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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ЛОЗНИЦА И ИНФОРМАТОРУ

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/
Матични број: 07169981
ПИБ:
101196408

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(''Службени гласник РС'' бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) 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.
Град Лозница сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја издаје
информатор о свом раду, дана 31.12.2009. године.
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.
Последње ажурирање података објављених у информатору обављено је 28. август 2018.
године.
Увид у информатор као и евентуална штампана копија може се добити у канцеларији број 14
(I спрат – стари део зграде) .
Информатор о раду града Лозница доступан је у електронском облику на званичном сајту
града Лозница на адреси www.loznica.rs.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Градска управа града Лознице је у складу са чланом 65. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон), чланом 71. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лозница”, број 8/14 – пречишћен текст) и Одлуком о Градској управи
града Лознице („Службени лист града Лозница”, број 20/08, 9/09, 8/10, 3/15 и 19/16),
организована као јединствена служба коју чини 7 одељења, и то:
Одељење за привреду и локални економски развој,
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију,
Одељење за планирање и изградњу,
Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације,
Одељење за општу управу,
Одељење за друштвене делатности,
Одељење за рад органа града, информационе и заједничке послове.
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 01.01.2018. године износио је
182 запослених.
Квалификациона структура запослених:
Ред.
бр.

Квалификација

1.

ВСС

2.

Ред.
бр.

Квалификација

75

1.

ВСС

73

ВШС

21

2.

ВШС

21

3.

ССС

68

3.

ССС

65

4.

КВ

2

4.

КВ

5

5.

НК

13

5.

НК

15

179

Укупно:

Укупно:

Запослено
01.08.2018. год.

Запослено
01.01.2018. год.

182
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Одељење за привреду и локални економски развој
Начелник Одељења: Јован Миладиновић, дипл. инг. пољопривреде
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 200, локал 221.
15, I спрат (стари део).

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.
По Одлуци о Градској управи града Лозница ("Службени лист града Лозница", број 19/16)
Одељење за привреду и локални економски развој обравља:
 праћење, обраду и анализирање података и стања у областима из делокруга рада
одељења,
 послове поверене Граду из области привреде, локалног економског развоја, јавних
предузећа, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, угоститељства, занатства и
трговине, комуналних делатности, пољопривреде, водопривреде, шумарства и
ветеринарства,
 извршавање одлука и других аката Скупштине града, Градског већа и градоначелника
из области привреде, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, угоститељства,
занатства и трговине, комуналних делатности, пољопривреде, водопривреде,
шумарства и ветеринарства,
 решавање у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у
управним стварима из надлежности Одељења,
 управни надзор над извршавањем прописа и других аката Скупштине града из
надлежности Одељења,
 припремање аналитичко – информативних материјала, нацрта и предлога аката које
доносе Скупштина града, Градско веће и градоначелник из надлежности Одељења,
 праћење законитог и наменског коришћења средстава буџета града за функције и
кориснике који су у надлежности Одељења,
 обавља и друге послове које утврди Скупштина града, Градско веће и градоначелник
из надлежности Одељења,
 обавља и друге послове утврђене законом, Статутом града Лознице и другим актима.
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а) У областима привреде, локалног економског развоја, обавља следеће послове:
 управнe и другe пословe при непосредном спровођењу закона и других прописа чије
је непосредно спровођење поверено Граду у областима привреде, локалног
економског развоја, јавних предузећа, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма,
угоститељства, занатства и трговине, комуналних делатности,
 учествује у изради предлога годишњих програма пословања јавних предузећа чији је
оснивач Скупштина града,
 врши контролу и надзор над пословањем јавних предузећа чији је оснивач Скупштина
града,
 припрема информација, анализа и др. аката за органе Града и државне органе, а који
се односе на пословање јавних предузећа,
 доноси планове и програме локалног економског развоја,
 припремање, управљање и спровођење пројеката локалног економског развоја,
 обезбеђује унапређење општег оквира за привређивање у Граду,
 промовише економски потенцијала Града,
 привлачење инвестиција и институционална подршка инвеститорима,
 иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде,
 побољшава услове пословања постојећих привредних субјеката и подстицање
оснивања нових привредних субјеката и отварање нових радних места,
 анализа ефеката и предлагање дугорочне сарадње између јавног и приватног партнера
у оквиру јавно-приватног партнерства,
 промовише предузетништва,
 обавља поверене послове у вези са регистрацијом предузетника,
 техничко регулисање саобраћаја, у складу са законом,
 израђује предлоге аката у вези са уређивањем и организацијом ауто-такси превоза
путника, као и издавање ауто-такси дозвола,
 израђује предлоге аката у вези са уређивањем и организацијом градско-приградског
превоза путника на територији Града, као и регистрација и овера редова вожње на
линијама градско-приградског превоза,
 анализа аспеката саобраћаја (стационарни, динамички, пешачки, безбедност
саобраћаја), као и израда нацрта и предлога аката из области саобраћаја које доносе
Скупштина града, Градско веће и градоначелник,
 подстиче развој туризма и предлагање висине боравишне таксе,
 разврстава угоститељске објекте за смештај у категорије и води евиденције у складу са
законом,
 подстиче развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине, предлаже акте о
радном времену, местима на којима се могу обављати одређене делатности и друге
услове за њихов рад,
 предлаже уређивање, као и начине и услове за обављање комуналних делатности,
 врши управни надзор над обављањем комуналних делатности,
 врши административно - техничке и стручне послове за потребе помоћника
градоначелника задуженог за област коју покрива,
 друге послове у складу са законом.
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б) У областима пољопривреде, водопривреде, шумарства и ветеринарства, обавља следеће
послове:
 припремање предлога основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта и старање о њиховом спровођењу,
 припремање предлога мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја града Лознице,
 припремање предлога мера у области дератизације и дезинсекције, у оквиру
надлежности Града,
 послови у вези са променом намене пољопривредног у грађевинско земљиште,
 организовање, у оквиру надлежности Града, послова противградне заштите,
 одређивање ерозивних подручја,
 организовање процене штета насталих услед елементарних непогода и, кроз предлоге
аката, стварање услова за ублажавање њихових последица,
 утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредних сагласности и
водопривредних дозвола за објекте од локалног значаја,
 предлагање аката којима се уређује и организује вршење послова у вези са држањем
и заштитом домаћих и егзотичних животиња,
 организовање процене штета насталих услед напада паса непознатих власника на
људе и домаће животиње и, кроз предлоге аката, стварање услова за ублажавање
њихових последица,
 друге послове у складу са законом.
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Одељење за финансије и локалну пореску администрацију
Начелник Одељења: Зоран Томић, дипл. економиста
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 200, локал 218.
129, III спрат (нови део).

Опис послова:
Организује, обједињава и усмерава рад у оквиру одељења, учествује у планирању, припреми
и изради nацрта 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.
У складу са Одлуком о Градској управи града Лозница Одељење за финансије и локалну
пореску администрацију обавља послове који се односе на:
а) Послове финансијске службе за органе Града: Скупштину града, градоначелника, Градско
веће, Градску управу и за Градско 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 плаћања 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,

Страна 9 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

 контролу расхода, која обухвата управљање процесима одобравања преузимања
обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских
средстава.
в) Послове локалне пореске администрације:
 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 самоуправи,
 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.
У одељењу се врше стручни послови спровођења јавних набавки за потребе органа града као
и послови праћења, обраде и анализирања података и стања у областима из делокруга рада
Одељења и други послови у складу са Законом и Стаутом.
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Одељење за планирање и изградњу
Начелник Одељења: Владан Трипковић, дипл. просторни планер
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 – 200, локал 227.
15, III спрат (стари део).

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 се по систематизацији састоји из два одсека и једне групе:
 Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања,
 Одсек за имовинско-правне, послове евиденције и управљање имовином,
 Група за послове рударства и енергетике.
У складу са Одлуком о Градској управи града Лозница Одељење за планирање и изградњу
обавља послове који се односе на:
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 животне средине и других органа и тела Града,
 издавање информације о локацији,
 одобрава заузимање јавних површина за обављање пословне делатности, постављање
рекламних паноа и урбаног мобилијара,
 издаје потврде о усклађености изграђених темеља са главним пројектом,
 oбављање геодетских послова у складу са Законом о планирању и изградњи,
 врши административно - техничке и стручне послове за потребе помоћника
градоначелника задуженог за област коју покрива,
 друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о озакоњењу
објеката и другим прописима из ове области.
б) У области грађења:
 извођење припремних радова,
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издавање решења о локацијској дозволи,
издавање грађевинске дозволе,
обавештење о завршетку израде темеља,
технички преглед и употебну дозволу,
изградњу помоћног објекта,
адаптацију објекта,
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,
и друге послове у складу са законским прописима из ове области.

в) У области урбанизма и у области грађења Одељење за планирање и изградњу спроводи
обједињену процедуру у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и
коришћење објеката и то за:
 прибављање услова за пројектовање и прикључење на инфраструктурну мрежу од
ималаца јавних овлашћења и друге исправе, односно докумената које имају имаоци
јавних овлашћења, а услов су за издавање аката у остваривању права на изградњу и
коришћење објеката;
 издавање локацијских услова;
 издавање грађевинске дозволе;
 пријаву радова;
 пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу;
 прикључење објекта на инфраструктуру;
 издавање употребне дозволе;
 достављање правноснажне употребне дозволе органу надлежном за послове премера
и катастра у циљу укњижбе објекта и доделу кућног броја;
 вођење регистра обједињених процедура, односно електронске базе података о
обједињеној процедури и достављање података централној евиденцији обједињених
процедура.
г) У области имовинско-правних послова обављају се послови који се односе на:
 идентификација, евиденција и управљање имовином 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,
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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, стамбени
односи, називи улица и тргова и сл.)
издавање решења којима се одобрава раскопавање јавних површина,
послови ексхумације и сл.
послови у поступку враћања утрина,
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 овог 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,
и друге послове у складу са законским прописима из ове области.

д) 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 унапређивање 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 територији Града,
 припрему еколошких билтена, аналитичко информативних материјала за
градоначелника и Градско веће,
 учешће у изради нацрта градских прописа из области заштите и унапређења животне
средине,
 припрему решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину,
 припрему решења о одређивању обима и садржаја студије,
 припрему решења о давању сагласности или одбијању давања сагласности на студију
о процени утицаја на животну средину за пројекте у области привреде, индустрије,
саобраћаја и др.,
 организацију и вођење јавне презентације и јавне расправе,
 учешће у раду Техничке комисије за оцену Студије и сарадњу са научним и стручним
организацијама у поступку процене утицаја на животну средину,
 давање мишљења за израду Извештаја о Стратешкој процени утицаја,
 оцену Извештаја о Стратешкој процени утицаја,
 спровођење поступка издавања интегрисане дозволе,
 издавање дозвола (за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
инертног и неопасног отпада на територији града), одобрења и других аката у складу
са Законом о управљању отпадом,
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 вођење евиденције и достављање података министарству; давање мишљења на захтев
министарства у поступку издавања дозвола у складу са Законом о управљању отпадом,
и друге послове везане за заштиту животне средине у складу са важећим законским
прописима и подзаконским актима.
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Одељење за инспекцијске послове послове, комуналну полицију и ванредне
ситуације
Начелник Одељења: Жељко Радовић, дипл. инг. пољопривреде
Телефон:
Канцеларија број:

(015)879 - 200, локал 247.
22, II спрат (стари део).

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.
Унутрашњом организацијом септембра 2016. године спајањем Одељења за инспекцијске
послове и Одељења комуналне полиције настаје Одељење за инспекцијске послове,
комуналну полицију и ванредне ситуације.
Одељење се по систематизацији састоји из два одсека и једне канцеларије:
 Одсек за инспекцијске послове,
 Одсек за послове комуналне полиције,
 Канцеларија за ванредне ситуације и планирање одбране.
Обавља послове у складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о комуналној
полицији, Законом о одбрани и Законом о ванредним ситуацијама који се односе на:
а) Послове Градске управе који се односе на обављање управног надзора над применом
закона и других прописа чије је извршење поверено 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,
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 заштите животне средине
надзор над спровођењем одредаба Закона о заштити животне средине у области
заштите ваздуха од загађења и заштите од буке,
надзор и контрола мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању
отпадом
 туризма
надзор над спровођењем Закона о туризму и дргих прописа донетих на основу закона
којим се уређују питања у области туризма.
б) Комунална полиција обавља следеће послове:
 одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну
делатност;
 вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области
комуналне и других делатности из надлежности Града;
 остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају,
у складу са законом и прописима Града;
 заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних
објеката од значаја за Град;
 подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у
граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града.
Одржавањем комуналног реда из тачке б) алинеје 1. овог члана 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.
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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.
в) Послови у области ванредних ситуација, припреме и планирања одбране обухватаjу:
 израду аката којима се обезбеђује предузимање и спровођење мера за
функционисање града Лознице у ратном и ванредном стању;
 предузимање мера за заштиту и спасавање од елементарних непогода, техничкотехнолошких и других несрећа, заштите од пожара и стварање услова за њихово
отклањање;
 доношење неопходне регулативе за град Лозницу из области ванредних ситуација;
 доношење аката о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
града Лознице у складу са системом заштите и спасавања;
 доношење планова и програма развоја система заштите и спасавања на територији
града Лознице;
 израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 обављање оперативно стручних и административно-техничких послова за рад Градског
штаба за ванредне стуације за територију града Лознице у складу са Законом и другим
прописима, израду докумената сопственог Плана одбране, као саставног дела Плана
одбране Републике Србије.
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Одељење за општу управу
Начелник Одељења: Миленко Ерић, дипл. правник
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 200, локал 220.
114, I спрат (нови део).

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.
У оквиру Одељења послове обавља 42 извршиоца (од тога је 40 на неодређено време и 2 на
одређено).
У Одељењу за општу управу формирана су 3 (три) одсека:
1. Одсек за послове правне помоћи и писарнице
2. Одсек за матичне послове и месне канцеларије
3. Одсек за месне заједнице
У складу са Одлуком о Градској управи града Лозница Одељење за општу управу обавља
послове који се односе на:
 спровођење прописа о локалној самоуправи и унапређење организације рада Градске
управе, праћење законитости, ефикасности и ажурности рада Градске управе,
 послове пријемне канцеларије и архиве,
 ажурирање дела бирачког списка за територију града Лознице,
 оверу потписа, рукописа и преписа,
 канцеларијско пословање, отпремање поште осим доставе,
 послове личних стања грађана,
 вођење матичних књига и књига држављана и издавање извода из матичних књига и
уверења на основу истих,
 пружање правне помоћи,
 издавање уверења и потврда на основу података о којима води службену евиденцију,
као и уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција када је
издавање тих уверења прописано законом или подзаконским актом,
 обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница,
 вођење аналитичких и синтетичких финансијских евиденција за месне заједнице, као
индиректне кориснике буџетских средства,
 књижење и контирање књиговодствене документације месних заједница, као
индиректним корисницима буџетских средстава,
Страна 18 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

 давања информација, пријем поднесака, давање обавештења о решавању предмета и
пријем примедби,
 и друге послове у складу са законом.
а) Одлуком о одређивању матичних подручја на територији града Лознице, одређено је 7
матичних подручја, са седиштима матичних подручја.
У седиштима матичних подручја се воде матичне књиге.
У оквиру Одељења за општу управу образују се месне канцеларије, као посебне
организационе јединице, у оквиру матичног подручја:
1. Лозница
 Месна канцеларија Лозничко Поље, са седиштем у насељеном месту Лозничко Поље,
 Месна канцеларија Воћњак, са седиштем у насељеном месту Воћњак,
 Месна канцеларија Зајача, са седиштем у насељеном месту Зајача;
2. Бања Ковиљача
 Месна канцеларија Бања Ковиљача, са седиштем у насељеном месту Бања Ковиљача,
које је уједно и седиште матичног подручја Бања Ковиљача;
3. Клупци
 Месна канцеларија Клупци, са седиштем у насељеном месту Клупци, које је уједно и
седиште матичног подручја Клупци,
 Месна канцеларија Руњани, са седиштем у насељеном месту Руњани,
 Месна канцеларија Тршић, са седиштем у насељеном месту Тршић,
 Месна канцеларија Коренита, са седиштем у насељеном месту Коренита,
 Месна канцеларија Брадић са седиштем у насељеном месту Брадић,
 Месна канцеларија Брезјак, са седиштем у насељеном месту Брезјак,
 Месна канцеларија Ступница, са седиштем у насељеном месту Ступница,
4. Лешница
 Месна канцеларија Лешница, са седиштем у насељеном месту Лешница, које је уједно
и седиште матичног подручја Лешница,
 Месна канцеларија Ново Село, са седиштем у насељеном месту Ново Село,
 Месна канцеларија Доњи Добрић, са седиштем у насељеном месту Доњи Добрић,
 Месна канцеларија Чокешина, са седиштем у насељеном месту Чокешина;
5. Јадранска Лешница
 Месна канцеларија Јадранска Лешница, са седиштем у насељеном месту Јадранска
Лешница, које је уједно и седиште матичног подручја Јадранска Лешница,
 Месна канцеларија Јошева, са седиштем у насељеном месту Јошева;
6. Липнички Шор
 Месна канцеларија Липнички Шор, са седиштем у насељеном месту Липнички Шор,
које је уједно и седиште матичног подручја Липнички Шор,
 Месна канцеларија Липница, са седиштем у насељеном месту Липница,
 Месна канцеларија Горњи Добрић, са седиштем у насељеном месту Горњи Добрић;
7. Драгинац
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 Месна канцеларија Драгинац, са седиштем у насељеном месту Драгинац, које је уједно
и седиште матичног подручја Драгинац,
 Месна канцеларија Цикоте, са седиштем у насељеном месту Цикоте,
 Месна канцеларија Горња Бадања, са седиштем у насељеном месту Горња Бадања,
 Месна канцеларија Доња Бадања, са седиштем у насељеном месту Доња Бадања,
 Месна канцеларија Текериш, са седиштем у насељеном месту Текериш,
 Месна канцеларија Велико Село, са седиштем у насељеном месту Велико Село.
Месне канцеларије врше послове који се односе на:





пријем поднеска за Градску управу и њихово достављање,
вођење матичних књига у складу са законом,
доставу података ради ажурирања бирачких спискова надлежним органима,
оверу потписа, преписа и рукописа и узимање изјава грађана по замолницама
надлежних органа,
 издавање извода из матичних књига и 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 и
подзаконским актима,
 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 обаваљају, месне канцеларије остварују сарадњу са
другим органима, стручним службама и месним заједницама.
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Одељење за друштвене делатности
Начелник Одељења: Тања Глишић Матић, професор компаративне књижевности,
мастер културолог
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 200, локал 266.
120а, II спрат (нови део).

Опис послова:
Организује, усмерава, делегира, кординира рад Одељења и руководи извршењем послова и
задатака, стара се о примени закона и других прописа из делокруга одељења, израђује
планове, програме рада и извештаје о раду одељења, врши распоред послова на непосредне
извршиоце и обезбеђује пуну запосленост и одређује рокове за извршење, дефинише знања
и вештине који се очекују од сваког радног места; подстиче личну иницијативу код запослених
и предлаже унапређење рада, обједињава и припрема предлоге финансијских планова у
поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину и прати извршење истих,
координира рад на припреми задатка за израду нацрта, односно предлога општих аката,
пружа стручну помоћ и учествује у изради нацрта стратешких докумената и спровођењу
других мера којима се обликује политика органа, разматра примедбе и мишљења на нацрте
општих аката из надлежности одељења и иницира измену истих, прати законе и друге акте из
надлежности одељења, припрема извештаје и друге материјале којима се информишу
надлежни органи о раду органа и стању и проблемима у друштвеној делатности, учествује у
припреми плана јавних набавки, учествује у својству известиоца на седницама органа града,
доноси и потписује решења и друга акта за која је овлашћен законом или на закону
заснованом пропису, пружа стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка у
циљу усаглашавања ставова и постизања јединствене управне праксе, обавља најсложеније
стручне послове који захтевају висок степен стручности и самосталности и искуства у раду,
координира рад са другим организационим јединицама, израђује извештаје о раду.
У Одељењу за општу управу формирана су три Одсека и једна канцеларија:
1. Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту
 Група за дечији додатак и породиљска права,
 Група за борачко-инвалидску заштиту,
 Група за социјалну и здравствену заштиту.
2. Одсек за јавне службе
3. Омладински центар
У складу са Одлуком о Градској управи града Лозница Одељење за друштвене делатности
обавља послове који се односе на:
а) У области дечије, социјалне борачко-инвалидске и примарне здравствене заштите:
 утврђивање права на дечји додатак,
 утврђивање права на родитељски додатак,
 утврђивање права на подстицај рађања,
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 утврђивање и обрачун и исплата породиљског права,
 утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних инвалида рата,
 накнаде борачко-инвалидских права,
 послове на стицању статуса енергетски угроженог купца,
 социјална заштита и социјална политика,
 примарну здравствену заштиту,
 организацију рада Интерресорне комисије,
 послове саветника за заштиту права пацијената,
 послове у вези статуса избеглих и прогнаних лица,
 послове надзора над радом дома здравља, апотека, трошење средстава и одржавање
објеката,
 праћење рада установа у области социјалне и здрaвствене заштите,
 праћење рада установа у области дечије заштите чији је оснивач град,
 припрему документа из области социјалне заштите и социјалне политике (стратегије,
локалнe акционe планoве и др),
 праћење конкурса министарстава, домаћих и страних донатора и учествовање
припреми пројектне документације по конкурсима,

на

 спровођење конкурса за расподелу средстава удружењима грађана у области
социјалне заштите,
 припрему извештаја, упитника министарствима, СКГО, заштитнику грађана и другим
субјектима,
 рад са угроженим циљаним групама и националним мањинама на побољшању
положаја,
 обављање послова на организовању „Дечије недеље“,
 учествовање у раду владиних и невладиних радних тела,
 вршење административно - техничких и стручних послова за потребе помоћника
градоначелника задуженог за област коју покрива;
б) У области образовања и програмског финансирања:
 послове праћења рада, текућег одржавања образовних установа,
 послове капиталног одржавања образовних установа,
 послове на спровођењу доделе годишње градске награде студентима и ученицима и
остале послове везане за награђивање студената и ученика,
 припрему предлога дописа, решења, одкука и других аката,
 припрему и подношење прекршајних пријава против родитеља чија деца не похађају
наставу,
 издавање уверења о просеку примања за:
 ученичке стипендије,
 студентске кредите,
 смањење школарине,
 послове пружања стручне помоћи Одељењу за финансије у припреми финансијксих
планова и планова јавних набавки образовних установа,
Страна 22 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

 вођење одговарајућих евиденција из области образовања и ажурирање истих,
 послове просветне инспекције,
 конкурсно финансирање спортских организација и праћење њихове реализације,
 конкурсно финансирање верских организација и праћење њихове реализације,
 конкурсно финансирање културног стваралаштва и праћење њихове реализације,
 конкурсно финансирање средстава јавног информисања и праћење њихове
реализације,
 послове у вези статуса избеглих и прогнаних лица,
 конкурсно финансирање збрињавања избеглих и прогнаних лица и праћење њихове
реализације,
 решавање по поднетим захтевима за све видове помоћи избеглим и прогнаним
лицима
 сарадњу са невладиним и хуманитарним организацијама за помоћ избеглим и
прогнаним лицима;
в) У области рада са младима:
 спровођење утврђене политике за младе и предлагање мере за њено унапређење,
 непосредно вршење стручних послова 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),
 праћење стања везано за потребе и проблеме младих у локалној заједници,
 вођење базе података организација младих (невладине организације, неформалне
групе, подмлатци политичких партија),
 сарадња са надлежним министарствима, другим државним институцијама као и
удружењима грађана и формалним и неформалним удружењима младих која се баве
питањима младих,
 обезбеђивање сарадње локалне заједнице са школама, спортским и другим
организацијама и клубовима;
 вршење организовања креативних и едукативних радионица за младе,
 организовање културне манифестације посвећене афирмацији културе и образовања
младих,
 остваривање комуникације са одговарајућим међународним организацијама и
институцијама, као и представницима организација младих из дијаспоре,
 ажурирање информација 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;
г) У области сарадње са дијаспором
 израђивање базе података о грађанима Лознице који живе ван Републике Србије
 организовање сусрета и манифестација и сл. и побољшавање везе исељеника који
живе у иностранству и њихових организација са градом Лозница,
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 информисање грађана Лознице у иностранству о раду Скупштине града и усвојеним
документима, циљевима и стратегији развоја града Лознице.
Одељење обавља послове праћења, обраде и анализирања података и стања у
областима из свог делокруга рада, припремања аналитичко-информативних материјала,
нацрта и предлога аката из надлежности органа Града, као и праћење рада установа и
организација чији је оснивач град Лозница.
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Одељење за рад органа града, информационе и заједничке послове
Начелник Одељења: Славица Милетић, дипл. правник
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 200, локал 242.
106, I спрат (нови део).

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.
У Одељењу за општу управу формирана су три Одсека и једна канцеларија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одсек за скупштинске послове
Одсек за управљање људским ресурсима
Одсек за информационе технологије (ИТ)
Служба за обезбеђење и одржавање зграде – Градске куће
Одсек за послове кабинета градоначелника
Одсек за послове Градског већа

У складу са Одлуком о Градској управи града Лозница Одељење за друштвене делатности
обавља послове који се односе на:
 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, Градског већа и њихових
радних тела,
 благовремено отправљање одлука, закључака и препорука донетих од стране
Скупштине града, градоначелника и Градског већа,
 припремање и израда нацрта и других аката у области локалне самоуправе и другим
областима које нису у делокругу других одељења,
 давање мишљења о правно-техничкој усаглашености нацрта, односно предлога
општих правних аката које доноси Скупштина града Лознице,
 вођење евиденције и записника о одржаним седницама органа града и њихових
радних тела,
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 уређивање и издавање „Службеног листа града Лознице“ и вођење регистра аката
објављених у „Службеном листу града Лознице“,
 давање мишљења о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу и тражења мишљења о примени закона која нису у делокругу других
одељења,
 давање предлога у погледу поступања државних органа по питањима од интереса за
локалну самоуправу и тражења мишљења о примени закона која нису у делокругу
других одељења,
 протокол и сарадњу Града са другим градовима и општинама у земљи и иностранству,
пријем домаћих и страних делегација и друге послове из области протокола и сарадње
и информисања,
 припрему и организацију састанака које заказује и њима руководи градоначелник,
 поступање по захтевима за давање информација од јавног значаја,
 организовање и реализовање програма везаних за манифестације и јубилеје од значаја
за Град,
 достављање брзих одговора на предлоге, иницијативе, захтеве, молбе и друге акте
упућене органима Града у складу са законом,
 анализу и развој информационог система, старање о раду и проширењу рачунарске
мреже и оперативних система,
 прогамирање софтверских апликација;
 инсталацију, конфигурацију и одржавање сервера и радних станица у складу са
начелима сигурности и ефикасности,
 организовање и успосатвљање интернет и интранет комуникација,
 вршење заштите података;
 предлагање начина стручног усавршавања и вршења стручне обуке запослених у
Градској управи,
 израду, одржавање и ажурирање званичног веб сајта Града као и послове уноса
контроле и ажурирања података,
 успостављање е-управе,
 маркетинг и информативне активности, реализацију информативног материјала,
брошура, билборда, лифлета, флајера, презентација, електронског оглашавања, online
брошура и информатора,
 област радних односа изабраних, постављених, именованих и запослених лица у
органима града и вођење персоналне евиденције,
 ефикасно и рационално функционисање возног парка, уредно достављање поште и
циркулисање документације, коришћење и одржавање телефонске централе,
послове економата, умножавање материјала и одржавање
копир апарата,
противпожарне заштите, обезбеђење зграда и опреме, одржавање хигијене,
отклањање свих ситних кварова на постојећим електро, водоводним, грејним и
сличним инсталацијама и остали послови за потребе органа града,
 и друге послове у складу са законом.

Страна 26 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

Шематски приказ Градске управе

ГРАДСКА УПРАВА

Начелник
Градске управе

Заменик начелника
Градске управе

Одељење за привреду
и локални економски
развој

Одељење
за финансије и локалну
пореску администрацију

Одељење
за планирање и изградњу

Одељење
за инспекцијске послове,
комуналну полицију и
ванредне ситуације

Одељење
за општу управу

Одељење
за друштвене делатности

Одсек
за комуналну привреду

Група
за јавне набавке

Одсек за спровођење
обједињене процедуре
и планирања

Одсек за инспекцијске
послове

Одсек за послове правне
помоћи и писарнице

Одсек за дечију, социјалну
и здравствену заштиту

Одсек за имовинско-правне,
послове евиденције
и управљања имовином

Одсек
за послове комуналне
полиције

Одељење
за рад органа града,
информационе и
заједничке послове

Група за дечији додатак
и породиљска права

Група за борачко-инвалидску
заштиту

Одсек
за локални економски развој
и подршку улагању

Одсек за пољопривреду
и рурални развој

Одсек
за буџет и финансије

Група
за послове трезора

Одсек за послове локалне
пореске администрацицје

Канцеларија за ванредне
ситуације и планирање
одбране

Одсек за матичне послове
и месне канцеларије

Одсек
за месне заједнице

Одсек
за јавне службе

Омладински
центар

Група за социјалну
и здравствену заштиту

Одсек
за скупштинске послове

Одсек
за управљање људским
ресурсима
Одсек
за информационе технологије
(ИТ)
Служба
за обезбеђење и одржавање
зграде – Градске куће
Одсек
за послове кабинета
градоначелника

Одсек
за послове Градског већа
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ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
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.

Српска напредна странка (34)
Социјалистичка партија Србије (7)
Група грађана др Зоран Николић (6)
Група грађана, предузетника и привредника – СМЕЛО – Демократска странка (6)
Одборници који не припадају ниједној одборничкој групи (6)
Скупштина града има 59 одборника.
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Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.
Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: "Изјављујем да ћу права и дужности
одборника Скупштине града Лознице извршавати у складу са Уставом, Законом и Статутом
града Лознице, а у интересу грађана Града Лознице''.
Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује, односно поставља
Скупштина града у органима Града, предузећима и установама чији је оснивач.
Ако запослени у Градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада
мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно
поставила Скупштина града престаје функција на коју су именована, односно постављена.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине града и радних тела.
Права и дужности одборника ближе се одређују Пословником Скупштине града („Службени
лист града Лозница”, број 16/08).
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:
 доноси Статут града и Пословник Скупштине града;
 доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
 подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије Града;
 доноси програм развоја Града и појединих делатности;
 доноси просторни план, просторни план посебне намене, урбанистичке планове и
уређује коришћење грађевинског земљишта;
 доноси прописе и друге опште акте;
 расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се
о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о
самодоприносу;
 оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом града и
врши надзор над њиховим радом;
 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;
 бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика
Градоначелника и чланове Градског већа;
 утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
 утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
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 доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града и
покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима у складу са
законом;
 прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
 разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима,
невладиним организацијама;
 информише јавност о свом раду;
 покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
 разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих
служби чији је оснивач или већински власник Град;
 разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских
права у Граду;
 усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 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:








доноси Статут;
доноси буџет и завршни рачун буџета;
доноси програм развоја Града и појединих делатности;
доноси просторни план и просторне планове посебне намене;
доноси урбанистичке планове;
одлучује о јавном задуживању Града;
одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о
сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
 одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места;
 усваја етички кодекс и
 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.
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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.
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 Милена Манојловић-Кнежевић.
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 216.
105.

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.
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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 Драган Вучетић
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 216.
104.

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.
Секретар Скупштине
Секретар Скупштине Града Лозница је Дејан Марковић.
Заменик секретара Скупштине Града Лозница је Љубинка Горданић.
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 200, локал 322, 321.
107.

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.
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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.
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 206.
106.

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.
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:
 представља и заступа Град;
 предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града;
 наредбодавац је за извршење буџета;
 оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 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;
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 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;
 усмерава и усклађује рад Градске управе;
 доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим Статутом или одлуком
Скупштине града;
 поставља помоћнике Градоначелника;
 информише јавност о свом раду;
 подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
 образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 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 свог помоћника:
Љубинко Ђокић
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 – 206.
123.

Градско веће
Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као и 10 чланова Градског већа.
Градоначелник је председник Градског већа.
Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.
Чланове Градског већа бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника у складу са законом и Пословником Скупштине града.
Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.
Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у Граду.
Чланови Градског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно
или више одређених подручја из надлежности Града.
Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат.
Заменик Градоначелника, односно члан Градског већа може бити разрешени пре истека
времена на које је биран, на предлог Градоначелника или најмање једне трећине одборника,
на исти начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика Градоначелника или члана Градског већа,
Градоначелник је дужан да Скупштини града поднесе предлог за избор новог заменика
Градоначелника или члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о
избору.
Градоначелник, заменик Градоначелника или члан Градског већа који су разрешени или су
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог Градоначелника,
заменика Градоначелника или члана Градског већа.
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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:
Радован Дивнић
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 206.
117.

Помоћници градоначелника Града Лозница:
Дарко Карапанџић
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 – 200, локал 265.
113.

Дејан Сталовић
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 – 200, локал 265.
113.

Чланови Градског већа:
Томислав Арнаутовић
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 – 200, локал 266.
120а.

