планове, 

- програме и планове праћења стања животне средине (мониторинг), 

- програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Лознице,  

- образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, 

- информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, 

- као и трошкове реализације програма. 

 

Члан 8. 

 

 Средства буџетског фонда из члана 7. ове Одлуке користе се на основу утврђеног Програма 

коришћења средстава буџетског фонда који за сваку календарску годину доноси Градско веће Града 

Лознице на предлог Одељења за планирање и изградњу- Групе за послове заштите и унапређења 

животне средине, задуженог за припрему програма коришћења средстава из буџетског фонда 

намењених за заштиту и унапређивање животне средине. 

Програм мора обавезно да садржи институцију јавног конкурса, којим се додељују средства из 

буџетског фонда. 

Градско веће, најмање једанпут годишње, разматра извештај о реализацији програма, као и о 

утрошку средстава за заштиту и унапређивање животне средине. 

Извештај из става 3. овог члана, сачињава и доставља Градском већу, Одељење за планирање и 

изградњу - Група за послове заштите и унапређења животне средине градске управе Града Лознице. 
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 На основу програма из става 1. овог члана Градоначелник града Лознице на предлог Градског 

већа, утврђује приоритете за коришћење средстава буџетског фонда. 

За реализацију приоритета из претходног става овог члана, Градоначелник или лице које 

овласти,  закључује уговор са корисником средстава који нарочито садржи: 

1) саржај програма односно пројекта, 

2) међусобна права и обавезе уговорних страна, 

3) рокове за извршење уговорних обавеза, 

4) износ средстава и начин плаћања, 

5) надзор над извршењем уговорних обавеза 

 

Члан 9. 
 

Подстицајне, превентивне и санационе прогрме и пројекте праћења стања животне средине 

(мониторинг) и програма заштите и развоја заштићених природних добара реализоваће предузећа 

основана за обављање делатности којима се обезбеђује функција заштите и унапређења животне 

средине (јавна комунлна предузећа), предузећа којима је поверено обављање ових делатности  и 

предузећа, овлашћене научне и стручне организације, установе и институције, удружења грађана којима 

се доделе уговори, у складу са законом. 

 

Члан 10. 

 

 Реализацију програма и пројеката као и надзор над извршењем уговорних обавеза и 

реализацијом појединачних програма и пројеката спроводи градска управа – Одељење за планирање и 

изградњу и Одељење за финансије Града Лознице. 

 

Члан 11. 
 

У погледу начина утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине, обрачунавања, 

застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате сходно се примењују одредбе закона којим се 

уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 12. 

 

Градски инспектор за заштиту животне средине је дужан да редовно доставља, Одељењу за 

локалну пореску администрацију градске управе Града Лознице, податке од значаја за утврђивање 

накнаде по овој Одлуци. 

 

Члан 13. 

 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 дин. до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице- предузетник, ако не поступа у складу са одредбама члана 6. Одлуке, и не поднесе пријаву за 

утврђивање обавезе по основу накнаде Градској управи- Одељењу за локалну пореску администрацију, 

најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно у року од 15 дана од дана 

почетка обављања делатности које утичу на животну средину. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 6. Одлуке и у прописаном року не пријави постојање 

основа за плаћање накнаде и не плати накнаду у року предвиђеном овом Одлуком. 

За прекршај из става 2. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у 

износу од 250,00 динара до 25.000,00 динара. 

Новчаном казном у висини од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара казниће се обвезник накнаде, 

предузетник, ако у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање накнаде и не плати накнаду 

предвиђену овом Одлуком. 
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Члан 14. 

 

Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града 

Лознице''.  

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-10/10-16-6 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                             Јован Тодоровић, с.р. 



 

393 

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

(''Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 40. и  84. Статута града Лознице (''Службени 

лист града Лознице'', бр. 19/08) по захтеву ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 364 од 11.05.2010. 

године у вези са захтевом Министарства за национални инвестициони план бр. 401-00-76/2010-01 од 

26.04.2010., Скупштина града Лознице  на 16. седници  одржаној 24. јуна 2010. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуке Управног одбора ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница и 

закључење уговора везано за финансирање Програма водоснабдевања и канализације, II фаза  

 

 

I  Даје се сагласност на Одлуке Управног одбора ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница и то: 

- на Одлуку о наставку учешћа у Програму водоснабдевања и канализације у општинама средње 

величине у Србији II фаза, број 410-2/2010 од 26.5.2010. године, 

- на Одлуку о закључивању Посебног уговора о спровођењу уговора о зајму и финансирању 

између Владе Републике Србије, КfW и ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 410-3/2010,  

- на Одлуку о закључивању Трилатералног Уговора о коришћењу средстава КfW-a намењених 

реализацији Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине између Републике 

Србије, Града Лознице и ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 410-4/2010. 

 

II Даје се сагласност на текст Посебног Уговора о спровођењу Уговора о зајму и 

финансирању, између КfW банке, Владе Републике Србије (Министарства за НИП и Министарства 

финансија), Града Лознице и ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница и сагласност на текст 

Трилатералног Уговора о коришћењу средстава KfW-a намењених реализацији Програма 

водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I – Фаза 2, између КfW 

банке, Владе Републике Србије (Министарства за НИП и Министарства финансија), Града Лознице и ЈП 

''Водовод и канализација'' Лозница. 

Овлашћује се Градоначелник Града Лознице да у име  Града Лознице  потпише Посебан Уговор 

о спровођењу Уговора о зајму и финансирању и Трилатерални Уговор о коришћењу средстава KfW-a 

намењених реализацији Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у 

Србији I – Фаза 2. 

 

III Саставни део ове Одлуке чине Одлуке Управног одбора ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница 

број: 410-2/2010, 410-3/2010 и 410-4/2010 од 26.5.2010. године,  Посебан Уговор о спровођењу Уговора 

о зајму и финансирању и Трилатерални Уговор о коришћењу средстава KfW-a намењених реализацији 

Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I – Фаза 2. 

 

IV Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

V Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Лознице''. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-10/10-16-7 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

(''"Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 40. и  84. Статута града Лознице (''Службени 

лист града Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града Лознице  на 16. седници  одржаној 24. јуна 2010. 

године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку Управног одобра ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 410-

5/2010 од 26.05.2010. године 

 

 

I Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 410-

5/2010 од 26.5.2010. године о конкурисању за додатна средства код КfW која су остала нераспоређена 

после завршетка I фазе Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у 

Србији коју је  донео  . 

 

II Саставни део ове Одлуке чини Одлука о конкурисању за додатна средства код КfW која су 

остала нераспоређена после завршетка I фазе Програма водоснабдевања и канализације у општинама 

средње величине у Србији. 

 

III Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Лознице''. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-10/10-16-8 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                 Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 39., 40. и 84. Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр. 19/08) 

и члана 132. Пословника Скупштине града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр. 16/08) 

Скупштина града Лозницe на 16. седници одржаној 24. јуна 2010. године донела је  

 

 

О Д Л У К У   

o накнадама одборника и чланова радних тела  

Скупштине града Лознице 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се  висина, услови и начин исплате накнаде одборника и чланова радних 

тела Скупштине града Лознице, за учешће у раду Скупштине и радних тела. 

 

Члан 2. 

 

 За присуствовање седницама Скупштине града Лознице одборницима припада накнада у нето 

износу од 4.000,00 динара по дану. 

Члан 3. 

 

 Члановима радних тела Скупштине града, за присуствовање седницама радних тела припада 

накнада у нето износу од 700,00 динара. 

Члан 4. 

 

 Исплату накнаде из члана 2. и 3. ове Одлуке врши Градска управа града Лознице - Одељење за 

финансије и друштвене делатности, на основу извештаја о присутности седницама овереног од стране 

секретара Скупштине града Лознице. 

Члан 5. 

 

 Одборници и чланови радних тела Скупштине града имају право накнаде трошкова за службено 

путовање у земљи и иностранству у висини одређеној важећим законским, подзаконским и актима 

надлежних органа града Лознице. 

 Налог за службени пут  из става 1 овог члана  издаје, односно Одлуку о упућивању на службени 

пут у иностранство доноси председник Скупштине или лице које он овласти. 

 

Члан 6. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке  престаје да важи Одлука о накнадама одборника и чланова 

радних тела Скупштине општине Лозница бр. 06-39/06-21-3 од 28.12. 2006. године. 

 

Члан 7. 

 

             Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

  

 

Број: 06-10/10-16-17      

Датум: 24. јун 2010. године            

Л о з н и ц а                ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                 Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., ст. 2. и ст. 3. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'', 

бр. 129/07), и члана 133. Пословника Скупштине града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 16/08), 

Скупштина града Лознице на 16. седници одржаној  24. јуна 2010. године, донела је  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице 

 

 

 

I Утврђује се да је одборнику Скупштине града Лознице др. Младену Симићу  из Лознице, са 

изборне листе ''Нова Србија'' изабраном на изборима за одборнике у Скупштину града Лознице, 

одражаним 11. маја 2008. године, престао мандат подношењем оставке пре истека времена на које је 

изабран. 

 

II Ова Одлука биће објављена у ''Сл. листу града Лознице''. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-10/10-16-18/1 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а              

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                            Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., ст. 2. и ст. 3. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'', 

бр. 129/07), и члана 133. Пословника Скупштине града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 16/08), 

Скупштина града Лознице на 16. седници одржаној 24. јуна 2010. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице 

 

 

I Утврђује се да је одборнику Скупштине града Лознице Снежани Јововић из Лознице, са 

изборне листе ''Нова Србија'' изабраноj на изборима за одборнике у Скупштину града Лознице, 

одражаним 11. маја 2008. године, престао мандат подношењем оставке пре истека времена на које је 

изабрана. 

 

II Ова Одлука биће објављена у ''Сл. листу града Лознице''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-10/10-16-18/2 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а          ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                     Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., ст. 2. и ст. 3. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'', 

бр. 129/07), и члана 133. Пословника Скупштине града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 16/08), 

Скупштина града Лознице на 16. седници одржаној 24. јуна 2010. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице 

 

 

 

I Утврђује се да је одборнику Скупштине града Лознице Игору Срдановићу из Крајишника, са 

изборне листе ''За Европску Србију Борис Тадић'' изабраном на изборима за одборнике у Скупштину 

града Лознице, одражаним 11. маја 2008. године, престао мандат подношењем оставке пре истека 

времена на које је изабран. 

 

II Ова Одлука биће објављена у ''Сл. листу града Лознице''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број:06-10/10-16-18/3 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а          ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                      Јован Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08) а 

у вези са чланом 52. Пословника Скупштине града Лознице («Службени лист града Лознице», број 

16/08), Скупштина града Лознице на  16. седници одржаној 24. јуна 2010. године, донела је 

 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду  Градске управе Града Лознице за 2009. годину. 

 

2. Закључак доставити  начелнику Градске управе  Града Лознице.  

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-10/10-16-9 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а 

               ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић,с.р. 
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На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 19/08) а 

у вези са чланом 52. Пословника Скупштине града Лознице («Службени лист града Лознице», број 

16/08), Скупштина града Лознице на         16. седници одржаној 24. јуна 2010. године, донела је 

 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду  Јавног правобранилаштва  за 2009. годину. 

 

2. Закључак доставити  Јавном правобранилаштву .  

 

3. Закључак објавити у «Службеном листу  града Лознице». 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-10/10-16-10 

Датум: 24. јун 2010. године 

Л о з н и ц а 

                ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                        Јован Тодоровић,с.р.



 

401 



 

402 

У В О Д 
 

 

 
 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 2009. години чинила 9 одељења, и то: 

 

1. Одељење за рад органа града и заједничке послове 

2. Одељење за општу управу 

3. Одељење за привреду 

4. Одељење за финансије и друштвене делатности 

5. Одељење за планирање и изградњу 

6. Одељење за инспекцијске послове 

 7. Одељење локалне пореске администрације 

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. 2009. години износио је 188 

запослених. 

 

Квалификациона структура запослених.  

 

Ред. 

бр. 

Квалификација Запослено 

31.12.2008.год. 

 Ред. 

бр. 

Квалификација Запослено 

31.12.2009.год. 

1 2 3  1 2 3 

1. ВСС 54  1. ВСС 60 

2. ВШС 22  2. ВШС 20 

3. ССС 84  3. ССС 80 

4. КВ 6  4. КВ 6 

5. НК 25  5. НК 22 

                Укупно: 191                                 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. 

 
Ефикасност и ажурност рада запослених у Градској управи као сервису грађана је значајно повећана у 

извештајном периоду у односу на 2008. годину о чему говоре подаци у наредном делу Извештаја о раду одељења 

Градске управе.  
   

Просечна нето зарада запослених у посматраном периоду износила је 30.390,00 динара и износи  

95,76 % од просечне нето зараде остварене у Републици Србији за исти период (која је износила 31.733,00 

динара).  

 

 Различитост послова које обавља Градска управа, као јединствена служба, наметнула је потребу да 
Извештај о раду Градске управе у току 2009. године буде сачињен по одељењима Градске управе. 

 

 

 



 

403 

I    ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА И  

     ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
I1  ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 Одлуком о Градској управи Града Лознице донетој на седници Скупштине града 12.11.2008. године 

одређен је делокруг рада Одељења за рад органа града и заједничке послове, а у оквиру Одељења - Одсека за 
скупштинске послове. 

 У извештајном периоду од 01.01.2009. године до 31.12.2009. године Одсек за скупштинске послове је 

извршавао послове на припреми седница Скупштине града. У протеклој календарској години одржано је 6 

седницa Скупштине града. На поменутим седницама разматрано је 167 тачака дневног реда, поводом којих је 

донето 83 одлукe, 75 решења и 17 закључака објављених у ''Службеном листу града Лознице'', којих je за 

протекли период издато 10. Посебно треба истаћи да је Скупштина града Лознице на својој 12. седници одржаној 

дана 30.12.2009. године покренула иницијативу за покретње Подринског управног округа са седиштем у Лозници 

о којој ће одлучивати Влада Републике Србије. 

 У току 2009. године Одсек је доставио приспеле одговоре на сва одборничка питања која су се односила 
на различите области друштвеног живота. 

 Скупштина града је образовала 7 савета и 4 комисије као стална радна тела ради разматрања и решавања 

појединих питања из њене надлежности и давања мишљења на предлог прописа и одлука које доноси Скупштина 

града.  

 Комисија за кадровска и административна питања је у извештајном периоду одржала 9 седница на којим 

је разматрано 56 тачака дневног реда и донето 62 предлога решења. 

 Комисија за статут и прописе је одржала 3 седнице са којих је донето 3 предлога решења о давању 
сагласности на статуте. 

 Комисија за представке и жалбе је у овом извештајном периоду одржала 10 седница на којима је 

разматрано 7 представки и притужби поводом којих су донети закључци и исти упућени надлежним органима. 
 Комисија за доделу јавних признања је донела Одлуку о додели јавних признања које Град Лозница 

додељује поводом Дана града. 

 Савет за безбедност је одржао 4 седнице на којима је разматрано безбедоносно стање у граду и донети 
конкретни закључци упућени надлежним органима. 

 Савет за урбанизам и комуналне делатности је одржао 3 седнице на којим је разматрано 5 предлога 

одлука поводом којих су припремљена мишљења Савета Скупштини града о усклађености предлога одлука са 

законом и разматране 2 информације које су на захтев Савета поднели надлежни органи, о чему су донети 

посебни закључци. 

 Савет за родну равноправност је у извештајном периоду одржао 6 седница са којих су упућена саопштења 

за јавност преко средстава информисања. 

 Савет за здравље и заштиту животне средине је одржао 1 седницу на којој је разматрано 6 тачака дневног 

реда. 
Савет за развој и економске везе са иностранством и дијаспором је одржао 1 седницу на којој је донет 

закључак да се у министарству за дијаспору закаже састанак ради изналажења могућности успостављања сарадње 

са иностранством и дијаспором након успостављања новог визног режима. 
 

 

I2  ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 
Одсек за послове Градског већа у извештајном периоду,  примио је укупно 663 поднеска упућена 

Градском већу. Сви поднесци су благовемено решавани или у смислу члана 54. ЗУП-а  дистрибуирани 

надлежним органима, службама, јавним предузећима, установама и организацијама,  на даљи поступак и 

решавање или ради припреме комплетног материјала за седнице Градског већа.  

 Са укупно  6 запослених (у просеку 4 -  због боловања, одсуствовања, каснијег распоређивања  и каснијег 
пријема у радни однос на одређено време) Одсек је припремио у току 2009. године 16 седница Градског већа са 

265 тачака дневног реда. 

 
 У истом периоду, примљено је, стручно обрађено и донето 19 решења по жалбама на првостепена решења 

Градске управе  од којих су  2 нападнута тужбом  у управном спору, али су исте одбијене пресудама Окружног 

суда у Шапцу а решења Градског већа утврђена као правилна и на закону заснована. 
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 Са укупно 265 аката у облику предлога одлука за Скупштину града, односно решења и закључака и сл. 

обрађених након седница Већа и благовремено прослеђених, Одсек је и поред кадровских и техничких потешкоћа 

у потпуности одговорио постављеним задацима и пружио пун допринос у раду Градског већа. 

 

 

I3    КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

 
Током протекле године настављена је динамична активност на плану решавања свакодневних отворених 

питања на нивоу локалне самоуправе, организовање састанака са општинским и републичким институцијама. 

Успостављени су редовни контакти са представницима централних власти, Сталном конференцијом градова и 

општина, домаћим и иностраним делегацијама и појединцима које су изразиле жељу, потребе и намере да остваре 

сарадњу са Лозницом. Кабинет градоначелника је организовао и више сусрета и посета са члановима Владе 

Србије, министара и државних секретара скоро свих министарстава, привредника из Србије и иностранства 
заинтересованих инвеститора за  пројекте у индустријској зони ''Шепак''. 

Град Лозницу су током 2009. године посетили и представници амбасада: амбасадори Русије, САД и 

Чешке, као и експерти Министарства за рад и социјална питања др. Волфганг Ондорф и др. Аксел Бургер. 
Такође град Лозницу су посетили представници страних инвеститора Холандска фирма „РЕВИТ”, 

Шведска „ИКЕА”, Јапански „МИЦУБИШИ”. 

У извештајном периоду град Лозницу посетили су и представници побратимских градова Плоцка и 
Херцег Новог, као и предстваници донаторских програма. Остварена је сарадња на припреми и реализацији 

заједничких пројеката:                      

- НАЛЕД; 

- УСАИД - МЕГА; 

- СДЦ; 

- Делагација европске комисије због реализације програма РЕДП2; 
- Организоаван презентација ИПА фондова ЕУ у јулу за Мачвански, Колубарски  регион. 

Присуствовале општине из ова два региона. Такође присуствовале и општине Сремска 

Митровица и Рума. 
- ПКС  

     Интезивна сарадња градоначелника како са другим државним органима и институцијама, тако и сталном 

конференцијом градова и општина (као асоцијацијом градова и општина) доприноси широј афирмацији града и 
стварању бољег имиџа Лознице као локалне заједнице која је у свакој области препознатљива по својој 

отворености и предусретљивости. 

 

 

I4   ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
У Одсеку за заједничке послове обављају се послови неопходни за нормално функционисање свих 

одељења у оквиру Градске управе. 
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II  ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

 

     Одељење за општу управу, организациона јединица у саставу Градске управе Града Лозница, органозована 

је у складу са Одлуком о Градској управи за обављање следећих послова: 

- послове пријемне канцеларије и архиве,  

- вођење бирачких спискова, 

- оверу потписа рукописа и преписа, 

- канцеларијско пословање, отпремање поште, 

- издавање радних књижица, 

- послове личних стања грађана, вођење матичних књига и књига држављана као и издавање извода тј. 

уверења на основу евиденција које се воде, 
- издавање уверења о чињеницама о којима не води службену евиденцију када је издавање тих уверења 

прописано законом, 

- пружање правне помоћи грађанима и 
- друге поверене послове у складу са Законом, Статутом или Одлуком Скупштине Града. 

Послове у оквиру утврђене надлежности Одељење за општу управу обавља преко унутрашњих 

организационих јединица и то: 
- Одсек за послове правне помоћи и писарнице  

- Одсек за послове месних заједница и  

- Одсек за матичне послове, унутар кога се налази матична служба и 25 месних канцеларија са 

седиштем у: 

1. Бањи Ковиљачи за насељено место Бања Ковиљача и Горња Ковиљача 

2. Зајачи за насељено место Зајача, Горња Борина и Пасковац 
3. Воћњаку за насељено место Воћњак  

4. Брезјаку за насељено место Брезјак, Горње Недељице, Доње Недељице и Слатину 

5. Клупцима за насељено место Клупци и Плоче 
6. Коренити за насељено место Коренита 

7. Липници за насељено место Липница и Грнчара 

8. Драгинцу за насељено место Драгинац, Јаребице, Рибарица, Симино брдо и Филиповиће 
9. Брадићима за насељено место Брадић  

10. Великом Селу за насељено место Велико Село и Брњац 

11. Доњој Бадањи за насељено место Доња Бадања и Доња Сипуља 

12. Текеришу за насељено место Текериш, Помијача, Трбосиље и Горња Сипуља 

13. Јошеви за насељено место Јошева, Каменица и Милина 

14. Јадранској Лешници за насељено место Јадранска Лешница 

15. Липничком шору за насељено место Липнички шор и Козјак 
16. Лешници за насељено место Лешница, Јелав и Стража 

17. Лозничком Пољу за насељено место Лозничко Поље 

18. Новом Селу за насељено место Ново Село 
19. Чокешини за насељено место Чокешина 

20. Горњој Бадањи за насељено место Горња Бадања и Југовићи 

21. Доњем Добрићу за насељено место Доњи Добрић 

22. Ступници за насељено место Ступница 

23. Цикотама за насељено место Цикоте и Шурице 

24. Руњанима за насељено место Руњани 

25. Горњем Добрићу за насељено место Горњи Добрић 

26. Тршић за насељено место Тршић 
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1. СЛУЖБА ПИСАРНИЦЕ 

 

Ред

. 

бр. 

  

2008. год. 

 

2009. год. 

Повећање/смањењ

е 

обима посла у 

2009. г. у односу на 

2008.г од. 