др Биљана Филиповић,
Милован Михаиловић,
Милан Веселиновић,
Саша Сакић,
Мирослав Радуловић,
Небојша Тодоровић,
Драгић Младеновић,
Ненад Радић,
Властимир Исаковић.
Градско веће:
 предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
 доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
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 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;
 решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Града;
 стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 поставља и разрешава начелника Градске управе;
 образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 информише јавност о свом раду;
 доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника;
 врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине града.
Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових
чланова.
Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или овим Статутом за
поједина питања није предвиђена друга већина.
Организација, надлежност, начин рада и одлучивања Градског већа детаљније се уређују
Одлуком о Градском већу коју доноси Скупштина града.
Градоначелник и Градско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину града, по
сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука
и других аката Скупштине града.

Градска управа
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова
за потребе Скупштине, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа
Градска управа:
 припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско
веће;
 извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа;
 решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
Града;
 обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине града;
 извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
 обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће;
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 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:
Милојка Смиљанић, дипл. правник
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 268.
14 (I спрат - стари део).

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.
Заменик начелника Градске управе Града Лозница:
Милорад Матић, дипл. правник
Телефон:
Канцеларија број:

(015) 879 - 268.
15 (I спрат - стари део).

Заменик начелника Градске управе поставља се на исти начин и под истим условима као
начелник.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Градске управе.
Начелник за свој рад и рад Градске управе одговара Скупштини града и Градском већу у
складу са овим Статутом и одлуком о Градској управи.
Градско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу
образложеног предлога Градоначелника или најмање једне трећине чланова Градског већа.
Предлог за разрешење начелника, односно заменика начелника може поднети и најмање
једна трећина одборника Скупштине града.
Одлука о разрешењу доноси се већином од укупног броја чланова Градског већа.
У Градској управи могу се поставити помоћници Градоначелника за поједине области.
Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени
и врше друге послове утврђене актом о организацији Градске управе.
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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:
 наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 изрећи мандатну казну;
 поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ
и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
 издати привремено наређење, односно забрану;
 обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган
надлежан;
 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.
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ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Јавност рада, искључење и ограничавање јавности рада државног органа, регулисана
је следећим прописима:
Статутом града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 8/14 – пречишћен текст)
Члан 12.
Рад органа Града је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се:
објављивањем Статута, одлука и других аката Града у ''Службеном листу Града Лознице'' и
презентовањем истих на интернет презентацији Града;
путем средстава јавног информисања, истицањем одлука и других аката на уобичајен начин
(огласне табле и сл.);
организовањем јавних расправа у складу са Законом, овим Статутом и одлукама органа Града;
и у другим случајевима утврђеним Законом, Статутом и другим актима органа Града.
Одлука о Градској управи града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 20/08, 9/09,
8/10, 3/15 и 19/16)
Члан 39.
Јавност рада Градске управа обезбеђује се давањем информација средствима јавног
информисања, издавањем службених публикација и обезбеђивањем услова за несметано
обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга.
Градска управа ће ускратити давање информација ако њена садржина представља државну,
војну, службену или пословну тајну.
О давању, одосно ускраћивању давања информација о раду Градске управе одлучује
начелник Градске управе.
Пословник Скупштине града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 16/08)
Члан 108.
Рад Скупштине је доступан јавности.
Члан 109.
Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати овлашћени
представници штампе и других видова јавног информисања.
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Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу овлашћеном
лицу своју новинарску картицу средства информисања из којег долазе и дужни су да је носе
на видном месту.
Члан 110.
Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и других
општих аката, као и информативни документациони материјали о питањима из рада
Скупштине и њених радних тела.
Члан 111.
Седници Скупштине могу присуствовати и грађани.
Грађанин коме је одобрено да присуствује седници Скупштине у обавези је да на улазу
у салу за седнице Скупштине овлашћеном раднику покаже своју личну карту ради
идентификације и уношења у евиденцију присутних на седници.
Члан 112.
Радио и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико
Скупштина другачије не одлучи.
Члан 113.
Скупштина може да издаје службено саопштење за штампу и дуга средства јавног
информисања. Текст службеног саопштења саставља одговарајућа служба а одобрава
председник Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу у Скупштини може да држи Градоначелник, заменик
Градоначелника, председник Скупштине или лице које он овласти, заменик председника и
председници одборничких група.
Члан 114.
Скупштина града може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога
безбедности и других разлога утврђених законом.

Пословник о раду Градског већа града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 6/09)
Члан 3.
Рад Градског већа је јаван.
Јавност рада Градског већа обезбеђује се путем саопштења, конференција за
представнике средстава јавног информисања, као и по потреби присуством представника
средстава јавног информисања на седницама Градског већа.
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Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или овим
Пословником.
Обавезни подаци:
Порески идентификациони број града Лозница: 101196408.
Радно време Градске управе Лозница и свих њених организационих јединица је од 07:00 до
15:00 часова. Радна недеља у складу са Законом о раду траје 5 (пет) дана.
Адреса Градске управе Лозница: ул. Карађорђева 2, 15300 Лозница
Веб адреса: www.loznica.rs.
Телефон: 015/879-200 – централа.
Одељење за општу управу:
*015/879-200, локал 220
Одељење за рад органа града, информационе и заједничке послове: *015/879-200, локал 242
Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације:
*015/879-200, локал 247
Одељење за привреду и локални економски развој:
*015/879-200, локал 221
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију:
*015/879-200, локал 218
Одељење за планирање и изградњу:
*015/879-200, локал 227
Одељење за друштвене делатности:
*015/879-200, локал 266
* бројеви локала су бројеви начелника одељења
Лице овлашћено за сараду са новинарима и јавним гласилима:
Зоран Милошевић
015/879-200, локал 209, канцеларија 112
Пословником о раду Скупштине града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 16/08)
утврђено је право грађанина да присуствује седницама скупштине града уз претходну потврду
председника Скупштине. Грађанин је дужан да при улазу у салу овлашћеном раднику покаже
своју личну карту, уводи се у евиденцију присутних лица на седници и добија
идентификациону картицу која садржи: грб града Лознице и назнаку „грађанин”.
Радио и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико Скупштина
другачије не одлучи.
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или Пословником.
Пословником о раду Градског већа града Лозница („Службени лист града Лозница”, број
6/09) дефинисана је могућност присуства представника средстава јавног информисања на
седницама Градског већа.
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или Пословником.
Запослени у Градској управи носе идентификационе картице које садрже назив органа, назив
организационе јединице, радно место и слику.
Градска управа Лозница поседује шалтер салу која омугућава приступ лицима са
инвалидитетом. У сали је могуће добити информацију или поднети захтев свакој
организационој јединици.
Пословником о раду Скупштине града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 16/08)
утврђено је право грађанина да присуствује седницама скупштине града уз претходну потврду
председника Скупштине. Грађанин је дужан да при улазу у салу овлашћеном раднику покаже
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своју личну карту, уводи се у евиденцију присутних лица на седници и добија
идентификациону картицу која садржи: грб града Лознице и назнаку „грађанин”.
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или Пословником.
Пословником о раду Градског већа града Лозница („Службени лист града Лозница”, број
6/09) дефинисана је могућност присуства представника средстава јавног информисања на
седницама Градског већа.
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или Пословником.
Аудио и видео снимања објеката које користи Град као и активности представника
града, нису ограничена одлукама и прописима Града.

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне области из
делокруга рада Градске управе Лозница.
Списак најчешће тражених информација од јавног значаја чије је тражење обављено захтевом
за приступ информацијама или на други начин:
У Одељењу за финансије и друштвене делатности:
Увид у поступак јавних набавки,
У Одељењу за планирање и изградњу:
издавање копија решења,
информације о стању поднесеног предмета.
У Одељењу за инспекцијске послове:
захтеви за разгледање списа предмета и добијање обавештавања о току поступка.
У Одељењу за општу управу:
увид у матичне књиге и издавање просте фотокопије матичних списа.
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
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:






доноси програме развоја Града и појединих делатности;
доноси просторни план Града и просторне планове посебне намене;
доноси урбанистичке планове;
доноси буџет и усваја завршни рачун;
утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
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 уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски
превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у Граду, одржавање
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета,
уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради
обављања комуналних делатности на својој територији;
 стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује
висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама;
 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;
 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;
 уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног
простора;
 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;
 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;
 уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 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;
 оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и
обезбеђује њихово функционисање;
 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;
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 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;
 организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 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;
 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;
 стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима;
 подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне
таксе;
 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;
 управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању;
 уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
 организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову
организацију и рад;
 ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
 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 социјалнохуманитарним организацијама на својој територији;
 подстиче и помаже развој задругарства;
 организује службу правне помоћи грађанима;
 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;
 стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање на српском језику;
 прописује прекршаје за повреде градских прописа;
 образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и
других општих аката из надлежности Града;
 образује комуналну полицију у складу са законом;
 уређује организацију и рад мировних већа;
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 уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;
 помаже рад организација и удружења грађана;
 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
 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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ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА
И ОВЛАШЋЕЊА
У оквиру своје надлежности, овлашћења и обавеза град Лозница поступа сходно Закону о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), Статуту града Лозница
("Службени лист града Лозница" број 8/14 – пречишћен текст), Одлуци о Градској управи
града Лозница ("Службени лист града Лозница" број 20/08, 9/09, 8/10 и 3/15), Пословнику о
раду Скупштине града Лозница („Службени лист града Лозница“, бр. 16/08), и пословнику о
раду Градског већа града Лозница („Службени лист града Лозница“, бр. 6/09).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ПРАВНЕ ПОМОЋИ И ПИСАРНИЦЕ
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Пружа правну помоћ грађанима и организацијама у њиховим међусобним односима и
у остваривању и заштити њихових права и на закону заснованих интереса на начин и у
границама одређеним законом, даје правне савете, саставља поднеске (тужбе, жалбе,
представке, приговоре, молбе и др.) саставља исправе (уговоре, изјаве, тестаменте и др),
врши и друге послове по налогу начелника одељења и шефа одсека.
Грађани Лознице од правника у Правној помоћи могу добити бесплатан усмени савет, а по
потреби писање тужбе, жалбе, представке, приговоре, молбе и др. и састављање исправа
уговори, изјаве, тестаменти и др., по ценовнику или бесплатно уколико је реч о категоријама
грађана који су ослобођени плаћања.
 Обавља послове пријема, прегледања, евидентирања и распоређивања предмета у
рад,
 Врши административно-техничко обрађивање аката, разводи предмете и акте,
 Води евиденцију о предметима и актима по систему картотеке и јединствених
класификационих знакова,
 Даје податке о кретању предмета по ЗУП-у по организационим јединицама Градске
управе,
 Врши распоређивање аката и поште који се заводе у картотеку и води доставну књигу
поште,
 Распоређује Службене листове, гласнике, часописе и др., односно води евиденцију о
њиховој достави,
 Прима захтеве за издавање уверења, прукупља податке за издавање уверења, куца и
издаје уверења на основу изјава сведока, води евиденцију о издатим уверењима,
одлаже, чува и на крају године предаје писарници,
 Ажурира бирачке спискове (ЈБС и ПБС) за територију града Лозница,
 Обавља послове у вези спровођења избора,
 Даје обавештења странкама за остваривање њихових права,
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 Прима поднеске од странака и доставља их писарници,
 Стара се о правилној примени свих прописа којима се уређује канцеларијско
пословање, учествује у припреми и припрема предлоге аката и материјала из
делокруга писарнице, непосредно обавља све прописане послове у архивском депоу,
издаје предмете на реверс, води архивску књигу, води све послове око избацивања
безвредног регистраторског материјала, ради на аутоматској обради података о
канцеларијском пословању, формира и издржава датотеке, ради са странкама по
потреби, израђује дневне и периодичне извештаје, прати динамику примљених и
архивираних предмета, врши статистичку обраду података и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
 Обавља послове пружања информација у вези са радом услужног центра,
 Издаје одговарајуће обрасце по захтеву странака,
 Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и шефа одсека.
ОПИС ПОСТУПАЊА
У поступку пружања правне помоћи грађанима за остваривање њихових права
примењују се одредбе Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 83/14),
Статут града Лознице («Сл. лист града Лознице» бр. 19/08 и 6/13), Одлука о Градској управи
града Лознице («Сл. лист града Лознице» бр. 20/08, 09/09 и 8/10), Уредба о канцеларијском
пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 80/92), Одлука о локалним
административним таксама («Сл. лист града Лознице» бр. 11/13), Законски прописи према
постављеном захтеву корисника.
Подносилац захтева-корисник услуге правне помоћи је грађанин који се обраћа усмено
давањем личних података (име и презиме, место становања и занимање). Корисник услуге
правне помоћи-грађанин подноси усмено захтев за правни савет. Излаже свој проблем,
поставља питања и презентира документацију на коју се односи проблем. Услуга му се пружа
давањем усмених правних савета. Поред усмених правних савета, услуга се пружа и путем
састављања поднесака, исправа, редовних и ванредних правних лекова, израда текста
правних аката. Кориснику услуге те врсте, се предочава рачун о основним трошковима
поступка везано за врсту и трајање поступка. Странка право на правну помоћ без накнаде
доказује одговарајућом исправом и ослобађа се наплате. Примерак сачињеног правног акта,
одлаже се у архиву правне помоћи
У поступку административно-техничке обраде примљених поднесака и поште, њиховог
распоређивања, евидентирања и достављања у рад примењују се одредбе Уредбе о
канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 80/92), Упутство о
канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 10/93 и 14/93),
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС»
40/10), Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01, «Сл. гласник РС»
30/10), Закон о републичким административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/03, 51/03,
61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13, 83/15 и 112/15), Одлука о локалним
административним таксама («Сл. лист града Лознице» бр. 11/13).
Запослени у Писарници прима непосредно од странке поднеске, указује на формалне
недостаке приликом пријема поднесака, помаже странци да их отклони, а уколико странка
одбије, сачињава службену белешку о упозорењу. Издаје потврду о пријему поднесака, а за
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управне предмете издаје потврду о пријему управног поднеска. Даје основна обавештења
странкама о стању решавања њиховог предмета.
Приликом отварања поште води рачуна да не оштети садржај пошиљке. Пошиљке
означене као поверљиве и строго поверљиве и пошиљке примљене на личност се не отварају.
Пошиљке примљене у вези јавне набавке, конкурса, лицитације се не отварају, ставља се
датум, час и минут пријема.
По пријему поште, односно прегледу поште примљене преко поштанске службе,
разврставају се предмети (акти) по садржини материје која се у њима обрађује, по органима
и њиховим организационим јединицама, ставља отисак пријемног штамабиља у који се
уписује датум пријема, ознаку органа, организационе јединице, класификациони знак. Пре
достављања предмета у рад органу који га решава, проверава се да ли примљени акт припада
предмету који је већ заведен у основну евиденцију и ако припада, врши здруживање са тим
предметом. Формиране предмете путем АОП-а се достављају се органима преко интерне
доставне књиге.
При пријему поште, води се рачуна о томе који акти и радње подлежу таксирању,
колика је висина таксе и у којим случајевима постоји законски основ за ослобађање. За
недовољно таксиране поднеске обавештава се странка да достави одговарајућу вредност
таксе.
У поступку издавања потврда и преписа докумената и увид у предмет по захтеву
странке примењују се одредбе Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97
и 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10), Закон о републичким административним таксама («Сл.
гласник РС» бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13, 83/15 и 112/15),
Одлука о локалним административним таксама («Сл. лист града Лознице» бр. 11/13), Упутство
о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 10/93 и 14/93),
важећи поштански прописи.
Странка подноси захтев у ком се наводи и доказује правни интерес за издавање
потврде/уверења и фотокопије решења или за увид и разгледање списа предмета. Примљени
захтев се евидентира у референтској свесци. Израђује се потврда/уверење на основу
постојећих евиденција или проналази предмет у чији се увид односи захтев. Поврда/уверење
се доставља или омогућава увид у тражени предмет и издаје фотокопија.
У поступку издавања потврда о издржаваним члановима породице примењују се
одредбе Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01, «Сл. гласник
РС» 30/10), Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр.
80/92), Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр.
10/93 и 14/93).
За издавање потврде о издржаваним члановима породице, странка се лично обраћа
писаним захтевом. Захтев се евидентира кроз попис аката. Уз захтев прилаже се следећа
документација: лична карта. На основу приложене документације, приступа се изради изјава,
односно попуњавању обрасца стране државе. Изјаву потписује и оверава извршилац.
У поступку ажурирања бирачког списка примењују се одредбе Закона о јединственом
бирачком списку («Сл. гласник РС »бр. 104/09, 99/11), Закона о избору народних посланика
(«Сл. гласник РС» бр. 35/00, 57/03, 72/03, 18/04, 101/05, 85/05, 28/11, 36/11 и 104/09), Закона
о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10),
Упутство о начину ажурирања бирачког списка («Сл. гласник РС» бр. 42/2000 и 118/2003),
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 80/92),
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 10/93 и
14/93), Закон о заштити података о личности («Сл. гласник РС» бр. 97/08, 99/14).
Ажурирање бирачког списка подразумева упис, брисање, исправку, измену или
допуну, врши се на захтев станке или по службеној дужности. Странка се може обратити
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усмено или писмено директно референту. Уз захтев за упис у бирачки списак странка прилаже
следеће доказе: лична карта, извод из матичне књиге рођених. Упис може бити по основу
пријаве пребивалишта, по основу пунолетства, враћању пословне способности као и упис
интерно расељених лица. Брисање из бирачког списка се врши по више основа: умро – доказ
извод из матичне књиге умрлих; одсељен – лична карта, ПС и МУП подаци - службено; дупли
матични број – решење МУП-а о поништењу матичног броја; лишење пословне способности –
решење надлежног суда о одузимању пословне способности; отпуст из држављанства –
решење МУП-а о отпусту из држављанства Републике Србије. За исправку, измену или допуну
у бирачком списку, потребно је приложити доказ на основу кога се тражи (лична карта, извод
из матичне књиге венчаних, рођених или умрлих, решење о враћању пословне способности,
решење о поновном стицању држављанства). По прегледу приложених докумената, уколико
су испуњени услови за ажурирање бирачког списка приступа се доношењу решења. Решења
се заводе у попис аката, а затим на потпис начелника Градске управе. Решења се класификују
по врсти и основу и одлажу у адекватне регистраторе. Решење се доставља странци, односно
другој општини уколико се лице доселило из те општине или одселило у другу општину
(односи се на општине и градове ван Београда). Достава решења поштом или лично странци.
Уколико странка не располаже потребно документацијом, орган сам прибавља потребну
документацију.
Из бирачког списка се, на захтев странке, може издати уверење/потврда.
У поступку ажурирања посебног бирачког списка националних мањина примењују се
одредбе Закона о националним саветима националних мањина («Сл. гласник РС» бр. 72/09,
20/14 - Одлука УС 55/14), Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01,
«Сл. гласник РС» 30/10), Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне
мањине («Сл. гласник РС2 бр. 91/09), Инструкција о поступку уписа у посебан бирачки списак
националне мањине, Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл.
гласник РС» бр. 80/92), Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл.
гласник РС» бр. 10/93 и 14/93), Закон о заштити података о личности («Сл. гласник РС» бр.
97/08, 99/14).
Ажурирање посебног бирачког списка националних мањина врши се: упис – на основу
захтева странке; брисање – на основу захтева странке или по службеној дужности; исправка –
на основу захтева странке или по службеној дужности.
По примљеном захтеву, приступа се провери у општем бирачком списку, што је један
од услова за упис у ПБС. Уколико су испуњени услови за упис у ПБС приступа се доношењу
решења. Решење се заводи у попис аката, доставља начелнику Градске управе на потпис, а
затим доставља путем поште или лично странци. Уколико нису испуњени услови за упис у ПБС,
доноси се решење одбацивању захтева, закључак о одбијању, закључак о обустави .
Из посебног бирачког списка се, на захтев странке, може издати уверење/потврда.
У поступку спровођења избора и референдума примењују се одредбе Закона о избору
народних посланика («Сл. гласник РС» бр. 35/00, 57/03, 72/03, 18/04, 101/05, 85/05, 28/11,
36/11 и 104/09), Упутство о начину ажурирања бирачког списка («Сл. гласник РС» бр. 42/2000
и 118/2003), Закон о избору председника Републике («Сл. гласник РС» бр.111/2007,104/09),
Закон о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07,34/10,54/11), Закон о референдуму
и народној иницијативи («Сл. гласник СРЈ» бр. 48/94 и 11/98), Акта изборне комисије
(Роковник изборних радњи, Упутство о спровођењу избора).
По расписивању избора/референдума израђује се обавештење грађанима о увиду у
бирачки списак и роковима за закључење истог. Обавештење се истиче на видно место у
згради општине и доставља месним заједницама да то исто учине на територији МЗ.
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Израђује се предлог решења о одређивању бирачких места - тренутно _90_ бирачких
места (решење доноси изборна комисија).
Решење о закључењу бирачког списка и овера бирачког списка по свескама које се
води за свако бирачко место.
Пружање стручне и техничке помоћи изборним комисијама или радном телу за
спровођење избора/референдума
У поступку пријема поднесака примењују се одредбе Уредбе о канцеларијском
пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 80/92), Упутство о канцеларијском
пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 10/93 и 14/93), Уредба о
електронском канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» 40/10),
Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10),
Закон о републичким административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/03, 51/03, 61/05,
101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13, 83/15 и 112/15), Одлука о локалним
административним таксама («Сл. лист града Лознице» бр. 11/13).
У поступку пријема поднесака обавештавају се странке о остваривању права, примају
се поднесци од странака и достављају писарници.
Послови информисања у услужном центру се огледају у пружању информација у вези
са радом услужног центра и издавању одговарајућих образаца по захтеву странака
ОДСЕК ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
У Одсеку за матичне послове и месне канцеларије обављају се следећи послови:
- послови вођења матичних књига,
- утврђивање насталих промена у свим матичним књигама (примена пресуда о разводу брака,
промене настале склапањем брака, наступањем чињенице смрти, промене личног имена,
исправке грешака и све друге промене у матичним књигама),
- обрађује и доставља извештаје надлежним органима о насталим променама у свим
матичним књигама,
- састављање извештаја и достављање података за потребе органа (спискове лица за
регрутацију, спискове деце која подлежу вакцинацији, спискове деце за школске и
предшколске установе и др.),
- издавање извода из матичних књига,
- издавање извода из матичних књига са територије јединице локалне самоуправе које су
умрежене у централни систем,
- издавање извода из матичних књига намењених иностранству,
- састављање записника о признавању очинства и записника о одређивању имена
новорођеног детета,
- достављање извода из матичних књига умрлих надлежном суду ради покретања
оставинског поступка,
- издавање уверења о држављанству,
- издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција,
- издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција,
- склапање брака,
- издавање потврда о животу,
- издавање потврда за инострано издржавање,
- издавање потврда за обављање сахране,
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- вођење послова статистике (образац ДЕМ-1, ДЕМ-2, ДЕМ-3 и ДЕМ-4),
- решавање у првостепеном управном поступку у области матичних књига (промене личног
имена, исправке и допуне у матичним књигама и књигама држављана, накнадни уписи у
матичне књиге и др.),
- и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.
У оквиру Одељења за општу управу образоване су 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 насељено место Воћњак,
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,
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,
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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,
26. Месна канцеларија Тршић, са седиштем у Тршићу,
за насељено место Тршић.

Месне канцеларије врше послове који се односе на:
- пријем поднесака за Градску управу и њихово достављање,
- вођење матичних књига,
- овера потписа, преписа и рукописа,
- пријем, завођење и експедиција поште,
- састављање записника о признавању очинства и записника о одређивању имена
новорођеног детета,
- вођење послова статистике (образац ДЕМ-1, ДЕМ-2, ДЕМ-3 и ДЕМ-4),
- издавање извода из матичних књига,
- издавање извода из матичних књига са територије јединице локалне самоуправе које су
умрежене у централни систем,
- издавање извода из матичних књига намењених иностранству,
- издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција,
- издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција,
- склапање брака,
- достављање извода из матичних књига умрлих надлежном суду ради покретања
оставинског поступка,
- издавање потврда о животу,
- издавање потврда за инострано издржавање,
- друге послове у оквиру своје надлежности које им се законом, статутом или длукама
скупштине града повере.
У вршењу послова и задатака које обављају, месне канцеларије остварују сарадњу са другим
органима, стручним службама и месним заједницама.
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА У ОДСЕКУ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ И МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
Поступак ради пружања услуга у Одсеку за матичне послове и месне канцеларије,
покреће се подношењем писаног захтева који се предаје непосредно органу, шаље поштом
или се усмено саопштава службенику на записник.
Обрасци за подношење захтева за добијање услугa, налазе се на сајту Градске управе
града Лозницe преко портала е– Управа и садрже информације у вези са подношењем
захтева, податке о доказима које подносилац захтева прилаже, таксама, роковима за
решавање и друге корисне информације (адреса, бр.канцеларије, шалтер, радно време и сл.)
Информације о току поступка и евентуалним спорним питањима у вези поднетог
захтева, странке могу добити од шефа Одсека у канцеларији бр.114 Градске управе града
Лознице (нови део зграде), и на телефон 015/879-251.
У матичној служби овлашћено лице може да преко портала е-Управа наручи изводе
из матичних књига на домаћем и међународном обрасцу, уверења о држављанству и друга
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уверења о личном стању грађана који се по захтеву странака достављају на кућну адресу уз
наплату одговарајуће републичке административне таксе.
Изводи из матичних књига и уверења издају се само на захтев лица на кога се захтев
или уверење односи, члановима уже породице (брачни друг и деца) усвојитељу или
старатељу, а другим лицима на начин и под условима предвиђеним Законом.
Након пријема захтева за пружање услуга, надлежно службено лице најпре проверава
тачност података у захтеву, приложене доказе, преглед базе података, узима изјаве на
записник и др. и у зависности од врсте поступка, издаје јавне исправе (изводе, уверења,
потврде и др.) или доноси решење – решавање у првостепеном управном поступку у области
матичних књига (промена личног имена, измена и допуна у матичним књигама и књигама
држављана, накнадни уписи у матичне књиге и др.)
Против решења донетог у првостепеном управном поступку може се изјавити жалба у
року од 15 дана од пријема истог надлежном министарству.
Такође, у сваком случају, када странка није задовољна радњом или пропустом
поступајућег органа, односно тиме што услуга није пружена или није пружена на одређени
начин, као и када уочи нетачност података у јавној исправи, може се обратити у канцеларију
бр.114 одмах након уочених неправилности ради предузимања одређених поступака и
отклањања истих.
Будућим супружницима је омогућено да склапање брака обаве ван радног времена и
ван службених просторија. Ово право се остварује тако што се подноси писани захтев и уз
плаћање услуге по ценама у складу са Одлуком о утврђивању ценовника услуга Градске
управе града Лозница.
ОДСЕК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
-

Пружа стручну и техничку помоћ Саветима месних заједница у спровођењу активности
из делокруга рада месних заједница,
Прикупља предлоге финансијских планова и програма рада месних заједница,
Обавља послове пријема и контроле књиговодствених исправа,
Врши књижење пословних промена у главној и помоћним књигама,
Води аналитичке евиденције,
Књижи контирану документацију,
Усаглашава аналитичке евиденције са синтетичким евиденцијама,
Припрема налоге за плаћање,
Унос података у РИНО систем,
Израда квота за месечни и квартални период,
Књижи стање са евиденционих рачуна месних заједница,
Припрема документацију за књижење и контирање налога,
Израђује консолидовани предлог финансијског плана,
Извештава о извршењу током године,
Врши израду завршних рачуна за месне заједнице,
И друге послове за месне заједнице, као индиректних корисника буџетских средстава,
у складу са важећим прописима.
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ОПИС ПОСТУПАЊА
Стручна и техничка помоћ Саветима месних заједница у спровођењу активности из
делокруга рада месних заједница огледа се кроз следеће облике пружања помоћи:
- У указивању саветима маесних заједница како правилно применити законе и у чему је
повреда закона,
- Други облик пружања помоћи огледа се у давању савета путем телефона, и у
непосредним сусретима са овлашћеним лицима месне заједнице,
- Тиме што израђује све обрасце записника са седница савета мз, одлука, понуда
добављачима, изјава, уговора и других аката предвиђених позитивним прописима
ради реализације одобрене апропријације из финансијских планова кроз одговарајуће
поступке.
Горе набројани послови се одвијају у складу са процедурама и радњама предвиђеним
законима који регулишу књиговодствено рачуноводствене поступке.
На територији града Лозница образовано је 56 месних заједница, које у финансијском
смислу представљају индиректне кориснике буџета града Лозница, које су по Закону о
буџетском систему у обавези да доносе финансијске планове.
Одлуком о месним заједницама („Сл.лист града Лозница“, бр. 3/9) утврђује се месна
заједница као облик месне самоуправе на територији града Лознице, одређује надлежност,
начин одлучивања, поступак избора и начин рада органа као и друга питања од значаја за рад
месне заједнице као облика месне самоуправе.
Одсек за месне заједнице све наведене послове из надлежности одсека обавља на основу
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радним места у Градској управи
града Лознице.
У буџетској 2015. години, на основу одобрених апропријација за 56 месних заједница,
након спроведених процедура, Одељењу за финансије и друштвене делатности је упућено 800
захтева за трансфер са пратећом документацијом. Пре упућивања захтева за трансфер одсек
је извршио проверу исправности одлука Савета месних заједница са усаглашеним
финансијским плановима тј. одобреним апропријацијама, исправности рачуноводствене
документације - рачуна , отпремница, извода из грађевинске књиге и дневника, записника о
извршеним услугама и изведеним радовима.
Одсек за месне заједнице је припремио сву техничку документацију везано за припрему и
доношење предлога финансијских планова за доношење Одлуке о буџету града за 2016.
годину, као и сву техничку помоћ за припрему и усвајање усаглашених финансијских планова,
као и доношење планова јавних набавки за 2016. годину.
Урађене су и припреме кварталног трошења буџетских средстава и израда техничке
документације за покретање одређених поступака.
У 2016. години Одсек за месне заједнице је у законском року урадио и доставио
надлежном органу завршне рачуне за 2015. годину за 56 месних заједница.
Сви поступци и радње у вези са трошењем буџетских средстава месних заједница, ће се
обављати у Одсеку за месне заједнице, у складу са одобреним апропријацијама и квотама од
надлежног органа, током целе буџетске 2016. године.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Обједињена процедура је прописана Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије“, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и Правилником о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник
Републике Србије“, број 113/15).
Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи Одељење за
планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, у вези са
изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који
укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из
члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља
и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење
прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену
аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање,
односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на
техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци
јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова,
грађевинске и употребне дозволе за објекте који нису наведени у члану 133. Закона о
планирању и изградњи.
Инвеститорима је омогућено да на једном месту, попуњавањем одговарајућих захтева,
односно пријава, које се потписују квалификованим електронским потписом и предају преко
информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура (ЦИС), покрећу пред
Одељењем за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, одређене фазе обједињене процедуре.
Информационом систему кроз који се спроводи обједињена процедура (ЦИС) се може
приступити преко веб-адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са
Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) и уз подршку ШАГО-а је
организовало рад позивног центра којим се унапређује спровођење Закона о планирању и
изградњи.
Позивни центар пружа све релевантне информације свим заинтересованима, у циљу
бољег разумевања и правилне примене одредаба Закона о планирању и изградњи. Бројеви
телефона позивног центра су: 011/40-43-190, 011/40-43-191 и 011/40-43-192.
У оквиру пројекта позивног центра, постављена је и интернет страница
http://gradjevinskedozvole.rs/ на којој се могу пронаћи одговори на најчешће постављена
питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, као и пречишћен текст Закона,
подзаконски акти и други документи релевантни за област грађевинарства.
Све додатне информације можете пронаћи и на веб-адреси Одељења за планирање и
изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање: Градска власт →
Документи → Одељење за планирање и изградњу.
Такође је инвеститорима омогућено да, на једном месту, преко шалтера бр.8 ,Градске управе
Лозница, улица Карађорђева бр.2, сваког радног дана од 700 до 1500 поднесу остале захтеве за
издавање других аката које Одељење за планирање и изградњу издаје ван поступка
обједињене процедуре.
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Форма у којој се достављају документи у обједињеној процедури:
Све документе које подносилац захтева доставља у обједињеној процедури, достављају се у
форми електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим електронским
потписом.
Изузетно, техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе
дигиталног потписивања, а ако је техничка документација израђена пре 01. јануара 2016.
године, а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у или
формату, подносилац захтева, односно пријаве, може до 01. јануара 2018. године да ту
документацију достави у папирној форми.
Када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке документације,
од стране пројектне организације, као и од стране одговорног, односно главног пројектанта,
потписом и печатом пројектне организације, односно личне лиценце, електронски документ
поред тога што се потписује квалификованим електронским потписом одговорног лица
пројектне организације, односно одговорног, односно главног пројектанта садржи и
дигитализовани печат пројектне организације, односно личне лиценце.
Ако је документ сачињен искључиво у папирној форми, у обједињеној процедури се доставља
електронски документ у pdf формату настао дигитализацијом тог изворног документа, који је
потписан електронским квалификованим потписом, којим се потврђује истоветност
електронског документа са изворним документом, од стране:
1) овлашћеног лица органа који је по закону надлежан за оверу преписа или
2) органа власти који је дигитализацију обавио у вршењу својих надлежности и
овлашћења, односно правног лица или предузетника који је дигитализацију обавио у
обављању својих делатности, у складу са законом којим се уређује поступање са
електронским документом у правном промету, управним, судским и другим
поступцима.
У случају да је електронски документ потписан електронским квалификованим потписом од
стране правног лица или предузетника, ако посумња у његову истинитост надлежни орган
може накнадно тражити да му се на увид достави изворни документ.
Изузетно, ако се захтев подноси преко пуномоћника, уз захтев се прилаже скенирана копија
(дигитализовани примерак) пуномоћја, која не мора бити оверена од стране органа који је по
закону надлежан за оверу, с тим што надлежни орган може накнадно тражити да му се
достави оверено пуномоћје, ако посумња у његову истинитост.
Доносилац аката издатог у обједињеној процедури издаје клаузулу правноснажности
тог акта у форми потврде, у форми електронског документа, у .pdf формату, потписаном
квалификованим електронским потписом.
Надлежни орган, односно ималац јавних овлашћења, ће на захтев и о трошку
заинтересованог лица, том лицу издати у папирном облику документ који је у оквиру
обједињене процедуре издао у електронској форми, али се такав документ не може даље
користити у обједињеној процедури.
Исправка грешке у локацијским условима и другим актима које доноси надлежни
орган, као и у условима за пројектовање и прикључење, врши се закључком, који се доноси
по службеној дужности или по захтеву странке, уз сходну примену одредаба закона којим се
уређује општи управни поступак, а које уређују исправљање грешака у решењу.
I  ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и
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ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу,
а садржи све услове за израду техничке документације. Локацијски услови се издају за
изградњу, односно доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте
који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру.
Поступак за издавање локацијских услова покреће се подношењем захтева Одељењу
за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, преко
информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура (ЦИС), коме се може
приступити преко веб-адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
Уз захтев за издавање локацијских услова прилаже се:
1) идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (“Службени гласник Републике Србије”, број 23/15 и 77/15);
2) доказ о плаћеној административој такси за подношење захтева и накнади за
Централну евиденцију.
Плаћање осталих накнада у обједињеној процедури спроводи се у складу са уредбом
којом се ближе уређује поступак издавања локацијских услова.
Након провере испуњести формалних услова за поступање по поднетом захтеву,
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, по службеној дужности, у име и за рачун подносиоца захтева, прибавља од РГЗ-а,
Службе за катастар непокретности Лозница:
1) копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву,