1. Примељено, отворено, прегледано, 

сигнирано и распоређено поште 
56000 57.000 Више 1,8 % 

2. Заведено предмета у рачунару       3.252 укупно 3.423 Више 5,3% 

3. Заведено предмета у интерну доставну 

књигу  
3.252 укупно 3.423 Више 5,3% 

4. Разведено решених предмета по интерним 

доставним књигама у рачунару 
2.800 3.500 Више 25 % 

5. Пресигнирано предмета у рачунару I 

основним евиденцијама 
200 200 - 

6. Франкирано коверата I, нелепљено 

доплатних маркица, заведено у књигу за 

пошту 

− Од тога препорука налепљено на 

сваки коверат 

 

57.000 

 

30.000 

 

57.600 

 

41.010 

 

Више 1,05 % 

 

Више 36,7 % 

7. Распоређено повратница по одељењима 32.000 40.000 Више 25 %  

8. Распоређено и заведено разних аката за 

одељење са препоруком 

 

18.000 

 

18.000 
- 

9. Заведено захтева за дечије додатке 3.364 2.728 Мање 19 % 

10. Распоређено и заведено разних аката за 

одељење (часописи) 

− честитке и обичне поште прослеђено 

 

1.549 

400 

 

1.722 

380 

 

Више 11,2% 

Мање 5% 

11. Издато предмета по реверсу 540 461 Мање 14,6 % 

12. Пронађено предмета по захтеву странака 

(сви пронађени у архиви, затим следи 

враћање) 

170 126 Мање 25,9 % 

13. Заведено рачуна у књигу рачуна 2.283 2.397 Више 5 % 

14. Сложено картица у пасивну картотеку из 

ранијих година 
30 25 Мање 16,7 % 

15. Разних коверата и захтева заведено у књигу 

за место 
156 133 Мање 14,7 % 

16. Свакодневно вођење контролника за 

утрошену пошту за СО (одељења и 

Републичке инспекције) 

да да - 

17. Сложено, архивирано и на фасцикли 

означено (предмета) 
1.230 3.000 Више 144 % 

18. Провере о предаји одређених писмена и 

давање потврда 
57 60 Више 5,3 % 

19. Вођење архивске књиге Да Да - 

20. Вођење књиге о давању и враћању предмета Да Да - 

УКУПНО 212.283 235.188 више 10.78 % 
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2. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ РЕШАВАЊА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ  

      (ГРАЂАНСКА СТАЊА) је следеће: 

  

 Табеларни приказ 

 

Ред. 

бр. 

  

2008. год. 

 

2009. год. 

Повећање/смањење 

обима посла у 2009.г. у 

односу на 2008.год. 

1. Укупан број примљених предмета 356 557 Више 56,5 % 

 

356 

 

557 

Више 56,5 % 2.  Укупан број решених предмета: 

- у року 

- по истеку рока -         -  

 

- 

 

- 

 3. Број нерешених предмета: 

- рок није истекао 

- рок истекао 3 -  

 

 

 

69 

 

 

 

50 

 

 

 

Мање  27,5 5% 

 - -  

9 3 Мање 66,7 % 

5 5 - 

273 499 Више  82,8 % 

4. Од укупног броја решених предмета, 

односно донетих решења, поједина су се 

односила на: 

- промену личног имена 

- накнадни упис у КД 

- накнадни упис у МКР 
- накнади упис у МКУ 

- исправке грешака у МК и КД 

- закључење брака преко пуномоћ. 
- -  

5. Број поступања по извршеним решењима 

Центар за социјални рад 

 

- 

 

- 

 

6. Број обустављених поступака - -  

7. Број одбачених захтева - -  

8. Број одбијених захтева - -  

9. Број изјављених жалби на решење - -  

10.  Остали послови - -  

УКУПНО 1071 1671 више 56,02 % 

 

 

3. СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 

Ред. 

бр. 

  

2008.год. 

 

2009.год. 

Повећање/смањење 

обима посла у 2009.г. у 

односу на 2008.год 

1. Састављено пуномоћја и изјава 397 380 Мање 4,3 % 

2. Састављено тужби 209 222             Више 6,2 % 

3. Састављено уговора 263 225            Мање 14,4 % 

4. Састављено жалби 135 128 Мање 5,2 % 

5. Састав.пригов.и предлога за извршење 123 106            Мање  13,8 %  

6. Дато усмених правних савета преко 500 1200            Више  140 %  

7. Написано других иницијалних аката у 

поступку пред судовима 

 

128 

 

223 

 

           Више  74,2 % 

УКУПНО 1755 1671 више 41,53 % 
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4. МАТИЧНА СЛУЖБА 

 

Ред

. 

бр. 

  

2008.год. 

 

2009.год. 

Повећање/смањење 

обима посла у 2009.г. 

у односу на 2008.год. 

1. Упис у:  - МКР 

  - МКВ 

  - МКУ 

                              -КД                                                            

1.570 

286 

763 

1.691 

281 

827 

3 

Више 7,7  % 

Мање 1,7 % 

Више 8,4 % 

 

 

2. Обрађено и достављено статистичких листића 

  - ДЕМ – 1 рођених 

  - ДЕМ – 2 умрлих 

  - ДЕМ – 3 венчаних 

  - ДЕМ – 4 преглед уписа 

 

1.570 

763 

286 

- 

 

1.691 

827 

281 

12 

 

Више 7,7  % 

Више 8,4 % 

Мање 1,7 % 

 

3. Састављено записника о венчању 241 239 Мање 0,8 % 

4. Састављено записника о признавању очинства 

и 

уписано признање очинства у МКР 

197 225 Више 14,2 % 

5. Накнадни упис држављанства по основу 

решења 

710 585 Мање 17,6% 

6. Достављено извештаја о склопљеном браку за 

оба брачна друга по месту решења 

230 152 Мање 33,9 % 

7. Унете забелешке у МКР за обра брачна друга 

по 

месту закључења брака (Лозница) 

 

270 

 

310 

 

Више 14,8 % 

8. Састављено и суду достављено смртовница 190 188 Мање 1,05 % 

9. Састављено записн.о одређивању имена 

новорођене деце 

1.142 1.101 Мање 3,6 % 

10. Унето забелешки о закључењу брака, смрти,  

промене имена и презимена у МКР 

 

2.350 

 

  4.766 

 

           Више 102,8 % 

11. Унето у МКР  ЈМБГ 1.150 1.101 Мање 4,3 % 

12. Урађено и достав.извештаја о смрти 

надлежним органима 

3.000 3.750 Више  25 % 

13. Достављено извештаја ОУП Лозница за 

дупликате МК 

рођених, венчаних, умрлих за 2009. годину 

 

2.619 

 

    5.867 

 

           Више 124 %  

14. Извршен унос основ.подат.- МКР-МКВ-МКЗ-

КД укупно                

3.045 2.799 Мање 8,07 % 

  - Накнадних забелешки у матичним књигама       2.350 7.072 Више 200,9 % 

УКУПНО 22732 33768 више 48,54 % 
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5. ПОСЛОВИ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ 

 

Ред. 

бр. 

  

2008.год. 

 

2009.год. 

Повећање/смањење 

обима посла у 

2009.г. у односу на 

2008.год. 

1. Издато извода из:  - МКР  

    - МКВ  

    - МКУ  

36.007 

2.565 

1.315 

       42.262 

        1.322   

         2.383 

Више 17,4 % 

         Мање  48,5 % 

          Више 81,2 % 

2. Издато иностраних 

извода из:   - МКР  

    - МКВ  

    - МКУ  

 

           749 

122 

38 

 

           720 

120 

44 

 

Мање 3,9 % 

Мање  1,6 % 

Више 15,8 % 

3. Издато уверења о држављанству        12.657 18.856 Више 49 % 

4. Уверења о слободном брачном стању 137 123 Мање 10,2 % 

5. Издато извода из МКР ради 

одређив.ЈМБГ 

1.148 1.101 Мање 4,09 % 

6. Спискови за I разред О.Ш. за школа за  школа За 6 школа 

7. Спискови регрута за 1992. годину за.годиш. за .годиш. За 1992 годиште 

8. Остали послови    

9. Отпремљено поште путем писама  780 - 

УКУПНО 54738 67711 више 23,70 % 

Ред. 

бр. 
  

2008.год. 

 

2009.год. 
Повећање/смањење 

обима посла у 

2009.г. у односу на 

2008.год. 

1. Издато нових радних књижица 1.631 1.533 Мање 6 % 

2. Уписано школ.спреме у радне књижице 830 872 Више 5,06 % 

3. Промена презиме. у радним књижицама 2.011 1.620 Мање 19,4 % 

4. Примљено захтева физич.и правн.лица  20.467 22.148 Више 8,2% 

5. Овера преписа и изјава 23.023 18.000 Мање 21,8 % 

6. Обрађено и издато уверења за студентски дом 480 427 Мање 9,1% 

7. Издато уверења о издржав.члан.пород. 

лицима на приврем.раду у иностранству 

54 53 Мање 1,8 % 

8. Исправке у радним књижицама - 15 - 

УКУПНО 48496 44668 мање 7,89 % 

 

БИРАЧКИ СПИСАК 

 

Ред.б

рој 

 2008.год. 2009.г. Повећање/смањење обима 

посла у 2010.г. у односу на 

2009.г. 

1. Донето решења о упису и 

брисању из бирачког 

списка (укупно) 

7924 5397 Мање 31,9   % 

2. Извршено провера,промена 

и исправки 
52000 21000 Мање 60  % 

3. Прослеђено поште 4500 2950 Мање 34,5% 
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4. Уложено повратница 2600 1700 Мање 34,6% 

5. Потврде на захтев странке 152 51 Мање 66% 

УКУПНО 67176 31098 мање 53,70 % 

 
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

Ред. 

бр. 

  

2008.год. 

 

2009.год. 

Повећање/смањење 

обима посла у 2009.г. 

у односу на 2008.год. 

1. Овера потписа, рукописа и преписа 24.846 14.655 Мање 41 % 

2. Упис у матичну књигу:   - рођених                                        

                                    - венчани 

                                    - умрлих 

1.483 1.136 

401 

431 

Укупно :1.968 

 

 

          Више 32,7 % 

3. Достављено извештаја о: - рођењу 

                               - венчању                                                             
                               - смрти  

2.698 1.191 

662 
1.199 

Укупно : 3.052 

 

 
Више  13,1 % 

4. Састављено запис.о признању очинства 92 99 Више 7,6 % 

5. Састављање записника о венчању 257 239 Мање  8,2 % 

6. Уношење промена у матичне књиге 3.837 4.061 Више 5,9 % 

7. Накнадни упис држављанства 657 792 Више 20,5 % 

8. Издавање уверења о држављанству 8.121 11.045 Више 36 % 

9. Издавање уверења по ЗУП-у:  - члан 161                                                                           
                                                    - члан 162 

946 845 Мање 10,7 % 

10. Састављање смртовнице и достав.суду 450 462 Мање 2,7 % 

11. Састављање записн.о одређ.имена новорођен. 

детету 

398 389 Мање 2,2 % 

12. Издавање уверења о здравственом стању 

животиња 

- - - 

13. Издато извода из:                    - МКР 

                                     - МКВ 

                                     - МКУ 

10.816 8.784 

5.050 

1.085 

Укупно : 
14.919 

 

 

Више 38 % 

14. Издавање извода намењ.употреби у  
иностранству 

566 535 Мање 5,5 % 

15. Уношење промена у бирачки списак 
    - уписано 

    - брисано 

4.863 2.058 
1.805 

- 

УКУПНО 60030 56924 мање 5,17 % 
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6. ОДСЕК МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Одсек за месне заједнице као унутрашња организациона јединица  Одељења за општу управу формиран је 

у марту 2009.године усвајањем Правилника о унутрашњем организацији и систематизацији радних места, а у 

циљу обављања стручних,рачуноводствених,књиговоствених и административних послова за потребе месних 

заједница као и пружања стручне помоћи у вези са функционисањем месних заједница. 
У извештајном периоду Одсек за МЗ поред редовних је имао и низ дугих активности као што су: израда и 

усвајање завршних рачуна за 2008.годину,извештаја о раду месних заједница за прошлу годину,финансиских 

планова рада месних заједница за 2009.годину.Завршни рачуни су предати Управи за трзор у законском року. 

Одсек за МЗ помаже председницима МЗ у стручном раду при отварању жиро рачуна, депоновања потписа 

у Управи за јавна плаћања, трошењу ненаменских средстасва из буџета.У Одсеку се свакодневно води евиденција 

прилива и утрошка средстава, обавњају се материјално-финансијским и књиговодственим послови за све 

МЗ,врше се месечна слагања, Градске управе и МЗ са јавним предузећима, пружа се стручна помоћ око израде 

финансијских планова и програма рада, затим састављају ППП образцем и пореске пријаве.Грдска управа као 

директни корисник је у предходној 2009.године вршила искључиво трансверна плаћања за своје индиректе 
кориснике  МЗ и то у укупном износу од 15.268.542,78 динара.Од укупно 56 МЗ у 2009 години вршена су 

трансферна плаћања за 53 МЗ,што је у односу на предходну годину више за 9 месних заједница. 

Такође,у извештајном периоду одржани су избори за чланове Савета МЗ и досада је од укупно 56 МЗ 
конституисан 53 Савета МЗ. Са новоизабраним предесдницима Савета МЗ одржани су састанци на којим су им 

предочене обавезе доношења нормативних аката ( Статута, Програма рада и финасиског плана, Пословника о 

раду идр.) и обавеза придржавања истих.Одсек за МЗ води досијее за сваку МЗ где се достављају све одлуке чиме 

је омогућено праћење рада МЗ уз пружање правних помоћи како би одлике савета биле у складу са Статутом 

Града Лозница, Одлука о МЗ и другим прописима везаним за МЗ. 

У том циљу урађен је предлог Статута МЗ који је усвојен у свим МЗ у којима је конституисан Савет МЗ. 

Такође,урађен је предлог Пословника о раду Мз којим је регулисан поступак сазивања и одлућивања на 

седници Савета МЗ што ће олакшати рад савета МЗ. 

Председници МЗ се свакодневно обраћају за стручну консултацију и помоћ при формулисању поднесака, 
иницијативних аката, тумачења прописа,писања уговора и др. И досада је успостављена адекватна сарадња, а све 

у циљу унапређења и праћења МЗ. 

 

 

            IV   ИЗВРШИОЦИ У ОДЕЉЕЊУ 

 
        У оквиру овог Одељења напред наведене послове обављало је 51 извршилаца (од тога је 47 на неодређено 

време, 5 на извршиоца радило на одређено време и 1 на уговор о делу).  

 

 

 

V   ЗАКЉУЧНИ ДЕО 

 

      Полазећи од изнетих података о активностима у раду Одељења за општу управу и поред објективних 

тешкоћа може се констатовати да је ово Одељење у извештајном периоду извршило све послове и задатке у 

оквиру своје надлежности. 
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III   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
 

 

 
 Полазећи од законских прописа и градских аката којима је регулисан делокруг рада Одељења за привреду 

у 2009. години обављани су послови који се углавном односе на:  

 * вршење послова Градске управе који се односе на индустрију, рударство, енергетику, електропривреду, 
снабдевање, трговину, грађевинарство, саобраћај и везе, туризам и угоститељство, пољопривреду, ветеринарство, 

шумарство, лов, риболов, водопривреду, противградну заштиту, здравство и техничке услуге;   

 * комасацију земљишта и уређење речних токова;  

 * поверене послове за издавање одобрења за самостално обављање привредних и друштвених делатности 

и других послова личним радом односно личним радом и средствима у својини грађана;  

 *праћење стања и проблема у јавним предузећима и установама као и предлагање начина за решавање 

истих;  

 * припремање нацрта, прописа и других аката из области привреде и привредног развоја које доноси 

Скупштина града;  

 * обављање послова у вези са проценом штета од елементарних непогода, сачињавања извештаја и 
сводних биланса о висини штета насталих услед ових непогода;  

 * праћење и анализирање кретања цена, дејства мера економске политике у области цена као и сповођење 

закона и осталих прописа којима се утврђују односи у области цена;  

 * праћење, контролу и анализирање кретања зарада у јавним предузећима, у складу са Законом о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса;  

 * организацију и спровођење статистичког истраживања, прикупљања података о раду и анализирање 

статистичких података, израда одређених информација и других материјала од интереса за град.  

   

 

Активности на остваривању функције из делокруга рада Одељења 
 

- Послови привреде и развојног планирања 

 

 

 * На основу извештаја о пословању, достављених од стране јавних предузећа и установа, урађене су 

Информације о пословању јавних предузећа, установа и организација града Лознице, и то за периоде: I-XII 2008. 

год. и I-III 2009. год., а Одељење за привреду је, на основу Закључка Градског већа бр. 06-8/09-II, утврдило 

''Допуњену јединствену методологију за израду извештаја о раду и финансијском пословању''  - обавезујућу за 

јавна предузећа и установе при састављању извештаја. На основу овако састављених извештаја, урађене су 

Информација о пословању јавних предузећа, установа и организација града Лознице за период I-VI 2009. године и 
Информација о пословању јавних предузећа, установа и организација града Лознице за период I-IX 2009. године.  

 * Урађено је Упутство за израду програма пословања јавних предузећа и установа за 2009. годину - у 

потпуности усклађено са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл. 
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05) - у даљем тексту: Закон, Економском политиком Владе 

Републике Србије, те са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима 

(''Сл. гласник РС'', бр. 5/06) и Уредбом о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из 

буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на 

зараде и пореза на добит предузећа аурономној покрајини (''Сл. гласник РС'', бр. 6/06) - у даљем тексту: 

Уредбе. 

 * Сви програми пословања јавних предузећа и установа усаглашени су са Законом, Уредбама и 

Одлуком о буџету града Лознице за 2009. годину и исти су достављени Градском већу на разматрање и 

упућивање на усвајање Скупштини града Лознице. 

 * Програми пословања јавних предузећа, на које је сагласност дала Скупштина града Лознице, су, у 

складу са Законом, достављени: 

   - Министарству финансија, 
               - Министарству трговине и услуга, 

               - Министарству за рад и социјалну политику и  

               - Министарству за државну управу и локалну самоуправу. 
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 * Уз програме пословања, поменутим министарствима су достављени и  прописани Образац 2 - 

Реализација трошкова зарада и других примања у 2008. години у јавним предузећима и Образац 3 - План 

трошкова зарада и других примања у 2009. години у јавним предузећима. 

 

 * У мају 2009. године, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике 

Србије за 2009. годину (''Сл. Гласник РС'', бр. 31/09), приступило се изради измена и допуна програма пословања 

јавних предузећа за 2009. годину, са акцентом на смањењу трошкова пословања. Касније се одустало од измена и 

допуна програма пословања јавних предузећа у том периоду, да би се они поново актуелизовали у августу и 

септембру текуће године. С тим у вези, вршена је провера усклађености измена и допуна програма пословања 

јавних предузећа за 2009. годину са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 

2009. годину, Владином Политиком пројектованог раста цена и зарада за 2009. годину и Предлогом Одлуке 

о изменама и допунама Одлуке о буџету града Лознице за 2009. годину. Сви предлози измена и допуна 

програма пословања јавних предузећа усаглашени су са поменутим актима и исти су достављени Градском већу 

на разматрање и упућивање на усвајање Скупштини града Лознице. 

 * Током 2009. годинe вршена је перманентна контрола исплата зарада и других примања у јавним 

предузећима, кроз контролу образаца ЗИП и ППОД, а о томе су редовно обавештавани Министарство финансија 

и Министарство за рад и социјалну политику, достављањем Извештаја о исплаћеним зарадама и другим 
примањима - Образац 1 - за свако јавно предузеће посебно, и то крајем месеца за исплате извршене у претходном 

месецу. Ови извештаји добијају на значају имајући у виду ограничење повећања поменутих трошкова јавних 

предузећа, под претњом обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне 

самоуправе (''Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике 

Србије јединици локалне самоуправе, ...'' - ''Сл. гласник РС'', бр. 6/06). 

 * Значајну активност у извештајном периоду представљала је и контрола цена производа и услуга , као и 

промене тих цена. По том основу урађена су мишљења по захтеву јавних предузећа за промену тада важећих цена 

- у складу са Економском политиком Владе Републике Србије за 2009. годину, Уредбом о поступку 

привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне 
самоуправе, ... - (''Сл. гласник РС'', бр. 6/06) и програмима пословања тих предузећа. О ценама производа и 

услуга јавних предузећа и њиховим променама редовно су обавештавани Министарство трговине и услуга и 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу - путем достављања Обрасца 4 - Кретање цена 
производа и услуга за свако јавно предузеће, сваког месеца за претходне месеце исте године. 

 * Од почетка 2009. године урађене су анализе и дата мишљења по захтевима јавних предузећа за 

повећање цена комуналних производа и услуга, и то по захтевима: ЈП ''Водовод и канализација'', ЈКП ''Топлана – 
Лозница'', КЈП ''Наш дом'', ЈСП ''Лозница'', ''Андрић комерц'' ДОО, ''Белегија превоз'' ДОО и СП ''Ласта'' АД. 

Одељење за привреду је, такође, дало мишљење о додатном повећању цена услуга водоснабдевања и одвођења 

отпадних вода од 40% - према студији консултантске куће ''Setec'' и направило процену могућег утицаја промене 

цена ових услуга на приходе ЈП ''Водовод и канализација''. 

 * Током извештајног периода редовно су  достављана мишљења Одељења за привреду по захтевима 

јавних предузећа за капиталне и текуће субвенције, и то Одељењу за финансије и друштвене делатности и 

Градском већу. 

 * Континуирано су праћени статистички подаци које објављује Републички завод за статистику и 

заинтересованим странама су пружане информације о тим подацима. 

 

 * Припремане су информације, мишљења, предлози решења, упитници и сл. из делокруга рада Одељења, 

а за потребе министарстава Владе Републике Србије, Градског већа, јавних предузећа и установа, Привредне 

коморе Србије и других заинтересованих институција. 

 * Одржавана је континуирана комуникација са јавним предузећима и установама, с једне стране, и са 

надлежним министарствима (Министарство финансија, Министарство трговине и услуга, Министарство за рад и 

социјалну политику и Министарство за државну управу и локалну самоуправу), с друге стране, са акцентом на 
изради и праћењу реализације програма пословања јавних предузећа. При томе, најинтензивнија сарадња 

остваривана је са Министарством финансија - Управа за трезор. Такође, потребно је нагласити и изузетно 

интензивну двострану сарадњу са Републичким заводом за статистику – Одељење РЗС у Шапцу. 

 *  У вези са дописом Министарства за државну управу и локалну самоуправу бр. 130-46-00-00009/2009-

09, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 бр.    954-4297/2009, Одељење за привреду је доставило 

Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије податке о непокретним и покретним стварима у државној 
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својини (обрасци НЕП, ОСН, ЗОС-1, ЗОС-2) за Град Лозницу – Градска управа, јавна предузећа и установе града 

Лознице. 

 * Урађено је Упутство за израду програма пословања јавних предузећа и установа за 2010. годину, које 

је, уз захтев за доставаљање програма пословања за 2010. годину, прослеђено јавним предузећима и установама 

града Лознице. До краја 2009. године почело је усаглашавање достављених програма са релевантним прописима 

и економском политиком Владе Републике Србије.  

 * Крајем 2009. године, упоредо са усаглашавањем програма пословања, почело се са израдама стручних 

мишљења и анализа, као и са припремама информација о различитим аспектима пословања јавних предузећа чији 

је оснивач Скупштина града Лознице – у складу са Закључком Градског већа бр. 06-20-5/09-II од 16. 12. 2009. 

године. Овим Закључком, Одељење за привреду се обавезује да, поред постојећих активности на пословима 

праћења и контроле пословања јавних предузећа, обавља и стручно-консултантске послове и послове детаљне 

контроле пословања јавних предузећа. 

 

- Мала привреда  

 

  У периоду од 01. 01. 2009. године до 31. 12. 2009. године  урађено је следеће: 

 

* извршена је обрада   249  захтева за упис радњи у регистар, 
* извршена је обрада   442 захтева о промени у вези са радњом, 

* извршена је обрада   317  захтева за брисање радњи из регистра, 

* извршена је обрада 176 захтева за добијање извода из регистра, 

* извршена је обрада 9 захтева за превођење радњи у регистар радњи, 

* извршена је обрада 13 захтева за издавање дупликата решења од стране Агенције, 

* издато је 64 уверења о вођењу занатских радњи, 24 уверења о вођењу угоститељских,  41 уверење о 

вођењу аутопревозничких и 38 уверења о вођењу  трговинских радњи, 

*  урађено  је   19 решења о давању  сагласности за продужење радног времена   угоститељских објеката, 

* урађено  је 16 решења  о категоризацији објеката за  смештај туриста у домаћој   радиности, 
* достављен је извештај Пореској управи о радњама  које нису у евиденцији АПР а воде  се у Регистру 

пореских обвезника  (укупно  804 предузетника). 

             * свакодневно је  достављано Агенцији за привредне регистре следеће:  дневна спецификација  
примљених захтева за обраду,  збирна месечна спецификација  и месечна  фактура  укупно   примљених и 

обрачунатих захтева.  

 
Сви  предмети су архивирани.  

 

- Саобраћај  

 

 

  У области саобраћаја издато је 42 решења и то:  

 

- 3 решења измена решења за ауто-такси дозволе за обављања делатности ауто-такси превоза на 

територији града Лозница (уношење промена); 

 - 6 решења из области техничког регулисања саобраћаја;  

 - 4  решење о изузимању од забране заустављања и паркирања возила; 

 - 29 решења о регистрацији редова вожње. 

 

 Издато је 2 одобрења за улазак возила у пешачку зону (улицу Јована Цвијића). 

 

 Урађен је Предлог Стратегије побољшања саобраћаја у граду Лозница, који  је и упућен Градском већу 
града Лозница на разматрање. 

 У оквиру Предлога Стратегије побољшања саобраћаја у граду Лозница урађени су предлози за решавање 

проблема у динамичком саобраћају, стационарном саобраћају, градско-приградском превозу, ауто-такси превозу, 
као и у области безбедности саобраћаја, али и предлози у функцији развијање алтернативних видова превоза, 

конкретно бициклистичког саобраћаја.  

Предлог Стратегије побољшања саобраћаја у граду Лозница је свеобухватни документ из области 
саобраћаја који подразумева да се у наредних неколико година, кроз инфраструктурне радове и организационе 

активности, унапреди квалитет саобраћаја на територији града уопште, што би на крају за последицу имало 
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квалитетнији живот грађана Лознице, односно смањење саобраћајних гужви, буке, загађености ваздуха али и 

повећање безбедности свих учесника у саобраћају. 

 Припремљен је предлог организације превоза путника у градско-приградском превозу путника на 

територији града Лозница. 

 Припремљена је конкурсна документација за поверавање градског и приградског превоза путника на 

територији града Лозница. 
 Расписан је Јавни позив за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског 

превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лозница. 

 Завршен је и рад Комисије за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у 

градско-приградском саобраћају на територији града Лозница, која је у поступку избора најповољнијег понуђача 

предложила конзорцијум превозника СП ''Ласта'' АД из Београда, ''Белегија превоз'' ДОО из Ступнице и ''Андрић 

Комерц'' из Лознице. 

 

 Припремљен је: 

- Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима; 
- Предлог Одлуке о некатегорисаним путевима; 

- Предлог Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лозница;  

- Усаглашен је текст Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског 
превоза путника на територији града Лозница са Статутом града Лозница; 

- Усаглашен је текст Одлуке о измени постојећег режима саобраћаја са Статутом града Лозница; 

- Започета је израда предлога Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Представници Одељења за привреду учествовали су у раду Градског већа града Лозница и Скупштине 

града Лозница као известиоци, а поводом разматрања следећих Одлука које су биле на дневном реду истих: 

- Одлуке о јавним паркиралиштима; 

- Одлуке о некатегорисаним путевима; 

- Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на 
територији града Лозница; 

- Одлуке о измени постојећег режима саобраћаја; 

- Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лозница. 
 

Треба напоменути да су све претходно наведене Одлуке усвојене како од стране Градског већа града 

Лозница, тако и од стране Скупштине града Лозница. 
 

- Пољопривреда, водопривреда, шумарство и ветеринарство 

 

У  области пољопривреде и водопривреде примљено је  укупно 59 захтева од чега је 54 решено а 5 је у 

поступку решавања . 

 

 У току решавања наведених предмета  из области водопривреде  одржано је 6 усмених расправа.  

          Издатa су 3 уверења о бављењу пољопривредном производњом и 72 потврде за ослобађање плаћања 

доприноса за осигурање пољопривредника. 

           У току 2009. године пружена је помоћ при регистрацији за 266 пољопривредних газдинстава и 

пререгистрацији за 5335  пољопривредних газдинстава, тако да је укупан број  регистрованих 

пољопривредних газдинстава до сада на подручју града Лознице 5601.  

 

           Комисија за утврђивање и процену штете настале услед елементарних непогода (клизиште, поплава, 

град, пожари,  др.)  примила је 1388 захтева за процену штете, 118 захтева за надокнаду штете настале уједом 

паса луталица као и 70 захтева за надокнаду штете настале на домаћим животињама  услед напада паса луталица. 
По поднетим захтевима Комисија је на терену утврдила и проценила насталу штету и сачинила записнике и 

припремила предлоге решења за Градско веће. Упућен је захтев Влади Републике Србије за добијање новчаних 

средстава за санацију штете настале услед елементарне непогоде-града од 08.07 2009.године.    
 

 У периоду од 06.01.2009. године до 31.12.2009.године , у прихватилишту за псе луталице  је збринуто и 

медицински обрађено 389 пса луталице .  
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        За Градско веће урађен је предлог Одлуке и Решења, као и Споразум за исплату накнада за изгубљен 

принос на заузетом земљишту услед регулације река и извршена исплата за 2009. год. у износу од 292.746,24 

динара. 

 

          Извршена је обука стрелаца за противградну заштиту, донета Одлука и исплаћена накнада 

стрелцима за противградну заштиту за рад у 2009. години у износу од 794.640,00 дин. 
 

 Извршена је систематска дератизација на подручју града Лозница, којом су обухваћене све  месне 

заједнице (вредност радова 1.984.742,40 дин.).  

             Извршена је дезинсекција-прскање комараца (вредност радова 2.940.000,00 дин.) и третирање ларви 

комараца (финансирано од стране Министарства за животну средину и просторно планирање) за које је 

Одељење за привреду извршило све припремне радове, благовремено обавештавало грађане о току акција и 

извршило контролу извршених радова након изведених акција.   

 Комисија за комасацију је у току 2009. године припремила и предала предмете учесника комасације за КО 

Липнички Шор и КО Козјак Служби за  катастар   непокретности Лозница  која је извршила излагање   у КО 
Липнички Шор а у току је излагање у КО Козјак.  

  Грађани су редовно путем медија и лично у просторијама Одељења за привреду обавештавани о свим 

изменама и допунама  закона и  уредби везаних за област пољопривреде, водопривреде и шумарства и  при томе 
им је пружана помоћ у циљу добијања, односно остваривања права на субвенције, премије, подстицајна средства 

и др.  која су предвиђена  законом.  

 

Дана 06.04.2009. године Скупштина града Лозница донела је Решење о образовању Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.  
 

У оквиру послова везаних за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, у сарадњи са 

републичким пољопривредним инспекторима урађен је записник и вансудско поравнање са ПД ''Гучево'' Лозница 

за производне 2007/08. и 2008/09. годину.  
 

  Од јануара до априла  2009. године обављани су текући послови око регистрације пољопривредних 

газдинстава:  
- попуњавање образаца је вршено директно у Одељењу лицима која су  обнављала  регистрацију 

пољопривредних газдинстава. Због избегавања дугог чекања странака при попуњавању података, као и 

несносних гужви, помоћ у овом послу су нам пружили и радници у месним канцеларијама који су такође 
попуњавали обрасце; 

- попуњавање формулара за регистрацију нових пољопривредних газдинстава; 

- попуњавање формулара за све уредбе донете од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде; 

- пружање информација носиоцима пољопривредних газдинстава, а све то у сарадњи са Управом за трезор 

– филијала Лозница и Министарством за пољопривреду, шумарство и водопривреду. 

 

Поред текућих обавеза обављани су и послови у вези са  Фондом за развој пољопривреде, тј. израда 

свих докумената потребних за његово оснивање (урађен је Програм рада Фонда за развој пољопривреде, 

Статут Фонда и сви пропратни акти, као и велики број радних материјала). Решењем је именована Комисија 

града Лознице за израду базе података – евиденцију пољопривредних домаћинстава на територији града Лознице. 

Активно се учествовало у раду Комисије и на основу прикупљених информација израђена је комплетна база 

података (табеларни приказ регистрованих пољопривредних газдинстава са различитих делова територије града – 

по узорку, са именима и презименима, местом, врстом пољопривредне производње, адресом и контакт 

телефоном). 

Један од поверених послова био је и пружање свих административно – техничких услуга за формирање 
Удружења на територији града Лознице. У току ове године формирано  је ''Лозничко удружење произвођача воћа 

– Лозница''', при чему  је ово Одељење учествовало у свим пословима формирања тог Удружења, почев од 

писања свог полазног материјала за оснивачку скупштину Удружења, писању Одлуке о оснивању, изради 
Статута, Програма рада Удружења, до прибављања комплетне документације за регистрацију Удружења која је 

прослеђена Министарству за државну управу и локалну самоуправу где је и регистровано. Решењем број: 130-

024-00-01203/2009-07 од 08.09.2009. године Министарство за државну  управу и локалну самоуправу је  
Удружење уписало у Регистар удружења друштвених организација и политичких организација.  

Поред свих горе наведених послова, координирано је и у пословима везаним за натуралну размену 

Републичке дирекције за робне резерве (писана саопштења средствима јавног информисања, пружане све врста 
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информација заинтересованим суграђанима, даване изјаве за локалне медије...). Републичка дирекција за робне 

резерве је у првом наврату понудила натуралну размену ђубрива за меркантилну пшеницу, а дана 18.09.2009. 

године и натуралну размену семенске пшенице за меркантилну пшеницу рода 2009. године. Акција је још у току. 

 

* 

*   * 
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IV  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ        
 

 

Увод 

У складу са Одлуком о Градској управи града Лозница Одељење за финансије и друштвене делатности 

обавља послове који се односе на:  

а. Послове финансијске службе за органе Града: Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, 

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 рачуноводствене послове директних корисника буџетских средстава који се односе 

на учешћа у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу 

новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског 

коришћeња 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 

пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских 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 инвалида рата, 

- накнаде борачко-инвалидских права, 

- социјална заштита и социјална политика, 

- социјалне и примарне здравствене заштите, 
- послови у вези статуса избеглих и прогнаних лица 

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 и стручни послови спровођења јавних набавки за потребе органа Града и послови 
који се односе на финансијско пословање месних заједница (комплетирање, ликвидирање, котирање и књижење 

документације) и друге  књиговодствено финансијске послове  за потребе месних заједница у складу са Законом 

и Статутом. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града 

Лознице уређено је да су у Одељењу за финансије и друштвене делатности послови и задаци обављају у оквиру 

следећих организационих јединица:  

- Одсек за јавне набавке,  

- Финансијска служба Градске управе 

- Служба трезора Градске управе 

- Одсек за дечју, социјалну и примарну, здравствену заштиту, 
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- Одсек за друштвене делатности и омладину. 

I. ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И СЛУЖБА ТРЕЗОРА 

Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад 

финансијске службе директног корисника буџетских средстава уређен је део послова и задатака који се 

обављају у одсеку за буџет и трезор: 

1. припрема и израда предлога финансијског плана, 

2. расподела средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених 

апропријација, 

3. припрема и комплетирање документације за извршење финансијског плана, 

4. извршење задатака који се односе на управљање имовином државе за коју је одговоран директни 
корисник, 

5. вођење пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора и  

6. састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја, као и други финансијско-
материјални послови. 

Наведени послови обављају се за Градску управу, органе Града (Скупштину и Градоначелника) и Јавно 

правобранилаштво. 

У Одсеку за послове буџета и трезора обављају се следећи послови трезора општине: 

1. финансијско планирање,  

2. управљање средствима на консолидованом рачуну трезора Града на који се уплаћују примања и са 
којег се  врши плаћање из буџета, 

3. управљање дугом, 

4. буџетско рачуноводство  и извештавање, 
5. контрола расхода,  

6. праћење кретања масе зарада у јавним предузећима на нивоу трезора и достављање извештаја 

Министарству. 

У току 2009.године рад Одсека за послове буџета и трезора заснивао се на Одлуци о буџету Града 

Лознице за 2009. годину (Службени лист Града Лознице број 21/08 и 7/09). 

Управи за трезор уредно су достављани месечни извештаји о оствареним приходима и примањима, 

извршеним расходима и издацима буџета Града Лозница  и трансферним средствима која су пренета јавним 

предузећима, као и извештаји о инвестирању новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалне 

власти. 

Министарству финансија су месечно у роковима достављани подаци о извршеним расходима за плате 

органа и организација локалне власти, установама у области јавних служби, у месним заједницама, у јавним 

предузећима, дирекцијама и фондовима основаним од стране локалне власти који се финансирају из јавних 

прихода  чија је намена утврђена посебним законом и осталим индиректним корисницима буџета. 
У складу са Правилником о садржају  и начину финансијског извештавања  о планираним и оствареним 

примањима и издацима јединица локалне самоуправе, Министарству финансија на прописаним обрасцима 

урађени су извештаји о: 

- оствареним  приходима и примањима, извршеним расходима и издацима за 2008. годину,  

- план остварења прихода и примања и извршења расхода и издатака  за 2009. годину  и  

- оствареним приходима и примањима, извршеним расходима и издацима  за период 01.01.- 30.06.2009. 

године  и 01.01-30.09.2009.године. 

Урађен је Нацрт Одлуке о неангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна  буџета  града Лозница за 

2009.годину. 

У 2009.години урађен је Нацрт Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Лозница за 2008. годину која 

је усвојена  на седници Скупштине града Лозница   одржаној дана 30.06.2009.године (Службени лист Града 

бр.6/2009). 
Припремљен је и Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету (ребалансу буџета) Града 

Лозница за 2009. годину која је усвојена на седници Скупштине  града Лозница  одржаној дана 23.09.2008. године 

(Службени лист Града бр.7/09). У оквиру одлуке садржан је и Извештај о извршењу буџета у периоду 1. јануар- 
30. јун 2009. године. 
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Републичком Заводу за послове статистике достављен је комплексан годишњи извештај  за кориснике 

буџетских средстава за 2008. годину– образац КГИ-03 као и сви други прописани извештаји.  

   

У складу са календаром буџета локалне власти, који је прописан Законом о буџетском систему, по 

објављивању Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. 

и 2011. годину, у одсеку је издато и корисницима достављено Упутство за припрему нацрта буџета града за 2010. 
годину. На основу наведеног упутства корисници градског буџета су израдили и одсеку доставили су предлоге 

својих финансијских планова. 

По објављивању Ревидираног меморандума, припремљен је нацрт Одлуке о буџету града Лозница за 

2010. годину коју је Скупштина града усвојила 21. децембра 2009. године. Одлуке које се односе на буџет града 

достављене су Министарству финансија и Управи за трезор. 

По ступању на снагу Одлуке о буџету извршен је распоред средстава корисницима у оквиру одобрених 

апропријација. Буџетским корисницима достављено је обавештење о усвојеним финансијским плановима и 

одобреним апропријацијама за 2009. годину. 

У овом одсеку током 2009.године  континуирано је вршен пријем, контрола и евидентирање захтева за 
плаћање и трансфер средстава испостављених од корисника буџета града. 

Вршена је стална суштинска и рачунска контрола захтева за плаћање са пратећом документацијом, као и 

контрола  захтева за трансфер средстава. 
Свакодневно су састављани извештаји о променама и стању средстава на консолидованом рачуну трезора 

Града. 

У складу са законом издаци из буџета заснивали су се на књиговодственој документацији.  

У складу са усвојеним процедурама, плаћању и трансферу претходила је интерна контрола захтева са 

задатком провере усклађености са позитивним прописима, финансијским планом и ликвидним могућностима 

буџета. На овај начин обрађено је преко 8.000 захтева корисника буџетских средстава за плаћање и трансфер. 

У буџетском рачуноводству свакодневним евидентирањем извода рачуна за извршење буџета и извода 

консолидованог рачуна трезора вршена је обрада и евидентирање наплаћених прихода буџета. На крају сваког 

месеца, обрачунског периода и буџетске године усаглашаване су евиденције о наплаћеним примањима и 
плаћеним издацима буџета са подацима код Управе за трезор. Истовремено месечно су усаглашавани расходи 

корисника буџета са главном књигом трезора. Управљање ликвидношћу и средствима на консолидованом рачуну 

трезора обезбедило је уредно сервисирање обавеза буџета и истовремен пласман слободних буџетских средстава. 
Одсек за послове буџета и трезора редовно је пратио извршење буџета и информисао надлежни извршни 

орган власти о обиму, динамици и структури наплаћених прихода и плаћених расхода буџета у односу на 

одобрене Одлуком о буџету. 
Успостављен је неформални систем интерне контроле у трезору града Лознице.  

Почетком године инсталиран је потпуно нов информациони систем за управљање финансијама Града 

Лознице. До краја године запослени су у потпуности овладали новим информационим системом, који обезбеђује 

виши ниво контроле над извршавањем буџета. 

Поред напред наведених послова за директне кориснике буџета, у одсеку се воде пословне књиге и 

усклађују са главном књигом трезора и обављају други финансијско материјални послови: 

− Обрачун и исплата плата, накнада и других примања за изабрана и именована лица и за запослене, 

− Обрачун и исплате накнада одборницима Скупштине Града, комисијама и радним телима, 

− Евиденција имовине, 

− Остале помоћне евиденције (благајне готовине, бензинских бонова) 

Пословне књиге воде се у електронском облику, помоћу новог софтвера. 
Од Управе за трезор набављен је софтвер за електронску комуникацију, који се за сада користи само за 

преузимање извода и увид у стање на рачуну извршења буџета. 

Рачуноводствене исправе и пословне књиге чувају се у радним просторијама што доводи до недостатка 
радног простора и потребе обезбеђења додатног простора за архивирање. 

Финансијски извештај 

У складу са надлежностима Финансијска служба градске управе сачинила је и финансијски извештај о 

раду градске управе за 2009. годину. 

Расходи и издаци Градске управе у 2009. години, као директног корисника буџета града износе укупно 

421,290,437 динара (без индиректних корисника и трансфера другом нивоу власти) и имали су следећу структуру: 
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Опис 2008 План Извршење Разлика % 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 90,260,921 90,528,000 85,156,852 -5,371,148 -5.93% 
Социјални доприноси на терет послодавца 16,159,356 15,806,000 15,243,039 -562,961 -3.56% 
Накнаде у натури 145,310 670,000 347,017 -322,983 -48.21% 
Социјална давања запосленима 3,573,867 2,100,000 1,759,370 -340,630 -16.22% 
Накнаде трошкова за запослене 1,767,641 1,802,000 1,600,657 -201,343 -11.17% 
Награде запосленима и остали посебни расходи 15,439,320 28,665,000 26,171,835 -2,493,165 -8.70% 
Стални трошкови 12,385,575 25,575,000 16,051,431 -9,523,569 -37.24% 
Трошкови путовања 1,621,972 1,710,000 1,215,797 -494,203 -28.90% 
Услуге по уговору 12,376,793 20,175,000 15,644,108 -4,530,892 -22.46% 
Специјализоване услуге 3,615,622 21,349,000 8,983,589 -

12,365,411 
-57.92% 

Текуће поправке и одржавање 5,206,127 4,243,000 2,719,757 -1,523,243 -35.90% 
Материјал 6,433,195 8,067,000 7,092,866 -974,134 -12.08% 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 120,406,516 175,451,000 160,586,695 -

14,864,305 
-8.47% 

Субвенције приватним предузећима 4,799,960 6,800,000 5,400,000 -1,400,000 -20.59% 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,780,544 16,350,000 13,412,780 -2,937,220 -17.96% 
Донације невладиним организацијама 32,765,617 36,610,000 30,584,165 -6,025,835 -16.46% 
Порези, обавезне таксе и казне 95,520 500,000 364,494 -135,506 -27.10% 
Новчане казне и пенали по решењу судова  6,900,000 6,899,075 -925 -0.01% 
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед 

 9,025,000 8,023,954 -1,001,046 -11.09% 

Зграде и грађевински објекти  1,000,000 941,732 -58,268 -5.83% 
Машине и опрема 7,434,476 6,006,000 3,091,217 -2,914,783 -48.53% 
Набавка домаће финансијске имовине   10,000,000 10,000,000 0 0.00% 

Укупно 343,268,332 489,332,000 421,290,430 -
68,041,570 

-13.90% 

 
Расходи за запослене у износу од 100,399,891 динара обухватају 12 месечних исплата у току 2009. године 

са порезима и доприносима, као и плате исплаћене по основу ангажовања шест запослених на јавним радовима у 

периоду од шест месеци. 
Накнаде у натури у износу од 347.017,04 динара и накнаде трошкова за запослене у износу од 1,600,657 

представљају расходе за долазак на посао и одлазак с посла и новогодишње поклоне деци запослених. 