односно део катастарске парцеле, односно делове катастарске парцеле, ако је то
наведено у захтеву;

2) извод из катастра водова, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег

објекта.
Увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности Одељење за
планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, прибавља
податке о површини парцеле, односно парцела, осим за линијске објекте и антенске стубове.
Ако се локацијски услови могу утврдити увидом у плански документ, односно сепарат,
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање је дужно да их изда у року од 5 радних дана од дана пријема захтева, у складу са
прописом којим се уређује издавање локацијских услова и да о томе обавести подносиоца
захтева.
Ако се локацијски услови не могу издати увидом у плански документ, односно сепарат,
Одељења за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање је дужно да услове за пројектовање и прикључење прибави од имаоца јавних
овлашћења, у име и за рачун подносиоца захтева, у складу са уредбом која уређује издавање
локацијских услова.
У том случају Одељења за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирање је дужно да у року од пет радних дана од дана пријема захтева за
њихово издавање обавести подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање
услова за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења, уз налог да изврши
уплату накнаде тих трошкова пре издавања локацијских услова.
Ако висину стварних трошкова за прибављање услова за пројектовање и прикључење
од ималаца јавних овлашћења, Одељења за планирање и изградњу, Одсек за спровођење
обједињене процедуре и планирање не може да утврди на основу података које су објавили
имаоци јавних овлашћења, утврђује их на основу обавештења које прибавља од ималаца
јавних овлашћења.
Ако је подносилац захтева, у захтеву за издавање локацијских услова, изјавио да жели
претходно да се изјасни да ли прихвата трошкове издавања услова за пројектовање и
прикључење, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене
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процедуре и планирање ће по слању обавештења подносиоцу захтева о висини стварних
трошкова за прибављање услова за пројектовање и прикључење од ималаца јавних
овлашћења, застати са поступком и исти наставити по изјашњењу подносиоца да прихвата
износ трошкова издавања локацијских услова.
У том случају, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирање обавештава имаоце јавних овлашћења да се по поднетом захтеву за
издавање услова за пројектовање и прикључење не поступа до пријема накнадног
обавештења да је подносилац захтева прихватио трошкове издавања услова за пројектовање
и прикључење.
Ако се подносилац захтева не изјасни да прихвата трошкове у остављеном року,
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање обуставља поступак по захтеву.
За време застоја поступка не теку рокови прописани за издавање локацијских услова.
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање је дужна да изда локацијске услове у складу са прописом којим се уређује
издавање локацијских услова, у року од 5 радних дана од дана достављања услова за
пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења.
На локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу
Града Лозница, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана њиховог достављања.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет
захтев.
Локацијски услови не гласе на име подносиоца захтева за њихово издавање, па их у
поступку прибављања грађевинске дозволе може употребити друго лице које испуњава
услове за подношење тог захтева.
На захтев једног или више подносиоца захтева, за једну парцелу може бити издато
више различитих локацијских услова, односно услова за прикључење и пројектовање.
Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за
пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши
измена локацијских услова.
Поступак за измену локацијских услова спроводи се у обједињеној процедури, а
покреће се подношењем захтева Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење
обједињене процедуре и планирање, преко информационог система кроз који се спроводи
обједињена процедура (ЦИС), коме се може приступити преко веб-адресе:
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
До издавања грађевинске дозволе, захтев за измену локацијских услова може поднети
само лице на чији захтев су издати локацијски услови, односно његов правни следбеник.
II  ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
Грађевинска дозвола се издаје за изградњу, односно доградњу објеката, који нису одређени
у члану 133. Закона, а након претходно издатих локацијских услова.
Грађевинска дозвола издаје се за цео објекат, односно за део објекта, ако тај део
представља техничку и функционалну целину.
Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева Одељење
за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање,, преко
информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура (ЦИС), коме се може
приступити преко веб-адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
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Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник Републике Србије”,
број 23/15 и 77/15);
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са Правилником о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката (“Службени гласник Републике Србије”, број 23/15 и 77/15);
3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења
о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се и:
1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то
право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом
прописано да се тај доказ не доставља;
2) уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске
дозволе предвиђен локацијским условима;
4) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских
објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
5) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови
на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
6) доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима
посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених
зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у
стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
7) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт
природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика,
а нису садржани у издатим локацијским условима.
8) доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног,
односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које
је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.
За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта,
саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе је и изјашњење подносиоца захтева о
начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и средствима
обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска
површина прелази 200 м2 и који садржи више од две стамбене јединице.
Након провере испуњести формалних услова за поступање по поднетом захтеву и
провере да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за
издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијскм условима, Одељење за
планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање по
службеној дужности, у име и за рачун подносиоца захтева, прибавља од РГЗ-а, Службе за
катастар непокретности Лозница:
1) извод из листа непокретности за непокретност која је предмет захтева.
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, не прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу.
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Управа за планирање и изградњу - Одсек за обједињену процедуру, не прибавља извод
из листа непокретности за катастарску парцелу:
1) испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката, односно
подземни делови комуналне инфраструктуре;
2) изнад које се граде високонапонски далеководи, односно изнад којих ће се наћи елисе
ветротурбина које се граде;
3) на којој се гради комунална инфраструктура, ако се гради у регулацији постојеће
саобраћајнице;
4) у другим случајевима у којима је право грађења успостављено законом, без обавезе
претходног уређења имовинско-правних односа са власником парцеле.
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, доноси решење о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана
подношења захтева.
Подносиоцу захтева доставља се грађевинска дозвола без одлагања, а најкасније у року
од 3 дана од дана доношења.
Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора и финансијера, ако је уз захтев за
издавање грађевинске дозволе приложен и уговор између инвеститора и финансијера,
оверен у складу са законом који уређује оверу потписа, у коме се инвеститор сагласио да
носилац права и обавезе из грађевинске дозволе буде и финансијер.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно
извођењем радова, у року од 2 године од дана правноснажности решења којим је издата
грађевинска дозвола.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана
правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола,
осим за објекте комуналне инфраструктуре који се изводе фазно и породичне стамбене зграде
које инвеститор гради ради решавања својих стамбених потреба.
На решење о грађевинској дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од
8 дана од дана достављања решења.
Грађењу се може приступити на основу правноснажног решења о грађевинској дозволи
и пријави радова из члана 148. Закона.
Инвеститор може приступити грађењу и на основу коначног решења о грађевинској
дозволи и пријави радова из члана 148. Закона, на сопствени ризик и одговорност.
Ако се након правноснажности решења о грађевинској дозволи промени инвеститор,
нови инвеститор је дужан да у року од 15 дана од дана настанка промене, поднесе Одељењу
за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање захтев
за измену решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора.
Такође, по издавању решења о грађевинској дозволи, инвеститор, у складу са новонасталим
финансијским и другим околностима, изменама у доступности комуналне и друге
инфраструктуре, ради усаглашавања са пројектом за извођење и из других разлога, може
поднети захтев за измену грађевинске дозволе, а ако у току изградње, односно извођења
радова, настану измене у односу на издату грађевинску дозволу, главни пројекат, односно
пројекат за грађевинску дозволу, инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе захтев за
измену грађевинске дозволе.
Изменом у односу на издату грађевинску дозволу, главни пројекат, односно пројекат
за грађевинску дозволу, сматра се свако одступање од положаја, димензија, намене и облика
објекта, као и других параметара и услова утврђених у грађевинској дозволи, односно у
изводу из пројекта.
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Поступак за измену решења о грађевинској дозволи покреће се подношењем захтева
Одељењу за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, преко информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура
(ЦИС), коме се може приступити преко веб- адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
Уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи доставља се:
1) нови пројект за грађевинску дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску дозволу,
израђен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени
гласник Републике Србије”, број 23/15 и 77/15);
2) доказ о стицању, односно губитку одговарајућег права на земљишту или објекту у
смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено
законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља, ако се измена
тражи због промене инвеститора;
3) уговор између инвеститора и финансијера, ако се измена тражи због уноса
финансијера у то решење, односно сагласност финансијера за његово брисање из
решења о грађевинској дозволи, ако се измена тражи због брисања финансијера из тог
решења;
4) изј ашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања доприноса.
На проверу испуњености услова за поступање по захтеву за измену решења о
грађевинској дозволи, сходно се примењују одредбе које се односе на издавање грађевинске
дозволе.
Ако се измена грађевинске дозволе тражи због одступања у односу на издату
грађевинску дозволу, а подаци наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, који је
саставни део захтева за измену решења о грађевинској дозволи, нису у складу са важећим
локацијским условима, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење
обједињене процедуре и планирање одбацује захтев за измену решења о грађевинској
дозволи, и упућује подносиоца да прибави нове локацијске услове, односно затражи измену
важећих локацијских услова.
На издавање нових, односно измену важећих локацијских услова сходно се примењују
одредбе које се односе на издавање локацијских услова.
Ако су испуњени услови за даље поступање по захтеву за измену решења о грађевинској
дозволи, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање у законом прописаним роковима доноси решење о измени решења о
грађевинској дозволи.
На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба у року од осам дана од дана
достављања.
III  ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА
Грађење помоћних објеката (гаража, остава, септичке јаме, бунара, цистерне за воду и
сл.) и грађење економских објеката (објекти за гајење животиња, пратећи објекти за гајење
домаћих животиња, објекти за складиштење сточне хране, објекти за складиштење
пољопривредних производа и други слични објекти на пољопривредном газдинству),
извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са
инвалидитетом, изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне
инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и за уређење саобраћајница у
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оквиру постојеће регулације улица, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене
објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских
радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора,
уградњу унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи
објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова
електронске комуникационе мреже, појединачне електродистрибутивне и електропреносне
стубове, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кУ, 20 кУ и кУ
вод, типске трансформаторске станице 10/04 кУ, 20/04 кУ и 35 кУ напонски ниво и део
електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кУ, 20/04 кУ, 35/10 (20) кУ
и 35/04 кУ до места прикључка на објекту купца (1 АУ), 10 кУ и 20 кУ разводна постројења,
мање црпне станице и мање ски лифтове, прикључке на изграђену водоводну,
канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаје за испоруку гаса,
електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50к^, типске
топловодне прикључке и за грађење зиданих ограда, врше се на основу решења у складу са
чланом 145. Закона, којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене
објекта, које издаје надлежни орган.
Поступак за издавање решења у складу са чланом 145. Закона, покреће се подношењем
захтева Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, преко информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура
(ЦИС), коме се може приступити преко веб-адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
Уз захтев за издавање решења у складу са чланом 145. Закона прилаже се:
1) идејни пројекат израђен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (“Службени гласник Републике Србије”, број 23/15 и 77/15), односно технички
опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно
уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом;
2) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења
и накнади за Централну евиденцију.
Уз захтев за издавање решења у складу са чланом 145. Закона прилаже се:
1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то
право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом
прописано да се тај доказ не доставља;
2) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен локацијским
условима;
4) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови
на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
5) доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима
посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених
зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија у стамбени,
односно пословни простор;
6) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт
природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика,
а нису садржани у локацијским условима.
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За извођење радова за које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, саставни део захтева за издавање решења у складу са чланом 145. Закона је и
изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате.
У случају извођења радова из члана 145. став 1. Закона, за које је потребно прибавити
услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења, пре подношења
захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за
издавање локацијских услова надлежном органу.
Изузетно, ако локацијски услови издати за објекат који се прикључује на
инфраструктуру, садрже услове за пројектовање тог прикључка, решење о одобрењу за
извођење тог прикључка може се издати инвеститору за изградњу прикључка без
прибављања нових локацијских услова.
Након провере испуњености формалних услова за поступање по поднетом захтеву и
провере усклађености захтева са планским документом, односно сепаратом или
усклађености захтева са локацијским условима, у случају извођења радова за које је потребно
прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења,
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање по службеној дужности, у име и за рачун подносиоца захтева, прибавља од РГЗ-а,
Службе за катастар непокретности Лозница:
1) извод из листа непокретности за непокретност која је предмет захтева.
Управа за планирање и изградњу - Одсек за обједињену процедуру, не прибавља извод из
листа непокретности за катастарску парцелу:
1) испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката, односно
подземни делови комуналне инфраструктуре;
2) изнад које се граде високонапонски далеководи, односно изнад којих ће се наћи елисе
ветротурбина које се граде;
3) на којој се гради комунална инфраструктура, ако се гради у регулацији постојеће
саобраћајнице;
4) у другим случајевима у којима је право грађења успостављено законом, без обавезе
претходног уређења имовинско-правних односа са власником парцеле.
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање доноси решење у складу са чланом 145 Закона, у року од 5 радних дана од дана
подношења захтева.
За извођење радова из члана 145. Закона за које је прописана обавеза плаћања
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, решењем о одобрењу извођења радова
утврђује се и износ и начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
средство обезбеђења у случају плаћања на рате, као и обавеза инвеститора да пре почетка
извођења радова изврши плаћање доприноса у целости, односно да у случају плаћања на рате
достави средство обезбеђења и уплати прву рату.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши ЈП “Град“,Лозница и
ЈП“Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ .
Подносиоцу захтева доставља се грађевинска дозвола без одлагања, а најкасније у
року од 3 дана од дана доношења.
На решење у складу са чланом 145. Закона, подносилац захтева може изјавити жалбу
у року од 8 дана од дана достављања решења.
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IV  ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
Привремена грађевинска дозвола се издаје за изградњу: асфалтне базе, сепарације агрегата,
фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова, као и
стубова за друге намене, привремене саобраћајнице и прикључци, прикључци на комуналну
мрежу за потребе грађења или експлоатације објеката, као и за извођење истражних радова
на локацији, у циљу утврђивања услова за израду пројекта за извођење и за измештање
постојећих инсталација.
Привремена грађевинска дозвола, може се издати и за извођење радова на
производним објектима или објектима у функцији производних објеката, а за које је поднет
захтев за легализацију, ради довођења објекта у функционално стање, у циљу наставка
производње или обнављања производног процеса. По завршетку радова на инвестиционом
одржавању, адаптацији, реконструкцији или санацији производних објеката или објеката у
функцији производних објеката, а за које је поднет захтев за легализацију, инвеститор је у
обавези да преко шалтера бр.8,Градске управе Лозница, Одељења за планирање и изградњу,
достави технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању, идејни пројекат,
односно пројекат за извођење, зависно од радова који се изводе.
На поступак издавања привремене грађевинске дозволе и њену садржину примењују
се одредбе које се односе на издавање решења из члана 145. Закона.
Поступак за издавање привремене грађевинске дозволе покреће се подношењем
захтева Одељењу за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, преко информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура
(ЦИС), коме се може приступити преко веб- адресе https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
Привремена грађевинска дозвола се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу
са чланом 135. Закона, који достави идејни пројекат у складу са Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката (“Службени гласник Републике Србије”, број 23/15 и 77/15), а уредио је
односе са Градом Лозница у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и
платио одговарајућу административну таксу.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши ЈП “Град“, Лозница и
ЈП “Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“, Бања Ковиљача.
За извођење радова на производним објектима или објектима у функцији производних
објеката, а за које је поднет захтев за легализацију, ради довођења објекта у функционално
стање, у циљу наставка производње или обнављања производног процеса, привремена
грађевинска дозвола се може издати ако је инвеститор уписан као власник на грађевинском
земљишту на коме је тај објекат саграђен.
Зависно од врсте објекта, односно радова, привремена грађевинска дозвола се доноси
за тачно одређени период у коме се објекат може користити, односно изводити радови, а који
не може бити дужи од три године од дана доношења привремене грађевинске дозволе.
У случају да инвеститор сам не уклони привремени објекат у одређеном року,
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, по службеној дужности доставља захтев грађевинској инспекцији за уклањање.
Жалба на решење грађевинског инспектора не задржава извршење решења.
На захтев инвеститора, решење о привременој грађевинској дозволи може се једном
продужити за још три године. Истеком накнадног рока, примењују се одредбе овог члана о
уклањању привременог објекта.
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V  ПРИЈАВА РАДОВА
Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у складу са
чланом 145. Закона, односно привременом грађевинском дозволом, подноси се Управи за
планирање и изградњу - Одсеку за обједињену процедуру, преко информационог система
кроз који се спроводи обједињена процедура (ЦИС), коме се може приступити преко вебадресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
У пријави радова инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка грађења, односно
извођења радова.
Уз пријаву радова прилаже се:
1) доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе,
односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у складу са законом и доказ о уплати прве рате ако је решењем о
грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате;
2) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене
израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину,
односно одлука да није потребна израда студије;
3) акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у
складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу
са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске
инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији;
4) доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве и накнади за
Централну евиденцију.
Након провере испуњести формалних услова за поступање по поднетој пријави радова,
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање,без одлагања потврђује пријаву радова.
Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова.
VI  ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
Извођач радова подноси изјаву о завршетку израде темеља, Одељење за планирање и
изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, преко информационог
система кроз који се спроводи обједињена
процедура (ЦИС), коме се може приступити
преко веб-адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/, одмах по завршетку њихове
изградње.
Уз изјаву о завршетку израде темеља, извођач радова обавезно подноси геодетски
снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење
геодетских радова.
Ако је извођач радова, у изјави навео податке који су у складу са подацима из
грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона на основу којих се гради и ако је
уз изјаву о завршетку израде темеља, доставио геодетски снимак изграђених темеља,
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање ,без одлагања потврђује пријем те изјаве. Одељење за планирање и изградњу,
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање у року од 3 дана од дана пријема
изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве.

Страна 72 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од 3 радна дана по пријему
наведеног обавештења, изврши инспекцијски надзор изграђеног објекта у складу са Законом
и да о резултатима тог надзора обавести Одељење за планирање и изградњу, Одсек за
спровођење обједињене процедуре и планирање.
VII  ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ
Извођач радова подноси изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу,
Одељењу за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање, преко информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура
(ЦИС), коме се може приступити преко веб- адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/,
одмах по завршетку те фазе изградње.
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање у року од 3 дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску
инспекцију о пријему те изјаве.
Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од 3 радна дана по пријему
наведеног обавештења, изврши инспекцијски надзор изграђеног објекта у складу са Законом
и да о резултатима тог надзора обавести Одељење за планирање и изградњу, Одсек за
спровођење обједињене процедуре и планирање.
VIII  ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера
заштите од пожара
Када је законом којим се уређује заштита од пожара утврђена обавеза прибављања
сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара. инвеститор
доставља Одељењу за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре
и планирање. преко информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура
(ЦИС) коме се може приступити преко веб-адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/,
главни пројекат заштите од пожара израђен у складу са законом којим се уређује заштита од
пожара и пројекат за извођење израђен у складу са Правилником о садржини начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (“Службени гласник Републике Србије”, број 23/15 и 77/15).
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање по пријему главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење. без
одлагања. у име и за рачун инвеститора. подноси органу надлежном за послове заштите од
пожара. захтев за давање сагласности на пројекат за извођење.
Орган надлежан за послове заштите од пожара. у року од 15 дана од дана подношења
захтева од стране инвеститора надлежном органу. одлучује о захтеву за давање сагласности
на техничку документацију и писмени отправак одлуке доставља надлежном органу. са
обавештењем о висини накнаде трошкова издавања сагласности.
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање наведени писмени отправак одлуке без одлагања доставља инвеститору.
Обавеза достављања пројекта за извођење
Ако се ради о објекту из члана 133. став 2. тачка 9) Закона за који су предвиђене мере
заштите културних добара. у складу са законом којим се уређује заштита непокретног
културног добра. инвеститор најкасније пре отпочињања извођења радова доставља
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
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планирање преко информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура
(ЦИС) коме се може приступити преко веб-адресе:
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/, пројекат за извођење који Одељење за планирање
и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање без одлагања
доставља органу, односно организацији, надлежној за заштиту непокретних културних
добара.
IX  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ
Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се
подношењем захтева Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирање, преко информационог система кроз који се спроводи обједињена
процедура
(ЦИС),
коме
се
може
приступити
преко
веб-адресе:
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
Уз захтев за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру, прилаже се:
1) сепарат из пројекта изведеног објекта, односно из пројекта за извођење ако у току
грађења није одступљено од пројекта за извођење са техничким описом и графичким
прилозима, којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака;
2) доказ о уплати накнаде за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру, ако је
та накнада плаћена у износу наведеном у локацијским условима, осим ако инвеститор
жели да ту накнаду плати тек након пријема коначног обрачуна, у складу са сепаратом
из пројекта изведеног објекта, што се наводи у захтеву.
Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и
планирање упућује захтев за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру, имаоцу
јавних овлашћења, да изврши прикључење у складу са захтевом, у року од 3 радна дана од
дана пријема тог захтева.
Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом и пројектом за извођење,
ималац јавних овлашћења је дужан да изврши прикључење објекта на комуналну и другу
инфраструктуру и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема
захтева за прикључење, уз доставу фактуре у складу са коначним обрачуном накнаде за
прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру.
Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог
објекта на инфраструктуру, прикључење ће се извршити ако су испуњени ти услови.
Ако износ накнаде за прикључење објекта на инфраструктуру није наведен у условима за
пројектовање и прикључење тог објекта, ималац јавних овлашћења прикључује објект на
инфраструктуру у року од 15 дана од дана пријема захтева за прикључење, без обзира да ли
је коначан обрачун накнаде за прикључење објекта у међувремену достављен инвеститору и
да ли је плаћање по том обрачуну извршено.
Изузетно, ако је инвеститор у захтеву навео да ће плаћање накнаде извршити тек након
што му се достави коначан обрачун накнаде за прикључење објекта на одговарајућу
инфраструктуру, рок од 15 дана од дана пријема захтева за прикључење, почиње да тече
наредног дана од достављања доказа о уплати те накнаде кроз ЦИС.
X  УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
Технички преглед објекта
Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.
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Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно дела објекта који
представља техничкотехнолошку целину и може се као такав самостално користити у складу
са овим законом. Технички преглед се може вршити и упоредо са извођењем радова.
Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском
дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким
прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала,
опреме и инсталација.
Технички преглед се врши према одредбама Закона и Правилника о садржини и
начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени гласник
Републике Србије”, број 27/15).
Технички преглед објеката врши Комисија или привредно друштво, односно друго
правно лице коме инвеститор повери вршење тих послова и које је уписано у одговарајући
регистар за обављање тих послова.
Технички преглед објекта обезбеђује инвеститор, у складу са Законом и сноси
трошкове техничког прегледа.
Издавање употребне дозволе
Објекат за који је у складу са овим законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може
се користити по претходно прибављеној употребној дозволи.
Поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем захтева Одељење
за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, преко
информационог система кроз који се спроводи обједињена процедура (ЦИС), коме се може
приступити преко веб-адресе: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
Уз захтев из става 2 се прилаже:
1) пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни
надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току
грађења није одступљено од пројекта за извођење и ако је пројекат изведеног објекта
израђен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени
гласник Републике Србије”, број 23/15);
За објекте категорије “А”, у складу са прописом којим се уређује класификација објеката
(за које израда Пројекта за извођење није обавезна), уместо Пројекта изведеног
објекта може се приложити и Геодетски снимак изведеног објекта на парцели, на
овереној катастарско- топографској подлози;
2) извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за
употребу, са предлогом за издавање употребне дозвола;
За објекте категорије “А”, у складу са прописом којим се уређује класификација објеката,
уместо Извештаја комисије за технички преглед објекта, доставља се потврду издату
од стране лица које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанга,
односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката, о томе да је: изградња
објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком документацијом на основу
које је издата грађевинска дозвола и да је објекат прикључен или је подобан да буде
прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском
дозволом.
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3) доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада и накнаде за Централну
евиденцију, укључујући и накнаду за поднету пријаву завршетка темеља и завршетка
објекта у конструктивном смислу, ако су те пријаве подношене за објекат за који се
тражи употребна дозвола;
4) сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза
прибављања сертификата о енергетским својствима;
5) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
6) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене
у складу са решењем из члана 145. Закона, као и у складу са решењем о привременој
грађевинској дозволи.
Ако су испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву за издавање
употребне дозволе, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирање издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана
подношења захтева.
Подносиоцу захтева доставља се решење о употребној дозволи у року од 3 дана од
дана доношења.
На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8
дана од дана достављања.
Изузетно, објекат се може користити и без издате употребне дозволе, ако у року од 5
радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе, уз који је приложен
налаз комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са
предлогом да се може издати употребна дозвола, надлежни орган није издао употребну
дозволу, нити је решењем одбио издавање употребне дозволе.
XI  УКЊИЖБА ОБЈЕКТА И ДОДЕЛА КУЋНОГ БРОЈА
У року од 5 дана од дана правноснажности употребне дозволе, Одељење за планирање и
изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање по службеној дужности
доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:
1) употребну дозволу;
2) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
3) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
РГЗ, Служба за катастар непокретности Лозница у року од 7 дана од достављања употребне
дозволе доноси:
1) решење о кућном броју, ако је достављена употребна дозвола за ново изграђени
објекат;
2) решење којим врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима
објекта, у складу са издатом употребном дозволом.
Наведена решења надлежни орган за послове државног премера и катастра доставља
инвеститору без одлагања.
РГЗ, Служба за катастар непокретности Лозница, у року од 30 дана од достављања
употребне дозволе, врши одговарајући упис у катастар водова.
На решења РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Лозница, инвеститор има право
жалбе у складу са законом којим се уређује државни премер и катастар.
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XII  ДОЗВОЛА О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ДЕЛА
Уклањању објекта, односно његовог дела, осим у случају извршења инспекцијског решења,
може се приступити само на основу дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела.
Поступак за издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела, покреће се
подношењем захтева Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирање, ван поступка обједињене процедуре, преко шалтера бр. 8, Одељења
за планирање и изградњу ,зграда Градске управе Лозница, ул. Карађорђева бр 2 .
Уз захтев за издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела, прилаже се:
1) пројекат рушења са техничком контролом, израђен у складу са Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник Републике Србије”,
број 23/15 и 77/15);
2) доказ о праву својине на објекту;
3) услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита
постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита
животне средине и сл.).
Дозвола о уклањању објекта, односно његовог дела издаје се решењем у року од 8
дана од дана достављања уредне документације.
На наведено решење може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања
решења.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одсек за инспекцијске послове
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на
градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима
изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта,
као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања
чињеничног стања.
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да уђе без
одлуке суда и у посебни физички део зграде у којем се изводе радови за које је по закону
предвиђен инспекцијски надзор, уколико постоје основи сумње да ће приликом вршења
надзора бити откривена повреда закона која захтева предузимање хитних мера ради
спречавања опасности по живот и здравље људи, односно извођење радова који
представљају извршење кривичног дела бесправне градње.
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 лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове
на грађењу објеката, испуњавају прописане услове;
- је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и
потврђена пријава о почетку грађења,односно издато решење из члана 145. овог закона;
- је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са законом;
- се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно
техничкој документацији на основу које је издато решење из члана 145. овог закона;
- 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 или 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.
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САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
Саобраћајна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем
одредаба закона из области путева и превоза у друмском саобраћају (поверени послови)
Закона о јавним путевима (Службени гласник РС број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
119/13), Закона о превозу путника у друмском саобраћају (Службени гласник РС број 68/15),
као и Закона о превозу терета у друмском саобраћају (Службени гласник РС број 68/15) и
градских Одлука донетих на основу ових закона, а све у складу са методологијом о поступању
инспектора прописаним Законом о инспекцијском надзору (Службени гласник РС број
36/15).
Саобраћајна инспекција врши надзор над применом:
1. Одлуке о некатегорисаним путевима (Службени лист града Лозница број 6/09);
2. Одлуке о паркирању и коришћењу места за паркирање (Службени лист града
Лозница број 6/09);
3. Одлуке о начину обављања јавног превоза путника на територији Града Лозница
(Службени лист града Лозница број 6/09);
4. Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији Града
Лозница (Службени лист града Лозница  број 12/15);
5. Одлуке о безбедности саобраћаја на територији Града Лозница (Службени лист града
Лозница број 1/15).
Инспекцијски надзор обухвата следеће послове које обављају инспектори
распоређени на радном месту саобраћајног инспектора: вршење надзора над спровођењем
одредаба Закона о превозу путника у друмском саобраћају (Службени гласник РС број
68/15) као и Закона о превозу терета у друмском саобраћају (Службени гласник РС  број
68/15) и Закона о јавним путевима (Службени гласник РС број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12
и 119/13) – (поверени послови) и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног
превоза: ванлинијски превоз путника, ванлинијски и линијски превоз ствари, превоз за
сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз; заштите јавних путева.
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине обавља 1 (један)
извршилац на територији града Лознице.
Инспектор за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру Законом утврђених
надлежности као поверене послове од стране Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, доноси решења, закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне
пријаве, учествује у припреми информација за државне органе и медије, поступа по пријавама
и извештава о предузетим мерама, припрема извештаје о раду, сарађује са републичким
инспекторима за заштиту животне средине са којима врши заједничке контроле, прати
прописе, учествује у изради одлука, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Инспекцијски надзор се врши над применом одредаба:
1.

Закона о заштити животне средине (Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09
и 43/11);
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2.
3.
4.
5.
6.

Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС“, број 135/04 и
36/09);
Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10);
Закона о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник РС“, број 36/09);
Закона о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС“, број 36/09 и
88/10);
Закона о заштити ваздуха (Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13) као и других
подзаконских аката из области заштите животне средине.

Контрола се врши над применом мера заштите животне средине у објектима
привредних субјеката који у већој мери могу угрозити животну средину; утврђује се
спровођење мера заштите животне средине утврђених у одлуци о давању сагласности на
студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања, коју
доноси надлежни орган; врши се надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног
и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање
инертног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу Закона; врши
надзор над применом одредаба у области заштите животне средине од нејонизујућих
зрачења при коришћењу извора нејонизујућих зрачења; врши се надзор над применом
одредаба у области заштите ваздуха од загађења у објектима за које дозволу за грађење даје
надлежни градски орган и утврђује да ли је загађивач ваздуха обезбедио да емисија у ваздуху
буде у прописаним границама; у случају прекорачења граничних вредности емисије и имисије
налаже се предузимање мера како би се концентрације загађујућих материја свеле испод
прописаних граничних вредности; утврђује се да ли је загађивач обезбедио прописана
мерења и да ли је водио евиденцију о извршеним мерењима, врши се надзор над
организацијом која врши мерење емисије у делу достављања извештаја о загађивачу ваздуха,
о прекораченим вредностима емисије, забрањује се рад загађивача док се емисија и имисија
не доведе у прописане границе и наређује извршење прописаних мера у одређеном року;
врши се инспекцијски надзор над применом мера заштите од буке, утврђује се да ли је у
промету извор буке без прописане исправе и да ли поседује упутство о мерама за заштиту од
буке, утврђује се да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука на прелази
прописан ниво, налаже се извршење прописаних мерења нивоа буке, обављају се и други
послови утврђени законом или прописом донетим на основу закона.
У складу са Законом о Комуналној полицији ("Службени гласник Републике Србије", број
51/09) и Одлуком о Комуналној полицији ("Службени лист Града Лозница", бр. 2/11), у
Градској управи образована је Комунална полиција, као основна унутрашња јединица, Одсек
за послове Комуналне полиције (првобитни положај - Одељење), за обављање законом
утврђених комунално - полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује
извршавање послова из надлежности Града Лознице, у областима односно питањима
комуналних делатности, заштите живоне средине, људи и добара, обезбеђује заштита и
одржавање реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних
објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града.
Послови комуналне полиције су:
1) непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за
комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно
успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:
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 спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката
од прљања, оштећивања и уништавања;
 заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем
возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених
монтажних објеката и слично);
 сузбијање нелегалне продаје и вршењa других делатности на површинама јавне
намене и другим јавним местима;
 спречавање радњи којима се нарушава опште уређење града (прљање и оштећивање
фасада и других спољних делова зграда и других објеката, као и споменика и
скулптуралних дела; исписивање графита; лепљење плаката и постављање средстава
за оглашавање на јавним и другим површинама; прљање и оштећивање градског
мобилијара; остављање грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне
намене; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене, као и
вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа града), као и контрола
извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и
уредном стању;
 контрола уклањања снега и леда;
 спречавање употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима
(петарде и слично);
 откривање и, у границама овлашћења, спречавање бесправне изградње објеката и
контрола спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;
 контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних
љубимаца ;
 обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
 одржавање реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за
постављање пловних објеката и др.) и обалама река;
 обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан
приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
 обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се
радом може угрозити мир и спокојство грађана;
 контрола употребе симбола и имена града.
2) остваривање надзора у превозу путника и ствари у складу са Законом и прописима града а
који се односе на:
 јавни линијски превоз путника и ствари;
 јавни ванлинијски превоз путника и ствари;
 ауто-такси превоз;
 превоз за сопствене потребе;
 паркирање супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја и других важећих
прописа, контролу коришћења паркиралишта у складу са прописом, паркирање на
резервисаним паркинг местима и сл.
3) заштита животне средине, а нарочито у области: заштите од буке, заштите ваздуха од
загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града,
контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног,
инертног и неопасног отпада и др.
4) заштита општинских путева и улица у складу са одредбама Закона о јавним путевима и
другим важећим одлукама града, заштита припадајућих путних објеката од непрописног
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заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити
пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза,
саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
5) заштита културних добара и других јавних објеката од значаја за град;
6) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката у областима из
тач. 1) до 5) овог члана, као и других послова из надлежности града;
7) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду,
очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града.
Поред напред наведених послова, комунална полиција:
– пружа помоћ надлежним органима града, предузећима, организацијама и установама у
спровођењу њихових извршних одлука (асистенција),
– предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних
и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града и
– учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и
физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.
У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:
1. упозорење,
2. усмено наређење,
3. провера идентитета,
4. довођење,
5. прегледање лица и предмета,
6. привремено одузимање предмета,
7. видео-надзор,
8. употреба средстава принуде, и то: физичке снаге, службене палице и средстава за
везивање.
Овлашћења комуналне полиције примењују се под условима и на начин утврђен Законом о
комуналној полицији, Законом о полицији и подзаконским прописима о полицијским
овлашћењима и начину обављања полицијских послова.
Одсек за послове комуналне полиције
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Послове инспекцијског надзора у 2015. години обављало је 7 (седам) комуналних инспектора,
а од месеца јула послове је обављало 8 (осам) комуналних инспектора.
Комунална инспекција Града Лознице обавља послове инспекцијског надзора над применом
Закона и Одлука које се односе на комуналне делатности у погледу начина коришћења и
давања комуналних услуга, уређења и одржавања комуналних објеката и јавних површина, а
све у циљу успостављања комуналног реда.
У вршењу надзора, Комунална инспекција је овлашћена да контролише: стање комуналних
објеката и да ли комунална предузећа пружају комуналне услуге у складу са утврђеним
условима у областима: одржавање улица, тргова, коловоза; одржавање, уређење и чишћење
јавних и зелених површина; коришћење и одржавање објеката за снабдевање града водом
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за пиће; 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 пијаца; производња и снабдевање
паром и др..
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 утврђених 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 утврђене прописима Скупштине Града
(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:
1. Закона о комуналним делатностима,
2. Закона о одржавању стамбених зграда и станова,
3. Закона о оглашавању,
4. Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова, и
5. Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије.
Поред наведених Закона и Уредби, Комунална инспекција врши надзор над спровођењем
следећих Одлука донетих од стране Скупштине града:
Одлуке о комуналној инспекцији (Службени лист града Лозница, број 8/10, 1/12,
2/14),
2. Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних
објеката (Службени лист града Лозница , број 6/09, 9/09, 2/11,4/13, 11/13 и 2/14)
3. Одлуке о градском водоводу и канализацији (Службени лист града Лозница, број
3/15),
4. Одлуке о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града
Лознице (Службени лист града Лозница, број 13/11, 16/12 и 2/14) и као саставни део
одлуке Програм о постављању привремених објеката,
5. Одлуке о јавним паркиралиштима (Службени лист града Лозница, број 6/09, 3/11,
4/13 и 2/14),
6. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Службени лист града
Лозница, број 2/13),
7. Одлуке о држању домаћих животиња (Службени лист града Лозница, број 8/10 и
2/14),
8. Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини (Службени лист
града Лозница, број 4/13, 2/14, 5/15),
9. Одлуке о кућном реду (Службени лист општине Лозница , број 2/01, 2/14),
10. Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину
утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији града
Лозница (Службени лист града Лозница, број 01/09, 3/13, 2/14),
1.
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11. Одлуке о локалним и комуналним таксама на територији града Лозница (Службени
лист града Лозница, број 1/14),
12. Одлуке о изградњи котларница на територији града Лознице, Б. Ковиљаче и
приградских насеља (Службени лист општине Лозница , број 7/78 , 2/14),
13. Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању (Службени лист града
Лозница, број 6/09, 9/09 и 2/14),
14. Одлуке о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и
Одељења за инспекцијске послове Градске управе Града Лознице (Службени лист
града Лозница, број 11/09),
15. Одлуке о начину обављања комуналне делатности ЗОО Хигијене (Службени лист
града Лозница, број 11/13),
16. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији града Лозница (Службени
лист града Лозница, број 13/13).
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НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Одељење за финансије и друштвене делатности
Одсек за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту
 Закон о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'' бр.
16/2002, 115/2005 и 107/2009),
 Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/1997 и 31/2001 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010),
 Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом (''Службени гласник РС'', бр. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006,
107/2006, 51/2010, 73/2010 и 27/2011),
 Закон о раду (''Службени гласник РС'' број 24/20005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013),
 Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради
посебне неге детета (''Службени гласник РС'', бр. 1/02),
 Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији града Лозница
(''Службени лист града Лозница'' број 3/09),
 Одлука о новчаној помоћи запосленој трудници за време привремене спречености за
рад (''Службени лист града Лозница'' број 11/11),
 Одлука о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота
детета (''Службени лист града Лозница'' број 11/11 и 6/13),
 Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број
72/2009, 52/2011, 55/2013),
 Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Лознице (''Службени лист града
Лознице'', бр. 11/11),
 Закон о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 24/2011),
 Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Лозница
("Сл. Лист града Лозница", бр. 21/12),
 Закон о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС'' бр. 18/2010),
 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(''Службени гласник РС'', 63/10),
 Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12),
 Уредба о енергетски заштићеном купцу (''Службени гласник РС'', бр. 27/2013),
 Закон о основним правима бораца, војних инвалида и палих бораца ("Службени
лист СРЈ" број 24/98, 29/98),
 Закон о правима цивилних инвалида рата ("Сл. гласник РС ", бр. 52/96),
 Закон о здраственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 105/05),
 Закон о основним правима носиоца "Партизанске Споменице 1941" ("Службени лист
СФРЈ" број 67/72),
 Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени
гласник СРС" бр. 54/89;"Службени гласник РС" бр. 137/04).
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Одсек за друштвене делатности и омладину
 Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/2009, 52/2011),
 Закон о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', бр.18/2011 и
55/2013),
 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/1997 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС" бр. 30/2010),
 Правилник о ученичким и студентским стипендијама и кредитима ("Сл. гласник РС"
број 46/2010, 47/2011 и 56/2012),
 Закон о избеглицама (''Службени гласник РС'', бр.18/92, 45/02 и 30/10).
Одељење за општу управу
Одсек за послове правне помоћи и писарнице
 Закон о локалној самоуправи ("Службени Гласник РС" број 129/2007, 83/2014),
 Статут града Лознице ("Службени лист града Лознице" број 19/2008 и 6/2013),
 Одлука о Градској управи града Лознице ("Службени лист града Лознице" број 20/2008,
09/2009 и 8/2010),
 Закон о раду ("Службени Гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014),
 Упутство о облику и начину вођења уписника и начину оверавања потписа, рукописа и
 преписа ("Службени Гласник РС" број 74/1993, 23/2014 и 22/2015),
 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/1997 и 31/2001 и
"Службени Гласник РС" број 30/2010) (Нови Закон о општем управном поступку
„Службени Гласник РС“ број 18/2016, ступио на снагу 09.03.2016.године, а примењује
се од 01.06.2017.године),
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени Гласник РС“
бр. 80/92),
 Упутство о канцеларијском пословању („Службени Гласник РС“ број 10/1993 и исправка
14/1993),
 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе
(„Службени Гласник РС“ бр. 40/10),
 Закон о републичким административним таксама ("Службени Гласник РС" број
43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013,
83/2015 и 112/2015),
 Одлука о локалним административним таксама града Лознице („Сл. лист града
Лознице“ 11/2013 и 6/2014), Одлука о допуни одлуке о локалним административним
таксама града Лознице („Сл. лист града Лознице“ од 10.09.2015.године),
 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе («Сл.
гласник РС» 40/10),
 Закон о избору народних посланика ("Службени Гласник РС" број 35/2000, 57/2003,
72/2003, 18/2004,101/2005, 85/2005, 28/2011, 36/2011 и 104/2009),
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 Закон о локалним изборима ("Службени Гласник РС" број 129/2007,34/2010 и 54/2011),
 Закон о јединственом бирачком списку ("Службени Гласник РС" број 104/2009 и
99/2011),
 Закон о избору председника републике ("Службени Гласник РС" број 111/2007 и
104/2009),
 Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ("Службени Гласник
РС" број 15/2012).
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр.
80/92),
 Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр.
10/93 и 14/93),
 Одлука о локалним административним таксама («Сл. лист града Лознице» бр. 11/13 )
 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе («Сл.
гласник РС» 40/10),
 Закон о печату државних и других органа («Сл. гласник РС» бр. 11/91, 101/07),
 Упутство о начину ажурирања бирачког списка («Сл. гласник РС» бр. 42/2000 и
118/2003),
 Закон о заштити података о личности («Сл. гласник РС» бр. 97/08, 99/14).
 Закон о националним саветима националних мањина («Сл. гласник РС» бр. 72/09,
20/14 - Одлука УС 55/14),
 Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине («Сл.
гласник РС2 бр. 91/09),
 Закон о референдуму и народној иницијативи («Сл. гласник СРЈ» бр. 48/94 и 11/98),
Одсек за матичне послове и месне канцеларије
 Закон о локалној самоуправи ( «Службени Гласник РС» број 129/2007, 83/2014),
 Статут града Лознице («Службени лист града Лознице « број 19/2008 и 6/2013),
 Одлука о Градској управи града Лознице («Службени лист града Лознице» број
20/2008,09/2009 и 8/2010),
 Закон о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01 и «Сл.
гласник РС» бр. 30/10),
 /Закон о државној управи («Службени гласник РС» бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/2014),
 Закон о матичним књигама («Службени гласник РС» бр. 20/09 и 145/14),
 Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига («Службени гласник
РС» бр. 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011 и 5/2013).
 Правилник о начину издавања иностраних извода («Сл. гласник РС» бр. 15/10)
 Закон о држављанству Републике Србије («Службени гласник РС» бр. 135/2004 и 90/07)
 Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених,
обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и
обрасцу уверења о држављанству («Службени гласник РС» бр. 22/2005, 84/2005 и
121/2007).
 Закон о ванпарничном поступку («Службени гласник СРС» бр. 25/82 и 48/88 и «Сл.
гласник РС» бр. 46/95 и др.закон, 18/2005 – др.закон 55/2014,6/2015 и 106/2015)
 Породични закон («Службени гласник РС» бр. 18/2005),
 Закон о приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
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 Закон о заштити података о личности («Службени гласник РС» бр. 97/2008 и 104/2009)
 Закон о јединственом бирачком списку («Службени гласник РС» бр. 104/09 и 99/11),
 Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку («Службени гласник
РС» бр. 15/12),
 Упутство о начину ажурирања бирачког списка («Сл. гласник РС» бр. 42/2000 и
118/2003),
 Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа («Сл.гласник РС» број 39/1993, 94/2014
и 22/2015)
 Упутство о облику и начину вођења уписника и начину оверавања потписа, рукописа и
преписа («Сл.гласник РС « бр.74/1993, 23/2014 и 22/2015)
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл.гласник РС» 80/92)
 Закон о републичким административним таксама («Сл.гласник РС» бр.43/2003,
51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013, 83/2015 и
112/2015)
 Одлука о утврђивању ценовника услуга Градске управе града Лознице ( «Сл.лист града
Лозница», бр. 12/15)
Одсек за месне заједнице
 Закон о буџетском систему («Сл. гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон и 103/2015);
 Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07);
 Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 39/02, 43/03 и 55/04,116/08);
 Закон о рачуноводству («Сл. гласник РС» број 62/2013);
 Закон о роковима измирења у комерцијалним трансакцијама («Сл. гласник РС» број
119/2012);
 Закон о раду («Сл.гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09);
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању («Сл. гласник РС» бр. 101/10);
 Закон о облигационим односима («Сл лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и
57/89, «Сл лист СРЈ» бр. 31/93 и «Сл. лист СЦГ» бр. 1/03-Уставна повеља);
 Закон о заштити података о личности («Сл. гласник РС» бр. 97/08);
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл.гласник РС»
бр.80/92);
 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе
(«Сл.гласник РС» бр. 40/10);
 Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем («Сл. гласник РС» број 16/2016);
 Одлука о месним заједницама („Сл.лист града Лозница“, бр.3/9);
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Одељење за планирање и изградњу
Група за послове заштите и унапређења животне средине
 Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС'' број 135/04 и 36/09),
 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листа
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник
РС'' број 114/2008),
 Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (''Сл.
гласник РС'' број 69/2005),
 Правилник о садржини, изгледу и начину вођењу јавне књиге о спроведеним
поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник
РС'' број 69/2005),
 Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС",бр. 43/03,
51/03-исправка, 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин. изн.,
55/12-усклађени дин.износи, 93/12 и 47/13-усклађени дин. изн.),
 Одлука о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске
управе града Лозница ("Службени лист града Лознице" број 11/2010),
 Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05),
 Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС", број 69/2005),
 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину и Правилник о
садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим
одлукама о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број
69/2005),
 Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 88/2010),
 Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за
складиштење инертног и неопасног отпада ("Службени гласник РС", број 73/2010),
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
("Службени гласник РС", број 135/2004),
 Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање
интегрисане дозволе ("Службени гласник РС", број 108/2008),
 Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола
("Службени гласник РС", број 84/2005),
 Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе ("Службени гласник РС", број
30/2006),
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
("Службени гласник РС", број 135/2004),
 Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС" број 36/2009 и 10/2013),
 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник
РС" број 11/2010 и 75/2010),
 Правилник о граничним вредностима емисије, начина и роковима мерења и
евидентирања података ("Службени гласник РС" број 30/97 и 35/97-исправка ),
 Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12 ),
 Правилник о садржају безбедносног листа ("Службени гласник РС" број 100/11 ),
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Одсек за грађевинарство, имовинско - правне и комунално - стамбене послове и
управљање имовином
 Закон о експропријацији ("Службени гласник Републике Србије", број 53/95 "Службени
лист Савезне Републике Југославије" број 16/01-одлука СУС "Службени гласник
Републике Србије", број 20/09 и 55/13-одлука УС),
 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97 и 31/01,
"Службени гласник РС" број 30/10),
 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исправка
64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС и 50/13 УС),
 Уредба о условима, критеријумима и начину остваривања права на конверзију права
коришћења у право својине уз накнаду, као и о начину одређивања тржишне
вредности грашевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права
коришћења у право својине уз накнаду ("Службени гласник Републике Србије", број
67/11 и 20/12),
 Закон о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС",бр. 43/03,51/03исправка,61/05, 101/05-др.закон, 5/09,54/09,50/11, 70/11-усклађени дин. изн., 55/12усклађени дин.износи, 93/12 и 47/13-усклађени дин. изн.),
 Одлука о локалним административним таксама ("Сл. лист града Лознице" број 6/2009),
 Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 16/97 и 42/98),
 Одлука о утређивању, одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист града
Лознице" број 6/09 и 9/09),
 Закон о становању ("Службени гласник РС" број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05, 99/11),
 Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ("Сл.гласник РС"
бр.93/11),
 Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта
("Службени лист града Лознице" број 6/10, 11/10, 4/11 и 16/12),
 Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката
("Службени гласник РС" бр. .26/11),
 Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и издавања
употребне дозволе ("Службени гласник РС" број 93/11).
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Закони, правилници, уредбе, стратегије, упутства и одлуке које овај одсек користи у свом раду
могу се пронаћи на сајту www.gradjevinskedozvole.rs.
Локалне одлуке које се користе у раду:
 Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист града Лознице" број
6/2009),
 Одлука о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју
града Лознице ("Службени лист Града Лознице" бр. 13/11),
 Одлука о програму постављања мањих монтажних објеката у улици Јована Цвијића "Зона унапређеног пословања" у Лозници ("Службени лист Града Лознице" бр. 13/11),
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 Одлука о одржавању чистоће јавних и зелених површина ("Службени лист града
Лознице" бр. 06/09).
Одељење за привреду и локални економски развој
Oдсек за аграр и рурални развој
 Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС", број 62/2006,65/2008-др.закон
и 41/2009),
 Закон о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", број 33/97, 31/2001 и "Сл.гласник
РС", број 30/2010),
 Упутство за примену Закона о пољопривредном земљишту бр.011-00-119/2006-06,
 Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03,
51/03, 53/04, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13),
 Накнада која представља приход остварен делатношћу Градске управе града Лозницеза промену намене пољопривреног земљишта ("Службени лист града Лознице",
бр.11/10 и 07/11),
 Закон о водама ("Сл.гласник РС", бр.30/2010 и 93/2012),
 Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водник аката и садржини
мишљења у поступку издавања водних услова (Сл.гласник РС бр.74/2010),
 Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл.гласник
РС",бр.86/2010),
 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007),
 Статут града Лознице ("Сл.лист града Лознице", број 19/2008, 6/2013),
Одсек за привреду и развој јавног и приватног сектора
 Закон о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/11),
 Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 33/97, 31/01 и 30/10),
 Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града
Лозница („Службени лист града Лозница”, бр. 9/09, 11/10, 4/11, 1/12, 2/13 и 4/13),
 Закон о републичким административним таксама („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13),
 Одлука о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске
управе Града Лозница („Службени лист града Лознице”, бр. 11/10 и 07/11),
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр. 41/2009,
53/2010 и 101/2011),
 Одлука о измени постојећег режима саобраћаја („Службени лист града Лознице”, бр.
7/09),
 Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист града Лознице”, бр. 22/12),
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр. 41/2009,
53/2010 и 101/2011),
 Закон о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", број 33/97, 31/2001 и "Сл.гласник
РС", број 30/2010),
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 Одлука о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист града Лознице”, бр.
6/84 и 5/91),
 Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03,
51/03, 53/04, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13),
 Одлука о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза
путника на територији града Лозница („Службени лист града Лозница”, бр. 7/09, 1/11,
4/11 и 16/12),
 Закон о туризму ("Сл. гласник РС" бр.36/09, 88/10 и 93/12),
 Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
("Службени гласник РС" бр. 41/2010, 103/2010 и 99/2012),
 Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање
угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домсћинству
("Сл.гласник РС" бр. 41/2010),
 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007),
 Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини („Службени лист града
Лознице” бр. 4/13),
 Закон о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005,61/2005,54/2009 и 32/2013),
 Правилник о начину и поступку регистровања уговора о раду за обављање послова ван
просторија послодавца и послова кућног помоћног особља ("Сл. гласник РС", бр.
1/2002),
Одсек за локални економски развој и подршку развоју
 Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006),
 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон),
 Закон о улагањима,
 Измене и допуне Закона о планирању и изградњи,
 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр.
8/2011 и 15/2016),
 Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
 Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон,
93/2012 и 84/2015),
 Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014),
 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09),
 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр.
10/13),
 Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/2009,
10/2013),
 Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09),
 Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/2005),
 Закон о органској производњи („Службени гласник РС“, бр. 30/10 од 07.05.2010.
године),
 Закон о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/2011
и 93/2012),
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 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011 и 93/2012),
 Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 46/2015 и 112/2015),
 Закон о службеницима у локалној самоуправи и аутономним покрајнама,
 Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 51/2009),
 Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и
99/2011 - др. закон),
 Закон о младима („Службени гласник РС“, бр. 50/2011).
Одељење за рад органа града и заједничке послове
Кабинет градоначелника
 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007),
 Статут града Лознице („Службени лист РС”, бр. 19/08 и 06/13),
 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97 и бр. 31/01 и
"Службени гласник РС" бр. 30/10),
Одсек за скупштинске послове





Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007),
Статут града Лознице („Службени лист РС”, бр. 19/08 и 06/13),
Пословник Скупштине града Лознице ("Службени лист града Лознице", број 16/08),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС",
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/210).

Службе за одржавање и обезбеђење градске куће
 Одлука о градској управи Града Лоница ("Службени лист града Лозница" бр. 20/8, 9/09
и 8/10),
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УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Списак услуга које Градска управа Лозница пружа заинтересованим лицима као и поступак за
подношење захтева може се видети на сајту града у оквиру Електронског регистра
административних поступака.
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ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У овом поглављу се може видети колико је поднето предмета за слободан приступ
информација од јавног значаја од 01.01.2018. до 28.08.2018. године, као и подаци које је
припремила Писарница, Одељења за рад органа града Градске управе града Лозница.
Приступ информацијама од јавног значаја
ЗАХТЕВИ

Примљени захтеви

Тражилац информације

Број
2018

Грађани

/

Медији

/

Невладине организације и
2
друга удружења грађана
Грађани
/
Одбачене
(неблаговремене, преурањене, Медији
/
недопуштене, ненадлежност)
Невладине организације и
/
друга удружења грађана

Одбијене

Грађани

/

Медији

/

Невладине организације и
/
друга удружења грађана
УКУПНО

2

Удружења грађана:
1. Захтев: Интернет портал Дијалог Нет
Датум подношења: 04.01.2018. године
Одговор Градске управе број 36/2018-III1 од 05.01.2018. године
2. Захтев: YUCOM – Комитет правника за људска права, Београд
Датум подношења: 12.02.2018. године
Одговор Градске управе број 261/2018- III1 од 23.02.2018. године
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ПРЕДСТАВКЕ/ЖАЛБЕ

Примљене представке/жалбе

Тражилац информације

Број
2018

Грађани

/

Медији

/

Невладине организације и
/
друга удружења грађана
Грађани
/
Одбачене
(неблаговремене, преурањене, Медији
/
недопуштене, ненадлежност)
Невладине организације и
/
друга удружења грађана

Одбијене

Грађани

/

Медији

/

Невладине организације и
/
друга удружења грађана
УКУПНО

/
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Рад кабинета градоначелника је у 2017. години био веома динамичан. Свакодневни
рад се одвијао у организовању радних састанака градоначелника, заменика градоначелника,
помоћника и осталих представника локалне самоуправе са представницима градских и
републичких институцијa.
Припремане су информације, стручне анализе, извештаји, вођене белешке, праћена
реализација закључака са састанака и седница Градског већа.
Настављени су редовни контакти са представницима централних власти, Сталном
конференцијом градова и општина, НАЛЕД-ом, домаћим и страним делегацијама и
појединцима који су изразили жељу и намеру да остваре сарадњу са Лозницом. Настављена
је интензивна и успешна сарадња са околним општинама – Мали Зворник, Крупањ, Осечина,
Љубовија, Богатић, сарадња са Регионалном развојном агенцијом Подриња, Подгорине и
Рађевине и Мачванским управним округом.
Припремане су информације и организовани састанци руководства града са
представницима научних и образовних институција. Вукова задужбина је ове године
обележила 30 година рада и 80 година од оснивања задужбине и том приликом је у Српској
академији наука и уметности одржана свечана седница и додељена су највиша признања.
Признање "Капетан Миша Анастасијевић" уручена су у Ваљеву предузећима и појединцима
за допринос развоју Колубарског и Мачванског округа, као и Србије у целини. Покрет за децу
„Три плус - има да нас има" покренуо је акцију доделе признања за локалне самоуправе које
су дале велики допринос у борби против беле куге у Србији, а највеће признање Златна
колевка за 2017. је добио град Лозница.У припреми свих ових догађаја кабинет је активно
учествовао.
Кабинет градоначелника је организовао више сусрета и посета чланова Владе
Републике Србије, посете министара, помоћника министара и државних секретара, као и
амбасадора. Град Лозницу су у протеклом периоду посетили: министарка државне управе и
локалне самоуправе Ана Брнабић, министар за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања Зоран Ђорђевић, министар културе и информисања Владан Вукосављевић, министар
просвете, науке и технолошког развоја, Младен Шарчевић, министар одбране Републике
Србије, Александар Вулин, Никола Селаковић, генерални секретар Председништва Републике
Србије.
Лозницу је током 2017. године посетила амбасадорка Израела у Србији Алона ФишерКан, као и Кајл Скат, амбасадор САД и Денис Киф, амбасадор Велике Британије у Србији,
Филип Пинингтон, амбасадор Канаде, као и аустралијска амбасадорка Џулија Патриша.
Делегација града је заједно са привредницима учествовала на сајму у Цириху. Град
Лозница је на најбољи начин представио своје привредне и туристичке потенцијале. Одржан
је велики број радних састанака на којима се разговарало о начину сарадње између дијаспоре
и града Лознице. Учешће је град Лозница узеои на интернационалном фестивалу у
побратимској општини Малтепе у Истанбулу и заједно са КУД „Караџић“ представио
привредни, културни, туристички потенцијал, Лознице и Србије.
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Министарство државне управе и локалне самоуправе је, поучено добром сарадњом на
пројекту електронске управе, изабрало град Лозницу као први град у коме ће се
имплементирати пројекат ажурирања Адресног регистра. Реч је о започетој активности у целој
Србији чији је циљ унапређење и ажурирање адресног регистра и регистра просторних
јединица, као и смањења административних обавеза у области одређивања имена улица на
територији насељених места. Кабинет је учествовао у организовању радних састанака са
представницима кабинета председнице Владе, представницима ЈП Поште Србије,
Републичког геодетског завода, представницима подручног одељења Републичког завода за
статистику из Шапца, ПС Лознице, Сталне конференције градова и општина. Пројекат је
успешно завршен.
Месец септембар је обележио 84. Вуков сабор, где је беседник био председник
Републике Србије Александар Вучић уз присуство бројних министара из Владе Р. Србије,
Младена Шарчевића, Владана Вукосављевића, Неле Кубуровић, Зоране Михајловић, Ненада
Поповића, и многе друге високе званице. Град Лозница је био активно укључен у организацију
ове манифестације, као и организацију радног састанка Председника Републике господина
Александра Вучића са градоначелницима и председницима општина Мачванског и
Колубарског округа. Истог дана је било и отварање Образовно културног центра „Вук Караџић“
у Тршићу. Град Лозница је учествовао и у обележавању великог јубилеја - седам векова
постојања Манастира Троноше, као и радне посете Патријарха Српског Иринеја.
Такође је организована и радна презентација програмских садржаја новоотвореног
Образовно-културног центра „Вук Караџић“.
Током 2017. године кабинет градоначелника је активно учествовао у организацији
редовних годишњих манифестација као што су Ђачки Вуков сабор, Дан Града, Верини и
Мићини дани, обележавање годишњице Церске и Гучевске битке, Дринске регате и др.
Активно је учествовао и у организацији помена жртвама у Драгинцу, као и у оганизацији
пријема најбољих ђака, избора најбољег спортисте у 2017. години, организацији хуманитарне
акције доделе пакетића деци из хранитељских породица, породица војних и мирнодопских
инвалида и прихватилишта „Сунце" и других.
Кабинет је организовао пријеме за: Патријарха Српског Иринеја, владику Лаврентија,
ђаке, наставнике и представнике италијанског насеља Казал Мађоре, Живку Парк, посланицу
Народне скупштине Републике Француске, потпредседнике Кошаркашког Савеза Србије Ану
Јоковић и Душана Пријовића.
Кабинет је активно учествовао у организацији Свечане академије поводом 10
годишњице добијања статуса града на којој су присуствовале многе високе званице и
представници Републичких институција, представници дипломатског кора, градова и општина
.
Крај године је обележио радни састанак и пријем пензионера у Градској управи.
Током године град су посећивали и многи представници домаћих и страних фирми,
организовани су састанци са члановима Привредног савета и састаници са представницима
компаније Рио Тинто.
Посебан акценат у раду кабинета стављен је на свакодневни пријем грађана који су се
обраћали градоначелнику, затим на састанке и обиласке локалних привредника, као и на
сарадњу са саветима месних заједница која је укључивала и посете месним заједницама.
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ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Ред.
бр.

2016.
година

2017.
година

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %

1.

Састављено пуномоћја и изјава

412

478

Више 16%

2.

Састављено тужби

236

238

Више 0,85%

3.

Састављено уговора

231

273

Више 18,2%

4.

Састављено жалби

91

89

Мање 2,2%

5.

Састав.пригов.и предлога за извршење

64

80

Мање 25%

6.
7.

Дато усмених правних савета преко

3149

3557

Више 12,95%

Написано других иницијалних аката у
поступку пред судовима

131

135

4314

4850

Укупно

Више 3,05%
Више 12,42%

ПОСЛОВИ ЗА РАД У ПИСАРНИЦИ
Ред.
бр.
1.
Примљено, отворено, прегледано,
сигнирано и распоређено поште
2.
Заведено предмета у рачунару
3.
Заведено предмета у интерну доставну
књигу
4.
Разведено решених предмета по
интерним доставним књигама у рачунару
5.
Пресигнирано предмета у рачунару и
основним евиденцијама
6.
Послата обична пошта

2016. год.

2017. год.

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %

83324

81197

Мање 2,55%

3527

15789

Више 348%

3527

15789

2636

1412

Мање 46,43%

21

72

Више 242,86%

29760

13327

Послата препоручена пошта

17455

28906

7.
8.

Распоређено повратница по одељењима
Распоређено и заведено разних аката за
одељење са препоруком

61400

62800

Више 65,60%
Више 2,28%

59568

56822

Мање 4,61%

9.

Заведено захтева за дечије додатке

4652

3490

Мање 24,98%

10.

Распоређено и заведено разних аката за
одељење (часописи)
 честитке и обичне поште
прослеђено

1102

675

Мање 38,75%

Више 348%

Мање 55,22%
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11.
12.

Издато предмета по реверсу
Пронађено предмета по захтеву странака
(сви пронађени у архиви, затим следи
враћање)

362

320

84

133

13.

Заведено рачуна у књигу рачуна

2739

2749

Више 0,36%

14.

Сложено картица у пасивну картотеку из
ранијих година
Разних коверата и захтева заведено у
књигу за место
Свакодневно вођење контролника за
утрошену пошту за СО (одељења и
Републичке инспекције)
Сложено, архивирано и на фасцикли
означено (предмета)
Провере о предаји одређених писмена и
давање потврда
Вођење архивске књиге
Вођење књиге о давању и враћању
предмета

/

/

/

/

/

/

Да

Да

5330

3210

Мање 39,77%

3713
/

6260
/

Више 68,60%

Да

Да

278200

292951

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Укупно

Мање 11,60%
Више 58,33%

/

Више 5,30%

СТАЊЕ У ОБЛАСТИ РЕШАВАЊА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
(ГРАЂАНСКА СТАЊА)
Ред.
бр.
1. Укупан број примљених предмета
2. Укупан број решених предмета:
- у року
- по истеку рока
3.

4.

5.

Број нерешених предмета:
- рок није истекао
- рок истекао
Од укупног броја решених предмета,
односно донетих решења, поједина су се
односила на:
- промену личног имена
- накнадни упис у МКВ
- накнадни упис у МКР
- накнади упис у МКУ
- исправке грешака у МК и КД
- закључење брака преко пуномоћ.
- Издавање матичних списа
Број поступања по извршним решењима

692

412

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %
Мање 40,46%

689
-

409
-

Мање 40,64%
-

3
-

3
-

-

77
3
7
605
-

58
6
6
339
-

Мање 24,67%
Више 100%
Мање 14,28%
Мање 44%
-

2016. год. 2017. год.
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Центар за социјални рад
6.

Број обустављених поступака

1

1

7.

Број одбачених захтева

-

-

8.

Број одбијених захтева

1

1

-

9.

Број изјављених жалби на решење

-

-

-

10.

Остали послови

-

-

Тромесечни извештаји

692

412

Мање 40,46%

2016.
год.

2017.
год.