Социјална давања запосленима извршена су за:  

конто Опис 2008. 2009. Индекс 

   Исплата накнада за време 

одсуствовања с посла на терет 

фондова  

1,789,966 94,568 5.28 

414111 Породиљско боловање  1,248,966 94,568 7.57 

414121 Боловање преко 30 дана  541,000 0 0.00 

414311 Отпремнина приликом одласка у 

пензију  

 132,738  

414312 Отпремнина у случају отпуштања с 

посла  

1,201,379 950,821 79.14 

414314 Помоћ у случају смрти запосленог 

или члана уже породице  

172,800 202,000 116.90 

   Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи 

запосленом  

409,722 379,243 92.56 
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конто Опис 2008. 2009. Индекс 

414411 Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или члана уже породице  

349,722 257,425 73.61 

414419 Остале помоћи запосленим 

радницима  

60,000 121,818 203.03 

 

Структура сталних трошкова је следећа: 

Конто Опис 2008. 2009. Индекс 

   Трошкови платног промета и 

банкарских услуга  

1,504,520 1,905,433 126.65 

421111 Трошкови платног промета  1,499,720 1,903,104 126.90 

421121 Трошкови банкарских услуга  4,800 2,329 48.51 

   Енергетске услуге  4,412,799 5,002,799 113.37 

421211 Услуге за електричну енергију  1,556,742 1,780,457 114.37 

421225 Централно грејање  2,856,057 3,222,342 112.82 

   Комуналне услуге  731,963 3,493,651 477.30 

421311 Услуге водовода и канализације  194,692 206,965 106.30 

421321 Дератизација   2,936,851  

421324 Одвоз отпада  302,782 297,439 98.24 

421392 Допринос за коришћење вода  234,489 52,396 22.34 

   Услуге комуникација  5,222,953 4,876,955 93.38 

421411 Телефон, телекс и телефакс  3,566,280 2,915,960 81.76 

421412 Интернет и слично  70,249 0 0.00 

421414 Услуге мобилног телефона  318,481 304,223 95.52 

421421 Пошта  1,267,944 1,656,773 130.67 

   Трошкови осигурања  338,722 552,441 163.10 

421511 Осигурање зграда  97,744 100,271 102.59 

421512 Осигурање возила  153,678 375,445 244.31 

421521 Осигурање запослених у случају 

несреће на раду  

87,300 74,520 85.36 

421522 Здравствено осигурање 

запослених  

 2,205  

   Закуп имовине и опреме  174,618 207,657 118.92 

421619 Закуп осталог простора  174,618 207,657 118.92 

За упоредну анализу од значаја је истаћи да услуге дератизације које значајно учествују у укупном 

износу, у претходном периоду нису евидентиране као стални трошак. 

У односу на планиране, трошкови путовања у посматраном периоду мањи су око 30% а истовремено су за 
четвртину мањи него у претходној (2008. години). 

Опис  2008 2009 Проценат 

Трошкови службених путовања у земљи; 1.576.362 1,066,881 мање 32,32 % 

Трошкови службених путовања у иностранство  97,479  

Трошкови путовања у оквиру редовног рада 45.610 51,437 више 12,77 % 

УКУПНО мање 25,04 % 

 

 



 

423 

Структуру Услуга по уговору чине: 

Конто Опис 2008. 2009. Индекс 

   Административне услуге  1,558,091 4,923,527 316.00 

423111 Услуге превођења  74,340 65,050 87.50 

423191 Остале административне услуге  1,483,751 4,858,477 327.45 

   Компјутерске услуге  512,197 103,764 20.26 

423211 Услуге за израду софтвера  306,966 41,862 13.64 

423221 Услуге одржавања рачунара  188,665 33,472 17.74 

423291 Остале компјутерске услуге  16,566 28,430 171.62 

   Услуге образовања и усавршавања запослених  354,010 435,918 123.14 
423311 Услуге образовања и усавршавања запослених  211,650 10,400 4.91 

423321 Котизација за семинаре  127,360 108,400 85.11 

423323 Котизација за учествовање на сајмовима   290,618  
423391 Издаци за стручне испите  15,000 26,500 176.67 

   Услуге информисања  888,583 2,075,681 233.59 

423411 Услуге штампања билтена  1,180 0 0.00 

423412 Услуге штампања часописа  313,285 242,128 77.29 

423419 Остале услуге штампања  235,645 390,324 165.64 

423421 Услуге информисања јавности   651,311  

423422 Односи са јавношћу  62,780 0 0.00 

423431 Услуге рекламе и пропаганде  16,992 87,977 517.76 

423432 Објављивање тендера и информативних огласа   451,816  

423439 Остале услуге рекламе и пропаганде  258,701 28,308 10.94 
423449 Остале медијске услуге   223,817  

   Стручне услуге  0 1,665,822  

423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија   561,759  

423599 Остале стручне услуге   1,104,063  

   Услуге за домаћинство и угоститељство  99,390 694,515 698.78 

423611 Прање веша  9,568 10,023 104.76 

423621 Угоститељске услуге  89,822 684,492 762.06 

   Репрезентација  742,564 846,345 113.98 

423711 Репрезентација  502,166 435,504 86.73 
423712 Поклони  240,398 410,841 170.90 

   Остале опште услуге  873,244 4,898,537 560.96 

423911 Остале опште услуге  873,244 4,898,537 560.96 

Важно је напоменути да се према финансијском плану Градске управе за 2009. годину сви расходи 

органа града, осим расхода за запослене и расхода који се могу директно везивати за друге органе града, 

евидентирају у оквиру расхода градске управе. Због тога су у извештајниом периоду поједини 

евидентирани расходи вишеструко увећани у односу на претходни период, као: 

- остале административне услуге које су у 2008. години евидентиране на разделу Скупштина 

града у износу од 5 милиона динара; 

- накнаде члановима комисија у 2008. години су на разделу Скупштина износиле 4,3 милиона, 

а у 2009. години 1,7 милиона динара; 

- угоститељске услуге, поклони и остале опште услуге у износу од преко 3 милиона динара; 

Специјализоване услуге извршене су за културне и спортске манифестације, реализацију програма 

Канцеларије за младе, санацију депоније, чишћење наложнице, мерење аерозагађења, пренета средства ХК 

«Вискоза» Целвлакно ДОО- у стечају, за обезбеђење услова за измештање ЦС2. 

 

 конто Опис 2008. 2009. Индекс 

   Услуге образовања, културе и спорта  201,386 2,082,403 1,034.03 

424211 Услуге образовања  630 36,802 5,841.59 
424221 Услуге културе  200,756 1,336,347 665.66 

424231 Услуге спорта   709,254  

   Медицинске услуге  22,500 0 0.00 
424331 Услуге јавног здравства - инспекција и анализа  22,500 0 0.00 
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   Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге  2,427,657 6,901,186 284.27 

424611 Услуге очувања животне средине  2,415,149 6,869,308 284.43 
424631 Геодетске услуге  12,508 31,878 254.86 

   Остале специјализоване услуге  964,078 0 0.00 

424911 Остале специјализоване услуге  964,078 0 0.00 

И код специјализованих услуга извршено је прераспоређивање у организационој класификацији са органа 

града на градску управу, при чему су на градску управу распоређене услуге образовања, културе и спорта које су 

у претходном периоду евидентиране на Скупштини у износу од 3,8 милиона динара, као услуге очувања животне 

средине у износу од два милиона динара. 

II. ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Одсек спроводи поступке  јавних набавки за Органе Града, за које је у 2009. години спроведено седам 

набавки на које се закон не примењује и 16 поступака јавних нaбaвки мaле вредности и то : 

 Број 
Поступака 

Укупна процењена вредност 

 2008 2009 2008 2009 

Добра 10 7 13.324.656 6.872.974 

Услуге 5 7 6.416.957       6.797.553 
Радови    1 2 633 951          2.272.000 

Сагласно Члану 18. Закона о  буџету  Републике Србије за 2009 .годину ,  јавном набавком мале вредности  
сматра се набавка чија процењена вредност  без пореза на додату вредност од 270.000 до 2.700.000 динара. 

Вредносни параметри  набавки за 2009 годину су:  

- До 270.000 динара  (на годишњем нивоу) – не подлеже  Закону о јавним набавкама 

- Од 270.000 до 2.700.000 динара- Јавна набавка мале вредности  
- Преко 2.700.000 динара – Јавна набавка мале вредности 

У 2009. години  за Органе  Града у поступку  јавних набавки закључени су следећи уговори: 

а. НАБАВКА ДОБАРА 

Редни 

број 

Опис Изабрани понуђач Процењена вредност 

 Канцеларијски  материјал  по 

партијама 

  

  Ступар Радосав 702.979 

  Графотрговина Лозница 246.478 

  Новитет Лозница 525.470 

  Реља СТР Лозница 69.716 

  Лазар ТЗПР  95.008 

 Гориво НИС Петрол-Југопетрол 

Београд 

1.700.000 

 Канцеларијски намештај Зоки Комерц Лозница 759.529 

 Рачунарска опрема АС електроник Лозница 1.765.268 

 Бифе- пиће Миле Пром 460.501 

 Поклони  Новитет 263.025 

 YUDIPRO Београд Тестови  за детекцију 

наркотика 

285.000 
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б. НАБАВКА УСЛУГА 

Редни број Опис Изабрани понуђач Процењена вредност 

 Одржавање аутомобила 

Сервисирање: 

  

 тип Шкода Ауто кућа  Самарџић 400.000 

 типа Hyndai      Бонида ауто д.о.о. Шабац 200.000 

 ипа Застава       САР Савић Лозница 130.000 

 Лимар СЗАР Глувић Лозница 84.100 

 Резервни делови   ТР Омниауто Лозница  84.775 

 Дератизација Еко тим Лозница                          1.984.742 

 Дезинсекција Еко Дез Београд 2.940.000 

 Одржавање рачунарске опреме  АС Сервис  423.700 

 Осигурање:                            Дунав осигурање   

 имовине                                                                                               100.271 

 запослених                                                                                             74.520 

 аутомобила                                                                                         375.445 

в. НАБАВКА РАДОВА 

Редни број Опис Изабрани понуђач Вредност 

 Привремено прихватилиште за псе-  Друга фаза  МБМ РАД Лозница                         771.510 

 Видео надзор Поступак није завршен 1.500.000 

Јавних набавки велике  вредности није било. 

Сви  поступци  успешно су окончани, без улагања захтева за  заштиту права понуђача  надлежном 

органу, како  на ток спроведених поступака  тако и на додељене уговоре. 

Управи за јавне набавке достављен је Извештаји о спроведеним јавним набавкама за 2008. годину, као и 

периодични Извештаји о спроведеним јавним набавкама у току 2009. године. 

Стручни сарадник за јавне набавке врши контролу исправности спроведених поступака јавних набавки 
осталих корисника средстава из буџета, по упућеним захтевима, а пре  плаћања и трансферисања  средстава на 

рачун корисника. 

 

III. ОДСЕК ЗА ДЕЧЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ДЕЧЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009.-31.12.2009.ГОДИНУ 

Одлуком о Градској управи града Лозница (''Службени лист града Лозница'' број 20/08) Одсек за дечју , 

социјалну и примарну здравствену заштиту обавља послове: 

- утврђивање права на дечји додатак, 

- утврђивање,обрачун и исплата породиљског права, 

- утврђивање права на родитељски додатак, 

- утврђивање права на новчану накнаду, 

- утврђивање  борачко-инвалидских права и заштита цивилних инвалида рата, 

- утврђивање накнаде борачко-инвалидских права, 

- социјална заштита и социјална политика, 

- социјална и примарна здравствена заштита и 

- утврђивање права на материјално обезбеђење (кадровачка помоћ). 

Послове у Одсеку обавља 10 у односу Правилником о систематизацији Градске управе предвиђених 12 

извршилаца, јер је за два места реализован Програм решавања вишка запослених. 
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Заштита породице и деце 

Права на финансијску подршку породици са децом, у смислу Закона о финансијској подршци породици 

са децом, јесу:  

- накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 

рада ради посебне неге детета;  

- родитељски додатак;  

- дечији додатак;  

- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања;  

- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју;  

Решавање о овим правима поверено је градској управи, која о њима решава на основу поднетог захтева.  
О обезбеђивању права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално 

угрожених породица стара се град.  

У области заштите породице и деце овај Одсек врши  као поверене послове и доноси решења о 

признавању следећих права :  

- утврђивање,обрачун и исплату породиљског права, 

- утврђивање права на родитељски додатак, 

- утврђивање права на дечји додатак, 

- утврђивање права на трошкове боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања 

- утврђивање права на трошкове боравка у предшколској установи се сметњама у развоју 

- Дистрибуцију пропагандног материјала и организацију наплате посебних износа за време трајања "Дечје 

недеље", као и координацију активности у току ''Дечје недеље'' 

Као изворне послове у овој области Одсек обавља: 

− утврђивање права на трошкове боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених 

породица 

- утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи породици са децом на територији 

града Лознице (право на једнократну новчану помоћ за прворођено, другорођено, трећерођено и 

четврторођено дете и право на новогодишњи поклон прворођеном детету у Новој години) и 

Борачко-инвалидска заштита 

О правима из Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица као и о правима из 

Закон о правима цивилних инвалида рата, решава у првом степену Градска управа, осим о праву на изузетно 

месечно новчано примање.  

У складу са важећим прописима овај Одсек обавља као поверене послове у области борачко- инвалидске 

заштите вођење поступка и признавање утврђених права. У следећој табели дат је упоредни преглед броја 

донетих решења у вршењу поверених послова:  

У овом извештајном периоду  донето је 81 решење, од тога 18 по захтеву странака, 63 по службеној 

дужности док је у 2008. години донето 112 решења од тога по захтеву странака 59, а по службеној дужности 53, 

што је више за 31 решење него у 2009. години. 

На донета решења уложене су две жалбе од којих је једна усвојена, а једна је одбијена од стране 

другостепеног органа као неоснована и потврђено је решења овог Одсека. У 2008. години изјављене су четири 

жалбе од којих је једна усвојена а три одбијене као неосноване. 

Пријава и одјава на здравствено осигурање попуњено је укупно 14, издато шест налога за израду 
ортопедских  помагала, издато је 27 уверења из службене евиденције  по разним захтевима странака, пет објава за 

бесплатну вожњу и 82 улошка за повлашћену вожњу. 

Од Националне службе за запошљавање - Одсека за посредовање при запошљавању и планирању каријере 
Лозница прибављено је 168 уверења, од Републичког фонда ПИО запослених 84, од Републичког фонда ПИО 

самосталних делатности 84, од Републичког фонда ПИО пољопривредника 84, од Агенције за привредне регистре 

84, од Пореске управе Лозница 84, затим 168 копија картона за незапослене и 84 копије радних књижица,као и 17 
уверења о школовању по службеној дужности. 

У вези са правом на месечно новчано примање које се остварује по републичком закону, а чија 

непосредна примања се регулишу инструкцијом Министарства рада и социјалне политике Републике Србије у 
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2009. години нису вршена превођења, већ су примењивана раније донета решења,  али је у сврху утврђивања 

чињеничног стања извршено саслушавање 87 корисника и по 2 сведока за сваког корисника  о чињеницама које је 

изјавио корисник права, а који са корисником права нису у родбинским односима, а у сврху утврђивања да ли је 

дошло до промене у односу на остварено право на месечно новчано примања, а што је број саслушаних лица  у 

2009. години износио 261. Како се ради о старијој популацији и лошијег здравственог стања ових корисника 

организован је одлазак код корисника и узимање изјава  на лицу места. 
Сходно Правилнику о Јединственој евиденцији података о корисницима права у области борачко-

инвалидске заштите, као и Упутству за примену програма јединствене евиденције података у области борачко-

инвалидске заштите, вршен је редован унос и измена већ унетих података за све кориснике. 

Према Обавештењу Министарства рада и социјалне политике успостављена је евиденција носилаца 

''Партизанске споменице 1941'' на територији нашег Града. 

Поступајући по Инструкцији Министарства рада и социјалне политике два пута годишње (фебруар и 

октобар) врши се тзв. "виђење" када корисници борачко-инвалидске заштите имају обавезу доласка код 

извршилаца на борачко-инвалидским пословима ради евиденције да су у животу односно особе које нису у 

покретном стању достављају потврду о животу добијену у Месној канцеларији места пребивалишта преко 
сродника, а ради увођења у Јединствену евиденцију података о корисницима права у области борачко-инвалидске 

заштите . 

На Првостепену лекарску комисију у Ваљево инвалиди су упућивани у законом предвиђеном року. 
Донета решења су уредно достављана на ревизију другостепеном органу, као и налози за исплату и 

обуставу примања по основу борачко-инвалидске заштите Поштанској штедионици у Београду. 

У наведеном извештајном периоду из области борачко-инвалидске заштите редовно је пружана помоћ 

странкама и корисницима одређених права и успостављана је добра сарадња са надлежним Министарством 

редовним достављањем извештаја, информација, тражене документације и друго. 

Социјална и здравствена заштита 

У складу са важећим прописима Одсек у области здравствене заштите обавља поверене послове: 

- обрада и доношење решења о категоризацији 

- дистрибуција позива за вакцинацију  

Сходно примени Закона о заштити становника од заразних болести (''Службени гласник РС'' бр.125/04) 

обавеза је спровођења вакцинације на територији општине, тако да је у току 2009. године дистрибуирано 6746 

позива за вакцинисање  деце узраста од 2 месеца до 14 година. 
У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, организовани су лекарски 

прегледи деце за упис у предшколски програм и у први разред основне школе, као и систематски прегледи 

ученика у основним и средњим школама, у сарадњи са Здравственим центром ''Др. Миленко Марин'' у Лозници. 

На основу приспелих захтева за категоризацију деце, омладине и одраслих лица ометених у 

психофизичком развоју, а на основу налаза и мишљења Комисије за категоризацију децe, именоване решењем 

начелника Градске управе, и у складу са Одлуком о критеријумима за разврставање деце ометене у развоју, у 

извештајном периоду укупно је урађено 59 решења о категоризацији, од тога је урађено 31 решење о 

категоризацији и 28 решења о рекатегоризацији деце,а у 2008. години урађено је 57 решења о категоризацији, од 

тога је  23 решење о категоризацији и 34 решења о рекатегоризацији деце. 
Од донетих решења 26 се односе на категоризацију деце са лаком ометеношћу, 8  на категоризацију деце 

са умереном ометеношћу, 2 на категоризацију деце са тешком ометеношћу, 2 на категоризацију деце са тежом 

ометеношћу, 1 на категоризацију детета са вишеструком ометеношћу и у 20 случајева нема ометености. 
На донета решења уложена је Градском већу града Лозница 1 жалба, која је одбијена на основу налаза и 

мишљења Другостепене лекарске комисије. 

У области социјалне заштите одсек обавља поверене послове управе из: 

- Закона о социјалној заштити и социјалној сигурности грађана из надлежности Града  

- Закона о заштити чланова породице лица на обавезној војној служби 

- Одлуке о попусту у плаћању цене електричне енергије донете од стране Управног одбора ЈП ''Електропривреда 

Србије'' (субвенција електричне енергије.) 

Као изворне послове у овој области Одсек: 
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- води поступак за признавање права ученицима основних, средњих школа и виших и високих установа 

ометених у развоју на превоз од места школе ван подручја територије Града до места пребивалишта са 
пратиоцем; 

- врши обраду решења за Градско веће за увећане новчане накнаде; 

- обавља техничке послове у вези са објављивањем јавног конкурса за расподелу средстава из буџета Града 

организацијама и  удружењима грађана и праћењем спровођења уговорених пројектних активности; 

- припрема решења којима се признају права у области социјалне заштите која нису предвиђена Одлуком о 

социјалној заштити и социјалној сигурности грађана општине Лозница, а за која су одобрена средства у буџету 

(исхрана за децу ометену у развоју, уџбеници за одређене категорије деце итд.) 

- прати активности предвиђене Стратегијом социјалне заштите општине Лозница. 

У складу се Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени 
гласник СРС'' број 36/91... 115/05) град се стара о обезбеђивању права на: 

- помоћ у кући, 

- дневни боравак,  

- привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу,  

- опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу,  

- једнократна помоћ и  

- других услуга социјалног рада (превентивна делатност, дијагностика, третман и саветодавно-терапијски рад) 

 

Одлуком о правима у социјалној заштити и социјалној сигурности грађана општине Лозница („Службени 
лист општине Лозница“ број 3/02 и 6/07), поред наведених, као проширена права утврђена су: 

- накнаде за набавку уџбеника, трошкова летовања, зимовања, организовања школе у природи за децу корисника 

права социјалне заштите,  

- накнада погребних трошкова, 

- права на социјално становање као облик социјалне заштите- накнаде трошкова грејања. 

- право на накнаду превоза ученика (деца корисника материјалног обезбеђења и деца смештена у хранитељску 

породицу),  

- право на опремање стана штићеника  

- право на услуге неодложних интервенција у заштити породице 
- право на интервентни смештај у кризним ситуацијама 

Преглед исплаћених средстава за реализацију права у области социјалне заштите. 

 

Право Исплаћено из буџета за остваривање 

прва у 2009. Години 

Помоћ у кући 1.597.608 

Дневни боравак 2.603.470 

Привремени смештај у прихватилиште и 

прихватну станицу 
32.000 

Опрему корисника за смештај у установу 

социјалне заштите или другу породицу 
9.000 

Једнократна помоћ  6.050.260 

Друге услуге социјалног рада (превентивна 

делатност, дијагностика, третман и 

саветодавно- терапијски рад) 

320.330 

Накнаде за набавку уџбеника, трошкова 

летовања, зимовања, организовања школе у 

природи за децу корисника права социјалне 

заштите  

 

Накнада погребних трошкова, 393.305 

Права на социјално становање као облик 

социјалне заштите- накнаде трошкова 

грејања 

61.843 
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Право Исплаћено из буџета за остваривање 

прва у 2009. Години 

Право на накнаду превоза ученика (деца 

корисника материјалног обезбеђења и деца 

смештена у хранитељску породицу) 

690.729 

Право на опремање стана штићеника  120.000 

Право на услуге неодложних интервенција у 

заштити породице 
 

Право на интервентни смештај у кризним 

ситуацијама 
16.308 

УКУПНО 11.894.853 

 

 

У одсеку се обављају и послови праћење извршавања одобрених програма и планова.  

Предност у расподели средстава имале су организације и удружења грађана чије су циљне групе особе са 
инвалидитетом (Друштво за помоћ МНРО, УРМВИ-а, Удружење слепих и Удружење глувих и наглувих). Са 

организацијама и удружењима  грађана које се баве социјалном заштитом остварена је ефикасна сарадња и 

пружана је помоћ члановима ових удружења у реализацији многобројних активности.  

На основу резултата конкурса средства су распоређена следећим удружењима грађана: 

Удружење грађана извршено 

ОО пензионера 35.000 

Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида 461.000 
Удружењу слепих и слабовидих 345.000 

Удружење глувих и наглувих 292.000 

Друштво за помоћ МНРО 350.000 
Удружење цивилних инвалида рата 16.000 

Друштво добровољних даваоца крви " Др. Миленко Марин" 92.000 

Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова до 
1918.године 

64.000 

Удружење  дијализираних ,трансплатираних бубрежних 

инвалида   ''Подриње"     

64.000 

Удружење грађана "Искра"  Лозница 80.000 

СУБНОР-а Лозница 76.000 

ОО инвалида рада 56.000 

Удружење војних пензионера 20.000 
Удружење  ратних добровољаца 1912. до 1918.године 40.000 

УКУПНО 1.991.000 

 

У овом извештајном периоду исплаћено је 80% одобрених дотација, а све примаоци средстава доставили 

су извешатаје о реализацији уговорених активноси. 
У складу са Законом о Црвеном крсту за реализацију Програма рада градске организације Црвеног крста 

исплаћена су из буџета града Лознице за 2009. годину средства у износу од 9.173.915,51 динара. 