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %

- МКР
- МКВ
- МКУ
Обрађено и достављено статистичких листића
- ДЕМ – 1 рођених
- ДЕМ – 2 умрлих
- ДЕМ – 3 венчаних
- ДЕМ – 4 преглед уписа

1294
336
706

1324
411
846

Више 2,32%
Више 22,32%
Више 19,49%

1294
706
336
12

1324
846
411
12

2,32%
Више 19,49%
Више 22,32%
/

3.

Састављено записника о венчању

336

411

Више 22,32%

4.

Састављено записника о признавању
очинства и уписано признање очинства у МКР
Накнадни упис држављанства по основу
решења
Достављено извештаја о склопљеном браку
за оба брачна друга по месту рoђења
Унете забелешке у МКР за оба брачна друга
по месту закључења брака (Лозница)

161

105

Мање 34,78%

162

525

Више 224,07%

240

411

Више 71,25%

576

486

706

851

Више 20,54%

1185

1016

Мање 14,26%

3258

3293

Више 1,07%

1425

1120

Мање 21,40%

3530

4258

Више 20,62%

7688

2550

Мање 66,83%

3938

27413

Више 596,11%

Укупно

-

МАТИЧНА СЛУЖБА
Ред
.
бр.
1. Упис у:
2.

5.
6.
7.
8.

Достављање суду извода из МКУ

9.

Састављено записн.о одређивању имена
новорођене деце
Унето забелешки о закључењу брака, смрти,
промене имена и презимена у МКР

10.
11.

Унето у МКР ЈМБГ

12.

Урађено и достав.извештаја о смрти
надлежним органима
Достављено извештаја ОУП Лозница за
дупликате МК рођених, венчаних, умрлих
Извршен унос основ.подат.- МКР-МКВ-МКУ
укупно у рачунски центар

13.
14.

Мање 15,62%
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15.
16.
17.
18.

Накнадне забелешке у матичним књигама и
у рачунски центар
Корекција по матичним књигама (исправке
уноса у централни информациони систем)
Достављање списакова пунолетних лица,
рођ. 1999.год. по насељеним местима,
бирачке спискове
Разни табеларни прегледи по насељеним
местима (упоредни по годинама)

19.

Издато извода из централног система Србије

20.

Уписано новорођене деце у МКР путем
електронске пријаве
Издато извода на иностраном обрасцу
Издавање аутобуских карата
Издавање потврда о животу
Издавање уверења по ЗУП-у
Провера података из бирачких спискова са
стањем у МК
Издавање уверења о држављанству
Пријем и отпремање поште

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Укупно

3258

16908

Више 419%

/

121

Само месец јануар и
фебруар

1

1

20

20

804

2500

Више 211%

455

1016

Више 123,29%

46
4067
101
6
128
405
491
36170

73423

Више 103 %

ПОСЛОВИ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
Ред.
бр.
1. Издато извода из:

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %
Мање 23,56%
Више 18,97%
Више 6,98%

2016. год.

2017. год.

- МКР
- МКВ
- МКУ

16980
2420
1790

12980
2879
1915

1212
248
159
8429
626

862
196
59
5482
548

1238

130

6.

- МКР
- МКВ
- МКУ
Издато уверења о држављанству
Уверења
Издато извода из МКР ради
одређив.ЈМБГ
Спискови за I разред О.Ш.

7.

Спискови регрута

8.

Остали послови

за 8 школа
За годиш.
1999
-

За 4 школа
За год.
2000
-

9.

Отпремљено поште путем писама

1254

1186

Мање 5,42%

34356

26237

Мање 23,63%

2.

3.
4.
5.

Издато иностраних
извода из:

Укупно

Мање 28,88%
Мање 20,97%
Мање 62,89%
Мање 34,96%
Мање 12,46%
Електр. одређивање
ЈМБГ
-
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Ред.
бр.
1. Давање информација

2016. год.

2017. год.

10229

9691

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %
Мање 5,26%

8749

3881

Мање 55,64%

16

/

-

2.

Помоћ странци при попуњавању захтева

3.

Излазак на терен

4.

Примљено захтева физич.и правн.лица

31860

34497

Више 8,28%

5.

Овера преписа и изјава уписано у књигу ов.
Обрађено и издато уверења за студентски
дом
Издато уверења о издржав.члан.пород.

18158

3377

Само јан. и фебруар

358

298

Мање 16,76%

53

65

Више 22,64%

143

150

Више 4,9%

26404

2960

Само за месец јануар
и фребруар. Од
01.03.2017.
оверу
врше нотари.

95970

54919

Мање 42,77%

6.
7.

лицима на приврем.раду у иностранству
Обрађено и издато уверења за ученички дом

8.
9.

Број оверених копија и потписа

Укупно
БИРАЧКИ СПИСАК
Ред.
број
1.

Донето решења о упису и брисању
из бирачког списка (укупно)
Извршено провера,промена и
исправки

2.

2016. год.

2017. год.

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %

8166

7086

Мање 13,22%

24788

22100

Мање 10,84%

3.

Прослеђено поште

5147

5497

Више 6,80%

4.

Уложено повратница

5140

5049

Мање 1,77%

5.

Потврде на захтев странке

627

571

Мање 8,93%

43868

40303

Мање 19,18%

Укупно

Од укупног броја донетих решења, поједина се односила на:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

2016. год

2017. год

УПИС ПО ОСНОВУ СТИЦАЊА ПУНОЛЕТСТВА

811

866

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %
Више 6,78%

УПИС ПО ОСНОВУ ПРИЈАВЕ
ПРЕБИВАЛИШТА

1216

775

Мање 36,27%

/

/

-

/

/

-

УПИС ПО ОСНОВУ ПРИЈЕМА У
ДРЖАВЉАНСТВО
УПИС ПО ОСНОВУ ВРАЋАЊА ПОСЛОВНЕ
СПОСОБНОСТИ
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5.

УПИС ПО ОСНОВУ ПРИЈАВЕ БОРАВИШТА
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА
ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

1

/

-

2609

1251

Мање 52,05%

ПРОМЕНА АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА

1736

1297

Мање 25,29%

3

2

Мање 33,34%

9

8

Мање 11,12%

17

8

Мање 52,94%

591

553

Мање 6,43%

5

14

Више 180%

1078

1552

Више 43,97%

16

6

Мање 62,5%

74

122

Више 64,86%

/

/

-

/

3

-

18. ПОТВРДА О УПИСУ У БИРАЧКИ СПИСАК

37

6

Мање 83,78%

19. ПОТВРДА О ГЛАСАЧКОМ ПРАВУ

27

2

Мање 92,59%

20. ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

144

58

Мање 59,72%

21. ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

563

563

-

22. УПИС ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМУ

/

/

-

23. БРИСАЊЕ ГЛАСАЊА НА РЕФЕРЕНДУМУ
24. УПИС ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМУБИРАЧИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
25. БРИСАЊЕ ГЛАСАЊА НА РЕФЕРЕНДУМУБИРАЧИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
26. БРИСАЊЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

/

/

-

/

/

-

/

/

-

/

/

-

27. РЕШЕЊА ДОНЕТА ПО МИНИСТАРСТВУ
28. НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ

/

26

-

/

40

-

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ПРОМЕНА АДРЕСЕ БОРАВИШТА ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА
БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ОТПУСТА ИЗ
ДРЖАВЉАНСТВА
БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ДУПЛОГ УПИСА
БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ОДЈАВЕ
ПРЕБИВАЛИШТА
БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВНЕ
СПОСОБНОСТИ
БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ СМРТИ ЛИЦА
УПИС ЗА ГЛАСАЊЕ ПО МЕСТУ БОРАВИШТА
У ЗЕМЉИ
УПИС ЗА ГЛАСАЊЕ ПО МЕСТУ БОРАВИШТА
У ИНОСТРАНСТВУ

16. ПРОМЕНА ГЛАСАЊА ПО МЕСТУ
БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ
17. ПРОМЕНА ГЛАСАЊА ПО МЕСТУ
БОРАВИШТА У ИНОСТРАНСТВУ
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ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК
Ред.
број
1.

2016. год. 2017. год.

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %

2.

Укупно уписано лица у ПОСЕБАН БИРАЧКИ
СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Донето решења о упису и брисању (Укупно)

3.

Извршено провера, промена и исправки

27

5

Мање 81,48%

4.

Прослеђено поште

3

1

Мање 66,67%

5.

Уложено повратница

3

1

Мање 66,67%

593

568

Мање 4,21%

3

568

Више %

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Ред.
бр.
1. Овера потписа, рукописа и преписа
2. Упис у матичну књигу: - рођених
- венчани
- умрлих
3.

Достављено извештаја о: - рођењу
- венчању
- смрти

2016. год.

2017. год.

15407

937

398
305
429
Укупно
1132
233
720
2249
Укупно
3202

277
207
359
Укупно
843
253
452
2122
Укупно
2827

Однос 2016. и 2017.
године изражен у %
Само јан.и феб
Мање 30,40%
Мање 32,13%
Мање 16,32%
Мање 25,53%
Више 8,58%
Мање 37,22%
Мање 5,65%

4.

Састављено запис. о признању очинства

25

14

Мање 11,71%
Мање 44%

5.

Састављање записника о венчању

216

157

Мање 27,31%

6.

Састављање записника о смрти

426

352

Мање 17,37%

7.

Уношење промена у матичне књиге и кд

6566

5457

Мање 16,89%

8.

Издавање потврда о животу

1646

464

Мање 71,81%

9.
10.

Издавање уверења о држављанству
Издавање уверења по ЗУП-у: - члан 161
- члан 162
Достављање извода из МКУ суду
Састављање записн.о одређ.имена
новорођен. детету
Издавање аутобуских карата
Издато извода из:
- МКР
- МКВ
- МКУ

6242

3835

Мање 38,56%

1012

128

Мање 87,35%

358

201

Мање 43,85%

87

59

Мање 32,18%

69604

62512

7707
2038
1907
Укупно
11652

4884
1321
1430
Укупно
7635

Мање 10,19%
Мање 36,63%
Мање 35,18%
Мање 25,01%
Мање 34,47%

11.
12.
13.
14.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Издавање извода намењених употреби у
иностранству
Провера података из бирачких спискова са
стањем у МК
Унето података из матичних књига у
централни регистар
Достављање статистичких листића ДЕМ.
1,2,3 и збирни
Достављање дупликата МК и извештаја за
дупликате МК ПС Лозница
Пријем и отпремање поште

Укупно

315

282

Мање 10,48%

3194

1255

Мање 60,70%

111422

94227

Мање 15,43%

1462

915

Мање 37,41%

3185
7322

1078
5034

Мање 66,15%
Мање 31,25%

244475

188212

Мање 23,01%

ОДСЕК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Одсек за месне заједнице као организациона јединица Одељења за општу управу градске
управе града Лозница поступао је у свом раду по Закону о буџетском систему («Сл. гласник
РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015- др.закон и 103/2015) Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 39/02, 43/03 и
55/04,116/08), Закон о рачуноводству («Сл. гласник РС» број 62/2013) као и Одлуком о месним
заједницама ( „Сл.лист града Лозница“, бр.3/9)
Градска управа града Лозница као директни корисник је у периоду од 01.01.-31.12.2017.
вршила трансферна плаћања за своје индиректне кориснике Месне заједнице у укупном
износу од 24.991.784,19 динара.
Буџетска средства су пренета месним заједницама у следећим износима за
период 01.01.-31.12.2017.године:
МЗ Лешница
МЗ Руњани
МЗ Коренита
МЗ Клупци
МЗ Доњи Добрић
МЗ Центар
МЗ Црногора
МЗ Горња Ковињача
МЗ Плоча
МЗ Драгинац
МЗ Јаребице
МЗ Рибарица
МЗ Филиповићи
МЗ Симино Брдо
МЗ Брезјак
МЗ Брњац
МЗ Козјак
МЗ Јелав

1.856.295,03
622.571,89
659.926,27
1.362.224,33
989.958,42
0,0
5.855,16
506.958,64
450.230,74
385.984,42
375.605,46
387.718,57
482.720,56
394.917,98
510.075,01
556.814,50
330.879,27
333.738,61
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МЗ Стража
МЗ Подриње Л.Поље
МЗ Степа Степановић Л. Поље
МЗ Пасковац
МЗ Крајишници
МЗ Воћњак
МЗ Башчелуци
МЗ Горња Борина
МЗ Чокешина
МЗ Јадранска Лешница
МЗ Милина
МЗ Бања Ковиљача
МЗ Зајача
МЗ Липнички Шор
МЗ Јошева
МЗ Ново Село
МЗ Филип Кљајић
МЗ Георгије Јакшић
МЗ Горњи Добрић
МЗ Тршић
МЗ Доње Недељице
МЗ Горња Бадања
МЗГ радилиште
МЗ Трбушница
МЗ Липница
МЗ Цикоте
МЗ Горња Сипуља
МЗ Велико Село
МЗ Грнчара
МЗ Трбосиље
МЗ Шурице
МЗ Текериш
МЗ Доња Бадања
МЗ Ступница
МЗ Кривајица
МЗ Брадић
МЗ 4 Јули Трбушница
МЗ Ново Насеље

422.673,80
508.008,10
50.099,19
333.074,05
804.116,41
426.147,31
19.968,00
295.342,27
553.502,30
530.307,50
531.222,80
94.626,24
436.306,38
914.029,75
490.491,45
694.133,55
0,0
1.061,82
384.983,96
348.239,54
389.149,54
261.684,57
234.290,82
437.092,95
397.437,15
734.951,66
284.376,79
414.713,44
439.384,59
561.375,37
396.497,39
310.132,57
706.996,78
443.799,06
281.532,63
300.715,45
346.644,26
199,95

Највећи износ расхода, посматрано по месним заједницама извршен је у МЗ ЛЕШНИЦА износ
од 1.856.295,03 динара за лични доходак радника, сталне трошкове,набавка материјала и
извођење радова на дому културе, набавка и превоз ризле, набавка опреме. МЗ КЛУПЦИ
износ од 1.362.224,33 динара за сталне трошкове, чишћење канала, радови на дому, набавка
и превоз ризле, репрезентација, набавка опреме, израда пројектне документације. МЗ ДОЊИ
ДОБРИЋ износ од 989.958,42 динара за сталне трошкове, накнада за одводњавање, болокада
по судском ртешењу, геодетско снимање, набавка и превоз ризле и пројектна документација.
МЗ ЛИПНИЧКИ ШОР износ од 914.029,75 динара за сталне трошкове, набавка, превоз и
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разгртање ризле, радови на дому културе, за одводњавање. МЗ КРАЈИШНИЦИ износ од
804.116,41 динара за сталне трошкове, набавка материјала за ограђивање гробља, радови на
дому мз.
МЗ ЦИКОТЕ: износ од 734.951,66 динара за чишћење канала, превоз и разгртање ризле. МЗ
ДОЊА БАДАЊА износ од 706.996,78 динара за насипање путева, одводњавање, МЗ НОВО
СЕЛО износ од 694.133,55 динара за сталне трошкове, набавка, превоз и разгртање шљунка и
набавка опреме. МЗ КОРЕНИТА износ од 659.926,27 динара за сталне трошкове,
одводњавање, радови на брани код воденице, радови на капели, радови на канцеларији за
састанке, МЗ РУЊАНИ износ од 622.571,89 динара за сталне трошкове, геодетске услуге ,
радови на дому културе, набавка, превоз и разгртање ризле. МЗ ГОРЊА КОВИЉАЧА износ од
506.958,64 динара за чишћење канала и потока, набавка материала за бетонирање путева,
канцелариска опрема, МЗ ТРБОСИЉЕ износ од 561.375,37 динара за насипање
путева,одводњавање и прикључак електричне енергије на зграду мз. МЗ МИЛИНА износ
531.222,80 динара за радове на дому културе као и насипање путева, МЗ БРЊАЦ износ од
556.814,50 динара за одводњавање, радови на дому културе и набавка опреме.
Приходи из осталих извора за период од 01.01.–31.12.2017. године код месних заједница
трансферисани су са извора 07 у износу од 1.098.219,25 динара. Овим приходом плаћени су
јавни радови код месних заједица Бања Ковињача, Лешница, Јошева и Јадранска Лешница у
износу од 1.098.219,29 динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Одлуком о Градској управи града Лозница Одсек за дечију, социјалну и здравствену
заштиту обавља послове:
 утврђивање права на дечији додатак,
 утврђивање права на породиљско одсуство и негу детета,
 утврђивање права на одсуство са рада ради посебне неге детета,
 обрачун, требовање и исплата породиљских права,
 утврђивање права на родитељски додатак,
 утврђивање борачко-инвалидских права и заштита цивилних инвалида рата,
 утврђивање накнаде борачко-инвалидских права,
 социјалне заштите и социјалне политике,
 социјалне и примарне здравствене заштите,
 утврђивање права на статус енергетски угроженог купца електричне енергије/
природног гаса,
 утврђивање права на новчану накнаду за подстицај рађања у складу са Одлуком о
финансијској подршци породици са децом на територији града Лознице (''Службени
лист града Лознице '', број 8/17) и утврђивање права на новчану помоћ брачним
паровима приликом склапања брака у складу са Одлуком о новчануј помоћ брачним
паровима приликом склапања брака(''Службени лист града Лознице '', број 13/13 и 7/15
),
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 признавање права у складу са Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града
Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 7/17),
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Као поверене послове Одсек је обављао следеће послове:
 утврђивање права на породиљско одсуство и негу детета,
 утврђивање права на одсуство са рада ради посебне неге детета,
 обрачун, требовање и исплата породиљских права,
 утврђивање права на родитељски додатак,
 утврђивање права на дечији додатак,
 утврђивање права на трошкове боравка у предшколској установи за децу без
родитељског старања,
 утврђивање права на трошкове боравка у предшколској установи за децу са сметњама у
развоју,
 упућивање захтева министарствима за рефундацију средстава ПУ'' Бамби '' за трошкове
боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама
у развоју,
 утврђивање права на статус енергетски угроженог купца електричне енергије/
природног гаса,
 координирање радом Интерресорне комисије,
 обављање послова саветника за заштиту права пацијената( рад по приговорима, израда
извештаја по приговорима,
давање савета/информација и евиденција о истим,
достављање месечних извештаја здраваственим организацијама, достављање
тромесечног, шестомесечног и годишњег извештаја Савету за здравље, достављање
годишњег извештаја Министарству за здравље, Заштитнику грађана и СКГО,
 утврђивање борачко-инвалидских права и заштита цивилних инвалида рата,
 обрачун, требовање и исплата борачко-инвалидских права,
 рад по жалбама на решења Центра за социјални рад у складу са Одлуком о правима и
услугама социјалне заштите града Лознице,
 спровођење јавног конкурса за удружења грађана у области социјалне заштите,
 дистрибуцију материјала и вредносних маркица за време трајања '' Дечје недеље '',
припрема Програма активности у време трајања ''Дечје недеље'' и координација
активности у току '' Дечје недеље '' и достављање извештаја о спроведеним
активностима.

ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
Као изворне послове у овој области Одсек je обављаo пoслове :
 утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи породици са
децом на територији града Лозница (право на једнократну помоћ за прворођено,
другорођено, трећерођено, четврторођено и свако наредно рођено дете и право на
новогодишњи поклон прворођеном детету у Новој години),
 утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи незапосленој
породиљи до навршене прве године живота детета,
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 утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи брачним
паровима приликом склапања брака,
 утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи породици са троје
деце,
 утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о финансијској подршци породици са
децом на територији града Лознице,
 признавање права у складу са Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града
Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 7/17),
 итд.
У табели дат је упоредни преглед броја донетих решења за права која су призната у
Одсеку у 2016. и 2017. години:
ПРАВО

2016.

2017.

право на рефундацију накнаде
за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета

478
корисница
права

485
корисница
права

право на родитељски додатак

712
корисница
права

699
корисница
права

највећи
број
корисника
права у
јуну 3.591

највећи
број
корисника
права у
априлу
3.427

право на једнократну новчану
помоћ
за
прворођено,
другорођено,
трећерођено,четврторођено и
свако наредно рођено дете

735
корисника
права

620
корисника
права

право на новчану помоћ
незапосленој породиљи

459
корисника
права

236
корисника
права

право на дечији додатак

НАПОМЕНА
доношење решења, овера НЗ-1
образаца (образац обрачунатих
накнада зарада и исплата
накнада), достављање захтева за
требовање средстава за поднете
захтеве у предходном месецу,
реализација
исплате
и
достављање
извештаја
о
извршеној исплати, периодични
извештаји
пријем захтева, слање замолнице
за изјаву Центру за социјални рад,
прикупљање
документације
службеним путем, доношење
решења и слање базе донетих
решења
Министарству
ради
исплате
пријем захтева, прикупљање
документације службеним путем
доношење решења, достављање
решења странкама и слање базе
донетих решења Министарству
ради исплате
пријем захтева, прикупљање
документације службеним путем
доношење решења, достављање
решења странкама и достављање
решења Одсеку за буџет ради
преноса средстава
пријем захтева, прикупљање
документације службеним путем,
доношење решења, достављање
решења странкама и достављање
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право на новчану помоћ
брачним паровима приликом
склапања брака

317
корисника
права

328
корисника
права

право на новчану помоћ
породици са троје деце

112
корисница
права

-76 нових
корисница
права
-74 обнова
захтева

право на статус енергетски
заштићеног купца електричне
енергије / природног гаса

2 495
корисника
права

2116
корисника
права

решења Одсеку за буџет ради
преноса средстава
пријем захтева, прикупљање
документације службеним путем,
доношење решења, достављање
решења странкама и достављање
решења Одсеку за буџет ради
преноса средстава
пријем захтева, прикупљање
документације службеним путем,
доношење решења, достављање
решења странкама и достављање
решења Одсеку за буџет ради
преноса средстава
пријем захтева, прикупљање
документације службеним путем,
доношење решења, достављање
решења странкама и достављање
сваког месеца списка корисника
ЕПС
Дистрибуција
БеоградОгранак
Краљево
и
''Електродистрибуцији'' Лозница

У складу са обавештењима и упутствима Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања уредно су сваког месеца (од 1. до 10. у месецу) достављани захтеви за
требовање потребних средства за рефундације корисника права на накнаду за време
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета .
По налогу Министарства благовремено су достављани извештаји и попуњавани
месечни, тромесечни, полугодишњи и годишњи упитници (број корисника, извештај о
требованим средствима за кориснике ових права, итд.).
Право на родитељски додатак у 2016. години остварила је 712 корисница, а у 2017.
години 699 корисница.
Право на дечији додатак остварује прво, друго, треће и четврторођено дете у породици
(a изузетно и петорођено дете ако су близанци, на основу сагласности Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања РС).
Под истим условима ово право остварује и хранитељ и старатељ породице за највише
четворо сопствене деце у породици и за свако дете без родитељског старања.
Број корисника дечијег додатка по месецима је променљив у зависности од броја
корисника који изгуби право у односу на број нових корисника.
Новоподнетих захтева за признавање права нa дечији додатак у 2017. години било је
230, што је за 31 мање од броја поднетих захтева у 2016. години.
Поступајући по службеној дужности сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), овај Одсек је од 8. јуна 2016.године
прибављао по службеној дужности део документације за који се странка изјаснила да га
прибави Одсек.
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Поступајући по захтевима странака и службеној дужности за потребе Одељења издато
је 34 уверења о подацима из службене евиденције.
Да би се остварило право на дечији додатак приход по члану домаћинства није могао
прећи у јануару 2017. године износ 8.360,25 динара а за самохране родитеље 10.032,67
динара, а у децембру 2017. годинe износ од 8.604,68 динара односно 10.325,61динар за
самохране родитеље. За кориснике који имају само приход по основу бављења
пољопривредном делатношћу цензус за остваривање права је 6,60 динара, односно за
самохране родитеље 7,93 динара, а који имају и друге приходе цензус за остваривање права
по основу катастарског прихода је 2,83 динара , односно за самохране родитеље 3,40 динара.
Износ дечијег додатка у јануару 2017. године износио је 2.675,05 динара односно
3.477,57 динара за посебне категорије лица, а у децембру 2017.године 2.760,95 динара
односно 3.589,23 динара за посебне категорије лица.
Боравком у Предшколској установи „Бамби” обухваћено је 1698 деце у 89 васпитних
група. Од тог броја у оквиру целодневног боравка обухваћено је 966 деце у 39 група у седишту
Установе, а припремним предшколским програмом од 4 сата ван седишта Установе
обухваћено је 446 деце у 36 група.
Програмом '' Вртићи без граница'' обухваћена су деца узраста од 3 до 5,5 година и то
145 деце у 6 група која бораве по 4 сата 5 дана у седмици у 3 објекта ('' Бамби'' Лозница,
Лешница,Козјак, Јадранска Лешница) и 116 деце у 7 група по 2 сата 2 дана у седмици која
бораве у 5 основних школа (Брезјак, Воћњак, Драгинац, Доњи Добрић) и деце узраста од 5
година уписана при мањим сеоским групама по 25 (Брадић,Велико Село,Горња Ковиљача,
Јаребице,Јелав,Пасковац, Руњани, Стража, Тршић и Чокешина).
Решењем градoначелника број:338/11-I од 21.08.2013.године утврђена је економска
цена целодневног боравка у износу од 26.067 динара месечно по детету која се примењује од
01. септембра 2013. године.
У структури финансирања у складу са Законом о друштвеној бризи о деци регресирање
трошкова целодневног и полудневног боравка деце обезбеђује се са 80% у укупном износу из
буџета Града, а 20% од стране родитеља. Учешће родитеља у економској цени боравка за
целодневне облике рада у трајању од 11 часова и петодневни боравак износи 4.900,00
динара, за родитеље који имају двоје деце у вртићу цена боравка другог детета умањује се
20% и плаћа се цена боравка 3.920,00 динара.Кориснику услуга - самохраном родитељу
учешће у цени услуга које би требао да плати регресира се са 25 % и износи 3.675,00 динара.
Родитељи који имају треће,четврто и свако наредно дете ослобођени су од плаћања
учешћа у цени боравка, а та средства се у целости надокнађују из буџета града Лознице.
Такође, сваког месеца се достављају извештаји о броју деце која похађају припремни
предшколски програм Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС ради
рефундације средстава Предшколској установи ''Бамби'', као и захтев Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања за рефундацију средстава Предшколској установи
''Бамби'' за накнаду трошкова боравка у предшколској установи деце без родитељског
старања која су смештена у хранитељске породице или под старатељство и деце са сметњама
у развоју који су корисници дечијег додатка.
Овај Одсек је донео 5 решења о признавању права на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи деци без родитељског старања која су смештена у хранитељске
породице или под старатељство и са сметњама у развоју.
Сходно Одлуци о новчаној помоћи породици са децом на територији града Лозница
(''Службени лист града Лознице'', број 3/09), која је стављена ван снаге 16.06.2017. године
ступањем на снагу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града
Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 8/17), овај Одсек поступајући по захтевима
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странака донео је 301 решење о признавању права на једнократну новчану помоћ за
прворођено, другорођено, трећерођено, четврторођено и свако наредно рођено дете, а у
сврху пружања финансијске помоћи за подстицај рађања на територији града Лознице.
Ступањем на снагу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији
града Лознице 16.06.2017. године о признавању права на једнократну новчану помоћ за
прворођено, другорођено, трећерођено и четврторођено донета су 319 решења.
за рођено дете
за прво дете
за друго дете
за треће дете
за четврто дете
за пето дете
за шесто дете
за седмо дете
за осмо дете
за девето дете
за десето дете
за близанце
за тројке
укупно

2016.
343
243
112
14
3
3
2
1
/
/
7
/
738

2017.
278
252
61
22
1
/
/
/
/
/
6
/
620

Сви поднети захтеви су обрађени у предвиђеном року и средства подносиоцима
захтева се уплаћена на текући рачун подносиоца.
Одлуком о новчаној помоћи породиљи до навршене прве године живота детета, коју
је Скупштина Града донела на седници одржаној дана 23.12.2011.године (''Службени лист
града Лознице'' број 11/11,6/13), а почела да се примењује 01.01.2012.године, признавано је
право незапосленој породиљи на новчану помоћ до навршене прве године живота детета,
уколико има пребивалиште на територији града Лознице најмање 12 месеци пре рођења
детета, у висини од 15 000 динара на месечном нивоу почев од дана рођења детета. Одлуком
о измени Одлуке о новчаној помоћи породиљи до навршене прве године живота детета, коју
је Скупштина Града донела на седници одржаној дана 27.06.2013. године (''Службени лист
града Лознице'' број 6/13) повећан је износ на месечном нивоу за децу рођену после
01.06.2013. године на 20 000 динара.
Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту у периоду 01.01.2017.године до
16.06.2017.године донео је 173 решења .
Стављањем ван снаге наведене Одлуке и ступањем на снагу Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији града Лознице 16.06.2017. године у периоду
16.06.2017.године до 31.12.2017.године донето је 63 решења.
Одлуком о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака (''Службени
лист града Лознице'', број 13/13) која се примењује од 01.12.2013.године признаје се право на
новчану помоћ брачним паровима приликом склапања првог брака, под условом да бар један
брачни партнер у тренутку склапања брака има пријављено пребивалиште на територији
града Лознице најмање три године пре склапања брака. Одлуком о измени Одлуке о новчаној
помоћи брачним паровима приликом склапања брака (''Службени лист града Лознице'', број
7/15) која се примењује од 01.10.2015.године признаје се право на новчану помоћ брачним
паровима приликом склапања првог брака, под условом да бар један брачни партнер у
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тренутку склапања брака има пријављено пребивалиште на територији града Лознице
најмање годину дана пре склапања брака.
Брачни парови остварује право на новчану помоћ у износу од једне просечне нето
зараде града Лознице према подацима које објави републички орган за послове статистике у
месецу када је брачни пар склопио брак .
Решењима Одељења за друштвене делатности – Одсек за дечију ,социјалну и
здравствену заштиту у периоду 01.01.2017.године до 31.12.2017.године ово право је
остварило 328 брачних парова.
Одлуком о новчаној помоћи породици са троје деце (''Службени лист града Лознице''
број 13/13) право на новчану помоћ за трећерођено дете остваривала је мајка детета под
условима да у моменту рођења детета има пријављено пребивалиште на територији града
Лознице најмање годину дана пре рођења детета.
Решењима Одељења за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и
здравствену заштиту у периоду 01.01.2017.године до 16.06.2017.године ово право је
остварило 42 мајке трећерођеног детета.
Стављањем ван снаге наведене Одлуке и ступањем на снагу Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији града Лознице 16.06.2017. године ово право је у
периоду 16.06.2017.године до 31.12.2017.године остварило 34 родитеља трећег детета.
Како су протекле 3 године од ступања на снагу Одлуке о новчаној помоћи породици са
троје деце
(''Службени лист града Лознице'' број 13/13), то је донето 74 решења за децу која су напунила
3 године старости због увећања опредељеног износа за тај старосни период-тзв. обнова права.
Поступајући по службеној дужности сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), овај Одсек је од 08. јуна
2016.године прибављао по службеној дужности део документације за који се странка
изјаснила да га прибави Одсек , а од 01. јуна 2017. године извршиоци преко додељених
сертификата врше упит на портал Еуправе и прибављају потребну документацију.
Крајем месеца септембра обављени су послови око организације Дечје недеље која се
одржавала у периоду од 02. октобра до 08.октобра 2017.године (дистрибуција достављеног
материјала, вредносних маркица, припрема Програма активности у време трајања Дечје
недеље, координација са субјектима активности, обезбеђење озвучења, саопштења за јавност
итд.).
Заједно са Градом у спровођењу активности око организације Дечје недеље
учествовали су Предшколска установа ''Бамби'', Друштво учитеља града Лознице, Црвени
крст, школе и медији.
Борачко-инвалидска заштита
Градска управа , односно овај Одсек решава у првом степену о правима из Закона о
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца , Закона о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, Закона о правима цивилних инвалида
рата и великом броју Правилника и Инструкција које доноси надлежно Министарство.
У складу са важећим законским прописима овај Одсек обавља као поверене послове у
области борачко - инвалидске заштите вођење поступка и признавање утврђених права.
У табели дат је упоредни преглед броја донетих решења у вршењу поверених послова
у 2016. и 2017. години:
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ВРСТА ПРАВА
Правo на личну инвалиднину
Престанак правa на личну инвалиднину
Не признавање правa на личну инвалиднину
Право на месечно новчано примање
Престанак права на месечно новчано примање
Признавање права на породичну инвалиднину
Престанак права на породичну инвалиднину
Признавање права на погребне трошкове
Помоћ у случају смрти
УКУПНО