У сарадњи са Црвеним крстом Лозница спроведене су активности око преузимања додељених намирница 

за Програм народне кухиње које су закључком Владе Републике Србије обезбеђене из Републичке дирекције за 

робне резерве градовима и општинама које су обухваћене наведеним програмом (обезбеђење превоза, 

складиштење намирница, припрема уговора), од којих је део намирница у вредности од 584.349 динара пренет 

КЈП ''Наш дом'' за припрему оброка за народну кухињу. Део намирница из наведеног пројекта Владе РС и акције 

''Храна за све'' Б92 додељен је  најугроженијим грађанима (корисници МОП-а,стари из пројекта Црвеног Крста 

помоћ на селу итд.) у виду ланч пакета и то  473  у месецу децембру. 
По окончању пројекта ''Подршка спровођењу Стратегије социјалне заштите Републике Србије'' у 

Републици Србији, Министарству рада и социјалне политике РС и Развојне агенције британске владе за 

међународни развој (ДФИД), достављен извештај о реализацији Стратегије социјалне заштите општине Лозница 
као једног од учесника у пројекту за период  2008. - 2009. година .  
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Из делокруга овог Одсека редовно су достављана саопштења за јавност средствима информисања (за 

подстицај рађања, субвенцију електричне енергије, Дечју недељу, дечји додатак, обештење о извршењу исплате 

борачко-инвалидских права итд.) 

 Сви тражени извештаји из ове области благовремено су достављени надлежном Министарству, 

Републичком заводу за статистику – Београд, СКГО итд. 

 
 

IV. ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОМЛАДИНУ 
 

Делатност образовања и васпитања обавља се преко установа предшколског, основног и средњег образовања и 

васпитања. Васпитно образовни рад се остварује у 14 основних матичних школа и 29 издвојених одељења, у 4 

средње школе, Основној музичкој школи  и Установи за предшколско образовање и васпитање (563 у 

целодневном боравку и 825 деце обухваћеним предшколским припремним програмом). У 2009 години је у 

основне школе уписано 6.995 ученика, у средње школе је уписано 3.567 ученика и у Основну музичку школу је 

уписано 264 ученика. Деца са сметњама у развоју образују се у специјалним одељењима у 4 основне школе и 
Средњој економској школи. 

Основно образовање 

Из буџета Града за 2009. годину плаћени су расходи за основно образовање у износу од 84.850.649,93 и за 

средње образовање у износу од 32.655.911,65 динара. У складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања из буџета Града плаћани су расходи за стручно усавршавање запослених, превоз запослених, превоз 

ученика основних школа, превоз ученика на републичка такмичења, текуће и капитално одржавање зграда и 

објеката, опремање школа и друге текуће издатке (стални трошкови, набавка бесплатних уџбеника, такмичење 

ученика, јубиларне награде итд.), што укупно износи 117.506.606,58 динара. 

Просветна инспекција 

Инспекцијски надзор, као поверени посао над законитошћу рада и аката донетих од стране установа у 

области образовања и васпитања сходно Закону о основама система образовања и васпитања врши просветна 

инспекција. 

Област образовања и васпитања оптерећена је разнородним проблемима тако да је у току 2009 године 

просветна инспекција имала 59 прегледа установа у овој области, oд тога 40 по службеној дужности , по захтеву 

странака 19. 

По службеној дужност у 2009. години  извршено је 40 прегледа и наложено 8 мера. Поступајући по 

писаним захтевима  и  притужбама  19 странке, просветна инспекција је записнички наложила извршење 7 мера . 

 У току  2009 . године било је много више контролних прегледа установа ,а по изреченим наложеним 
мерама. које су одрађиване усменим путем јер није било основа за налагање нових мера 

У складу са овлашћењима и надлежностима из члана 147 и 148. Закона о основама система образовања и 

васпитања, а по захтеву установа рађени су извештаји за Министарство просвете и то: 
 

1. Средња школа « СВЕТИ САВА « у Лозници – утврђено је испуњавање услова за увођење нових 

образовних профила и то : техничар припреме графичке производње, медицинска сестра – техничар , 

физиотерапеутски техничар  - као анекс већ утврђених услова у погледу броја уписаних ученика у претходној 

години 

 

2. Средња економска школа у Лозници  

– утврђено је испуњеност услова за увођење новог образовног профила – пословни администратор. 

-  Утврђена испуњеност услова за дорегистрацију проширене делатности и то под шифром 52410- трговина на 

мало књигама , новинама и писаћим материјалом. 
 

3. Музичка школа « ВУК КАРАЏИЋ « - утврђена је испуњеност услова за увођење новог образовног 

профила – музички извођач и музички сарадник – теоретичар .   

Рађени су извештаји о раду просветне инспекције по захтевима и методологији Министарства просвете, а 

6 предмета је обрађено по налогу републичког просветног инспектора. 
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Више пута просветна инспекција је интервенисала и вршила инспекцијски надзор у ОШ «  СТЕПА 

СТЕПАНОВИЋ « у Текеришу, а у вези са избором директора школе, где је 29.8.2008. послала акт упозорења ради 

избора В.Д. директора школе и спречавања увођења принудне управе. 

У Техничкој школи у Лозници просветна инспекција је 9 пута извршила надзор по захтеву странке, а 3 

пута по службеној дужности . 

У свом раду просветна инспекција је деловала првенствено саветодавно и превентивно, а ређе 
репресивно, што је зависило од процене спремности установе за извршење наложене мере. 

Физичка култура                                             

Установе које обављају делатност у области спорта су Установа за физичку културу "Лагатор" и "Дом 
младих Соколана". У складу са Законом о спорту установе су уредно доставиле Извештај о раду за 2008. годину и 

Програм рада за 2009. годину, а који су усвојени на седницама Скупштине града. 

Орган управе јединице локалне самоуправе као поверене послове у области спорта обезбеђује: изградњу, 
одржавање и коришћење спортских објеката, учествује у реализацији школских такмичења, рад са младим 

спорским талентима, организацију спортских такмичења од значаја за Град, услове за рад спортских стручњака 

итд. За вршење поверених послова из буџета Града, у извештајном периоду плаћени су расходи за функцију 
услуге рекреације и спорта у укупном износу од  и то: 

 

 Планирано  Извршено  

Установа за физичку културу „Лагатор“ 16.679.000  16.209.481 

Дом младих „Соколана“ 2.368.000  2.308.892 

Дотације невладиним организацијама 19.500.000  15.456.986 

На територији Града Лознице је регистровано око 60 спортских клубова; средства клубовима су 
распоређена путем јавног конкурса. Из буџета Града у извештајном периоду за развој спорта распоређено је 

укупно 19.500.000 динара, и то за  трошкове такмичења, суђења, закупнине, путних трошкова и опреме, од чега 

је извршено 15.456.986 динара. За одржавање и коришћење спортског објекта „Градски стадион“ плаћено 

1.200.000,00 динара.  

Култура                              

Установе које обављају делатност у области културе су „Библиотека вуковог завичаја" и Центар за 
културу "Вук Караџић" са својим основним делатностима: библиотечка, заштита културних добара и културно-

просветна делатност. У складу са одредбама Закона о делатностима од посебног интереса у области културе 

надлежни органи дали су сагласност на Извештај о раду за 2008. годину и Програме рада за 2009. годину за ове 
установе. 

За функције услуге културе и рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту, из буџета 

Града извршени су расходи у укупном износу од 41.158.171,00 динара и то:  

 планирано  Извршено 

Центар за културу „Вук Караџић“   35.485.000 29.858.606 
Библиотека Вуковог завичаја 11.887.000 11.137.565 

Дотације невладиним организацијама     2.100.000 1.620.000 

Као и претходних година и 2009. године обележене су годишњице Церске и Гучевске битке, Ђачки Вуков 

сабор и Вуков сабор, Октобарски дани у Драгинцу, Бој на Чокешини. За организацију културних манифестација у 

2009. години плаћени су укупни расходи у износу од 1.222.459 динара. 

Дотације удружењима у области културе 

Дана 2.02.2009.године расписан је конкурс за финансирање програма рада и пројеката удружења грађана 

у области  културе. Предмет конкурса су биле активности које се односе на јачање сарадње између владиног и 

невладиног сектора, улогу културе у неговању историјских тековина, подршка волонтерству, подршка 

различитим облицима културних програма и активности, неговање локано-специфичног културног живота, 

подршка културним манифестацијама од значаја за Град, подршка програмима које организује млади и друго. 
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Средства за програме и пројекте по овом конкурсу обезбеђена су буџетом Града Лознице за 2009. годину, 

у оквиру функције 860 –услуге културе, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама у 

укупном износу од 2.880.000 динара. 

Цркве и верске заједнице 

Дана 2.02.2009.године расписан је конкурс за финансирање програма рада и пројеката цркава и верских 

заједница из следећих области: унапређивање сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама, 

неговање и развијање верске традиције, развој и унапређивање верске просвете и културе, подршка 

информативној и издавачкој делатности, изградња, адаптација, одржавање и реконструкција верских објеката, 

заштита и брига за верска здања и установе од изузетног историјског,националног и културног значаја. 

Средства за програме и пројекте по овом конкурсу обезбеђена су буџетом Града Лознице за 2009. годину, 

у оквиру функције 840-рекреација,култура и вере, економска класификација 481 - дотације невладиним 

организацијама у укупном износу од 2.500.000,00 динара. 

Информисање 

У току 2009. године реализована су два конкурса за субвенционисање програма/пројеката у области 

јавног информисања. 
Циљеви конкурса су били: развој плурализма и разноврсности медија; остваривање права грађана на јавно 

информисање и обавештеност; очување националног и културног идентитета; унапређење стваралаштва на 

подручју свих области друштвеног живота и рада (информисање, култура, образовање, вера, наука и сл).  

Средства за програме и пројекте по овом конкурсу обезбеђена су буџетом Града Лознице за 2009. годину, 

у оквиру функције 830-услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 454 – субвенције приватним 

предузећима у укупном износу од 6.000.000,00 динара. Из буџета Града суфинансирани  су програми/ пројекти 

највише до 50%. 

 

 

ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

 

На подручју града Лознице на дан 31.12.2009. године, евидентирано је 1685 избеглих лица којима је 
продужен избеглички статус, тј. овај број избеглих лица добио је нове избегличке легитимације након 

регистрације истих која је обављена у временском периоду од 27.11.2004. до 25.01.2005. године, којој се одазвало 

4596 избеглих лица. 

 На територији града Лознице евидентирано је 170 интерно расељених лица са Косова и Метохије. 

 Процене су да на територији града Лознице борави преко 4700 лица са подручја бивших република СФРЈ. 

 

Активности градског повереника за избеглице у раду са странкама у 2009. Години 

 

- примљено 106 захтева за укидање избегличког статуса на лични захтев и обрађено и прослеђено на 
потпис у Комесаријат за избеглице Републике Србије; 

- издато 238 потврда о продуженом статусу за ОУП Лозница; 

- издато 197 потврда о продуженом статусу од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије; 

- оверено 213 образаца о промени места боравишта за ОУП Лозница; 

- примљено три захтева за признавање статуса за новорођенчад и прослеђена на потпис у Комесаријат за 

избеглице Републике Србије; 

- примљено пет захтева за накнадну регистрацију избеглих лица и прослеђено у Комесаријат за избеглице 

Републике Србије; 

- издато три сагласности о преласку  избеглих лица из града Лознице у друге општине и градове Републике 

Србије; 
- примљено 13 захтева за исправку/измену решења о признавању својства избеглог лица и прослеђено на 

потпис у Комесаријат за избеглице Републике Србије; 

- примљено четири захтева за накнаду трошкова погребних услуга за чланове породице реминулих у 
новчаном износу од 12.300 динара по породици; 

- издато 186 решења о укидању статуса по службеној дужности, потписаних у Комесаријату за избеглице 

Републике Србије у Београду; 

- у просеку у повереништво за избеглице се месечно обраћало 165 лица по разним питањима 
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Сви ови послови и задатци се обављају на основу Закона о избеглицама бр. 18/92 и 45/о2, а на основу 

Одлуке у складу са чл. 208 и 161. Закона о општем управном поступку ( «Сл. гласник РС» бр. 33/97 и 31/01), и 

инструкцији о раду повереника за избеглице од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије из Београда. 

Активности градског повереника за избеглице у раду са донаторима у 2009. Години 

У току 2009. године, повереништво града Лознице реализовало је преко Комесаријата за избеглице 

Републике Србије, односно Владе Републике Србије у сарадњи са донаторима следеће програме и пројекте као и 

врсте помоћи у трајном збрињавању избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице: 

1. Почетком године у сарадњи са УНХЦР – ом, обезбеђено за 18 породица: 

- шпорети на чврсто гориво 
- пећи на чврсто гориво 

- ћебад 

- дешеци 
 

Просечно по породици донација износила у противвредности 250 Еура. 

2. У сарадњи са УНХЦР – ом, преко њихоховог партнера  «ВИЗИЈА» (побољшање општих животних услова ), 
за 17 породица обезбеђен пољопривредни програм у виду: 

- механизација (плугови, тањираче, дрљаче) 

- пластеници 
- тов свиња 

- овце 

Просечно по породици донација износила 1.300 Еура. 

3. У сарадњи са Интер Сос, италијанском невладином организацијом у току 2009. године, обезбеђен откуп три 

домаћинства са окућницом за избегличке породице које су саме пронашле адекватно и задовољавјуће 

домаћинство. Донатор је директно на име продавца уплаћивао по откупљеном домаћинству 620.000 динара а 

избегличкој породици на име адаптације и реконструкције (столарија, санитарија,кров, бела техника и сл. по 

80.000 динара у противвредности). 

4. У сарадњи са Интер СоС, италијанском невладином организацијом у току 2009. године, обезбеђен  је 
грађевински материјал за две избегличке породице  у противвредности од по 4.000 Еура. Грађевински 

материјал донатор је дистрибуирао до на плац где се гради објекат тј. кућа.  

5. У сарадњи са Међународном организацијом за миграције (И.О.М.) и Комесаријатом за избеглице Републике 
Србије 02.09.2009. године потписан је Меморандум о разумевању компонената изградње монтажних кућа за 

пет избегличких породица које су власници парцела за градњу. 

Дана 02.12.2009. године, заједничка Комисија  од стране представника (И.О.М, УНХЦР – а, 
Комесаријата за избеглице Републике Србије и представника локалне самоуправе изабрала је пет корисника 

ове донације на основу примљених захтева и извршене провере на терену. 

Вредност донације по изграђеној монтажној кући од стране донатора је преко 12.500 Еура, с тим што се 
мора нагласити  да је учешће локалне самоуправе било велико, како у ослобађању једног броја локалних 

такси за добијање разних дозвола тако и по питању правне и друге помоћи од стране повереника за избеглице 

града Лознице 

6. УНХЦР је за пет социјално најугроженијих избегличких  и интерно расељених породица, првенствено због 

врло лошег здравственог стања уплатио по 5.000 динара на име куповине неопходних лекова за лечење. 

7. Комесаријат за избеглице Републике Србије уплатио је за дванаест избегличких и интерно расељених 

породица такође социјално најугроженијих по 12.000 динара на име једнократне новчане помоћи. 

Дана 23.09.2009. године, Скупштина града Лознице усвојила је Локални акциони план (ЛАП) за решавање 

проблема избеглих и интерно расељених лица за период од 2009. – 2013. године, на територији града Лознице. 

На основу усвојеног ЛАП – а, Комесаријат за избеглице Републике Србије донео је решење о уплати новчане 

помоћи породицама избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице на име стварања односно 

побољшања услова становања и живота у износу од 1.125.000 динара. 
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V    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ   

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА ЛОЗНИЦА КАО ОДЕЉЕЊЕ УПРАВЕ ОБРАЗОВАНО ЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ 

УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАТИВЕ, УПРАВНИХ ПОСЛОВА ВЕЗАНИХ ЗА РАД ОДЕЉЕЊА, ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПОСЛОВА НА ПРИПРЕМИ И ИЗРАДИ НАЦРТА, ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА КОЈЕ ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА 

ЛОЗНИЦА И ЊЕНИ ОРГАНИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОВОГ ОДЕЉЕЊА. 

У области стамбених односа, води евиденцију и контролу коришћења станова са којима располаже Град 

Лозница, обавља послове који се односе на исељење бесправно усељених лица из станова или заједничких 

просторија који се налазе у друштвеној својини, врши послове који се односе на откуп станова у друштвеној 

својини, закључује уговоре о закупу станова на којима је власник град Лозница. 
У области имовинско-правних послова врши послове у вези управљања непокретностима у друштвеној 

својини, грађевинског земљишта, експропријације, деекспропријације, давања земљишта на коришћење, 

комплетирање земљишта у друштвеној својини итд. 
 

 Одељење је организовано у два одсека и то: 

• Одсек за послове урбанизма 

• Одсек за грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене послове. 

 

Такође при овом Одељењу је организован рад Комисије за враћање земљишта одузетог по Закону о 

начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу 
пољопривредног земљишног фонда  и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа (у даљем тексту ПЗФ), Комисије за решавање стамбених потреба радника градске 

управе, Комисије за одређивање назива улица и тргова на територији Града Лозница, Комисије за планове као 
и Комисије за легализацију бесправно изграђених објеката. 

  

У извештајном периоду у Одељењу је било запослених 21.Од тога 7 у Одсеку за урбанизам, 11 у Одсеку 

за грађевинарство, Руководилац одељења-дипломирани просторни планер, технички секретар одељења-

ССС(гимназија), референт пријемне канцеларије-ССС(рударски техничар). 
 
 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ 

 
У извештајном периоду у Одсеку је било 7 стално запослених.Структура запослених је следећа:   

1 дипл. инжењера архитектуре (шеф одсека),  1 дипл. просторни планер, 1 дипл. инжењер архитектуре, 1 

спец.дипл. инж.инжењерства заштите животне средине, грађевински техничар, инжењер информатике  и 

дактилограф-текстилни ткач. 

 

Табеларни приказ броја примљених и решених захтева од 01.01.2009. – 31.12.2009. године у Одсеку за 

урбанизам: 

 

Поднето захтева 

Број 

поднетих 

захтева 

Број 

решених 

захтева 

Решено 

у % 

Број 

нерешених 

захтева 

Нерешено 

у    % 

Одсек за урбанизам 935 879 94% 56 6% 

 
У периоду од 11.09.2009.године, од ступања на снагу новог Закона о планирању и изградњи до 

01.01.2010.године у Одсеку за урбанизам је примљено је 194  предмета, од тога 119 дописа, а 75 захтева за 

локацијску дозволу, исправку граница и потврђивање урбанистичких пројеката препарцелације (издате су 32 

локацијске дозволе). 

 



 

435 

Одсек за урбанизам осим решавања ''редовних'' био је ангажован на следећим пословима:  

 

� У раду Комисије за планове града Лозница (у овом извештајном периоду одржано је 5  седница 

Комисије) 

� Спроведена је Законом о планирању и изградњи(''Сл.гласник РС'' бр.47/03 и 34/06) предвиђена 

процедура за урбанистичке планове и урбанистичке пројекте препарцелације: 
 

1. Јавна седница након обављеног јавног увида у План детаљне регулације фекалне канализације дела 

насеља у оквиру уже зоне санитарне заштите изворишта ''Зеленица'' у Бањи Ковиљачи. 

2. Разматрње Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 179/1 и 419/4 К.О.Бања Ковиљача, корисника ''Пејак-

Хендел'' д.о.о. из Бање Ковиљаче. 

3. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације за к.п.бр. 3645 К.О. Лозница-град, корисника 

Поповић Марије и Ристановић Марка из Лознице. 

4. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације 3350 у К.О.Лозница-град,  корисника Глигорић 

Зорке и Симанић Слободана из Лознице. 

5. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације за к.п.бр.1058/5 К.О.Лешница-село, корисника 

Михајловић Раденка, Михајловић Драгана и Михајловић Вујадина из Лешнице. 

6. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације за к.п.бр.2773/1 К.О.Јадранска Лешница, 
корисника Ђорђевић Миленка из Јадранске Лешнице.     

7. Разматрање иницијативе групе грађана за измене Урбанистичког плана ''Центар 1'' Бања Ковиљача. 

8. Jaвна седница  са затвореним делом сенице Комисије поводом обављеног јавног увида Плана детаљне 

регулације Измене и допуне Регулационог плана ''Стари град'' за к.п. 3892, 3893/1, 3893/2 и 3894 к.о. 

Лозница-град . 

9. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације к.п. бр.2249 к.о. Лозница-град , известилац 

ЈП''Урбоплан'', наручилац ''Јадар'' и  ''Лоренапром'' Лозница. 

10. Разматрање Урбанистичког пројекта изградње на к.п.бр.1058/32 К.О.Лозница-град, известилац 

ЈП“Урбоплан“, наручилац  Установа за предшколско васпитање и образовање ''Бамби'' Лозница.  

11. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације за к.п. бр. 755/38, 755/4, 755/5 и 1474/1 све у к.о. 

Лозница- село, известилац ЈП ''Урбоплан'', наручилац ''Вали'' Ваљево. 

12. Разматрање Урбанистичког пројекта за изградњу туристичко-рекреативног комплекса ''Сунчана река'' 
на к.п.бр.1564 и 2597 у К.О.Бања Ковиљача, известилац ЈП''Урбоплан'', наручилац Мирковић Зоран из 

Лознице. 

13. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације к.п.бр.559/1 и 559/2 и исправка граница 

к.п.бр.559/1 са 561/11 у К.О.Лозница-село, известилац ЈП''Урбоплан'', наручилац Филиповић Спасоје из 

Лознице. 

14.    Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације к.п.бр.1058/70, 1058/71, 1058/72, 1058/73, 1058/74 

и 1058/75 у К.О.Лозница-град, известиоца ЈП''Урбоплан'', наручиоца ''Домус-М''д.о.о. 

15.    Разматрање измена и допуна Урбанистичког пројекта препарцелације за к.п.бр.2773/1 у К.О.Јадранска 

Лешница, наручиоца Ђорђевић Миленка из Јадранске Лешнице. 

16.    Разматрање Приговора и захтева Костадиновић Катарине из Лознице за преиспитивање 

Урбанистичког пројекта препарцелације за к.п.бр.4809/5, 4809/6 и 4809/9 у К.О.Лозница-град и 

исправка границе са 4809/7 и 4812/2, известилац Одељење за планирање и изградњу. 