2016.
4
9
2
110
4
/
10
3
4
146

2017.
5
7
2
128
4
2
5
4
7
154

На донета решења уложене су две жалбе које су решењем надлежног Министарство
одбијене као неоснована.
Пријава и одјава на здравствено осигурање попуњено је укупно 10, издато 4 налога за
израду ортопедских помагала, 25 уложак за повлашћену вожњу и 38 уверења из службене
евиденције по разним захтевима странака.
Од Националне службе за запошљавање - Одсека за посредовање при запошљавању
и планирању каријере Лозница прибављено је 167 уверења, од Републичког фонда ПИО
запослених 171 уверење, од Агенције за привредне регистре 109 уверења, од Пореске управе
Лозница 179 уверења , затим 132 копије картона за незапослене, као и 5уверења о школовању
по службеној дужности.
Такође, поступајући по службеној дужности сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), овај Одсек је од 8. јуна
2016.године прибављао по службеној дужности део документације за који се странка
изјаснила да га прибави Одсек.
У вези са правом на месечно новчано примање које се остварује по републичком
закону, а чија непосредна примања се регулишу инструкцијом Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у 2017.години вршена су
превођења права на месечно новчано примање у 2017. години, па је у сврху утврђивања
чињеничног стања извршено саслушавање 247 лица.
Зависно од здравственог стања корисника организован је одлазак код корисника и
узимање изјава и вршен унос података у WEB апликацију за обрачун заосталих примања и
обрачун разлике коначно усклађених износа.
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.
Поступајући по Инструкцији Министарства два пута годишње (март и септембар) врши
се тзв. "виђење" корисника борачко-инвалидске заштите који 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 преко сродника, а ради
увођења у Јединствену евиденцију података о корисницима права у области борачкоинвалидске заштите.
На Првостепену лекарску комисију у Ваљево инвалиди су слати у законом
предвиђеном року.
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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 законским прописима овај Одсек је у 2017. години обављао као
поверене послове у области социјалне и здравствене заштите следеће:
 примену права из Закона о социјалној заштити из надлежности Града,
 поступак по жалбама на решења о признавању права из области социјалне заштите која
доноси Центар за социјални рад сходно одредбама Закона о социјалној заштити,
 субвенција електричне енергије у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу,
односно угроженом купцу топлотне енергије ('' Службени гласник РС'' број 90/13),
 техничке послове у вези са спровођењем јавног конкурса за расподелу средстава из
буџета Града организацијама и удружењима грађана у области социјалне заштите и
праћење извршавања пројектних активности у складу са Законом о удружењима,
 обављање послова саветника за заштиту права пацијената сходно Закону о правима
пацијената ('' Службени гласник РС'' број 45/13),
 обрада поднетих захтева Интерресорној комисији у складу са Правилником о додатној
образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (''Службени гласник
СРС'' број 63/10).
Као изворне послове у овој области Одсек обавља:
 вођење поступка и 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,
 обавља послове везане за рад Комисије за социјалну заштиту,
У складу са Законом о социјалној заштити ('' Службени гласник РС'' број 24/11) , Град се
стара о обезбеђењу следећих права и услуга :
 помоћ и нега у кући,
 дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју,
 привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу,
 социјално становање у заштићеним условима,
 становање уз подршку за младе који се осамостаљују ( '' кућа на пола пута '' ),
 једнократна помоћ,
 увећана једнократна новчана помоћ,
 саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге.
Припремљена је и донета нова Одлука о правима и услугама социјалне заштите града
Лозница (''Службени лист града Лозница'' број 7/17) која је поред постојећих права и услуга
предвидела и услугу лични пратилац детета.
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На седницама Градског већа усвојени су Правилник о условима и начину коришћења
услуге Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју(''Службени лист града
Лозница'' број 13/17) и Правилник о пружању и остваривању услуге лични пратилац
детета(''Службени лист града Лозница'' број 15/17), које је припремио овај Одсек.
О захтевима за остваривање права из Закона о социјалној заштити решава Центар за
социјални рад Лозница.
Примењујући чланове 15. и 16. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града
Лозница, а поступајући по поднетим захтевима родитеља чија деца похађају специјалне
основне и средње школе и редовни су студенти виших школа и факултета ван територије
Града у Београду и средње школе у Лозници донето је 15 решења о признавању права на
бесплатан превоз.
Решењем Градског већа број: 06-37-3/16-II од 23.11.2016. године образована је
Комисија за питања социјалне заштите са задатком да по захтевима Центра за социјални рад
за доделу увећане једнократне новчане помоћи у смислу члана 7. став 5. Одлуке о правима
и услугама социјалне заштите града Лозница, у сваком појединачном случају да мишљење
за припрему предлога решења које доноси Градско веће града Лознице. У 2016. години
Комисија је одржала 7седница и разматрала 101 захтев за увећане новчане накнаде и
предложила Градском већу да да сагласност Центру за социјални рад Лозница за доделу
средстава за 100 лице у стању социјалне потребе (лечење, изградња, адаптација и санација
стамбених објеката, куповина животних намирница и огрева, школског прибора итд.) у
износима од 20 000 до 36 000 динара , а где су предност за доделу средстава имале породице
којима су средства неопходна за лечење деце.
Овај Одсек је обављао административне послове за рад Комисије (заказивање
седница, вођење записника и припрема закључка за Градско веће ).
У складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу
топлотне енергије ('' Службени гласник РС'' број 90/13) која је ступила на снагу од 01. јануара
2016.године у 2016.години захтеве за остваривање права на попуст у потрошњи електричне
енергије односно природног гаса поднело је 2495 подносиоца захтева.
Поступајући по службеној дужности сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), овај Одсек је од 8. јуна 2016. године
прибавља по службеној дужности део документације за који се странка изјаснила да га
прибави Одсек.
Сходно Закону о удружењима (''Службени гласник РС'' број 51/09), а у складу са
Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета града
Лозница у Одсеку су обављени послови припреме и спровођења конкурса за финансирање
програма рада/пројеката удружења грађана којима се обезбеђују посебни облици социјалне
заштите и услуга јавног здравства ( добровољног давалаштва крви).
У буџету Града опредељена средства за финансирање програма рада/пројеката
удружења грађана у 2017. години износила су 3.500.000,00 динара.
У Одсеку се обављају и послови праћења извршавања одобрених програма рада/
пројеката и подношење захтева за трансфер средстава удружењима према динамици из
програма рада/пројекта.
Предност у расподели средстава имала су удружења грађана чије су циљне групе особе
са инвалидитетом. Са удружењима грађана које се баве социјалном заштитом остварена је
ефикасна сарадња и пружана је помоћ члановима ових удружења у реализацији
многобројних програмских/пројектних активности.
Сходно примени Закона о Црвеном крсту за активности из Програма рада Црвеног
крста (Народна кухиња, ''Викенд на селу '', добровољно давалаштво крви, ''Један пакетић Страна 117 од 328
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пуно љубави'', Недеља Црвеног крста итд.) предвиђена су средства у буџету за 2017. годину и
све активности су успешно реализоване.
У области здравствене заштите од 01.12.2013.године обављају се послови саветника
за заштиту права пацијената сходно Закону о правима пацијената ('' Службени гласник РС''
број 45/13) које обавља извршилац из Одсека као поверене послове. У 2017. години поднето
је 3 приговора који су се односили на повреду права на доступност здравствене заштите и
права на квалитет пружања здравствене услуге од стране здравствених радника и
здравствених сарадника у Дому здравља'' Др Миленко Марин'' и Општој болници '' Лозница''
. Сва три приговора пацијената су била неоснована. Поред поступања по приговорима од
стране саветника за заштиту права пацијената дато је 125 савета или информација грађанима
везаних за повреде права у складу са Законом.
Поред извештаја који се достављају подносиоцу приговора у Законом предвиђеном
року од пријема приговора, сваког месеца до петог у месецу достављају се извештаји
здравственим установама ( Дому здравља, Општој болници и Апотекарској установи),
тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету за здравље и заштиту животне
средине као радном телу Скупштине града и годишњи извештај Министарству здравља РС,
Канцеларији заштитника грађана и СКГО.
Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику (''Службени гласник СРС'' број 63/10) предвиђено је формирање Интерресорне
комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке детету и ученику за подручје града Лознице. Решењем начелника Градске управе
Лозница број 681/2010-III1 од 05.11.2010. године образована је Интерресорне комисија са
задатком да непосредно врши опсервацију и утврђује потребе детета за пружањем подршке
у оквиру свог домена рада и да на основу појединачне процене сваког члана Комисије и
усаглашених ставова сталних и повремених чланова, сачини заједничко, образложено
мишљење. У извештајном периоду поднет је 51 захтев/иницијатива Комисији за процену
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
детету/ученику.
Из делокруга овог Одсека редовно су достављана саопштења средствима
информисања (за подстицај рађања, субвенцију електричне енергије, Дечју недељу, дечији
додатак, обавештења о извршењу исплате борачко-инвалидских права, раду саветника за
заштиту права пацијената, расподели средстава удружењима грађана итд.).
Сви тражени извештаји из ове области благовремено су достављени надлежним
министарствима, Заштитнику грађана, Републичком заводу за статистику – Београд, Сталној
конференцији градова и општина итд.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ
Послови у областима комуналних делатности и надзора и контроле јавних предузећа:
 учешће у нормативним пословима у вези са реорганизацијом и статусним променама
у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница,
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 израда годишње и тромесечних информација о пословању јавних предузећа, установа
и организација града Лознице,
 прикупљање, провера и достављање у надлежно министарство редовног тромесечног
извештаја о рализацији програма пословања јавних предузећа за 4. квартал 2016.
године и израда инфорамција о степену усклађености планираних и реализованих
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за 1, 2. и 3. квартал
2017. године и достављање истих Министарству привреде,
 припремање мишљења и предлога за пренос средстава по захтевима јавних
предузећа за текуће и капиталне субвенције - у складу са Упутством о раду трезора - и
достављање истих Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију (по
захтевима јавних предузећа извршен је пренос средстава за текуће субвенције у износу
од 21.000.000,00 динара и пренос средстава за капиталне субвенције у износу од
4.182.925,00 динара),
 редовна полумесечна контрола исплата зарада у јавним предузећима - кроз контролу
и оверу образаца ЗИП и EПЗЗ,
 израда месечних извештаја о уплатама лозничких јавних предузећа по основу Закона
о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава и достављање истих
Министарству финансија,
 анализа и контрола предлога измена и допуна годишњих програма пословања јавних
предузећа и установа за 2017. годину и упућивање истих Скупштини града преко
Градског већа (извршена су 4 ''ребаланса'' програма пословања јавних предузећа и
установа за 2017. годину),
 анализа и контрола предлога измена и допуна програма коришћења буџетске помоћи
локалних јавних предузећа за 2017. годину и упућивање истих Скупштини града, преко
Градског већа, ради давања сагласности,
 припрема нацрта одлука о давању сагласности на одлуке надзорних одбора јавних
предузећа о расподели добити/покрићу губитка за 2016. годину,
 учешће у израдама нацрта одлука о изменама и допунама оснивачких аката јавних
предузећа,
 учешће у израдама статута јавних предузећа и у израдама измена и допуна статута
јавних предузећа, као и нацрта релевантних одлука о давању сагласности,
 анализа и контрола предлога годишњих програма пословања јавних предузећа и
установа за 2018. годину и упућивање истих Скупштини града преко Градског већа,
 анализа и контрола предлога програма коришћења буџетске помоћи локалних јавних
предузећа за 2018. годину и упућивање истих Скупштини града, преко Градског већа,
ради давања сагласности,
 анализа и контрола предлога средњорочних и дугорочних планова пословне стратегије
и развоја јавних предузећа и упућивање истих Скупштини града, преко Градског већа,
ради давања сагласности,
 анализа и контрола предлога измена и допуна правилника о раду јавних предузећа и
упућивање истих Градском већу, ради давања сагласности,
 анализа и контрола предлога правилника о систематизацији јавних предузећа и
установа и упућивање истих Градском већу, ради давања сагласности,
 израда Извештаја о обављању комуналних делатности у 2016. години на територији
града Лознице и достављање истог надлежном Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
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 израда Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним
таксама на територији града Лознице,
 учешће у конципирању и спровођењу нове ценовне политике у ЈКП ''Паркинг сервис''
и израда Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга
паркирања и уклањања возила,
 израда Информације о ревизији финансијских извештаја јавних предузећа за 2016.
годину.
Послови у области саобраћаја:
 у области саобраћаја издато је 84 решења и то:
 45 решења о уношењу промена података у ауто-такси дозволе,
 8 решења из области техничког регулисања саобраћаја,
 1 решење о изузимању од забране заустављања и паркирања возила
(утовар/истовар робе),
 30 решења за регистрацију и оверу редова вожње за линије у градскоприградском превозу путника;
 издато је и 1 одобрење за улазак возила у ''пешачку зону'';
 спровођене су и активности у вези са радом Стручног тима за спровођење поступка
реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за
обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно
поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градскоприградском саобраћају на територији града Лознице – на Пакету ''А'' и Пакету ''Б''
линија, а по добијању позитивног мишљења Комисије за ЈПП 08. 09. 2017. године,
урађени су Нацрт Одлуке о усвајању Концесионог акта и Нацрт Одлуке о објављивању
Јавног позива за прикупљање понуда за концесију, које је донела Скупштина града;
 започета је и израда следећих докумената:
 иновиране верзије Предлога Стратегије побољшања саобраћаја на територији
града Лознице,
 Предлога решења за одвијање транзитног саобраћаја за правац Ваљево–
Шабац–Мали Зворник на територији града Лознице уз преглед потребне
путоказне саобраћајне сигнализације на важнијим раскрсницама,
 Прегледа потребне путоказне туристичке сигнализације на важнијим
раскрсницама на територији града Лознице, за туристичка одредишта Бања
Ковиљача, планина Гучево, Тршић, Троноша, Текериш, Бања Бадања и
Драгинац,
 Предлога мера за унапређење стационарног саобраћаја на територији града
Лознице;
 у поступку решавања по захтеву Града Лознице - Градске управе - Одељења за
привреду и локални економски развој, овлашћена службена лица Министарства
унутрашњих послова Републике Србије – Полицијске управе Шабац – Одељења
саобраћајне полиције су дана 24. 05. 2017. године извршили увид у испуњеност
услова и записнички утврдили чињенично стање за територију града Лознице. С тим у
вези, Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Дирекција полиције –
Управа саобраћајне полиције је у предметном поступку крајем јуна месеца 2017.
године донело Решење о испуњеноси услова за обављање практичног испита
кандидата за возаче у насељеном месту Лозница, а којим се утврђује да насељено
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место Лозница испуњава прописане услове за обављање практичног испита
кандидата за возаче;
 припремљен је Предлог Програма организовања ауто-такси превоза на територији
града Лознице за 2018. годину - кога је усвојило Градско веће;
 представник Одељења за привреду и локални економски развој Градске управе
Лозница – саветник за послове у саобраћају, на предлог Градске управе Лозница,
присуствовао је реализацији активности у вези са е-обуком за примену новог Закона
о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016), где је, након
завршене обуке и положених тестова, добио сертификат о успешно завршеној обуци
за примену новог Закона о општем управном поступку;
 реализоване су и одређене активности које се односе на рад Савета за безбедност
саобраћаја на територији града Лозница:
 реализован пројекат ''Обука за правилну употребу безбедносних седишта за
децу – дечјих ауто седишта'', у организацији Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије и Савета за безбедност саобраћаја на територији града
Лознице, где је подељено 20 безбедносних седишта за децу;
 Савет за безбедност саобраћаја је започео вођење кампање о безбедности
саобраћаја путем радио спотова (радио спот добијен од стране Агенције за
безбедност саобраћаја Републике Србије), билборда и Facebook профила;
 Град Лозница је за почетак нове школске године, у месецу септембру 2017.
године, на свим улазно / излазним правцима из града поставио одговарајуће
''транспаренте'' изнад коловоза, са адекватном поруком која упозорава
возаче (учеснике у саобраћају) на почетак нове школске године, поштовање
ограничења брзине кретања у зонама школа и сл, са циљем унапређења
постојећег стања безбедности учесника у саобраћају, посебно безбедности
деце као учесника у саобраћају;
 у октобру 2017. године Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије је
припремила за сваког ђака првих разреда основних школа адекватан
приручник – едукативну књигу ''Пажљивкова правила у саобраћају'', који је,
преко Градске управе, подељен сваком ђаку првог разреда основих школа.
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОДРШКУ УЛАГАЊИМА
Послови локалног економског развоја:
 подстицање и усмеравање локалног економског развоја - комуникација са
потенцијалним инвеститорима и другим заинтересованим лицима (''Сумитомо'',
''Таипа груп'', ''Леони'', ''Ворверк'', ''Адиент'', ''Рио Сава експлореишн'', Зоран
Богићевић, делегација руских привредника и представника министарстава у Влади
Руске федерације);
 пројектни менаџмент - израда и учешће у изради пројеката: Изградња Железничке
улице, Реконструкција улице Светог Саве, Надоградња вртића ПУ ''Бамби'',
Реконструкција ОШ ''Анта Богићевић'', Санација амбуланте у Лешници,
Реконструклција одељења у Општој болници у Лозници, Спољашње уређење
Образовно –културног центра у Тршићу, Градови у фокусу - унутрашње уређење
Образовно-културног центра у Тршићу, Изградња улице Нова 2, 3 и 4 у индустријској
зони Шепак, ''Јачање европске интеграције у Србији и Црној Гори'', Санација паркета у
сали УФК ''Лагатор'', Пројекат управљања људским ресурсима, Пројекат јачања
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капацитета града Лознице за пројекте ЈПП, Пројекат јачања капацитета ЈЛС за подршку
постојећој привреди, Информисање руководства о актуелним пројектима за Ексчејнџ
и конкурсу Министарства просвете, Информација о потребној инфраструктури у
области водоводне инфраструктуре, Функционална анализа у пилот јединицама
локалне самоуправе и установама чији је оснивач ЈЛС, Урађена апликација за конкурс
Министарства без портфеља за јачање постојећих и отварање нових задруга за ЗЗ
''Агрослога'' Рибарица, Идејно решење гасне котларнице у ОШ ''Вук Караџић'';
 подршка постојећој пословној заједници: урађен нацрт Програма за подршку развоја
ММСП, учешће у раду Привредног савета, припрема одговора на питања ОУП
''Лозница'' по налогу Начелника Одељења за привреду и ЛЕР, урађен преглед цена
комуналних услуга у окружењу, сарадња са Канцеларијом за дијаспору - састанак са
представницима ICMPD Имиграционог центра за миграциону политику која се
финансира од стране аустријске развојне агенције АДА, координисање фокус групе
предузетника за потребе пројекта ''Функционална анализа у пилот јединицама
локалне самоуправе и установама чији је оснивач ЈЛС'', израда предлога упитника за
анкетирање приватног сектора.
Послови у областима привреде и предузетништва:











извршена је обрада 289 захтева за упис радњи у регистар;
извршена је обрада 500 захтева о промени у вези са радњом;
извршена је обрада 201 захтева за брисање радњи из регистра;
извршена је обрада 43 захтева за добијање извода из регистра;
извршена је обрада 7 захтева за издавање потврде о предузетнику;
извршена је обрада 8 захтева за издавање дупликата решења од стране Агенције за
привредне регистре;
издато је 35 уверења о вођењу занатских, 11 угоститељских, 26 аутопревозничких и 20
трговинских радњи;
достављено је 35 обавештења у вези са такси превозницима саобраћајној инспекцији;
достављено је 22 дописа о подацима из службене евиденције по захтеву надлежних
служби;
свакодневно се Агенцији за привредне регистре доставља: дневна спецификација
примљених и обрађених захтева; месечне, збирне спецификације и фактуре укупно
обрачунатих и наплаћених надокнада на име такси.

Послови у областима туризма и угоститељства:
 урађено је 87 решења о категоризацији објеката за смештај туриста у домаћој
радиности.
ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Послови у областима пољопривреде, водопривреде, шумарства, послови у вези са
пољопривредним земљиштем, послови за рурални развој:
 израда решења о промени намене пољопривредног земљишта: примљено је укупно
16 захтева од којих су сви решени у року;
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 издавање уверења о бављењу пољопривредном производњом: издато је 1 уверење;
 издавање потврде којом се потврђује да је пољопривредник услед суше имао умањен
принос на стрним житима у износу од преко 50% у 2003. години: издато је 25 потврда;
 рад Комисије за утврђивање и процену штете настале услед елементарних непогода:
 пријем и теренски комисијски излазак по 49 захтева за процену штете које се
односе на штете настале од клизишта, пожара и др,
 пријем и обрада 268 захтева за надокнаду штете настале уједом паса луталица,
 пријем и обрада 65 захтева за надокнаду штете настале на домаћим животињама
услед напада паса луталица,
 израда и упућивање Градсом већу 12 месечних извештаја о раду Комисије за
утврђивање основаности поднетих захтева за накнаду штете услед напада паса
луталица и 12 извештаја о склопљеним поравнањима са оштећеним лицима;
 израда Предлога Решења за исплату накнаде за изгубљен принос на заузетом
земљишту услед регулације река и упућивање Градском већу;
 извршена је обука стрелаца за противградну заштиту. Одељење за привреду и локални
економски развој је уговорило и омогућило благовремену обуку стрелаца као и
припрему уговора о делу и испратило је примопредају противградних ракета на бази
тројног уговора који је потписан између произвођача ракета, РХМЗ и Града Лознице;
 систематска дератизација на подручју града Лознице - Одељење за привреду и
локални економски развој је било укључено у одабир најповољнијег извођача радова
и пропратило је целокупну акцију систематске дератизације;
 дезинсекција - прскање комараца и третирање ларви комараца за које је Одељење за
привреду и локални економски развој извршило све припремне радове, благовремено
обавештавало грађане у току акција и спровело контролу извршених радова након
изведених акција;
 послови у вези са израдом и реализацијом ''Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2017. годину'':
у спровођењу поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
на објављени Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у држаној својини, јавило се 9 пољопривредника који су
узели у закуп 259,3179 ха у укупном износу закупнина од 34.101,78 евра. По основу
права пречег закупа - сточари, издато је у закуп 17,4673 ха у укупном износу закупнина
од 3.027,19 евра. Пољопривредна саветодавна и стручна служба ''Пољосавет'' из
Лознице добила је 3,9876 ха на бесплатно коришћење;
 послови у вези са израдом ''Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Лознице за 2017. годину'' као и послови у
вези са реализацијом појединих подстицаја из наведеног програма. У 2017. години на
име субвенција поднет је 381 захтев, а пољопривредницима је одобрено и исплаћено
13.970.540,00 динара;
 рад на припреми и објављивању Јавног позива за доказивање права пречег закупа
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2018.
годину, као и Јавног позива за остваривање права коришћења пољопривредног
замљишта у државној својини без плаћања накнаде;
 обављене све припремне радње и остали административно-тенички послови
неопходни за конкурс Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за
Пројекат ревитализације пољских путева и отресишта – Ревитализовано 12.700 метара
пољских путева у укупном износу од 7.900.000,00 динара, од којих су 50% бесповратна
средства поменутог Министарства;
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 пријем пољопривредних произвођача и њихово информисање о условима и
могућностима за коришћење подстицајних средстава за пољопривреду и рурални
развој из средстава буџета града Лознице, као и о подстицајним средствима
Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, али и пружање помоћи
приликом регистрације пољопривредних газдинства и сл;
 обављање свих организационих, нормативних и техничких послова и активности у вези
са закључењем анекса уговора са примаоцима садница малине из 2014. године - у
циљу смањења ризика наплате потраживања од прималаца садница малине.
Послови заштите животне средине:
 укупан број предмета је 33, од тога: решено је 26 предмета, у току одлучивања је 4
предмета. У оквиру сваког предмета доносе се 2 решења и припремају се следећи
пропратни акти и спроводе активности:
 обавештења (4 обавештења за свако решење),
 записници,
 извештаји,
 допуне,
 обавештења и позиви,
 усмене консултације;
 урађено је преко 20 дописа на локалном и републичком нивоу;
припремљен је и Градском већу упућен Предлог Програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине за 2017. годину

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
А) ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Комунална инспекција
На основу чл. 44. Закона о инспекцијском надзору, Комунална инспекција - Одсек за
инспекцијске послове, Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне
ситуације, Градске управе Лозница доноси Извештај о раду за 2017. годину.

Надлежности комуналне инспекције
Комунална инспекција града Лознице, у оквиру Одељења за инспекцијске послове ,комуналну
полицију и ванредне ситуације, Одсек за инспекцијске послове, обавља послове инспекцијског
надзора над применом Закона и Одлука које се односе на комуналне делатности у погледу начина
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коришћења и давања комуналних услуга, уређења и одржавања комуналних објеката и јавних
површина, а све у циљу успостављања комуналног реда.
У вршењу надзора, Комунална инспекција је овлашћена да контролише: стање комуналних
објеката и да ли комунална предузећа пружају комуналне услуге у складу са утврђеним 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; 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 пијаца; производња и снабдевање паром и др.
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 утврђених 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 утврђене прописима
Скупштине Града (придржавање радног времена у занатским и трговинским објектима; држање и
заштита домаћих животиња) и у другим областима које су регулисане прописима.

Прописи из надлежности комуналне инспекције
ЗАКОНИ:
1. Закон о општем управном поступку («Сл.гласник.РС», бр. 18/2016)
2. Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС», бр. 36/2015)
3. Закон о прекршајима («Сл.гласник РС», бр. 65/2013, 13/2016 и 98/96)
4. Закон о комуналним делатностима («Сл.гл. РС», бр. 88/2011, 104/2016)
5. Закон о становању и одржавању стамбених зграда («Сл.гл. РС», бр. 104/2016)
6. Закон о трговини («Сл.гл. РС», бр. 53/2010 и 10/2013)
7. Закона о оглашавању («Сл.гл. РС», бр. 6/2016)
УРЕДБЕ И ДРУГИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:
1. Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија-Ambrosia Artemisiifolia L.
(spp.)(„Сл.гласник РС“, бр.69/2006)
2. Инструкција министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља о
примени Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија-Ambrosia
Artemisiifolia L. (spp.) ( Допис Министарства за државну управу и локалну самоуправу бр: I-3211/2006 и 2007)
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ:
1. Одлука о комуналној инспекцији («Сл.лист града Лознице», бр. 08/2010, 1/2012, 2/2017),
2. Одлука о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
(«Сл.лист града Лознице», бр.6/2009, 9/2009, 2/2011, 4/2013, 11/2013, 1/2015 ,2/2017),
3. Одлука о градском водоводу и канализацији («Сл.лист града Лознице», бр. 3/2015, 21/2016),
4. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом («Сл.лист града Лознице», бр.
2/2013),
5. Одлука о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града
Лознице («Сл.лист града Лознице», бр. 13/2011, 16/2012, 2/2017),
6. Одлука о јавним паркиралиштима («Сл.лист града Лознице», бр.6/2009, 3/2011, 4/2013,
11/2013, 1/2015,2/2017),
Страна 125 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

7. Одлука о радном времену у угоститељству занатству и трговини («Сл.лист града Лознице», бр.,
4/2013, , 5/2015,2/2017)
8. Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању («Сл.лист града Лознице», бр.6/2009,
9/2009, 2/2017),
9. Одлука о кућном реду («Сл.лист града Лознице», бр.2/2001, 2/2017),
10. Одлука о држању домаћих животиња («Сл.лист града Лознице», бр. 08/2010, 2/2017),
11. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину
утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији града Лознице
(«Сл.лист града Лознице», бр. 1/2009, 3/2013, 2/2017),
12. Одлука о локалним и комуналним таксама на територији града Лознице («Сл.лист града
Лознице», бр. 1/2014),
13. Одлука о изградњи котларница на територији града Лознице , Бање Ковиљаче и приградских
насеља («Сл.лист града Лознице», бр. 7/1978, 2/2017),
14. Одлука о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и Одељења за
инспекцијске послове Градске управе града Лознице («Сл.лист града Лознице», бр. 11/2009),
15. Одлука о начину обављања комуналне делатности зоохигијене («Сл.лист града Лознице», бр.
11/2013),
16. Одлука о подизању и одржавању споменика на територији града Лознице («Сл.лист града
Лознице», бр. 13/2013)
17. Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице («Сл.лист града
Лознице», бр. 1/2015) и
18. Одлука о пијацама («Сл.лист града Лознице», бр. 21/2016).

Извршиоци и организација
Послове инспекцијског надзора у извештајном периоду обављало је 4 (четири) комунална
инспектора.
Комунална инспекција спроводи инспекцијски надзор над територијом града Лознице и
организована је на принципу територијалне поделе терена по месним заједницама за календарску
годину тј.по зонама.

Општи показатељи
Комунална инспекција града Лознице у 2017. години извршила је 1101 инспекцијски надзор.
Поред својих редовних активности комунални инспектори су од јануара до половине месеца маја
2017.године свакодневно били ангажовани у комисијама за попис нелегално изграђених објеката на
територији града Лознице.
Инспектори су наведеном периоду обављали и друге послове по налогу начелника Одељења за
инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације.
У својим редовним активностима комунални инспектори извршили су 466 редовних прегледа, 366
ванредних и 269 преветивних и саветодавних посета, и то :
1. Надзори по службеној дужности и пријавама грађана:
- Записника
606
- Решења
75
- Решења о дозволи извршења
2
- Обавештења
129
- Жалби
5
- Прекшајних налога
6
- Налога за инспекцијски надзор
207
2. Заузећа јавних површина :
- Записника
368
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- Решења
36
- Решења о дозволи извршења
23
- Прекршајних налога
35
- Контролних листи
125
- Службених белешки из АПР-а
88
3. Превентивни прегледи:
- Службених белешки
269
- Контр. служб. белешки
269
- Дописа са препорукама
36
Комунална инспекција је развијала интезивну сарадњу са представницима јавних предузећа и
установа кроз организовање сасанака и дискусија, а у циљу решавања актуелне проблематике.
Најбољи пример ефикасног рада и добре сарадње је принудно уклањање тезги у Тршићу у сарадњи са
КЈП“Наш дом“, КПЦ“Вук Караџић“, комуналном полицијом, где је комунална инспекција била носилац
посла.
Током 2017.године комунална инспекција је слала месечне извештаје Мачванском управном округу
у вези нелегалне продаје дувана.
У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору, Комунална инспекција је донела и објавила
План инспекцијског надзора за 2018. годину, контролне листе и прописе по којима поступа на
интернет страници града Лознице.

Показатељи делотворности
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно деловање
што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и саветодавне
подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, објављивање важећих
прописа, покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама. Комунална инспекција је у
остварењу наведеног у току 2017. године на интернет страници града Лознице www.loznica.rs
објавила контролне листе и прописе по којима поступа, чиме је исте учинила доступним јавности.
Такође, у циљу одржавања комуналног реда путем локалних медија упућивана су обавештења
субјектима о обавези уклањања снега и леда и уништавања коровске биљке амброзије.
У 2017.години извршено је 269 превентивних прегледа, сачињено 538 службених белешки и
достављено 36 дописа са препорукама.
У редовном инспекцијском надзору комунални инспектори су након уочених неправилности у више
случајева на лицу места усмено налагали управне мере по којима је поступано без покретања управног
поступка.
Комунални инспектори су извршили превентивне инспекцијске надзоре у погледу уклањања
коровске биљке амброзије, заузећа јавних површина и др. ситуацијама где је нарушен комунални ред.

2. Усклађеност пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописима
У поступцима инспекцијског надзора утврђено је да је ниво поступања надзираних субјеката у
складу са прописима задовољавајући. Највећа одступања када су питању заузећа јавних површина је
прекорачење одобрених површина. Највише проблема утврђено је у зградама које немају формиране
скупштине станара или имају председника који послове обавља само формално. Одступања постоје у
области оглашавања јер не постоје одређене локације и објекти за оглашавање. Велики број
надазираних субјеката иста постављају на стубове јавне расвете, комуналне објекте, стабла јавног
зеленила. Неусклађеност се односи на честа раскопавања јавних површина због дотрајалости
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водоводних, канализационих и топловодних инсталација у појединим деловима града. Значајан
комунални проблем представља вршење ванпијачне продаје (поред реке Штире, преко пута болнице,
кванташка продаја на паркингу зелене пијаце, парк у Бањи Ковиљачи, Тршић), повећан број паса
луталица у граду и поред ангажовања зоохигијенске службе, недовољан број паркинг места.
Одступања постоје и у ниском степену комуналне хигијене што за последицу има стварање дивљих
депонија, уништавање посуда за смеће, саобраћајних знакова, зелених површина, уништавање
заштитних стубића, стубова јавне расвете и слично.

3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У извештајном периоду констатован је велики број продаваца који продају и излажу текстилну
робу, прехрамбене производе и другу врсту производа на импровизованим тезгама (картонским
кутијама, палетама , камперским столовима, тезгама). Комунални инспектори су против затечених
лица водили управни поступак, изрицали прекршајне налоге. За трајно решавање наведеног
проблема неопходно је организовање заједничких акција надлежних инспекција (градских и
републичких), комуналне полиције, како би се сузбила нелегална продаја.

4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
По Годишњем плану инспекцијског надзора (који је објављен на сајту града Лозницe ) току
2017.године ивршено је 466 надзора из различитих области ( заузеће јавних површина, комунални
ред и др.), док је ванредних надзора било 366.
У односу на претходне године, број поднетих захтева странака у 2017 године је знатно већи, а исти
су се односили на проблематику из различитих области.

5. Координација инспекцијског надзора
У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора, Комунална инспекција, прослеђивала
је другим инспекцијама записнике о утврђеном чињеничном стању, а чији предмет контроле није у
њеној надлежности. Са циљем успостављања комуналног реда иницирани су заједнички прегледи уз
асистенцију Комуналне полиције.
Како би се постигла ефикаснија сарадња и координација инспекцијских органа, бржа и максимална
међусобна информисаност, синхронизација акција и ефикасност у предузимању мера, неопходна је
електронска повезаност са свим инспекцијама и другим службама и институцијама у наредном
периоду кроз обједињени систем е-управе. Такође је неопходно доношење подзаконскох аката
(Одлука) са јасним разграничењем надлежности инспекција.

6. Кадровски, материјални и технички ресурси
Комунална инспекција је сходно броју извршилаца (4) успевала да постигне покривеност територије
града Лознице у погледу вршења послова из свог надзора.
Поред тога, од јануара до половине месеца маја 2017.године 4 (четири) комунална инспектора је
поред свог редовног посла свакодневно обављало попис нелегално изграђених објеката на територији
града Лознице.
Од материјалних ресурса за потребе комуналне инспекције обезбеђени су рачунари, један штампач,
мобилни телефони и фотоапарати.
Отежавајућу околност је представљало коришћење једног дотрајалог службеног аутомобила за све
извршиоце, који су по потреби користиле и друге службе Градске управе.

7. Придржавање рокова за поступање инспекције
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Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским роковима. Када су постојали разлози
за хитне итервенције где је угрожен комунални ред, инспекција је одмах реаговала по сазнању и
предузимала мере из своје надлежности.

8. Законитости управних аката
О сваком извршеном прегледу и радњама инспектори су сачињавали записнике и стављали их
странкама на изјашњавање, а о резултатима обавештавали подносиоце представки. На донета акта у
поступку, дата је могућност изјављивања жалбе у законом прописаном року. У току 2017.године
изјављено је укупно 5 жалби од којих је 2 одбијено и 3 нису решене од стране другостепеног органа.
Од фактора који утичу на ефикаснот остваривања инспекцијског надзора треба истаћи преклапање
надлежности, нормативну неусаглашеност неких прописа у појединим управним областима којима
треба уређивати инспекцијски надзор, као и превазиђеност и непрецизност неких прописа (кућни ред
и комунални ред) те је потребно усаглашавање како би се уклонили проблеми сукоба надлежности и
успоставили адекватни односи разних инспекција нарочито у комуналној, грађевинској, саобраћајној,
водопривредној, туристичкој (надзор, дефиниције појмова и поступања).

9. Притужбе на рад инспекције
У 2017.години на рад и поступање комуналних инспектора није било примедби.

10. Обуке запослених
Комунални инспектори у 2017. године нису имали обуке нити едукације, иако је то захтевала
примена нових закона ( Закона о општем управном поступку (Сл.гласник.РС.бр.18/16.) и Закона о
становању и одржавању зграда ( Сл.гласник РС..бр.104/2016) .

11.

Иницијативе за измене Одлука

Током извештајног периода Комунална инспекција је активно учествовала у доношењу Одлуке о
кућном реду .

12. Коришћење података из информационог система
Комунални инспектори су у свом раду за потребе инспекцијског надзора користили информационе
податке Агенције за привредне регистре, о чему је сачињено 88 службених белешки.
Поред тога коришћени су подаци Републичког геодетског завода, добијани подаци од МУП РС,
матичне службе , који су коришћени у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

13. Исходи поступања правосудних органа за покретање прекршајног поступка
У 2017. години од фебруара месеца ступила је на снагу примена измене Закона о прекршајима (
Сл.гласник .РС.65/2013 , 13/2016 и 98/16) где се новчане казне за прекршаје из Одлука града Лознице
могу изрицати само у фиксном износу (прекршајни налози) тиме је омогућено странкама да у року од
8 дана уплате половину од изречене казне.
Од јула месеца 2017.године (када је почела примена прекршајних налога) комунална инспекција
је изрекла 41 прекршајни налог од којих је 32 наплаћено, а 9 (девет) пркршајних налога је прослеђено
прекршајном суду на наплату.
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2. Спортска инспекција
Спортска инспекција градске управе Града Лознице обавља послове на примени Закона и
правилника који се односе на спортске активности и спортске делатности, односно обавља послове
инспекцијског надзора првенствено да се превентивним деловањем оствари законитост и безбедност
пословања надзираних спортских субјеката.
Поред тога спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта у оквиру
утврђених надлежности као поверене послове од стране Министарства омладине и спорта, где доноси
решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и
спортских делатности а ради отклањања утврђених назаконитости, неправилности и недостатака у
раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани
обављања одређене спортске активности односно делатности.
По потреби ова инспекција даље покреће поступке и предузима мере у оквиру
надлежности утврђених законом.
Прописи из надлежности спортске инспекције
ЗАКОНИ:
1. Закон о иинспекцијском надзору („Сл.гл. РС“, бр. 36/2015)
2. Закон о општем управном поступоку („Сл.гл. РС“, бр. 18/2016)
3. Закон о спорту („Сл.гл. РС“, бр. 10/2016)
4. 4.Закон о спречавању допинга у спорту („Сл.гл. РС“, бр. 111/2014)
ПРАВИЛНИИЦИ:
1. Правилник о ближим услоовима за обављање спортских активности и спортскиих делатности
(„Сл.гл. РС“, бр. 10/2016) („Сл.гл. РС“, бр. 36/2015)
2. Правилник о условима за обављање спортских делатности („Сл.гл. РС“, бр. 24/2011)
3. Правилниик о номенклатри спортских заниимања и звања („Сл.гл. РС“, бр. 24/2011 и 99/2011)
4. Правилник над стручним радом у области спорта („Сл.гл. РС“, бр. 24/2011)
5. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активносту у јавним
спортским објектима („Сл.гл. РС“, бр. 24/2011)
6. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Сл.гл. РС“, бр. 24/2011 и 99/2011)
Извршиоци и организација
Спортска инспекција спроводи инспекцијски надзор на целокупном подручју Града Лознице.
У извештајном периоду послове инспекцијског надзора у области спорта обављао је један
инспектор.
Општи показатељи
У извештајној 2017. Години отворено је укупно 58 прредмета. 31 предмет је отворен по
службеној дужности. По захтеву странака нема отворених предмета, обзиром да није било
захтева странака. Поред тога је извршено 27 саветодавних и превентивних контрола код надзираних
субјеката из облати спорта, где је сачињено 27 службених белешки и отворено 27 предмета. У
редовном инспекцијском надзору Сачињен је 31 записник. Обзиром да није било предмета по захтеву
странака није било решења којим би се налагале одређене мере.
За редовне инспекцијске прегледе издат је 31 налог за инспекцијски надзор. Инспектор је
урадио 31 писмено обавештење којим је обавестио странке о предстојећем инспекцијском надзору.
Уредовним инспекцијским прегледима је урађена 31 контролна листа (КЛ - ОПШТИ ДЕО) које су
Страна 130 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

саставни део записника. На акте у наведеним предметима у извештајном периоду није изјављена
ниједна жалба другостепеном органу – Министарству омладине и спорта РС.
У извештајном периоду је био и већи број усмениих интервенција и обавештења странкама
које су решене без покретања управног поступка.
Са републичким спортским инспекторима у Министарству омладине и спорта РС је било
више усмених консултација и размена информација.
Инспектор је у наведеном извештајном периоду од почетка године обављао и друге
послове по налогу и решењима начелника Градске управе, који су стављени као приоритет а што је
драстично умањило време за рад у реферату спортске инспекције, због чега су битно умањени
резултати рада и остварење годишњег плана рада, што логично показују и статистички подаци из
овогодишњег извештаја. На исход рада у спортском реферату који ће бити неминован, спортскии
инспектор је више пута указивао у току извештајне године.
Претходно навенено се односи на:
– Рад у комисији за попис и легализацију бесправно изграђених грађевинских објеката на терену,
свакодневно у периоду од 6 месеци где није било времена за обављање послова у свом
реферату (сачињено око 1250 пописних листа);
– Известан период после тога је био рад у комисији за израду решења за рушење нелегално
изграђених грађевинских објеката, у периоду од 3 месееца, где се само повремено радио и
део посла из своје спортске надлежности (урађено око 550 решења);
– Преостали део године око 3 месеца је био рад из спортског реферата.

ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно
деловање, што подразумев тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и
саветодавне помоћи заинтересованим лицима, као и објављивање важећих прописа.
Спортска инспекција је на почетку 2017. Године на интернет страници Градске управе Града
Лознице објавила годишњи план и контролне листе по којима поступа у вршењу инспекцијског
надзора.
2. Усклађеност пословања и поступања са законом и прописима које се мере контролним листама
у поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво усклађености
поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама задовољавајући.
3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
Инспекцијским надзором у извештајном периоду нису утврђени спортски субјекти који нису
регистровани у Агенцији за привреднне регистре, због чега није било потребе за предузимање мера
из надлежности спортске инспекције.
4. Однос редовних и ванредних инспекцијскиихх надзора
У 2017. Години извршен је 31 инспекцијски надзор, где је од стране инспектора уручен исти
број обавештења и налога за инспекцијски надзор и сачињен 31 записник и 31 контролна
Листа. Ванредних инспекцијских надзора није било обзиром да није било представки грађана које би
иницирале покретање ванредног поступка спортског инспектора по неком спорном питању.
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5. Кординација инспекцијског надзора
У извештајном периоду није било заједничких кординираних акција са градском комун
алном полицијом и полицијом приликом вршења инспекцијског надзора, обзиром да није било
спорних ситуација и потребе за истим. Повремено је било потребе за сарадњом са републичким
спортским инспекторима у Министарству омладине и спорта РС у смислу консултација и објашњења.
6. Ресурси
Послове инспекцијског надзора у области спорта обављао је један спортски инспектор.
Обзиром да спортски инспектор обавља послове на целокупној територији Града Лозниице за боље
резултате у раду потребно је службено возило, да би се благовремено стигло у заказане инспекцијске
прегледе до свих спортских субјеката.
Изузетно је важно да обзиром да је у реферату спортског инспектора један извршилац исти
не буде распоређиван као до сада у разне комисије и друге послове, из разлога што не могу бити
испоштовани рокови, странке и редовне обавезе а посебно из разлога што се не може остварити
планирани посао и остварити годишњи план рада спортске инспекције.
7. Придржавање рокова за поступање
Обзиром да је Закон о инспекцијском надзору прописао предузимање хитних мера у истим
законом предвиђеним ситуацијама, спортски инспектор ће у таквим случајевима поступати у
најкраћем року и предузимати мере из своје надлежности.
Управне радње и управне мере се предузимају и доносе благовремено у законским роковима,
а исто ће се и даље наставити.
8. Законитост управних аката
Спроводећи одредбе закона из области спорта, код сваког инспекцијског надзора спортски
инспектор је сачинио записник и урадио контролну листу, а странци је уручио обавештење, налог за
инспекцијски надзор, примерак записника и контролну листу.
Надзирани субјекти нису имали ни једну примедбу на рад спортске инспекције у 2017. Години.
У случају ванреног поступања по представци спортски инспектор обавштава подносиоца
предсттавке о исходу поступка.
На акте донете од стране спортске инспекције у 2017. години није изјављена ниједна жалба
другостепеном органу – Миниистарству омладине и спорта РС.
9. Притужбе на рад инспекције
У 2017. Години није било никаквих притужби надзираних субјеката на рад спортског
инспектора.
10. Обука запослених

Спортски инспектор је завршио е-обуку „Спровођење Закона о општем управном
поступку у локалној самоуправи“, одржану од 22. маја до 14. јула 2017. године у
организацији СКГО, после које је инспектор добио одговарајући сертификат.
11. Информациони систем
Спортскии инспектор за потребе инспекцијског надзора користи базу података од Агенције
за привредне регистре (АПР) и податке из базе података формиране на основу контрола у
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претходном периоду. За потребе увида у стање о досадашњем раду, спортски инспектор води
интерну евиденцију података о инспекцијским надзорима.
12. Извршни поступак
Спортски инспектор у 2017. Години није имао ни један закључак односно решење о
дозволи извршења, обзиром да су све наложене мере ове инспекције извршене у датим
роковима.
13. Прекршајни поступак
Обзиром да спортски инспектор у складу са Законом о инспекцијском надзору, посебан
значај даје превентивним мерама у инспекцијском раду и обзиром да су налагане мере у
поступцима ове инспекције извршаване у датим роковима, у 2017. години није било основа за
покретање прекршајних и других поступака .
14. Област извршавња поверених послова
У вези обављања поверених послова од Министарства омладине и спорта РС, спортски
инспектор је имао повремене контакте са републичким спортским инспекторима, у смислу
консултације и информација око спорних питања.
У извештајном периоду није било примедби на рад спортског инспектора.
НАПОМЕНЕ:
1. Примена закона о инспекцијском надзору захтева детаљнији и свеобухватнији рад
инспектора. Приоритет се ставља на превентивни рад са надзираним субјектима.
Пре извршеног инспекцијског надзора инспектор је обавезан да надзираном субјекту
достави писмено обавештење, најмање три дана пре почетка инспекцијског надзора и
истовремно га обвештава о датуму и времену инспекцијског надзора, која ће област бити предмет
надзора, коју документацију странка да припреми, као и обавештење о контролној листи која ће
бити примењена.
Поступак инспекцијског надзора почииње уручењем надзираном субјекту писменог
налога о инспекцијском надзору. Приликом редовног инспекцијског надзора сачињава се
записник у три примерка који се састоји од три стране. Као саставни део инсспекцијског прегледа
поред записника попуњава се и контролна листа, која се састоји од 3 - 9 страна и од свега
наведеног по један примерак после обостраног потписивања се доставља странци.
Све претходно наведено захтева детаљну припрему инспектора за наддзор и превише
„папирологије“и времена а што знатно успорава вршење инспекцијског надзора.
Уколико инспектор у вршењу надзора утврди неправилности у раду надзираног субје
кта не доноси одмах решење, већ на записнику налаже мере за отклањање неправилности.
Уколико надзирани субјект не поступи по налогу инспектора у остављеном року инспектор тек
тада доноси решење. Ако се код надзираног субјекта не утврде неправилности то се констатује
записнички и у том слчају се не доноси закључак о обустави поступка.
Обзиром на све наведено а што је у складу са новим Законом о инспекцијском надзору који
прописује такав начин рада, логично је да ће се драстично смањити број решења, заклључака и
прекршајних и других пријава.
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По овом закону инспектор треба да води евиденцију о инспекцијским надзорима у електронској
форми која је много обимнија од досадашње интерне евиденције која ће се упоредо и даље
водити.
Све претходно наведено доста усложљава рад инспектора, знатно повећава обим
послова и утрошка материјала, што је показатељ да не остаје ни места ни врремена за додатно
ангажовање инспектора на другим пословима изван свог реферата, као ни за могућност рада у
било каквим комисијама као што је било раније а посебно у 2017. Години.
2. Обзиром да послове инспекцијског надзора у области спорта обавља један спорт
ски инспектор на целокупној територији Гада Лознице, за боље резултате у раду и остваривање
годишњег плана рада, потребно је да има на располагању једно службено возило, да би се на
време стигло на све заказане инспекцијске прегледе до свих спортских субјеката, а посебно у
такмичарским деловима сезоне када су спортски субјекти активни.

3. Саобраћајна инспекција
Саобраћајна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем
одредаба закона из области путева и превоза у друмском саобраћају (поверени послови)
Закона о Јавним путевима (Службени гласник РС, број 101/05, 123/2007 101/11, 93/12 и
119/13), Закона о превозу путника у друмском саобраћају (Службени гласник РС, број
68/2015), као и Закона о превозу терета у друмском саобраћају (Службени гласник РС, број
68/2015) и градских Одлика донетих на основу ових закона, а све у складу са методологијом о
поступању инспектора прописаним Законом о инспекцијском надзару (Службени гласник РС,
број 36/2015)
Врши надзор над применом Одлуке о некатегорисаним путевима («Сл.лист града
Лозница»,број 6/2009); Одлуке о паркирању и коришћењу места за паркирање («Сл.лист града
Лозница»,број 6/2009); Одлуке о начину обављања јавног превоза путника на територији
Града Лозница(«Сл.лист града Лозница»,број 6/2009); Одлуке о организацији и начину
обављања ауто-такси превоза на територији Града Лозница («Сл.лист града Лозница», брoj
12/15); Одлуке о безбедности саобраћаја на територији Града Лозница («Сл.лист града
Лозница», брoj 1/15).
Инспекцијски надзор обухвата следеће послове које обављају инспектори распређени на
радном месту саобраћајног инспектора: вршење надзора над спровођењем одредаба Закона
о превозу путника у друмском саобраћају (Службени гласник РС, број 68/2015) као и Закона о
превозу терета у друмском саобраћају (Службени гласник РС, број 68/2015) и Закона о Јавним
путевима (Службени гласник РС, број 101/05, 123/2007 101/11, 93/12 и 119/13) – (поверени
послови) и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног превоза: ванлинијски
превоз путника, ванлинијски и линијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и
ствари и ауто-такси превоз; заштите јавних путева. Поред инспекцијског надзора, саобраћајна
инспекција у 2017. години радила је на прикупљању и анализи података добијених помоћу
контролних листи и представки грађана, праћењу и анализирању стања у области
инспекцијског надзора и делокруга рада саобраћајне инспекције са освртом на процене
ризика, прикупљању информација и података других државних органа и анализом
испекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговарајуће области. Саобраћајна
инспекција у складу са планом рада редовно је сачињавала евиденције, извештаје,
усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима и
непрекидно радила на унапређењу рада саобраћајних инспектора.
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Актом о систематизацији инспекцијски надзор врши 2. извршиоца, од којих је један
запослен на одређено време.
Саобраћајна инспекција у свом раду користи два рачунара и располаже са једним
возилом.
ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ

У извештајној години закључно са 31.12.2017. године отворено је укупно 291 предмета од
чега 109 по службеној дужности и 182 предмета по пријавама грађана који су се овом органу
обраћали лично, телефоном, поднесцима преко поште, писарнице.
Највећи број пријава односио се на одржавање путева, надзора ауто-такси превоза. У
циљу постизања законитости и безбедности инспектори су донели 79. решења и то највише
из области одржавање путева и јавног превоза путника. У складу са одредбама Закона о
инспекцијском надзору чија је пуна примена ступила на снагу 30.04.2016. године, саобраћајна
инспекција донела је План инспекцијског надзора за 2018. годину, објавила контролне листе
и прописе по којима поступа саобраћајна инспекција.
Саобраћајни инспектори Градске управе града Лознице су у периоду од 01.02 до 12. 05.
2017. године били ангажовани на пословима пописа незаконито изграђених објеката на
територији града Лозница по решењу Начелника Градске управе града Лозница.
У извештају се даје и упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране Саобраћајне
инспекције за период 2014 – 2017. година.
2014.

2015.

2016.

2017.

Укупно предмета

509

546

402

291

По захтеву странке

234

257

222

182

По службеној дужности

275

289

180

109

Заштита и одржавање путева

211

205

168

141

Донето решења

395

379

175

154

2

2

1

/

Јавни превоз путника

298

135

86

14

Јавни превоз ствари

91

46

37

22

189

206

148

54

Градски и приградски превоз путника

18

3

Привремено искључење из саобраћаја возила

25

5

21

10

Захтев за покретање прекршајног поступка

49

104

104

26

/

/

1

/

Пријава за привредни преступ

Ауто-такси превоз

Кривичне пријаве

3

Одузето је 17. ауто-такси дозвола.
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ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Како једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и
превентивно деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана,
пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и
правним лицима, објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива,
упућивање дописа са препорукама и слично, чиме се подстиче правилност, исправност,
уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза, како је то Законом о инспекцијском
надзору прописано, саобраћајна инспекција је у току 2017. године на порталу http://Grad
Loznica.rs/Gradska uprava/Odeljenje-za-inspekcijske-poslove објавила контролне листе, прописе
по којима поступа.
2.

Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које се мерe контролним
листама

У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво
усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама
задовољавајући, али да су највећа одступања када је у питању о организација и начин
обављања ауто-такси превоза на територији Града Лозница. Овакво стање биће предмет
појачаног превентивног и редовног инспекцијског надзора у следећој години како би се
извршила неопходна уподобљавања. Велика одступања констатована су када је у питању
примена одредби Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на
територији Града Лозница («Сл.лист грaда Лозница», брoj 12/15). Највише проблема утврђено
је у пословању ауто-такси предузетничких радњи којима је Одлуком о организацији и начину
обављања ауто-такси превоза на територији Града Лозница («Сл.лист грaда Лозница», брoj
12/15) омогућено у својој ауто-такси предузетничкој радњи могу имати запослене раднике.
Претпоставка је да ће се новом Одлуком о организацији и начину обављања ауто-такси
превоза на територији Града Лозница решити поједине неусаглашености и непрецизности
везано за надзор као и питања управљања и одлучивања, застарелости појединих одредби
одлуке, а јасније профилисати обавезе, права и дужности.
На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани
субјекти сврстани су у одређене категорије према којим ће се вршити инспекцијски надзор.
Нижи ризик подразумева и ређе контроле што значи да је акценат на квалитету, а не и
квантитету и да је надзор усмерен првенствено на оне субјекте за које се установи да не
послују у складу са законом било да се ради о физичким или правним лицима..
3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У извештајном периоду констатован је велики број лица која обављају превоз путника а
нису регистровани за обављање те врсте делатности. Превоз путника обавља се на свим
путним правцима. Основни узрок ове појаве је неадекватан линијски превоз путника, чијом
би оптимизацијом ова појава била значајно смањена.
Како је превоз путника комунална делатност и предмет је контроле и надзора више
инспекција других државних органа, неопходне су заједничке акције, нарочито са
комуналном полицијом града.
Редовним инспекцијском надзором утврђено је да 21. надзирани субјекат није
поседовао одобрење надлежног органа нити су исти регистровани у Агенцији за привредне
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регистре за обављање те врсте делатности. Против истих предузете су законом прописане
мере у смислу искључења возила из саобраћаја на период од 10. дана.
Одузето је 17. ауто-такси дозвола.
4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2017. години извршен је редован инспекцијски надзор у области јавног превоза и
заштите јавних путева. У овом периоду нису вршени надзори у свим предвиђеним областима
инспекцијског надзора јер се од 01.01.2017. године почело са применом новог Закона о
инспекцијском надзору што је захтевало уходавање, нова поступања као и упознавање
надзираних субјеката са новим законским одредбама, а приоритетан задатак био је усмерен
на нерегистроване односно оне привредне субјекте који не послују и не обављају делатност у
складу са законом и како би прибавили прописана одобрења надлежних органа.
У току извештајне године извршено је 25. ванредних инспекцијских надзора иницираних
представкама грађана што је захтевало увиђај на лицу места, сачињавање записника,
спровођење испитног поступка, утврђивање одговорних лица, прикупљање неопходних
података, састављање и доношење управних аката и обавештавање грађана. Велики број
пријава односио се на одржавање и заштиту путева, обављање јавног превоза путника.
5. Координација инспекцијског надзора
У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора саобраћајна инспекција
градске управе Града Лозница прослеђивала је другим инспекцијама записнике о утврђеном
чињеничном стању, а чији предмет контроле није у њеној надлежности у складу са чланом 30.
Закона о инспекцијском надзору. Како би се постигла правилна и ефикасна примена закона
остварена је континуирана сарадња са Комисијом за координацију инспекцијског надзора са
којом су се размењивале информације о раду. Такође са циљем успостављања реда и
спречавања поступања и активности нерегистрованих субјеката, на иницијативу саобраћајне
инспекције организоване је заједничке координиране акције са градском комуналном
полицијом и Републичком саобраћајном инспекцијом и од маја месеца уведена свакодневна
комуникација са Министарством унутрашњих послова.
Како би се постигла ефикаснија сарадња и координација инспекцијских органа, бржа и
максимална међусобна информисаност, синхронизација акција и ефикасност у предузимању
мера неопходна је електронска повезаност са свим инспекцијама и другим службама и
институцијама што се очекује у наредном периоду кроз обједињени систем е-управе.
6. Ресурси
У поступцима инспекцијског надзора саобраћајни инспектори нису користили повећана
људска, техничка или материјална средства. С обзиром на велики број лица који се баве
превозом путника, великог броја предмета у области заштите и одржавања јавних путева,
саобраћајна инспекција кадровски не може постићи покривеност свих локација те је
неопходно и веће ангажовање комуналне полиције. То је потребно из разлога јер упоредо
расте број представки грађана по разним врстама и областима инспекцијског надзора што
захтева свакодневно поступање и спровођење управно инспекцијских радњи и поступака.
Повећан је и број свакодневних пријава које се односе на поступања грађана и других правних
лица.
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Возило које користи саобраћајна инспекција је у врло лошем стању што је инспекторима
онемогућава рад по поднетим захтавима и рада по службеној дужности. Технички је
неисправно и није безбедно. Возило је коришћено за потребе разних комисија које је
образовала Градска управа. Чека се поправка истог.
7. Придржавање рокова за поступање
Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера
уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када то захтевају разлози
спречавања или отклањања непосредне опасности по животну средину, безбедност или
комунални ред, инспектори су одмах по пријему телефонских пријава или оних које стижу
поштом излазили на терен како би на основу процене степена ризика одлучивали о покретању
инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности о чему су обавештавали
подносиоце представки. Из разлога што још увек није уведен јединствен електронски
информациони систем и повезаност са свим инспекцијама, а с друге стране поједини управни
поступци трају дуже због прибављања неопходних података и спровођења испитних и
доказних поступака, одговори нису понекад стизали у жељеним роковима подносилаца, али
су испоштовани у складу са прописима. Управне радње и мере предузимане су и доношене у
законским роковима, али ће се радити на томе да они буду још краћи нарочито када се ради
о изласцима на терен и обавештавању подносиоца представки.
8. Законитост управних аката
Саобраћајни инспектори врше инспекцијски надзор над спровођењем прописа
јединице локалне самоуправе донетих на основу Закона о Јавним путевима (Службени
гласник РС, број 101/05, 123/2007 101/11, 93/12 и 119/13), Закона о превозу путника у
друмском саобраћају (Службени гласник РС, број 68/2015), као и Закона о превозу терета у
друмском саобраћају (Службени гласник РС, број 68/2015), Закона о инспекцијском надзору.
О сваком извршеном прегледу и радњама инспектори су састављали записнике и достављали
их странкама у поступку на изјашњавање, а о резултатима обавештавали подносиоце
представки. У случајевима када је у поступку надзора утврђено да одређени пропис није или
је неправилно примењен инспектор је доносио решење или зависно од процене ризика и
тежине штетних последица подносио захтев за покретање прекршајног поступка. Инспектори
су у сарадњи са руководиоцима и запосленима на управним и нормативним пословима
одлучивали о питањима везано за одређену област из делокруга рада саобраћајне инспекције
и начину примене чланова који су непрецизно и нејасно дефинисани појединим прописом.
Од спољашних фактора који утичу на ефикаснот остваривања инспекцијског надзора треба
истаћи преклапање надлежности, нормативну неусаглашеност неких прописа у појединим
управним областима којима треба уређивати инспекцијски надзор као и превазиђеност и
непрецизност неких прописа те је потребно усаглашавање како би се уклонили проблеми
сукоба надлежности и успоставили адекватни односи разних инспекција нарочито у
инспекцији рада. Такође застарелост појединих норматива и стандарда или њихов раскорак
са реалним друштвеним стањем и материјалним могућностима, инспекторе може довести у
недоумицу да по сопственом нахођењу цене домашај и могућности објективне примене
прописа.
У 2017. години уложено је 2. жалбе на решења саобраћајних инспектора и то највише због
решења о сечи и на други начин уклањању растиња које смањује проходност и прегледност
јавних путева. Oве 2. жалбе је одбачено од стране другостепеног органа..
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9. Притужбе на рад инспекције
У 2017. години није било притужбе на рад инспекције.
10. Обуке запослених
Два саобраћајна инспектора, Одељења за инспекцијске послове 2016. године
завршили су осмонедељну е-обуку „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“ у
организацији СКГО која је запосленима пружила кључна знања и информације о примени
Закона о инспекцијском надзору. У 2017. Години саобраћајни инспектори нису похађали
обуке.
11. Информациони систем
Саобраћајни инспектори у свом раду за потребе инспекцијског надзора користе
информационе податке АПР, РГЗ, добијају податке од МУП РС и користе их у складу са
одредбама Закона о заштити података о личности..
12. Извршни поступак
Саобраћајна инспекција донела је 5. Закључака о дозволи изршење из области
одржавања и заштите јавних путева.
У току 2017. године спроведено је 1. административно извршења преко другог лица.
13. Прекршајни поступци
У 2017. години поднето је 26. захтева за покретање прекршајних поступака и то највише
због непоштовања одредби Одлуке о некатегорисаним путевима као и поступања супротно
Закону о превозу у друмском саобраћају.
На основу анализе годишњих извештаја о раду Комисија за координацију
инспекцијског надзора града Лозница иницираће мере за унапређење инспекцијског надзора.

4. Грађевинска инспекција
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору, Одељење за инспекцијске
послове, комуналну полицију и ванредне ситуације, Одсек за инспекцијске послове, Градске
управе града Лозница, Грађевинска инспекција доноси
Надлежност грађевинске инспекције
Грађевинска инспекција као орган управе у саставу Одсека за инспекцијске послове,
Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације Градске управе
града Лозница обавља послове инспекцијског надзора с превентивним циљем да се
превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања
надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим
прописима заштићена добра, права и интересе у области грађевинарства.
Поред инспекцијског надзора и спровођења одредби Закона о планирању и изградњи,
грађевинска инспекција у 2017. години континуирано је радила на прикупљању и анализи
података добијених помоћу контролних листи и представки грађана, праћењу и анализирању
стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада грађевинске инспекције са освртом
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на процене ризика, прикупљању информација и података других државних органа и анализом
инспекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговањајуће области. Грађевинска
инспекција у складу са планом рада редовно је сачињавала евиденције, извештаје,
усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијскин органима и
непрекидно радила на унапређењу рада грађевинских инспектора.
Рађено је и на озакоњењу објеката, који представља јавни интерес за Републику Србију
и спровођењу одредби Закона о озакоњењу објеката, попису незаконито изграђених објеката
и доношењу решења о рушењу објеката за све незаконито изграђене објекте који су на попису
и достављању органу надлежном за издавање решења о озакоњењу (надлежном органу).
Извршиоци и организација
Укупан број запослених у грађевинској инспекцији је 2 инспектора.
Општи показатељи
У извештајној години закључно са 31.12.2017. године отворено је укупно 86 предмета
од чега по пријавама грађана, обавештењима органа надлежног за издавање грађевинске
дозволе по завршетку изградње темеља објекта и завршетку објекта у конструктивном смислу
укупно 79 предмета и по службеној дужности укупно 6 предмета.
У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14 и 145/14)
донето је 31 решење, од којих:
– за уклањање 19;
– за затварање градилишта 1;
– за обуставу радова 1;
– осталих 10.
У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката (,,Сл. гласник РС“, број 96/15), чија
је примена ступила на снагу 27.11.2015. године, грађевинска инспекција по спроведеном
попису незаконито изграђених објеката донела је 8726 решења за рушење која су достављена
органу надлежном за издавање решења о озакоњењу.
Показатељи делотворности
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно
деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне
и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима,
објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива, а чиме се подстиче
правилност, исправност, уредност, безбедност. У том циљу на порталу Градске управе
објављене су контролне листе по којима се поступа у вршењу инспекцијског надзора.
2. Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које се мере контролним
листама
У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво
усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама
задовољавајући.
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3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У извештајном периоду констатован је наставак бесправне градње и због малог броја
инспектора није постигнут задовољавајући ниво спречавања нелегалне градње.
Редовним и ванредним инспекцијским надзором утврђено је 19 надзираних субјеката који су
градили без претходно прибављене грађевинске дозволе или решења којим се одобрава
извођење радова које издаје на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи орган
надлежнан за издавање грађевинске дозволе.
Због грађења без грађевинске дозволе, на основу члана 181. Закона о планирању и изградњи
поред мера прописаних законом извршено је затварање 1 градилишта, стављањем службеног
знака ,,затворено градилиште“ , прибијањем копије извршног решења на видном месту и
достављањем примерка извршног решења надлежној полицијској управи.
4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2017. години извршено је 79 редовних инспекцијских надзора по обавештењу органа
надлежног за издавање грађевинске дозволе о завршетку израде темеља и о завршетку
објекта у конструктивном смислу уз обавезу да у року од три радна дана изврши инспекцијски
надзор и о томе обавести надлежни орган, примењујући у потпуности одребе Закона о
инспекцијском надзору, што је додатно отежавало поступање.
У току извештајне године извршено је 31 ванредних инспекцијских надзора иницираних
представкама грађана, што је захтевало увиђај на лицу места, сачињавање записника,
спровођење испитног поступка, утврђивање одговорних лица, прикупљање неопходних
података, сaстављање и доношење управних аката и обавештавање грађана.
5. Координација инспекцијског надзора
Чланом 30. Закона о инспекцијском надзору прописано је да ако инспектор наиђе да је
надзирани субјект повредио закон чију примену надзире друга инспекција, дужан је да према
свом знању и искуству, о стању које је затекао састави записник, којег без одлагања прослеђује
инспекцији у чијем делокругу је делатност коју обавља или активност коју врши надзирани
субјекат, као и другом надлежном органу и Координационој комисији, ради предузимања
радњи и мера из делокруга те инспекције, односно вршења заједничког инспекцијског
надзора и сарадње у обављању послова. У извештајном периоду било је заједничких
координираних акција са градском комуналном полицијом приликом вршења инспекцијског
надзора.
6. Ресурси
С обзиром на попис незаконито изграђених објеката који се спроводио у извештајној години
и обавезу грађевинских инспектора да у законском року по завршетку пописа доносе
појединачна решења о рушењу објеката за све незаконито изграђене објекте који су на
попису, неопходан је већи број инспектора. Ово и из разлога јер расте број представки грађана
по разним врстама и областима инспекцијског надзора као и по обавештењима органа
надлежног за издавање грађевинске дозволе, што захтева свакодневно поступање и
спровођење управно инспекцијских радњи и поступака.
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7. Придржавање рокова за поступање
Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера уколико
се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када за то захтевају разлози спречавања
или отклањања непосредне опасности по стабилност, односно безбедност објекта и његове
околине и живот и здравље људи, инспектори су одмах по пријему телефонских пријава
излазили на терен, како би на основу процене степена ризика одлучивали о покретању
инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности, о чему су обавештавали
подносиоце представки. Поједини управни поступци трају дуже због прибављања неопходних
података и спровођења испитних и доказних поступака, обавештења о предузетим мерама
нису понекад стизала у жењеним роковима подносилаца, али су испоштовани у складу са
прописима. Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским роковима, али
ће се радити на томе да они буду краћи нарочито када се ради о изласцима на терен и
обавештењу подносиоца представки.
8. Законитост управних аката
Грађевински инспектори врше поверене послове над спровођењем одредаба Закона о
планирању и изградњи, спроводе одредбе Закона о озакоњењу објеката, Закона о општем
управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о становању и одржавању
зграда. О сваком извршеном прегледу и радњама инспектори су састављали записнике,
доносили управне акте, а о предузетом обавештавали подносиоце представки.
У 2017. години уложено је 6 жалби на решења грађевинских инспектора донетих по
одредбама Закона о планирању и изградњи. Одбијена је 1 жалба, а 5 су на поступању код
другостепеног органа.
На решења донета у поступку озакоњења објеката, по одредбама Закона о озакоњењу
објеката изјављено је 10 жалби.
Пред Управним судом покренут је управни спор у једном предмету.
9. Притужбе на рад инспекције
У 2017. години није било притужби подносиоца представки на рад инспекције, сем изнетих у
жалбама на донете управне акте.
10. Информациони систем
Грађевински инспектори у свом раду за потребе инспекцијског надзора користе
информационе податке АПР, РГЗ, а преко система обједињених процедура електронским
путем обавештења о издатим грађевинским дозволама и решењима из члана 145. Закона о
планирању и изградњи којим се одобрава извођење радова, односно промена намене
објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, као и приступ
предметима и техничкој документацији.
11. Извршни поступак
Грађевински инспектори су констатовали извршност 11 решења о уклањању и са закључцима
о дозволи извршења уврстили их у План и Програм уклањања објеката.
Страна 142 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

Извршења решења грађевинске инспекције у извештајној години а према сачињеном Плану
и Програму уклањања објеката сачињеном за сваки квартал није било.