17. Разматрање Урбанистичког пројекта за изградњу туристичко-рекреативног комплекса ''Сунчана река'' 

на к.п.бр.1564 и 2597 у К.О.Бања Ковиљача, известилац ЈП''Урбоплан'', наручилац Мирковић Зоран из 
Лознице (коригован). 

18. Разматрање Урбанистичког пројекта за к.п. 3348 и 3350/2 к.о. Лозница-град , известилац ЈП''Урбоплан'' 

Лозница, инвеститор Ђаковић Милан из Лознице. 

19. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације к.п. 198 и 199 к.о. Лозница-град, известилац 

ЈП''Урбоплан'' Лозница, инвеститор Обрадовић Станиша и Обрадовић Велимир из Лознице. 

20. Разматрање Урбанистичког пројекта за к.п. 4401 к.о. Лозница-град, известилац ЈП''Урбоплан'' Лозница, 

инвеститор Кнежевић Миленија и др. 

21. Стручна контрола Генералног плана Бање Ковиљаче, известилац ЈП ''Урбоплан'' Лозница, наручилац  

Град Лозница. 
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22. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације и изградње на к.п. 419/2,419/3 и 179/2 к.о.Бања 

Ковиљача, известилац ''Живковић'' д.о.о. из Младеноваца, инвеститор Радојчић Живојин, Радојчић 

Предраг и Милосављевић Зоран. 

23. Разматрање Урбанистичког пројекта препарцелације и изградње за к.п.  3348 и 3350/2 к.о. Лозница-град 

, известилац ЈП''Урбоплан'' Лозница, инвеститор Ђаковић Милан из Лознице. 

24. Разматрање Урбанистичког пројекта за к.п. 4477 к.о. Лозница-град, известилац ''СЕТ'' из Шапца, 
инвеститори Драгутин Алимпић и Миодраг Михаиловић из Лознице. 

25. Давање мишљења на Одлуку о усклађивању Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о 

планирању и изградњи (''Сл.гл.РС'' бр.72/09). 

26. Давање мишљења на Одлуку о усклађивању Генералног плана Лознице са одредбама Закона о 

планирању и изградњи (''Сл.гл.РС'' бр.72/09) и Изменама и допунама Генералног плана Лознице. 

27. Давање мишљења на Одлуку о изради Плана генералне регулације за насељено место Лозница. 

28. Захтев за мишљење Комисије за планове у вези наставка процедуре усвајања Плана детаљне регулације 

''Гробље'' у Лозници. 

29. Давање мишљења на Одлуку о изради Плана детаљне регулације за блокове ''Гимназија'' и ''Воћар'' у 

Лозници. 

30. Давање мишљења на Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35/10 кВ 

''Лозница2''. 

31. Давање мишљења на Одлуку о усвајању Плана детаљне регулације ''Гробље'' у Лозници. 

32. Давање мишљења на Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у 

Лозници. 

33. Давање мишљења на Урбанистички пројекат за изградњу на к.п.бр.2235 у К.О.Лозница-град 

(известилац ЈП ''Урбоплан'', инвеститор Боро Скорић). 

34. Давање мишљења на Урбанистички план Лешнице (концепт плана) (известилац ЈП ''Урбоплан'', 
инвеститор Град Лозница). 

 
У овом извештајном периоду:   

� Донета је Одлука о Плану детаљне регулације измене и допуне регулационог плана ''Стари град'' за 

к.п.3892, 3893/1 и 2 и 3894 у К.О.Лозница-град;  

� Одлукa о усклађивању Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и 

изградњи 

� Одлукa о усклађивању Генералног плана Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гл.РС'' бр.72/09) и Изменама и допунама Генералног плана Лознице. 

� Одлукa о изради Плана генералне регулације за насељено место Лозница; 

� Одлука о усвајању измена и допуна програма постављања монтажних објеката и киоска; 

� Измене и допуне програма постављања монтажних објеката и киоска; 

� Одлука о усвајању програма постављања покретних монтажних објеката; 

� Програм постављања покретних монтажних објеката. 

 

Група за послове заштите и унапређења животне средине 
 

Из области заштите животне средине у 2009.години у периоду од 01.01.2009.-31.12.2009.године поднето је 61 

захтев, од чега је решено 47, а 14 се налази у фази обраде.  

 

1. Предмет бр. 501-27   ``ВИП МОБИЛЕ`` Д.О.О., Омладинских бригада 21, Нови Београд; Захтев за 

одлучивање о потреби израде Студије процени утицаја Пројекта Радио-базна станица Коренита – Студија 
2. Предмет бр. 501-30   ``ВИП МОБИЛЕ`` Д.О.О., Омладинских бригада 21, Нови Београд; Захтев за 

одлучивање о потреби израде Студије процени утицаја  Пројекта Радио-базна станица Цикоте – Студија 

3. Предмет бр. 501-44   ''ГРЕН ИДЕА'' Д.О.О., Лозница; Пријава обављања делатности у области 

управљања отпадом – у фази прикупљања документације 

4. Предмет бр. 501-46   СТР ''Сложна браћа гвожђари'', Бањски пут бб, Лозница; Пријава обављања 

делатности у области управљања отпадом – у фази прикупљања документације 
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5. Предмет бр .501-47   ''Секундар М'', Лозница; Пријава обављања делатности у области управљања 

отпадом – у фази прикупљања документације 

6. Предмет бр .501-48   ''Отпад Техномед'' Д.О.О., Лозница; Пријава обављања делатности у области 

управљања отпадом – у фази прикупљања документације 

7. Предмет бр .501-50   ''Дамјановић'' Д.О.О., Лозница; Пријава обављања делатности у области 

управљања отпадом – у фази прикупљања документације 
8. Предмет бр .501-51   КЈП ''Наш Дом'', Пријава обављања делатности у области управљања отпадом – у 

фази прикупљања документације 
9. Предмет бр .501-53   ''Металик ЦО'' Д.О.О., Војводе Мишића 1/5 Шабац, Пријава обављања делатности 

у области управљања отпадом – у фази прикупљања документације 

10. Предмет бр .501-54 ``ВИП МОБИЛЕ`` Д.О.О., Омладинских бригада 21, Нови Београд; Захтев за 

одређивање обима и садржаја Студије Пројекта Радио-базна станица Цикоте- Студија 

11. Предмет бр 501-55  ``ВИП МОБИЛЕ`` Д.О.О., Омладинских бригада 21, Нови Београд; Захтев за 

одређивање обима и садржаја Студије Пројекта Радио-базна станица Коренита - Студија 

12. Предмет бр .501-60  ''EXPROMONT'' О.Д. Лозница, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије 
процене утицаја - у фази објављивања 

13. Предмет бр.   501-61  Аметовић Горан, Жикице Јовановића бб, Бања Ковиљача; Захтев за одлучивање о 

потреби израде Студије процене утицаја – у вези пријаве обављања делатности у области управљања 
отпадом – у фази објављивања 

14. Предмет бр.  501-10 Панић Богдан, Жеравијска бб, Л. Шор; Захтев за одлучивање о потреби израде 

Студије процени утицаја – у фази објављивања у недељном листу. 

 

Напомињемо да у оквиру једног захтева постоји 3-10 подзахтева, а све у зависности од предметног пројекта. 

 

 ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 
Табеларни приказ броја примљених и решених захтева од 01.01.-31.12.2009. у Одсеку за грађевинарство, 

имовинско-правне и комунално-стамбене послове: 

 

Врста поднетог захтева 

Број 

поднет

их 

захтева 

Број 

решени

х 

захтева 

Решен

о 

у % 

Број 

нерешених 

захтева 

Нерешен

о 

у    % 

- за одобрење за изградњу 167 155 93% 12 7% 

- пријава почетка грађења објекта 163 145 89% 18 11% 

- пријава припремних радова 3 3 100% / 0% 

- пријава радова на објекту 122 106 87% 16 13% 

- употребна дозвола и технички 

пријем 
120 96 80% 24 20% 

- имовинско-правни предмети 109 106 97% 3 3% 

- претварање привремених у сталне 

дозволе 
19 12 63% 7 37% 

УКУПНО 703 623 89% 80 11% 
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VI   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

 
Одељење за инспекцијске послове обавља послове вршења надзора над спровођењем одредаба Закона и 

прописа донетих на основу закона у области: грађевинарства, саобраћаја и путева, заштите животне средине и 

комуналног уређења. 
 У оквиру Одељења наведени послови обављају се у два одсека: 

- Одсек за послове грађевинског надзора и саобраћаја, 

- Одсек за послове комуналног надзора и заштите животне средине.  

 

 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКОГ НАДЗОРА 

И САОБРАЋАЈА 
 

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 
 Поверени послови грађевинског инспекцијског надзора на подручју општине Лозница, спроводе се преко 

4 (четири) грађевинска инспектора који испуњавају услове прописане одредбом члана 172. ст.7.  и ст. 8. 
Закона о планирању и изградњи  («Сл.гласник РС», бр. 72/2009) . 

 До 11.09.2009. године у вршењу инспекцијског надзора примењиван је Закон о планирању и изградњи 

(»Сл.гласник РС», број 47/03 и 34/06).  

11.09.2009. године ступио је на снагу Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/2009). 

На основу члана 175. Закона о планирању и изградњи у вршењу инспекцијског надзора, грађевински 

инспектор проверава да ли:  привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради 

објекат, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објекта, испуњавају 
прописане услове; је за објекат који се гради, односно извођење радова издата грађевинска дозвола и поднета 

пријава о почетку грађења;  је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са законом; се објекат гради 

према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно техничкој 

документацији на основу које је издато решење о пријави радова; је  градилиште обележено на прописан 

начин; извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и 

прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; је извођач радова предузео мере за 

безбедност објеката, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; на објекту који се 

гради ли је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења  и околине;  извођач 

радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописан начин; се у 
току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта;  је технички преглед 

извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона; је за објекат који се користи издата 

употребна дозвола; се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола; 
обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.   

            

  Укупан број предмета                       202      
  Покренут: - по службеној дужности                                90                                            

                                         - по захтеву странке                       112                              

  Број предмета из претходних година у којима су доношени акти                  53                     

  Урађено записника                                                                                  297 

  Укупно донетих решења                                                                           126                 

                                         - од тога за рушење                                                                  105 

                                         - за забрану коришћења                                                                   8 

                                         - за обуставу радова                                                                       2 

                                         - затварање градилишта                                                                    3 
                                         - измена техничке документације                                                  8 

  Донето закључака о дозволи извршења                                                      40 

  Донето закључака о обустављању поступка                                              46                         
  Остали закључци                                                                                           31 

  Добровољно извршено                                                                                   5 
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  Принудно извршено                                                                                    - 

  Изјављено жалби                                                                                      28 

  Поднете кривичне пријаве                                                                              8 

  Поднете прекршајне пријаве                                                                          -               

Поднете пријаве за привредни преступ                                                       -       

                                        
 

Дана 11.09.2009. године је ступио на снагу Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/09) 

који предвиђа легализацију објеката изграђених, односно реконструисаних без грађевинске дозволе, односно 

одобрења за изградњу до његовог ступања на снагу. 

Такође, чланом 197. Закона о планирању и изградњи, је прописано да се рушење наведених објеката неће 

извршавати, нити ће се за те објекте доностии решење о уклањању до правноснажно окончаног поступка 

легализације.           

У извештају се даје и упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране Грађевинске инспекције 

за период 2008.- 2009. година. 

    
                       2008. г.   2009. г.     Однос 2008/2009 

 

Укупан број предмета                      171           202  више 18,12 % 
Покренут: - по службеној дужности                      78             90  више 15,38 % 

     - по захтеву странке          93           112  више 20,43 % 

Број предмета из претходних  година                                              86             53             мање 38,37 %          

Урађено  записника           265           297  више 12,07 % 

Укупно донетих решења          91           126  више 38,46 % 

  - Од тога за рушење           84           105  више 25,00 % 

 - за обуставу радова            5               2  мање 60,00 % 

 - забрана коришћења                        -                8 

Донето закључака о дозволи извршења         84             40  мање 52,38 % 
Донето закључака о обустављању поступка                    64             46  мање 28,12 % 

остали закључци и решења           20             31  више 55,00 % 

принудно извршено              -                 - 

                                                                           

Добровољно извршено            12                5 мање 58,33 % 

Изјављено жалби            21              28 више 33,33 % 

Поднете кривичне пријаве            5                8 више 60,00 % 

Захтеви за покретање прекршајног поступка                      1                 - 

Пријаве за привредни преступ                        2                 - 

            

Укупно       1082         1153 

            

Проценат               више 6,56 % 
                                                                      

 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

 
 Саобраћајна инспекција врши надзор над спроводјењем одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају 

(«Сл.гласник РС» број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06) – поверени послови и прописа донетих на основу 

овог закона у обављању локалног превоза: ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз 

ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз;  Закона о јавним путевима 

(«Сл.гласник РС», број 101/05) – поверени послови; Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима («Сл. 

лист општине Лозница», бр. 1/98 и 2/99); Одлуке о паркирању, организацији и коришћењу места за паркирање 

(«Сл. лист општине Лозница», бр. 1/98 и 5/05); Одлуке о начину обављања јавног превоза путника општине 
Лозница («Сл. лист општине Лозница», бр. 3/02 и 1/06); Одлуке о начину обављања ауто-такси превоза на 

територији општине Лозница («Сл. лист општине Лозница», бр. 5/02, 1/03 и 9/05).  

 Актом о систематизацији систематизована су 2 радна места са 2 извршиоца. 
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             У 2009. години Саобраћајна инспекција обрадила је 404 предмета,  181 по захтеву странака и 223   

по службеној дужности.  

 

                                                               2009. год.                      2008. год.                  2009/2008   %         

 

Укупно предмета                                   404                                   392                          више 3,06 % 
 

По захтеву странке                                 181                                  173                          више 4,62 % 

 

По службеној дужности                         223                                  219                          више 1,82 % 

 

Заштита и  одржавање путева               163                                  162                          више 0,61 %                                                                                                         

                 

Донето решења                                       295                                  292                          више 1,02 % 

 
Поднето захтева за  покретање                                                                                                     
прекршајног поступка                             85                                     71                          више 19,71 %                                                                                                       

 

Јавни превоз                                                                                                                         
путника и ствари                                   241                                    230                           више 4,78 %              

 

Јавни превоз                                                                                                                

ствари                                                    122                                     121                           више 0,82 % 

 

Ауто-такси превоз                                  99                                      96                            више 3,12 % 

 

Градски и приградски 

превоз путника                                        20                                     13                            више 53,84 % 
 

Привремено искључење из 

саобраћаја возила                                    21                                     17                            више 23,52 % 

 

Захтев за покретање 

прекршајног поступка                            85                                     82                            више 3,65 %                  

          

 

Укупно            1939   1868 

           

Проценат                више 3,80 %              

 

 

                                                                       

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНОГ НАДЗОРА 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

                                                                    
Комунална инспекција Града Лознице врши надзор, над спровођењем одредаба Закона о комуналним 

делатностима и прописа донетих на основу овог Закона. 
 

            У вршењу надзора Комунална инспекција је овлашћена да контролише:  стање комуналних објеката и да 

ли се комуналне услуге пружају у складу са утврдјеним условима у областима:  одржавање улица, тргова, 
коловоза;  одржавање, уређење и чишћење јавних и зелених површина;  коришћење и одржавање објеката за 

снабдевање града водом за пиће;   
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одвођење и пречишћавање отпадних вода; одвођење атмосферских вода са јавних површина; одржавање шахти и 

хидраната;  испуштање отпадних вода; одржавање и експлоатација градске канализације; функционисање јавне 

расвете; одржавање споменика;  одржавање и уређење гробља; уређење и одржавање пијаце; и производња и 

снабдевање паром.                         

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:  

  
- нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су они ту остављени противно прописима; 

нареди извршавање утврдјених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака (заузећа јавних површина; 

продаја ван пијачног простора и одобрених локација; чишћење снега и леда са јавних површина;   паркирање 

возила на јавним и зеленим површинама;  раскопавање јавних површина и враћање у првобитно стање); врши 

надзор и предузима и друге мере утврдјене прописима Скупштине Општине (придржавање радног времена у 

угоститељским, занатским и трговинским објектима; држање и заштита домаћих животиња) и у другим 

областима које су регулисане прописима. 

      Комунална инспекција врши надзор над спровођењем одредаба Закона о одржавању стамбених зграда и 

станова и Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова, као и над спровођењем одредаба Закона о 
оглашавању и Закона о заштити потрошача (поверени послови). 

                                                 

            Поред наведених Закона Комунална инспекција врши надзор над спровођењем општинских Одлука 
донетих на основу Закона о комуналним делатностима и то:     

                                                                      
            1. Одлуке о комуналној инспекцији («Сл.лист општине Лозница», број 4/96 и 2/99)                                                                                 

 2. Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката («Сл.лист 

града Лозница», број 6/2009 и 9/2009)                                                                 

 3. Одлуке о снабдевању водом, пречишћавању и одвођењу отпадних вода и атмосферских вода са јавних 

површина («Сл.лист општине Лозница», број 1/98 и 4/2005)                                                         

 4. Одлуке о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града Лознице («Сл.лист 

града Лозница», број  9/2009) и као саставни део одлуке Програм о постављању привремених објеката                                            

            5. Одлуке о јавним паркиралиштима («Сл.лист града Лозница», број 6/2009)                                                                                               

 6. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом («Сл.лист општине Лозница», број 7/97)                                                                             

 7. Одлуке о држању домаћих животиња («Сл.лист општине Лозница», број 5/96, 2/99 и 7/2001)                               

 8. Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини («Сл.лист општине Лозница», број 

4/2006)                                                               

 9. Одлуке о кућном реду («Сл.лист општине Лозница», број  2/2001)                                       

          10. Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину утврђивања 

кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Лозница («Сл.лист општине Лозница», 

број 08/07) 

          11. Одлуке о  локалним и комуналним таксама на територији града Лозница («Сл.лист града Лозница», број 

6/2009 )   

          12. Одлуке о изградњи котларница на територији града Лознице, Б. Ковиљаче и приградских насеља 

(«Сл.лист општине Лозница», број 7/78).                                            

         13.  Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању («Сл.лист града Лозница», број 6/2009 и 
9/2009);                                                                   

          14. Одлуке о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и Одељења за 

инспекцијске послове Градске управе Града Лознице («Сл.лист града Лозница», број 11/2009). 

Послове инспекцијског надзора у извештајном периоду обављало је 6 (шест) комуналних инспектора и 1 

(један) инспектор ангажован на одређено време. 

У току 2009. године обрађено је 1173 предмета; сачињен 1721 записник, донето 506 решења и 795 

закључака; поднете 152 пријаве Органу за прекршаје; изјављено 6 жалби; донето 17 закључка о принудном 

извршењу.       

             Усмено је изречен већи број управних мера које су имале позитиван исход. 

             Исказани број предмета, већи је у односу на прошлу 2008. годину. 
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Спроводећи прописе из  својих надлежности (4 закона, 1 уредбе и 14 општинских тј. градских одлука) и 

поред великог обима посла комунални инспектори су професионално и благовремено решавали по пријавама 

грађана радећи при томе на стварању поверења грађана у органе Градске управе и Градску управу у целини.  

            У нашем Граду постоји низ комуналних проблема који се преносе и понављају из године у годину од којих 

се издвајају следећи: 

- честа раскопавања јавних површина због дотрајалости водоводних, канализационих и топловодних инсталација 
у појединим деловима града; 

- дуготрајна и сложена процедура прибављања одобрења за заузеће јавних површина и за раскопавање јавних 

површина;                                                                            

- повећан број паса и мачака луталица у граду, и поред ангажовања ЗОО хигијенске службе; 

- паркирање моторних возила на јавним површинама (непостојање ПАУК-службе); 

- продаја робе ван пијачног простора (продаја на реци Штири и кванташка продаја на паркингу зелене пијаце); 

- неизграђена канализациона мрежа у градским и приградским месним заједницама (горући проблеми су 

завршетак канализационих мрежа: на крају ул. Мајора Јаше у МЗ «Центар» због чега се јавља ерозија, у 

Вискозином насељу «Шанац», у Плочи, у Клупцима и у Л. Пољу); 

- низак степен комуналне хигијене грађана, што за последицу има стварање дивљих депонија, уништавање:  

посуда за смеће, саобраћајних знакова, заштитних ограда, зелених површна и сл. 

Актуелна проблематика и вршење надзора над широком материјом из више области захтевају савременије 
и модерније услове рада Комуналне инспекције: 

-   Доношење потребних подзаконских аката ( нпр. Одлука о одржавању стамбених зграда; Одлука о постављењу 

огласних паноа  и плаката на јавним и осталим површинама);    

-  Измена појединих општинских одлука (све одлуке које нису усаглашене са Законом о комуналним 

делатностима из 1998. године као ни са Статутом Града Лознице бр. 19/08 нпр. Одлука о држању домаћих 

животиња, Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини  и др.);   

- Повећање износа новчаних казни прописаних наведеним одлукама у складу са Законом о прекршајима; 

-   Просторно  обједињавање и опремање Комуналне инспекције; 

-   Доношење Правилника о ХТЗ опреми; 

-   Организовање принудног извршења решења Комуналне инспекције; 

Наведене мере допринеле би  већој ефикасности и ауторитету ове инспекције. 

  Током извештајног периода Комунална инспекција је у границама својих могућности свакодневно 
контролисала рад јавних предузећа, пратила стање комуналних објеката, настојала да уведе комунални ред у 

складу са прописима и надлежностима, а све у непосредном интересу грађана. 

У извештају се даје и упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране Комуналне инспекције 
из домена њене надлежности за период од 2005. године до 2009. године. 

 

                                                                            2008. год.       2009. год.                        2008/2009 

_______________________________________________________________________________________ 

Укупан број  

обрађених                                                              971                1.173                             више 20,80 % 

предмета 

 

Број сачињених записника и 

записника са управном мером                                  1.359                 1.721            више 26,63 % 

 

Број донетих                                                                  401                   506            више 26,18 % 

Решења 

 

Број донетих                                                                  648                   795            више 22,68 % 

Закључака   
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Број поднетих пријава     

органу за прекршаје                                                      102                  152            више 49,01 % 

                                                                        

Укупно изјављених                                                           3                      6            више 100 % 

Жалби  
 

Број закључака  

О принудном                                                                     2                    17             више 750 % 

Извршењу  

Број извршилаца                                                               6                6 + 1      

           

Укупно                    3486             4370         

           

Проценат                            више 25,35 %                                        
 

 

 
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 Инспектор за заштиту животне средине врши надзор над применом мера заштите ваздуха и земљишта од 

загађивања у објектима привредних субјеката, за чију градњу и рад дозволу даје надлежни орган градске 

управе.  Инспектор  врши надзор над применом мера заштите од буке у занатским, комуналним и стамбеним 

објектима на територији Града Лознице  (Закон о заштити животне средине «Сл. гласник Републике Србије», 

број 66/91, 83/92, 53/93 и 53/95), Закон о процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 135/04), 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине («Сл.гласник РС», број 135/04,) 
Закон о заштити животне средине («Сл.гласник РС», број 135/04 – поверени послови) .  

 

У складу са овим надлежностима градски инспектор за заштиту животне средине утврђује и испуњеност 
услова у погледу заштите животне средине у пословним просторијама, односно објектима у  поступку уписа у 

регистар надлежног органа, у складу са Законом о предузећима («Сл. лист СРЈ», број 29/96, 36/02) и Законом 

о приватним предузетницима («Сл. гласник СРС», бр. 54/89, 9/90, 46/91,  53/95 и 35/02). 

 

 У извештајном периоду од 14.09.2009. године када сам распоређен на ове послове, па до краја 2009-те 

године, обрађено је укупно 14 предмета. Сви предмети су били везани за утврђивање испуњености услова 

заштите животне средине у пословним просторијама односно објектима. 

             По службеној дужности инспектор је водио дванаест (12) предмета док су два (2) предмета вођена по 

захтеву странака. Сви су предмети решени и архивирани тако да ни један није пренет у 2010. годину. 
 Све контроле су извршене у  сарадњи са републичким инспектором  и уз присуство шефа одсека, 

Одељења за инспекцијске послове. 

 У извештајном периоду је било више усмених интервенција које су решене без покретања управног 
поступка. 

 
На територији Града постоји низ нерешених еколошких проблема, који се већ дуже време не решавају и 

ако представљају велику опасност по здравље грађана. Хитно би требало решити следеће: 

 

1. Убрзати радове на уређењу и рекултивацији постојеће градске депоније,  која се налази у близини 

индустријске зоне. 

2. Појачати активности на изналажењу решења за нову локацију градске депоније, мада је најбоље и 
трајно решење изградња регионалне депоније  комуналног отпада, на којој би било изграђено 

постројење за инсенерацију (спаљивање) комуналног отпада уз производњу електричне и 

топлотне енергије, за што већ постоји иницијални стручни елеборат. 
3. Санирати и рекултивисати депонију шљаке и пепела у близини индустријске зоне. 

4. Депонија пиљевине, фабрике Целулозе, је велики аеро загађивач нарочито у  летњим месецима, 

када због самозапаљења и неповољног смера ветра, продукти сагоревања се осећају у Бањи 
Ковиљачи које је наш значајан туристички и здравствени центар 
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5. Проблем дислокације угљендисулфида (ЦС2) из «Вискозе» и цијанидних соли из «ФАК»-а, још 

нису решени.  

6. Проблем аеро загадјења, од издувних гасова моторних возила, и буке у ужем градском језгру, 

може бити знатно ублажен или потпуно решен, почетком реализације решења датих у Стратегији 

развоја саобраћаја на територији града Лознице. 

7. Наставити топлификацију ужег градског језгра као и гасификацију на ширем подручју града.  
 

Побројани проблеми су углавном и ургентни проблеми које треба решавати првом указаном повољном 

приликом. 

 
На  крају извештаја приказујемо  упоредни табеларни преглед укупно обрађених предмета у Одељењу за 

инспекцијске послове за последњих пет година:    

                

  2008. г.     2009.г.      2008/09%    

_____________________________________________________________ 

                                                                            
 1.533         1.793          16,96        Укупан број предмета плус предмети  

                                                          који се воде по скраћеном поступку 

_____________________________________________________________    
 

 

У Одељењу је у извештајном периоду послове обављало 18 радника на неодређено време (руководилац, 

шеф одсека, 13 инспектора, 1 административни радник и 2 дактилографа) и један инспектор на одредјено 

време.  

 

Квалификациона структура запослених је следећа:     

 

       ВСС                    ВШС                      ССС                       НСС                            
 

           11                         6                             1                             1 
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VII   ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

 
            ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ почело  је са радом у Мају 2009.     

Након конверзије података из  Пореске управе  коју је извршио Институт „Михаило Пупин“ урађено је 
следеће: 

 

1. Решења о порезу на имовину правних лица – око 200 
      - по преузетим подацима и примљеним пријавама које су правна лица обавезна да доставе до 

31.03. у текућој години  

 

2. Решења о локалним комуналним таксама за правна лица (такса за истицање         

    фирме на пословном простору)  - око 1000 по преузетим подацима 

 
3. Решења о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта за правна лица– око 200 

-  ИНСТИТУТ „М.Пупин“ није могао да изврши конверзију ове базе података. 

На основу података из решења урађених за 2008. годину формирана је база података о објектима, 
обрачуната и отпремљена Решења – око 200. 

 

4. Решења о порезу на имовину физичких лица – око 16.000 
- Институт „Михаило Пупин“ је извршио прву конверзију података за око 8.000 обвезника, за које је, 

након ажурирања података у пријавама, урађен обрачун и одштампана решења.  

Током 2009. број новоунетих обвезника је око 900. 

Уговор о уручивању решења склопљен је са ПТТ-ом.  

 

25.11.2009. пребачени су подаци за преосталих око 8.500 обвезника, након чега су урађена Решења која су 

уручена током Децембра. 
 

5. Решења о комуналним таксама за предузетнике (такса за истицање фирме на пословном простору. 

-  База података за око 3.500 предузетника формирана је на основу података о активним 
предузетницима које су добијени од Агенције за привредне регистре а на основу чега су урађена решења о 

задужењу.   

Задужење по овом основу до сада се налазило на збирном решењу, заједно са осталим порезима по којима 

су задуживани предузетници. Конверзију ових података, Институт „Михаило Пупин“ није могао да изврши, тако 

да је 25.11. 2009., уз податке о завршном рачуну, добијено само почетна стања.  

 
Велики проблем је био присутан и код преузимања извода од Трезора јер су стизали у форми која није 

могла да се примени у инсталисаном програму, што решено тек у Јулу 2009., након чега су најпре прокњижени 

сви изводи за претходних 6 месеци а затим настављено редовно дневно књижење. 
Осим овога, рађени су и сви остали књиговодствени послови којих је у овом периоду било прилично, 

нарочито прекњижавања између Пореске управе и овог Одељењљ, више или мање исказаних стања на рачунима 

предузетника.  
Највећи проблем за нормалан рад Одељења је недостатак стручних кадрова. Тренутно је запослено 4 

радника, од којих 2 са ВСС и 2 са ССС  

 

 

     ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ за период 1.1. - 31.12.2009. 

рб назив задужење уплата 

1.  Порез на имовину физичхих лица 30.888.212 16.516.797 

2. Порез на имовину правних лица 24.297.178 13.824.582 

3. Такса на истицање фирме 23.913.582 15.724.624 
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VIII   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                                    
 

 
На основу Одлуке о градској управи града Лознице усвојене на седници скупштине града 

Лознице 12.11.2008. године у којој ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ обавља  послове 

који се односе на:      

 

А  Одсек за локални економски развој 

Б  Одсек за младе 

 

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. 

 

 

Достављамо следећи извештaј који се односи на период рада у  2009.години a који је урађен тако 

да се извештај односи на сегменте рада који су дефинисани одлуком о градској управи: 

 
А )ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
2. Привлачење инвестиција и логистика инвеститорима који се лоцирају у Граду. 

 

- Стална комуникација са инвеститорима који су заинтересовани за улагања на територији града 

Лознице. Организација састанка, прикупљање и прослеђивање информација. 

- У току 2009.године остварени су контакти, разговори и размена информација са великим бројем 

инвеститора. Организован је и велики број састанака и припремљен велики број 

презентација.Заинтересовани инвеститори са којима је остварена комуникација  су: 

Домаћи: Експромонте, Инград, Радаљац компани, Пантеон, СЗР „Мирковић“, СЗР“ЛИН“ ,ДИВ 

компани, секундар-М,Глобал Грин,  Виша школа акдемских студија,ХК“Боро Скорић“ , Фоип 

Инвест и др. 
 

Два инвеститора су закупила парцеле у индустријској зони „ Шепак“:Радаљац Компани и Инград. 

Изградњом својих производних објеката отвориће 61 радно место. 
 

Страни:   - РЕВИТ – Холандска фирма, 

                - ИКЕА-Шведска фирма, 

                - Данубиус- Енглеска фирма, 
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                - Интерекс , 

                - Mицубиши, 

 

               Регионална привредна комора Модема- Италија- састанак са представником ове италијанске привредне 

коморе Душаном Ђурђевићем 

 
- Заједнички рад са УСАИД-овим програмом МЕГА на пројекту“ Управљање земљиштем на територији 

града Лознице“. Пројекат се односи на унапређење одлука о градском грађевинском земљишту као и њихово 

усклађивање са Законом о планирању и изградњи али и управљање земљиштем у смислу квалитнијег коришћења 

и процеса привлачење инвестиција.Нацрти Одлука о градском грађевинском земљишту и Одлука о накнади за 

уређење грађевинског земљишта прослеђени Министарству за просторно планирање  и заштиту животне средине 

за мишљење. Одговор још није стигао. 

                                     
- Одлазак на сајам у Хановер и промоција индустријске зоне „ Шепак“- закључак са овог путовања је да 

Србија има веома негативан имиџ и да постоји потешкоћа у промовисању индустријске зоне у једном граду у 
западној Србији. Прича о индустријским зонама мора најпре да крене са централног нивоа. УСАИД је 

организовао  наградно путовање у циљу стицања нових искустава и знања.То је заиста био резултат одласка у 

Хановер. 

 

 
2.Интензивна сарадања са приватним сектором што подразумева сталне контакте,  анализе и рад на 

побољшању повољног пословног окружења, 

 
Промоција кредитних линија Фонда за развој- остварено  89 кредита у укупном износу од 214 милиона 

динара,при чему је отворно 285 нових радних места. 
 

- Промоција кредитних линија МЕРР за развој туризма и угоститељства. 

- Промоција свих мера и субвенција Министарства пољопривреде. 
- Промоција свих СИЕПИ-них конкурса који се односе на приватни сектор. 

- Организовање састанака и праћење реализације закључака са састанака са удружењем приватних 
предузетника и представницима УГ „ Зона унапређеног пословања – улица Јована Цвијића“.              

- Сарадња са приватним сектором у смислу заказивања састанака, пружања консултанстких 

услуга, појашњења мера који се са централног нивоа спуштају на локални ниво. 
- Помоћ у решавању проблема приватног сектора у комуникацији са различитим службама у 

надлежности локалне самоуправе. 

- Организовање стручних предавања из области пољопривреде. 
- У оквиру практичне Обуке у Агробизнису  коју је организовао НАЛЕД у сарадњи са 

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде,Сектором за рурални развој и 

УСАИД-овим Агробизнис пројектом, урађено је   анкетирање, односно евалуацију 
ЗЗ“Драгинац“-Драгинац,  и Гљиварско друштво „Бања Ковиљача“-Бања Ковиљача, и достављено 

НАЛЕД-у. 

- Анализа сарадње са међународним организацијама 2004.-2008. 

- Интензивна сарадња са представницима приватног сектора у области туризма и угоститељства.                          
- Стручна помоћ при конкурисању за кредитна средства за реализацију пројеката  -конкурси 

МЕРР, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства. 

- Рад саУСАИД-МЕГА на дефинисању методологије рада у изради Одлуке о олакшицама за 

привреду.Тим именован 25.09.2009. Организовани сусрети са привредницим ради сагледавања 
како  израда одлуке о олакшицама за привреду  моће да допринесе развоју привреде. 

- У сарадњи са УСАИД-овим програмом МЕГА и НАЛЕД-ом анкетирано 7 привредних субјеката 

у оквиру пројекта „Калкулатор“ ради сагледавања оптерећења локалне привреде, поређењу са 

другим градовима и сагледавању могућности за унапређење повољног пословног окружења. 

       
 3. Сарадња са републичким институцијама, другим општинама и градовима, владиним и невладиним 

организацијама, 

 
- Сарадања са  Министарствима који имају везе са локалним економским развојем а највише са 

: Министарство за НИП, МЕРР, МДУЛС , Министарством за просторно планирање и заштиту 

животне средине  и Министарством за телекомуникације. 
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- Сарадања са РПК Ваљево, ПКС, СИЕП-ом, НСЗ, Пореском управом у Лозници и др. 

- Сарадања са донаторским програмима УСАИД, Делегацијом Европске комисије у 

Србији, СДЦ-ом и СКГО. 

- Одељење за локални економски развој је често било пример добре праксе и велики број 
представника других општина и градова је посетио градску управу где је предмет њиховог 

интересовања био рад Одељења за локални економски развој. У посети градској управи  

Лозница биле су друге управе:Нови Сад, Бачки Петровац, Ваљево, Беочин, Лајковац, Осечина, 

НИШ-Медијана , Зајачар, Мајданпек, Голубац, Сокобања .Као пример добре праксе град 

Лозница је послужио и граду Смедереву- општински услужни центар- информације проследило 

Одељење за ЛЕР, Граду  Лесковацу и Шапцу као и општини УБ- испуњавање критеријума за 

повољно пословно  окружење, Ниш- Медијана – управљање пројектима.                                 
- Сарадња са удружењем приватних предузетника и Зоном унапређеног пословања. 

- Сарадња са Канцеларијом агенције за развој МСП у Лозници и Канцеларијом МЕРР у Лозници. 
- Сарадња са Кабинетом потпредседника Владе РС за европске интеграције на спровођењу 

Националне стартегије одрживог развоја. 

- Сарадња са ЈП , установама и другим Одељењима у управи на изради ПКИ. Нацрт у 

изради , очекује се усвајање у 2010. 

- Сарадња са Одељењем за планирање и изградњу у оквиру активности евидентирања објеката 

под заштитом Завода за заштиту споменика културе из Ваљева. 

-  Прослеђивање примера добре праксе колегама у управи из  области за које су надлежни. 

-    Сарадања са МЗ које су се обратиле Одељењу за ЛЕР за информације, косунлтације и др.    

-   Урађен елаборат о измени образовних профила у  средњим школама у складу са потребама 

привреде. 
                        -     Комуникација са продуцентском кућом за снимање филма“ Турбодизел“. 

-  Сарадња са НВО „ Фонд за микроразвој“ којој је прослеђен закључак већа као одговор на 

позив за могућу сарадњу. 
-  Сарадња са аматерским позориштем „ Вук Караџић“ из Лознице- учешће у организационом 

одбору позоришног фестивала. 

-  Сарадња са НВО из Лознице- Искра, Светионик, Еко-ло,Удружење сеоских домаћина“ Вук 

Караџић“,Удружење гљивара и др. 

                     
4.Сарадња  са  донаторима и припрема пројеката за донаторске и друге фондове, 

 
ДОНАТОР – УСАИД- МЕГА 

 

- Пројекат „ Управљање земљиштем на територији града Лознице“. 

- Наступ на сајму  у Хановеру током априла месеца. 

- Праћење реализације Акционог плана за локални економски развој.   
- Усмеравање донатора за финансијску подршку пројекту индустријске зоне на ЈП“ Град“. 

- Израда базе података инвестиционих потенцијала  града. 

- Анализа приватизационих прихода на територији града Лознице. 

- Методологија за израду Плана капиталних инвестиција. 

- Пројекат“ Калкулатор“. 

- Маркетинг у Јатовој ревији. 

- Припрема наступа на сајму у Хановеру и наступ на сајму. 

- Учешће запослених на семинарима које је организовао УСАИД-ов програм МЕГА. 

У оквиру сарадње са УСАИД-ом треба поменути и сарадњу са НАЛЕД-ом у оквиру активности 
дефинисаних уговорм о сарадњи гарсдке управе Лозница. 

                  
ДОНАТОР –ИПА – ЕУ ФОНД 

 
 Припрема пројекта „ Туристичка сигнализација“ у партнерству са општинама из Би Х  Бијељина и Зворник  и 

општном  Крупањ Организован велики број састанака на којима се заједнички радило на апликацији. 

Организована едукација и промоција ИПА фондова у Лозници у сарадњи са Министарством финансија 16.јула 

2009. године. Презентацији присуствовало преко 100 особа. 
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ДЕЛЕГАЦИЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ У СРБИЈИ 

 

Организован састанак у градској управи у циљу истраживања и анализе постојећег стања  на локалном нивоу. 

             
Учешће у на радионици на тему“ Израда Националне стартегије за локални економски развој „ у 

организацији ЕК ЕУ у циљу програмирања ИПА средстава у 2011-2015. 

-Састанак на тему  регионалног развоја са представником делегације ЕУ у Србији Џ. Галагером. 
 

НИП 2009. 

 

-Организовање прикупљања акционих планова, извештаја о степену спремности, извештаје руководиоца 

пројектних тимова. 

-Учествовање у реализацији кроз чланство у пројектним тимовима и комисији за јавне набавке за реализацију 

пројекта НИП-а из 2009. године. 

-Пројекти из НИП-а 2009.године су: Реконструкција Трга Вука Караџића, Индустријска зона- Улица Републике 

Српске,Реконструкција крова у ОШ“ Вук Караџић“, Реконструкција крова у СЦ“ Лагатор“, Хала у Лешници –
ОШ“ Петар Тасић“ као и пројекат “Изградња вртића на Лагатору“.  

-Пројекти који нису завршени у у 2009. наставиће реализацију у 2010.( Улица Републике Српске и Изградња 

новог вртића). 
 

ФОНД ИГАРА НА СРЕЋУ 
 

Координација и сарадња са ЈП и установама као и другим одељењима у градској управи за пријављивање 

пројеката фонду игара на срећу. Пријављени су пројекти у сарадњи са ЈКП“ Наш ДОМ“- Санација депоније, ЦК“ 
Вук Караџић“- Реконструкција галерије  Миће Поповића, БИСИС систем у библиотекарству, пројекат који се 

односи на надокнада штете лицима са територије града  од елементарних непогода,пројекти из области социјалне 

заштите и др. 
 

МЕРР 

Сарадња са ЦК“ Вук Караџић“- Одобрена средства за реализацију пројекта Реконструкција галерије Миће 
Поповића. 

Прослеђен и пројекат који се односи на израду пројектно техничке документације за изградњу локалног пута Л73  

Бања Ковиљача- Лозница. Још увек није стигла информација о статусу пројекта у МЕРР. 

 

 ФОНД ЗА ОТВОРЕНО ДРУШТВО 

 Конултације и помоћ у попуњавању формулара заинтересованим удружењима грађана и НВО којима је градска 

управа упутила обавештење о постојању конкурса. 

 

 КОНКУРС ЛСУ Лозница за доделу средстава у области културе , спорта и других обллсти у којима је активан 
НВО сектор. 

Консултантске услуге за попуњавање формулара. 

 

5. Маркетинг Града у циљу развоја привреде и привлачења инвестиција, 

 

- Наступ на сајму у Хановеру у априлу 2009.године- Припрема промо материјала и предстваљање града на сајму. 

- Позив наступ на сајму инвестиција у   Новом Саду 9.-13.11.2009. . Презентовани инвестициони потенцијали 

града и добијена награда за добар дизајн тардиционалних вредности у промотивном материјалу града Лознице. 

- Промоција инвестиционих потенцијала града преко изјава дописништву РТСа, локалним ТВ, представницима 

штампаних медија. 

- Прослеђивање информација о инвестиционим потенцијалима града СИЕПИ , ПКС и др. 

- Прослеђен текст о инвестиционим потенцијалима града за ЈАТ-ову ревију и за Инвестициони водич кроз 
Србију. 

- Учешће градске управе на промоцији Србије  у оквиру дана Универзијаде а на позив Туристичке организације 

Београда. 
- Учешће на сајму туризма у Беграду у фебруару месецу  и Новом Саду у октобру 2009.Урађене и извршене 

презентације  презентације туристичких потенцијала града. 

- Израда билбода и других промоматеријала на основу захтева кабинета, установа градске управе и спортских 

клубова града Лознице. 
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- Израда предлога сувенира  у сарадњи са ТОГЛ. 

- Израда предлога пројекта „Туристички инфо центар града Лознице“ у сарадњи са ТОГЛ. 

- Израда предлога мапе града. 

- Израда предлога изгледа униформи комуналне полиције града Лознице.                   
- О свим маркетиншким активностима Одељења за ЛЕР води се пресс-клипинг и постоји детаљан евиденција 

наступа у медијима током 2009.године. 

                
6. Учествује у изради аката који могу имати утицаја на привлачења инвестиција и унапређење привредног 

развоја, 

 

 Сарадња је била присутна у оквиру следећих конкурса: 

 

НИП за 2009.годину – Сарадња са ЈП“ Град“, СЦ“ Лагатор“, Установом за предшколско образовање и васпитање 

„ Бамби“, ОШ“ Вук Караџић“, ОШ“Пеатр Тасић“, СЦ“ Лагатор“. 

 

Фонд игара на срећу: ЈКП“ Наш дом“, ЦК“ Вук Караџић“, Библиотека Вуковог завичаја, ЗЦ „ Миленко Марин“, 
Одељење за финансије и друштвене делатности, Одељење за привреду. 

 

МЕРР- Конкурс за унапређење развоја туризма – ЈП“ Град“, ЦК“ Вук Караџић“. 
 

ИПА фондови- Сарадња са Туристичком организацијом града Лознице, ЈП“ Град“. Организована презентација за 

све представнике ЈП, установа и других институција у гарду. 

КФВ- Урађен је пројекат Изградња и реконструкција инфраструктуре у Републици Српској који је саставни део 

конкурсне документације за кредитну линију Европске банке коју подржава KFW банка; 

Е- управа-активности на иницирању реализације пројекат уз сарадњу са ЈСП“Лозница“ 

ЛЕАП- Запослени У ЛЕРу припремили одређене информације и проследили председнику комисије. Такође раде 

на изради овог докуменат као чланови комисије. 

НСОР- Сарадња са колегама из ЈП и других Одељења на припреми извештаја о спровођењу НСОР на територији 
града Лознице. 

ЛАП- Учешће у припреми и изради локалног акционог плана за младе. 

 

ПКИ- сарадња са ЈП, установама , основним и средњим школама. 

 

Наступи  на сајмовима туризма и дизајн промотивног материјала за наступе на сајмовима туризма: Одељење за 

ЛЕР и  ТОГЛ. 

 

Фонд за отворено друштво: Сарадња са удружењима грађана заинтересованим за учешће на конкурсу, 

представницима МЗ, установа и др. 
Учешће  дипл.правника из Одељења за ЛЕР у израда аката који се односе наспајање установа „ Соколана“ и СЦ“ 

Лагатор“ као и измена одлука о градском грађевинском земљишту на седници СГ Лознице у априлу месецу 2009. 

Израда дизајна промотивног материјала за организацију манифестације „ Европа игра“- ТОГЛ. 
 

- Израда  конкурсне  документације за банкарске кредите -  набавка кредита јединици  локалне самоуправе.  

Овај пројекат наша канцеларија је припремала  заједно са руководиоцем буџета града и директором ЈП Град. 
Планирано је да се поднесу кредитни захтеви за два пројекта- Пројекат реконструкције и инфраструктурно 

опремање улице Републике Српске и -  Реконструкцоја Трга Вук Караџић- кружни ток.Захтеви нису поднети. 

 
-У овом извештајном периоду  урађен је Захтев и презентација пројекта -Изградња и реконструкција 
инфраструктуре у Републици Српској. 

 

 Запослени у Одељењу за ЛЕР су учествовали у спровођењу програма рада и пројеката удружења грађана из 
буџета града Лозница  у области  : 

1. Културе ,  

2.Финасирање програма рада и пројеката цркава и верских заједница , 

3. Пројеката невладиних непрофитабилних и неполитичких организација, 
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7. Израда базе података, 

  

Израда база података је континуиран процес. 

 

У току 2009 године израђивали смо неколико база података: 

- Пројекти НИП-а у 2009, Пројекти НИП-а кандидовани за 2010, 
- Подаци о реализацији пројеката из Акционог плана за ЛЕР, 

- Број одобрених кредита из Фонда за развоју 2009.гидини -89 кредита , 

- Праћење броја незапослених, 

- Прибављање базе података о привредним субјектима са територије града Лознице од Народне банке Србије. 

- База слободних локација прослеђена МЕГИ и СИЕПИ. 

- База података парцела у индустријској зони „ Шепак“, 

- Пресс клипинг текстова о граду Лозници у електронском облику али и у архиви, 

- Анализа прихода од приватизације привредних субјеката са територије града Лознице,  

- База пољопривредних произвођача за потребе помоћника градоначелника Маринка Николића, 
- Подаци о просечном бруто националном доходку на територији града,  

- База података о просечној плати на територији града и др. 

- Преглед инвестиција у приватном сектору. 
- Учествовали смо у припреми података за ЦЕСИД  пројекат“ Матрикс доброг управљања“. Припремили смо 

податке које нам је тражио ЦЕСИД и Транспарентност Србије. 

- Имамо велики број презентација које се односе на туризам, пољопривреду, привреду. Оне се ажурирају у складу 

са потребама слушаоца или оних који траже презентације. 

- База података инвестиција се такође води и ажурира на основу информација из ЈП и установа. 

Базе података се стално ажурирају у односу на захтеве  потраживања података од стране надлежних. Ажурирање 

података у профилу заједнице града Лознице. 

 

8. Учествовање и сарадња у процесу приватизације, 
 

- Анализа приватизационих прихода привредних субјеката града Лознице урађена у сарадњи са Одељењем за 

финансије и друштвене делатности и УСАИД-овим програмом МЕГА. 
-Комуникација са консултантима Данубиус Групе- припрема и прослеђивање информација које се односе на 

приватизацију бања у Србији. 

 
-Усмеравање заинтересованих лица ка Агенцији за приватизацију. Једино што је ингеренција градске управе јесте 

да учествује у процесу на захтев надлежног МЕРР. У другим ситуацијама све заинтересоване упућује на Агенцију 

за приватизацију или на стечајне управнике. 

-Праћење успешности  рада приватизованих предузећа. 

 

9. Обавља друге послове у складу са законом  који ће допринети локалном економском развоју у области 

развоја привреде, пољопривреде и туризма. 

 

Пољопривреда: 

 

- Израда годишњег Плана издавања у закуп државног пољопривредног земљишта. 

- Учешће у раду комисије за доделу пољопривредног земљишта у закуп. 

- Учешће у раду комисије за евидентирање штета од елементарних непогода током лета 2009. на територији града 

Лознице. 

- Промоција и спровођење мера Министарства пољопривреде на локалном нивоу. 

- Организовање стручних предавања у области пољопривреде.            
-Учешће у изради документа : Статут Фонда за развој пољопривреде, Одлука о формирању Фонда за развој 

пољопривреде. 

- Сарадња са другим службама које се баве пољопривредом у градској управи. -Прикупљање примера добре 
праксе. 

- Рад са странкама –пољопривредним произвођачима.              
- Комуникација са Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства у оквиру уступљених послова 
локалној самоуправи. 

-Комуникација са колегама из других општина и градова у циљу размене искуставау области пољопривреде. 

- Помоћ пољопривредним произвођачима у процесу регистрације. 
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- Послови који се односе за наплату позајмица. 

- Рад у комисији за комасацију земљишта. 

- Активности у склопу акције сузбијања Амброзије на територији града Лознице. 

- Запослени у Одељењу за ЛЕР је део тима којим координира помоћник градоначленика за области пољопривреде 

. У пословима који се односе нас пољопривреду присутна је интензивна сарадња Одељењем за привреду у оквиру 

којег је и служба за пољопривреду. 
 

Туризам: 

 

- Промоција туристичких потенијала града Лознице у локалним и националним медијима. Пример – снимање 

емисије „ Књига утисака“, ... 

- Промоција туристичких потенцијала кроз организоване  посете туристичким дестинацијам 

гостима градске управе. 

- Интензивна сарадња са приватним сектором који се бави туризмом и угоститељством. 

- Активности на изради промотивног материјала за промоцију туристичких потенцијала града 

Лознице. 
- Иницирање регионалне сарадње и сарадња са општинама из окружења – Мали Зворник, 

Крупањ, Љубовија. 

- Промоција кредитних линија за развој туризма за које је конкурс расписало МЕРР.Пружање 

консултантских услуга привтном сектору у припреми документације за конкурисање за 

кредитна средства. 

- Припрема пројекта“ Туристичка сигнализација“ за ИПА фондове. 

- Текстови чији је аутор Мр Данијела Милутиновић чине део приче о Бањи Ковиљачи у књизи 
Краљевске бање Србије издате под покровитељством породице Карађорђевић. 

- Сарадња са ЈП“ Град“ на прикупљању сагласности за израду пројектне документације за 

пројекат туристичке сигнализације. 
- Иницирана сарадња са ЈП“ Дирекција за развој  и управљање Бање Ковиљаче“ у циљу 

унапређења туристичке понуде бање и унапређења садржаја које нуди бања туристима. 

- Организација, промоција и координација манифестације“ Дринска регата 2009“. 

- Предлози за унапређење развоја туризма послеђени су доносиоцима одлука. 

- Рад на припреми манифестације „ Лето у Лозници 2009.“,“ Моточашће“,Пливачки маратон“ и 

др. 

- Учешће у изради  стручног рада на тему „ Рурални туризам“ који је представљен 28.05.2009. у 

ПКС. 

- Учешће на састанку на тему организовања манифестације „ Дани Лознице у Бечу“ на 
иницијативу КУД „Караџић“. 

- - Израда предлога комерцијалног сувенира  као предлог за ТОГЛ. 

- Сарадња са јавним правобранилаштвом поводом улагања жалбе на случај постављања симбола 
азбуке на путу за Тршић , а након добијене пресуде окружног суда у Шапцу на основу тужбе 

Остоје Балканског. 

 
Запослени у Одељењу за ЛЕР похађали су следеће семинаре:  

-  Право на интелектуалну својину,  

-  Управљање пројектима,  

-  Организација рада у градској управи,  

-  Локални економски развој, ИПА фондови, 

-  Рурални развој,  
-  Женско предузетништво у организацији РПК Ваљево и друга једнодневна предавања,  

-  Основне функције Канцеларије за ЛЕР, 

-  Правни оквир Канцеларије за ЛЕР и др. 
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Б  ОДСЕК ЗА МЛАДЕ      
 

 
           - 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 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.  

 

 

У складу са обавезама из Одлуке о градској управи у 2009. године  

Канцеларија за младе је имала велики број активности : 
 

– Програм размене са Америком – SYLP, у оквиру пројекта „Успостави нове везе“ у којој 
учествује 15 младих Лозничана, која се изводи у 3 дела, прва размена ја била у мају, следећа је у септембру, па у 

октобру. Циљ ове интезивне размене јесте оснаживање младих за активно учешће у животу своје заједнице. 

Поред припрема за посету САД и самог путовања, SYLP подразумева и надовезујуће активности младих у 

заједницама, при Канцеларији за младе, школама или кроз неформално организовање. Програм који је академски 

и интерактиван, захтева мотивисане учеснике спремне да развијају своје вештине како би постали лидери у 

својим школама и у својим заједницама.  

– Израђена  база података за Инфо центар Канцеларије за младе, који је доступан и на сајту. 

−  Акцију за Дан сећања на преминуле од АИДС-а, која је трајала од 18.00 до 21.00 часова , а централни 

догађај био је паљење свећа у 20 часова.         

– Маскенбал испред Вуковог дома поводом Дана планете под слоганом „Кампања зелене 

генерације“. 

– На Палилулској олимпијади културе у Београду волонтери Канцеларије за младе извели су 

представу. Трибина испред пете Београдске Гимназије. Такође је наступао и The band. 

– Организовано  је  велико пролећно спремање града у коме је учествовало 65 волонтера из КЗМ. 

– Организован  почетни и напредни курс информатичке обуке који је имао за циљ повећање 

конкурентности младих на тржишту рада, на којем су учествовали млади 18-30 година. Предност су имали млади 

који нису запослени. Пројекат је финансиран од МОС-а и кроз ову обуку је прошло 40 младих. 

– Пројекат “Слађе од свађе”, пројекат усмерен ка промоцији медијације и толеранције. Спроводио га 

је НВО Светионик у партнерству са КЗМ. Поводом овог пројекта на тргу је  одржан концерт  на коме је 

наступило 5 домаћих бендова и одржан је перформанс под називом „Слађе од свађе“. 

– Пројекат “Оаза града” – У оквиру овог пројекта спроведена акција сађење биљака, тренинг за 
вршњачке едукаторе и тренинге које су после држали они у области заштите животне средине (одржан је за све 

четири средње чколе), цртање графита на зидовима основне школе у Клупцима (у њему је учествовало око 40 

волонтера КЗМ), сакупљање папира за рециклажу и његово складиштење у просторији средње школе „Свети 

Сава“, завршне активности у парку (постављање клупа, корпи за отпатке, прављење пешачких стаза до спортског 

терена), у акцији је учествовало око 35 волонтера, на завршетку овог пројекта изведен је перформанс испред 

Вуковог дома. По завршетку овог пројекта формиран је Еко-тим, неформална група младих настала након 

завршетка пројекта Оаза града који је био усмерен на подизање нивоа еколошке свести младих. Еко тим сада 

функционише под окриљем Канцеларије за младе, залажу се за промоцију еколошких вредности, организују 
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различите еколошке акције. Укључују се у акције покренуте од стране града и градских установа као што је била 

акција великог пролећњег чишћење града, у коме је учествовало 65 волонтера. Као и акција Лозница без 

амброзије.                               

 

– На Фестивалу глумачких остварења КЗМ је координирала преподневним представама у оквиру којих 
је организована посета дечијим представама.. 

– Постигнут је договор у Берлину са Peuple et Culture - Paris, Interkulturalles netzwork e. v. Берлин 

да се реализује омладинска размена 2010. године у Србији у Лозници. Учествоваће 30 младих, 10 из Немачке, 

10 из Француске и 10 из Србије. Њихове организације покривају све трошкове. Од нас се очекује да осмислимо и 

реализујемо пројекат у Србији. 

– Акција обележавања пешачких стаза у Тршићу у оквиру пројекта „Еко камп“ Тршић.                            

– Организација посете трибини „Заштитимо децу на интернету“ коју је финансирало Министарство 

за телекомуникације и информационо друштво у оквиру акције „Кликни безбедно“. 

– ОК клуб у партнерству са Канцеларијом за младе је добио пројекат “Сутра ће бити боље” у оквиру 
кога ће млади глумци извести представу за своје суграђане. 

– Учешће у  жирију на такмичењу које је организовао Црвени крст под назвивом „Крв живот значи“. 
КЗМ је партнер на овом пројекту. 

– Организација учешћа на волонтерском кампу „Волонтирај за промену“ који се одржао у Бачком 

Петровом Селу. 

– КЗМ и градска управа Лозница узели су учешће у обележавању Дана борбе против нарокоманије, 

борбе против кријумчарења дрога и злоупотребе дрога. 

– Размена са Италијом у којој учествује 15 малишана и Канцеларија за младе. Посао Канцеларије за 

младе је да прикупи документацију за визирање и осмисли програм за повратну размену. 

– Летња школа рок гитаре која се одржавала од 05.07. – 11.07. 2009 године. Канцеларија за младе је 

партнер на овом пројекту. Учествовало је 37 гитариста, а посао Тање Глишић, координаторке Канцеларије за 

младе је био да брине о учесницима у одсуству предавача.                

– УСАИД-ов семинар “Омладинско предузетништво“ који се одржавао у 3 дела по два дана (први 

део био је „Пословни план и извори финансирања“, други „Пословно лидерство“, а трећи „Маркетинг 

план“), наш посао је био да позовемо младе који су заинтересовани за учешће на семинару, и организација свега 

што је потребно.                     

– За Дан града приређен је  перформанс ”Dance for life” којем је присуствовала Simon van Keulen - 

менаџерка “ Dance for life” за Европу.  

– Дринска регата – Посао КЗМ је био да организује забавни програм у току дана (концерт рок бендова 

и културно уметничког друштва). 

– Пројекат посвећен безбедности мотоциклиста ”Твој анђео чувар”, који спроводи мото клуб ” 

Speed line “ у партнерству са мото центром Арена и Канцеларијом за младе. Разлог овог укључивања КЗМ је 

чињеница да велики број младих страда или је повређено у саобраћајним несрећама. 

– Дан младих – перформанс и глува журка за најаву Дана младих. 

– Организација “Noise festa” – фестивала који КЗМ организује већ три године, ове године се одржао 

на шеталишту, испред Вуковог дома. 

– Хуманитарни концерт под називом „Сачувајмо заједно осмех једне младости“ коју смо спровели 

заједно са „Извиђачима“ из Малог Зворника за Весну Арсеновић којој је потребна трансплатација бубрега.                                  

– Хуманитарна утакмица ”Хуманост нас спаја”, акција која је повезала младе Лознице и младе 

Зворника у једној заиста племенитој акцији помоћи девојци која је настрадала у саобраћајној несрећи.                               

– КЗМ активно сарађује са Домом за децу и младе Вера Благојевић из Б. Ковиљаче, организују се 

различите активности за младе у циљу њиховог бољег упознавања и успешније инклузије у друштво. Спортске 

утакмице, различите радионице едукацију о ХИВ-у и радионицу не насилног понашања. 

– КЗМ је укључена у процес израде ЛАП-а, преко МОС-а и ГТЗ Центра.                        

– Концерт неафмисаних младих бендова у Лозници у оквиру пројекта здравих стилова живота – 

„Здрав стил – мој стил“ одржан је 28. новембра. 

– У децембру је закључен пројекат којим је Канцеларија ѕа младе добила од Министарства омладине и 

спорта (599.000,00 динара), од чега је набављена опрема за Канцеларију за младе, спроведена четири почетна и 
напредна курса информатике кроз који је прошло 50 младих од 18 до 30 година. Такође су закључени и уговори 

са професорима који су у Канцеларији за младе одржали курсеве енглеског и информатике. 

– Деци из дома „Вера Благојевић“ који се баве Брејк денсом  обезбеђена  подна  облога на којој могу да 

вежбају. 
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– У децембру месецу одржана је и представа „Брод за лутке“ у партнерству са Омладинским 
креативним клубом и глумачком групом „Шкарт“. Пред пуном салом „Вуковог дома“ изведена је представа 

едукативног карактера. 

– Обележен је дан студената и средњошколаца 17. новембра када су млади у оквиру пројекта 

„Слика мог града“ прекречили зид на средњој „Техничкој“ школи и цртали графите у парку. 

– Почела реализација пројекта „Наша мала редакција“ са телевизијом „Лотел“ који има за циљ да 

медије приближи младима. 
Са телевизијом „Лотел“ у партнерству реализује се и  пројекат „Насиље међу средњошколцима“ у оквиру 

ког новинари Лотела са психолозима, педагозима и младима праве репортаже о насиљу, толеранцији и 

медијацији. Овај пројекат се ослања на Светиоников пројекат „Слађе од свађе“ који је финасирало Министарство 

омладине и спорта, а реализован је у партнерству са Канцеларијом за младе. 

– У децембру Канцеларију за младе је посетила државни секретар у Министарству омладине и 

спорта Ивана Ковачевић која је са Градоначелником присуствовала уличној акцији поводом затварања 

пројекта „Здрав стил – мој стил“ када је  најављен  концерт у Спортском центру „Лагатор“, представници КЗМ 
су присуствовали  генералној проби представе „Брод за лутке“, перформасну мажореткиња и семинару НВО 

„Светионик“ у хотелу „Браво“, „Како лакше до посла уз мало додатног знања и вештине“ – семинар за вршњачке 

едукаторе.. 

– На семинару у Берлину постигнут је договор и сачињен меморандум о трилатералној 

међународној размени између Француске, Немачке и Србије која ће се реализовати крајем јуна и почетком 

јула 2010. године у Лозници. Француско-Немачка Канцеларија за младе као кровна организација свих 

омладинских организација на територији Француске и Немачке покриће све путне трошкове за 30 учесника. Од 

нас се очекује да обезбедимо програм и смештај. Ова омладинска размена бавиће се екологијом и одрживим 
развојем и имаће. 

– КЗМ је посетио  Конрад Турнер, шеф одсека за културу и шеф секције за односе са јавношћу у 

Америчкој Амбасади у Београду. Састанак са младима који су прошли СYЛП програм размене са Америком који 

је реализован 2009. године а у оквиру ког је 15 младих из Лознице учествовало у размени. 

– Пројекат „Млади еколог“ – УГ „Да будемо здрави“ и Омладински креативни клуб у партнерству са 

Канцеларијом за младе спроводе пројекат који се финасира средствима из Градске управе. Реализацијом овог 
пројекта  проширени су  капацитети у погледу младих волонтера који ће наредних пар година провести у 

Лозници и помоћи нам да заједничким акцијама постигнемо циљеве у оквиру заштите животне средине којима 

заједно тежимо.Поред едукације млади волонтери су били  укључени у прве активности промоције значаја 
рециклаже који су  реализовани заједно са старијим „колегама“, док су најмлађи основци имали прилику да у 

свом граду погледају представу „Дечјег позоришта“ из Београда „И ја бринем о својој планети“. 

Направљена је мрежа организација са којима је Канцеларија за младе  у протеклом периоду успешно сарађивали 

са: градским инситуцијама Центар за социјални рад, Дом за децу и младе Вера Благојевић, градском 

библиотеком, Центром за културу, Превентивним центром, Здравственим  центром и Саветовалиштем за младе, 

свим средњим и основним школама као и стручним удружењем Удружење професора грађанског васпитања, 

затим са невладиним организацијама Светионик, Искра, Црвени крст, Грађанске иницијативе, Искрице, Клуб за 

младе са посебним потребама, Центром за савремену едукацију из Новог Сада, Центром за регионализам из 

Новог Сада и различитим формалним и неформалним групама ПУЛС, Парламентарна унија лозничких 
средњошколаца, спортским клубовима, подмладцима политичких партија. 

 

 

 

IX. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

 Одељење Комуналне полиције формирано је одлуком Скупштине града Лознице од 22.12.2009. године, 

тако да у извештајном периоду није имало своје активности. 

 

 

            

            Резиме 
 

Из предходно исказаних табеларних приказа односно исказаних показатеља резултата рада Одељења 

Градске управе може се констатовати да је Градска управа у посматраном периоду у односу на 2008. годину 

обавила знатно већи обим посла (са мањим бројем запослених) што указује на чињеницу да је Градска управа у 
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2009. години била знатно ефикаснија и ажурнија у свом раду у односу на претходну годину, што и јесте крајњи 

циљ Градске управе као сервиса грађана. 

 

Градску управу Лозница као пример добре праксе другим општинама и градовима посетили су 

представници локалних самоуправа: Нови Сад, Бачки Петровац, Ваљево, Беочин, Лајковац, Осечина, Ниш – 

Медијана, Зајечар, Мајданпек, Голубац и Сокобања. 
 

Што се тиче финансијског извештаја Градске управе у извештајном периоду може се констатовати да је 

Градска управа све одобрене апропријације (по свим контима) извршавала у складу са Одлуком о буџету града 

Лознице. 

 

Сагласно чињеници да је у 2009. години била присутна светска економска криза Градска управа је 

почетком 2009. године сачинила одговарајући програм штедње који је дао своје ефекте тако да су сви трошкови 

заједничке потрошње свих органа и служби значајно смањени како у односу на планиране трошкове за 

извештајни период тако и у односу на претходну (2008. годину). 
 

 

                      НАЧЕЛНИК 

                              ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

    Милојка Смиљанић, дипл. правник 
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XIII.    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 2009. године била је 1 жалба на слободан пристум информацијама од јавног значаја. 

 

Жалба: 

 

Тражилац, односно подносилац захтева за приступ информацијама од јавног значаја господин 

Владимир Кривошијев обратио се градоначелнику града Лозница са захтевом да му се у складу са 

Законом о слободном присупу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04 и 

54/07) пошаље: 

- електронском поштом или 

- редовном поштом 

1. Одлука о буџету града Лознице за 2009. годину 

 У случају да наведена одлука не садржи апрорпијације за појединачне Установе културе 

подносилац захтева је тражио доставу решења о додељеним средствима по контима за све установе, 

организације и удружења Лознице, који се финансирају из градског буџета. 

 

Одговор: 

 

 Поступање по наведеном захтеву није било могуће обавити у законском року обзиром да за део 

одговора по захтеву тражиоца информације нису били познати подаци који се односе на финансирање 

удружења у области културе јер конкурс није био завршен.  
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 Из наведеног разлога орган власти је поступио у складу са својим обавезама предвиђеним 

предметним законом и тражиоцу информације господину Владимиру Кривошијеву је дана 16.03.2009. 

године доставио одговор са следећим прилозима: 

 -  препис Одлуке о буџету града Лознице за 2009. годину и 

-  финансијске планове установа културе. 

 

 

 

XIV.    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 и 104/09), 

5. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), 

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), 

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 и 107/05), 

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, 79/91, 33/93, 67/93, 46/94, 48/94, 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), 

20. Одлука о јавном правобранилаштву („Службени лист града Лозница”, број 3/09), 

21. Одлука о заштитнику грађана („Службени лист града Лозница”, број 9/09). 

 

 

 

 

XV. 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 

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. 
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Град издаје „Службени гласник 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. 

 

 

XVI.    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. 

 

3. Јавност рада Градске управе 

 

Рад Градске управе је јаван. 
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 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. 

 

 

 

XVII.    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/ 