5. Туристичка инспекција
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“бр.36/2015), Туристичка
инспекција града Лознице доноси извештај о раду за 2017. годину.
Надлежност туристичке инспекције

У Градској управи града Лознице, Туристичкa инспекцијa обавља послове инспекцијског
надзора над применом одредаба Закона о туризму који су поверени граду и то: обављање
угоститељске делатности у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству,
за које није издато решење о разврставању у категорију, није закључен уговор са неким
привредним субјектом, односно правним лицем или гости нису евидентирани, односно
пријављени у складу са овим законом; контролу испуњености минимално техничких услова у
објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и у угоститељском
објекту врсте хостел; контролу испуњености прописаних услова и начина обављања
угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству
и хостелу; контролу истицања и придржавања прописаног радног времена у угоститељском
објекту; контролу наплате и уплате боравишне таксе; контролу испуњености прописаних
услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење
дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија; контролу испуњености прописаних
услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или
изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке; контролу испуњености
прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске делатности
у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради; провера испуњености услова и
рокова усаглашености угоститељских објеката са актом јединице локалне самоуправе (код
утврђивања обавезе плаћања пенала за коришћење приоритетне туристичке дестинације).
Туристичкa инспекција води евиденцију о инспекцијском надзору у електронској форми на
прописаном обрасцу. Сачињава годишњи план инспекцијског надзора, израђује дневне,
периодичне и годишње извештаје о раду. Одсек туристичке инспекције прати примену
прописа, иницира измене и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних
и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа, сарађује са другим
инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима
државне управе.
У складу са Законом о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др.
закон, 93/2012 и 84/2015) туристичка инспекција Градске управе града Лознице врши
поверене послове инспекцијскoг надзорa, односно инспекцијски надзор над применом дела
Закона и других прописа који се односи на: обављање угоститељске делатности од стране
правног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног правног лица, као и
физичког лица и испуњеност прописаних минимално техничких услова у објектима домаће
радиности (собама, апартманима, кућама), сеоским туристичким домаћинствима и
хостелима; испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања уређајима за
одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија и услова којима се
обезбеђује заштита од буке; испуњеност прописаних услова и начин обављања угоститељске
делатности у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради; наплату и уплату
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боравишне таксе; истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском
објекту.
Законски основ за рад туристичке инспекције
1. ЗАКОНИ
1.1. Закон о туризму (“Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон и
93/2012 и 84/2015.),
1.2. Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015),
1.3. Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/1997, 33/2001,
"Службени гласник РС" бр.30/2010 и "Службени гласник РС" бр. 18/2016) и
1.4. Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016)
2. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
2.1. Одлука о боравишним таксама („Сл.лист града Лознице“ бр.25/2016 ) и
2.2. Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини („Сл.лист града
Лознице“, бр.04/2013, 02/2014, 05/2015 и 02/2017)
3. ПРАВИЛНИЦИ
3.1. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким
условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС",
бр.48/2012 и 58/2016),
3.2. Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој
радиности („Службени гласник РС", бр.96/2009),
3.3. Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском
туристичком домаћинству („Службени гласник РС", бр.96/2009) и
3.4. Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
(„Службени гласник РС", бр.83/2016 и 30/2017).
Извршиоци и организација
У Градској управи града Лознице, у Одељењу за инспекцијске послове комуналну
полицију и ванредне ситуације, Одсек туристичке инспекције, у 2017. години послове
инспекцијског надзора обављало је 2 (два) инспектора.
Туристичка инспекција врши надзор из своје надлежности на подручју града Лознице.
У туристичкој сезони (мај – септембар) посебна назнака ставља се на Бању Ковиљачу, Тршић
и Бању Бадању. Територијалне подељености терена у вршењу инспекцијског надзора
између туристичких инспектора нема.
Општи показатељи
Туристичка инспекција града Лознице оформљена је децембра 2016. године а званично је
отпочела са радом од јануара 2017. године. Међутим, због ангажовања на пословима пописа
незаконито изграђених објеката, од почетка године до 12.05.2017. године, и на пословима израде
решења за рушење незаконито изграђених објеката, у периоду од 08.08.2017. године до
16.10.2017. године, а све према решењима начелника и заменика начелника Градске управе града
Лознице, послове из надлежности туристичке инспекције, туристички инспектори су у 2017.
години са прекидима обављали укупно 5,5 (пет и по месеци).
У 2017. години, у периоду од 5,5 (пет и по) месеци, туристички инспектори извршили су 38
(тридесет осам) инспекцијских прегледа и то:
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1. у области туризма; боравишне таксе и испуњеност прописаних минимално техничких услова
у објектима домаће радиности (собе, апартмани, куће) – 4 (четири),
2. у области угоститељства; испуњеност прописаних услова у погледу одвођења дима, паре и
мириса – 10 (десет), испуњеност прописаних услова у погледу обезбеђености услова заштите
од буке за угоститељске објекте смештене у оквирима стамбених зграда – 7 (седам) ,
истицање и придржавање распореда о радном времену у угоститељству – 16 (шеснаест) и
3. остало; ненадлежност – 1 (један).
Поред наведеног, у 2017. години, у периоду од 5,5 (пет и по) месеци, туристички инспектори
обавили су још и 103 (сто три) саветодавне и превентивне контроле код надзираних субјеката који
обављају угоститељску делатност и имају обавезу да поступају у складу са законом и прописима
из области туризма и угоститељства. О превентивним и саветодавним контролама инспектори су
сачинили службене белешке (103) а на основу утврђених података из службених бележака
урађена је евиденција угоститељских радњи на делу територије града Лознице. Евиденција није
свеобухватна и не подразумева угоститељске радње по селима.
Отворено је 38 (тридесет осам) предмета; 29 (двадесет девет) по службеној дужности и 9 (девет)
по захтевима странака. Пренетих предмета из ранијег периода није било. Сачињено је 40
(четрдесет) записника, 206 (двеста шест) службених белешки, донето је 7 (седам) решења (о
отклањању уочених неправилности), 1 (један) закључак о обустави поступка (због
ненадлежности), 2 (два) дописа са препорукама за отклањање уочених неправилности и издата су
2 (два) прекршајна налога.
Туристички инспектори вршили су надзор по основу налога руководиоца – начелника одељења за
инспекцијске послове а о предстојећем инспекцијском надзору путем обавештења био је упознат
и надзирани субјекат. У редовном инспекцијском надзору сачињаване су и контролне листе.
За редовне и ванредне контроле туристичке инпекције издато је 34 (тридесет четири) налога и 30
(тридесет) обавештења.
Приликом редовне инспекцијске контроле покренуте по службеној дужности туристички
инспектори сачинили су 28 (двадесет осам) контролних листа.
На донета решења туристичке инспекције (7) није изјављена ни једна жалба другостепеном
органу.
Притужби на рад и поступање туристичких инспектора није било.
Приликом изласка на терен, поводом уочених неправилности туристички инспектори имали су
више усмених интервенција по којима је поступљено без покретања управног поступка.
Туристички инспектори остварили су примерну сарадњу са републичким инспекторима за рад и
радне односе као и са републичким туристичким инспектором са којим се најчешће врше усмене
консултације, размене информација и неформалне едукације.
Са републичким инспектором за рад и радне односе вршена је једна заједничка контрола.
У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015), чија
је пуна примена ступила на снагу 30.04.2016. године, туристичка инспекција израдила је план
инспекцијског надзора за 2018. годину и на интернет страници градске управе града Лознице
(www.loznica.rs, Gradska vlast→Dokumen →Odeljenje za inspekcijske poslove→Kontrolne liste)
објавила контролне листе и прописе по којима поступа.

Показатељи делотворности
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно деловање
што подразумева правовремено и тачно информисање грађана, пружање стручне и саветодавне
помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, објављивање важећих прописа
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чинећи их доступним, покретање иницијатива, стављање пиоритета на превентивне мере и
упућивање дописа са препорукама.
Превентивно деловање туристичке инспекције града Лознице остварује се објављивањем
важећих прописа по којима поступа туристичка инспекција, објављивањем планова инспекцијског
надзора и контролних листа на интернет страници града Лознице (www.loznica.rs).
Превентивно деловање представљају и службене саветодавне посете (којих је туристичка
инспекција током 2017. године имала укупно 103 (сто три)) којима се у значајној мери спречавају
или умањују последице штетног деловања.
2. Усклађеност пословања и поступања надзираних субјеката са законом и прописима
Туристичка инспекција приликом вршења редовног инспекцијског надзора примењује контролне
листе преузете са интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација
засноване на Закону о туризму (“Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон
и 93/2012 и 84/2015.), а односе се на туризам и угоститељств у домаћој радиности и сеоским
туристичким домаћинствима, (КЛ бр.04 Контрола угоститеља, КЛ бр.05 Контрола угоститељских
услуга у домаћој радиности, КЛ бр.06 Контрола угоститељских услуга у сеоском туристичком
домаћинству), као и контролну листу урађену на основу Одлуке о радном времену у
угоститељству, занатству и трговини („Сл.лист града Лознице“ бр.4/13, 2/14, 5/15 и 2/17), која се
односи нарадно време у угоститељским објектима (КЛ бр.01 Контрола радног времена у
угоститељству).
На основу утврђеног чињеничног стања из контролних листа сачињених у поступцима редовних
инспекцијских надзора, надзирани субјекти сврстани су у категорије према којим се врши
инспекцијски надзор. Процењени „незнатан“ и „низак“ ризик подразумевају ређе инспекцијске
контроле, док установљени ризици означени као „средњи“, „висок“ и „критичан“ подразумевају
учесталије контроле.
У поступцима редовног инспекцијског надзора у којима су сачињаване контролне листе у 5 (пет)
контрола од укупно 28 (двадесет осам) уочено је да пословање надзираних субјеката није
усклађено са законом и важећим прописима. Код њих је процењен ризик „средњи“, „висок“ и
„ризичан“ тако да ће у предстојећем периоду (у 2018. год.) бити предмет учесталије контроле.
Највећа одступања у пословању надзираних субјеката од закона и других прописа уочена су у
области пружања услуга у домаћој радиности (вођење евиденције гостију и боравишне таксе). А
најмања, или само периодична одступања уочена су код радног времена у угоститељству.
3. Корективно деловање туристичке инспекције
У поступцима инспекцијског надзора туристички инспектори утврдили су и записнички
констатовали да пословање код 9 (девет) надзираних субјеката није у складу са законом и
донетим прописима.
Код 7 (седам) надзираних субјеката донета су решења са роковима извршења а за 2 (два) субјекта
послати су дописи са препорукама.
Накнадним контролама утврђено је да су сви надзирани субјекти поступили по донетим
решењима односно, дописима са препорукама и да послују у складу са законом.
4. Нерегистровани субјекти и предузете мере
Теренским контролама туристички инспектори утврдили су да се у 3 (три) објекта обавља
угоститељска делатност без претходно добијеног решења и уписа у регистар привредних субјеката
(АПР).
О затеченом стању, а ради предузимања мера из своје надлежности, писаним путем обавештен
је републички туристички инспектор.
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5. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2017. години туристички инспектори извршили су 29 (двадесет девет) редовних и 8 (осам)
ванредних инспекцијских контрола. Уз то је обављено још 103 (сто три) превентивна прегледа и
саветодавне посете.
У редовним контролама вршен је надзор над применама одредаба чланова Закона о туризму
(“Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон и 93/2012 и 84/2015.), а везано
за поверене послове јединицама локалне самоуправе (регулисано одредбама чл.118, став 8.
Закона о туризму (“Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон и 93/2012 и
84/2015.)), као и надзор над применом одредаба чланова Одлуке о радном времену у
угоститељству, занатству и трговини („Сл.лист града Лознице“ бр.4/13, 2/14, 5/15 и 2/17). У
ванредним инспекцијским контролама вршен је само надзор над применом одредаба чланова
Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини („Сл.лист града Лознице“ бр.4/13,
2/14, 5/15 и 2/17).
Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015) предност даје превентивним
прегледима и саветодавним посетама што је у извештајном периоду током 2017. године и
примењено.
6. Координација инспекцијског надзора
Током 2017. године туристичка инспекција града Лознице остварила је добаре контакте и сарадњу
са републичким туристичким инспектором, републичким инспекторима за рад и радне односе,
органима МУП-а, комуналном инспекцијом, комуналном полицијом и другим органима локалне
самоуправе, а пре свега одељењем за привреду градске управе града Лознице . Сви контакти
углавном су били везани за ефикасност и усклађеност вршења инспекцијског надзора.
Сарадња са другим инспекцијама огледала се у међусобним обавештавањима, пружању стручне
помоћи, размени података и предузимању заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски
надзор.
Туристички инспектори, свакодневни контакт и континуирану сарадњу остварила је са
републичким туристичким инспектором. Са њим, као и са инспекторима за рад и радне односе, уз
асистенцију службених лица полицијске станице у Лозници, организовано је више контрола (три
контроле са реп. туристичким инспектором и једна контрола са реп. инспектором за рад и радне
односе).
7. Материјални, технички и кадровски ресурси туристичке инспекције
Послове туристичке инспекције градске управе града Лознице обавља 2 (два) инспектора са
високом стручном спремом, са дужим радним искуством, положеним државним и стручним
испитом, оспособљени за рад као инспектори и са свим другим квалификацијама прописаним за
рад у органу локалне самоуправе.
За потребе рада инспектора обезбеђени су рачунари, штампач, мобилни телефони и један
фотоапарат.
Ефикасност, побољшање квалитета и квантитета рада туристичке инспекције знатно би се
побољшао обезбеђењем свакодневног коришћења службеног аута, заменом дотрајалих и
нефункционалних мобилних телефона, обезбеђењем преносивих рачунара и њихове мрежне
повезаношћу са другим инспекцијама, органима и установама значајним за рад инспекције.
8. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
У 2017. години, у складу са Законом о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр.
36/2015), туристичка инспекција је поступајући по добијеним пријавама у најкраће време
излазила на терен и у законским роковима предузимала мере из своје надлежности. У законским
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роковима поступало се и по службеној дужности односно, у редовним контролама Туристичке
инспекције.
9. Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору
Приликом вршења инспекцијског надзора туристички инспектори сачињавали су записник са
којим је упозната странка (субјекат инспекцијског прегледа) и на који се она непосредно
изјашњавала. Један примерак сачињеног записника остављан је странкама. Ни у једном случају
није стављена примедба на записник.
Када се поступало по захтеву странке, подносилац захтева редовно је обавештаван о свим
предузетим мерама као и о коначном исходу спроведеног управног поступка.
Ни на један донети акт туристичке инспекције у 2017. години није приговорено нити је изјављена
жалба другостепеном органу.
10. Притужбе на рад туристичке инспекције
У 2017. години није било притужби на рад и поступање туристичких инспектора.
11. Обуке запослених
Због обављања и динамике послова по решењима начелника и заменика начелника Градсе
управе града Лознице, туристички инспектори (2) током 2017. године нису обавили никакве обуке
нити су похађали семинаре везане за стручна усавршавања рада и поступања туристичке
инспекције.
12. Иницијативе за измене Закона и других прописа
С обзиром да је туристичка инспекција отпочела са радом тек 2017. године, већи део извештајног
периода упознавала се са Законом и прописима по којима ради а који су јој били непознати.
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа по којима поступа туристичка инспекција
није покретала.
13. Коришћење података из информационих система
Ради утврђивања и провере потпуних података неопходних за вођење управног поступка,
туристички инспектори користили су базу података из информационог система Агенције за
привредне регистре (АПР) о чему је вођена и службена евиденција.
Поједине податке од значаја за инспекцијски надзор туристички инспектори прибављали су од
МУП РС и при томе их користили у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.
14. Извршења у области инспекцијског надзора
У 2017. години туристички инспектор није донео ни једно решење о дозволи извршења. Донете
мере, наложене на записник или посебним решењем, извршене су у остављеном року.
15. Исход поступања правосудних органа
Током 2017. године код два надзирана субјекта уочене су неправилности кажњиве према Закону
и другим прописима, а за које је предвиђена само новчана казна у фиксном износу. У вези с тим
издата су 2 (два) прекршајна налога. Надзирани субјекти којима је издат прекршајни налог
прихватили су одговорност за прекршај плаћањем половине казне у року од 8 (осам) дана од дана
пријема налога, чиме су ослобођени плаћања друге половине изречене казне. Наплаћени износ
новчаних казни је 75.000,00 динара.
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С обзиром да су надзирани субјекти којима је издат прекршајни налог у року платили изречену
казну против њих је поступак обустављен. Односно, туристички инспектори нису имали елемената
за достављање прекршајних налога надлежном Прекршајном суду на даље поступање.
НАПОМЕНА
Током обављања послова и задатака из оквира својих овлашћења Туристичка инспекција Градске
управе града Лознице уочила је да је због досадашње не систематске контроле угоститељских
објеката у домаћој радиности и објеката у сеоским туристичким домаћинствима дошло до
одређеног дисбаланса везаног за права и обавезе физичких лица, предузетника и правних лица
по питању добијања решења надлежног органа јединице локалне самоуправе о разврставању у
категорије, затим по питању уплата и наплата боравишних такса, као и по питању обезбеђења
вежећих уговора са привредним субјектом регистрованим за обављање привредне делатности.
Из тих разлога у 2018. години императив рада туристичке инспекције биће стављен управо на те
области.

6. Инспекција за заштиту животне средине
На основу чл. 44. Закона о инспекцијском надзору, Инспекција за заштиту животне средине
- Одсек за инспекцијске послове, Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и
ванредне ситуације, Градске управе Лозница доноси
Надлежност инспекције за заштиту животне средине
Инспекција за заштиту животне средине - Одсек за инспекцијске послове, Одељења за
инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације обавља послове инспекцијског
надзора с првенственим циљем да се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари
заштита права грађана на здраво окружење и животну средину, као и заштита права надзираних
субјеката на законит и безбедан рад.
У 2017. години инспекција за заштиту животне средине је у потпуности примењивала Закон
о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“, бр.36/2015). Поред инспекцијског надзора, континуирано је
радила на: прикупљању и анализи података добијених помоћу контролних листи; праћењу и
анализирању стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада инспекције за заштиту
животне средине, са освртом на процене ризика; прикупљању информација и података других
државних органа. Инспекција за заштиту животне средине је у складу са планом рада редовно
сачињавала евиденције, извештаје, усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим
инспекцијским органима и непрекидно радила на унапређењу рада инспектора за заштиту
животне средине.
Инспектор за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру Законом утврђених
надлежности као поверене послове од стране Министарства заштите животне средине, доноси
решења, закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за
покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве, учествује у припреми
информација за државне органе и медије, поступа по пријавама и извештава о предузетим
мерама, припрема извештаје о раду, сарађује са републичким инспекторима за заштиту животне
средине са којима врши заједничке контроле, прати прописе, учествује у изради одлука, обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
Инспекцијски надзор се врши над применом одредаба: Закона о заштити животне средине
(„Сл.гл.РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16); Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл.гл.РС“,бр.135/04 и 36/09); Закона о управљању отпадом („Сл.гл.РС“,бр.36/09 , 88/10 и 14/16);
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Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гл.РС“,бр.36/09); Закона о заштити од буке у
животној средини („Сл.гл.РС“36/09 и 88/10); Закона о заштити ваздуха („Сл.гл.РС“,бр.36/09 и
10/13) и других подзаконских акта из области заштите животне средине, као и Закона о
инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“, бр.36/2015) и Закона о општем управном поступку („Сл.глРС“,
бр.18/16).
Контрола се врши над применом мера заштите животне средине у објекатима привредних
субјеката који у већој мери могу угрозити животну средину; утврђује се спровођење мера заштите
животне средине утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци
о давању сагласности на студију затеченог стања, коју доноси надлежан орган; врши се надзор
над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом
постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које надлежан
орган издаје дозволу на основу Закона; врши се надзор над применом одредаба у области
заштите животне средине од нејонизујућих зрачења при коришћењу извора нејонизујућих
зрачења; врши се надзор над применом одредаба у области заштите ваздуха од загађења у
објектима за које дозволу за грађење даје надлежан градски орган и утврђује да ли је загађивач
ваздуха обезбедио да емисија у ваздуху буде у прописаним границама; у случају прекорачења
граничних вредности емисије и имисије налаже се предузимање мера како би се концентрације
загађујућих материја свеле испод прописаних граничних вредности; утврђује се да ли је
загађивач обезбедио прописана мерења и да ли је водио евиденцију о извршеним мерењима,
врши се надзор над организацијом која врши мерење емисије у делу достављања извештаја о
загађивачу ваздуха, о прекораченим вредностима емисије, забрањује се рад загађивача док се
емисија и имисија не доведе у прописане границе и наређује извршење прописаних мера у
одређеном року; врши се инспекцијски надзор над применом мера заштите од буке, утврђује се
да ли је у промету извор буке без прописане исправе и да ли поседује упутство о мерама за
заштиту од буке, утврђује се да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не
прелази прописани ниво, налаже се извршење прописаних мерења нивоа буке, обављају се и
други послове утврђени законом или прописом донетим на основу закона.
Извршиоци и организација
У извештајном периоду у Одељењу за инспекцијске послове, комуналну полицију и
ванредне ситуације - Одсек за инспекцијске послове инспекцијски надзор у области заштите
животне средине обављао је 1 (један ) извршилац на територији града Лознице.
Општи показатељи
У периоду од 01.01.- 31.12.2017. године инспектор за заштиту животне средине је извршио
74 инспекцијска прегледа ( 54 редовна, 9 ванредних и 11 контролних ) и то: у области управљања
отпадом (39) , у области заштите животне средине (17) и у области заштите ваздуха (18) .
Поред инспекцијских прегледа инспектор је извршио 40 саветодавних и превентивних
контрола код надзираних субјеката који у обављању делатности имају обавезу да поступају у
складу са прописима из области заштите животне средине. О превентивним и саветодавним
контролама инспектор сачињава службену белешку (сачињено 40 службених белешки).
Отворено је 63 нова предмета (52 по службеној дужности и 11 по захтеву странке) и
настављено је поступање у једном предмету пренетом из претходне календарске године.
Сачињено је 62 записника и 60 службених белешки, донето је једно решење о мерењу емисије
загађујућих материја у ваздух ( у предмету који је пренет из претходне календарске године).
На 11 записника ове инспекције наложене су мере за отклањање неправилности (шест у
области управљање отпадом и пет у области заштите ваздуха). Сви оператери су извршили
наложене мере у року који је одређен записником.
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Донета су два закључка о продужетку рока и један закључак о обустави поступка ( у
предмету пренетом из претходне године), као и два закључка о одбацивању због ненадлежности
( закључци донети пре примене новог Закона о општем управном поступку).
На захтев надзираног субјекта за утврђивање испуњености услова и захтева који су прописани
законском регулативом из области заштите животне средине, а за обављање енергетске делатности,
инспектор је у извештајном периоду, извршио надзор над осам оператера који поседују бензинске
станице на територији града Лознице и сачинио осам записника и издао осам Извештаја о
испуњености услова. За наведено је наплаћена такса
сходно тарифном броју 140. Закона о
административним таксама („Сл. гласник РС“, бр.43/03.......61/17).
На основу одредаба Закона о инспекцијском надзору, инспектор је вршио инспекцијски
надзор на основу Налога руководиоца инспекције. О предстојећем инспекцијском надзору је
обавештавао надзираног субјекта, а у редовном инспекцијском надзору примењивао Контролне
листе.
За редовне и ванредне контроле ове инспекције издат је 61 Налог за инспекцијски надзор.
Инспектор је доставио 58 обавештења надзираним субјектима, која садрже податке о интернет
страници на којој је доступна Контролна листа.
Приликом редовне инспекцијске контроле покренуте по службеној дужности инспектор је
применио 71 Контролну листу, а које чине саставни део Записника.
На решење и закључке инспекције за заштиту животне средине није изјављена ниједна
жалба другостепеном органу- надлежном Министарству .
Архивирано је 65 предмета, три предмета из 2016. године и 62 предмета из 2017. године.
Било је више усмених интервенција које су решене без покретања управног поступка.
У сарадњи са републичким инспекторима за заштиту животне средине извршено је више
усмених консултација и размена информација.
На захтев Министарства за заштиту животне средине инспектор је прибавио податке о
постројењима за сагоревање на територији града Лознице и доставио их Министарству.
Инспектор за заштиту животне средине је 06.12. 2017. године положио испит за инспектора
у Министарству за државну управу и локалну самоуправо, о чему је добио потврду, а што је
предвиђено одредбама Закона о инспекцијском надзору.
У периоду од 01.02.-01.04.2017. године инспектор је пуно радно време био ангажован на
пословима Озакоњења објеката.
Инспектор је у наведеном периоду обављао и друге послове по налогу начелника Одељења
за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације.
Извршено инспекцијских надзора
– редовних
– ванредних
– контролних

74
54
9
11

Извршено службених саветодавних и превентивних контрола
Број предмета задужен у 2017. години:
по службеној дужности
по захтеву странке

40
63
52
11

Број предмета пренет из претходне године у којима су доношени акти

1

Урађено записника

62

Наложено мера на записник

11

Донето решења

1

Донето закључака о продужењу рока

2

Донето закључака о обустави поступка

1
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Донето закључака о одбацивању због ненадлежности

2

Сачињено службених белешки

60

Урађено обавештења

58

Примењено Контролних листи

71

Издато налога за инспекцијски надзор

61

Издато извештаја
Архивирано предмета

8
65

У извештају се даје упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране Инспекције за
заштиту животне средине за период 2016-2017. година:

2016.

2017.

Извршено инспекцијских надзора

77

74

Извршено службених саветодавних и превентивних контрола

40

40

Број предмета задужен у 2017. години:
по службеној дужности
по захтеву странке

62
52
10

63
52
11

Број предмета пренет из претходне године у којима су доношени акти

12

1

Урађено записника

71

62

Наложено мера на записник

/

11

Донето решења

9

1

Донето закључака о продужењу рока

/

2

45

1

4

2

Сачињено службених белешки

66

60

Урађено обавештења

22

58

Примењено Контролних листи

18

71

Издато налога за инспекцијски надзор

22

61

/

8

73

65

Донето закључака о обустави поступка
Донето закључака о одбацивању због ненадлежности

Издато извештаја
Архивирано предмета
Показатељи делотворности
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности

Посебан циљ делотворног спровођења инспекцијског надзора у области заштите животне
средине, постиже се стављањем приоритета на превентивне мере, надзирање и контролу
њиховог спровођења у сврху потпуног елиминисања штетних утицаја или свођења истих, на
најмању могућу меру.
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Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине остварује се :
објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа на сајту
Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације; пружањем стручне
и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права у
надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом.; предузимањем превентивних
инспекцијских надзора; постављањем информација на званичан сајт Одељења за инспекцијске
послове, комуналну полицију и ванредне ситуације.
У извештајном периоду редовно је ажурирана страница са објављеним Контролним
листама на сајту града Лознице, а по изменама истих, које врши надлежно Министарство.
У складу са одредбама члана 10. Закона о инспекцијском надзору, инспекција за заштиту
животне средине донела је предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину, на
који је Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Министарства заштите животне
средине дао позитивно мишљење ( Број: 353-03-836/2017-04 од 24.11.2017. године). Наведени
акти су објављени на сајту Градске управе града Лознице у документима овог Одељења.
На порталу е управа Република Србија, Град Лозница објављени су контакт подаци
(канцеларија, телефон и email адреса) надлежног службеника за вршење инспекцијског надзора
из области заштите животне средине, као и прописи по којима поступа инспекција за заштиту
животне средине.
И пре почетка примене Закона о инспекцијском надзору инспектор је у раду примењивао
превентиван и саветодаван рад, обавештавањем надзираних субјеката о обавезама које имају
на основу закона из области заштите животне средине, информисањем надзираних субјеката о
изменама закона из области заштите животне средине, као и пружањем стручне и саветодавне
подршке надзираним субјектима.
Инспектор је обављао свакодневне комуникације са надзираним субјектима. Многи су се
јављали за помоћ и савете приликом попуњавања образаца. Већина их је, ( пре предаје), доносила
на преглед, многи су кориговани и извршене су исправке истих. Помагало се и при достави података
у складу са важећим Правилницима, како би надзирани субјекти благовремено испунили своју
законску обавезу.
Надзирани субјекти су упознати са одредбама Закона о инспекцијском надзору, односно
правима и обавезама надзираних субјеката која из њих произилазе. Надзираним субјекатима је
предочено да ће се приликом инспекцијског надзора, покренутог по службеној дужности,
користити контролне листе које су доступне на интернет страници Министарства заштите животне
средине и на сајту Градске управе града Лознице, као и да могу извршити самопроверу
испуњености захтева из контролне листе и самопроцену ризика.
У извештајној години извршено је 40 превентивних и саветодавних контрола код
надзираних субјеката и то: 12 из области управљања отпадом ( 4- поступање произвођача
неопасног и инертног отпада и 8-поступање оператера који поседују дозволу за управљање
неопасним и инертним отпада), 13 из области заштите ваздуха ( 9- постројења за сагоревање; 4 –
стационарна постројења) ,10 из области заштите животне средине, 3 из области заштите од буке
у животној средини и 2 из области заштите од нејонизујућих зрачења.
Пет превентивних и саветодавних контрола је извршено на захтев надзираних субјеката.
Превентивне и саветодавне контроле су извршене у циљу подстицања и подржавања
законитости и безбедности у пословању и поступању надзираних субјеката.
2. Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које се мерe контролним
листама
У поступцима редовног инспекцијског надзора инспекција за заштиту животне средине
примењује контролне листе преузете из апликације Министарства заштите животне средине
''Инспекција контролне листе''.
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На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани
субјекти сврстани су у одређене категорије према којим ће се вршити инспекцијски надзор. Нижи
ризик подразумева и ређе контроле што значи да је надзор усмерен првенствено на оне субјекте
за које се установи да не послују у складу са законом .
Приликом редовних инспекцијских контрола, покренутих по службеној дужности, инспектор је
применио 71 Контролну листу, а које чине саставни део Записника, и то : 9 Контролних листи Заштита ваздуха код постројења за сагоревање ( КЛ ВАЗ 01), 3 Контролне листе – Заштитита
ваздуха код стационарних постројења (КЛ ВАЗ 02), 9 Контролних листи – Достава података према
Закону о заштити животне средине (КЛ ПОД 01), 20 Контролних листи – Поступање произвођача
неопасног и инертног отпада ( КЛ ОТП-П 02), 9 Контролних листи - Контрола документације у
области управљања отпадом ( КЛ ОТП 01), 8 Контролних листи- Складиштење отпада ( КЛ ОТП 02),
1 Контролну листу- Третман отпада ( КЛ ОТП 03), 11 Контролних листи –Процена ризика
постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе ( КЛ РИЗ 02) и 1
Контролну листу- Отпад -Процена ризика( КЛ РИЗ 01).
У извештајној 2017. години утврђено је да је ниво усклађености поступања или пословања
надзираних субјеката са прописима, а који се мери контролним листама задовољавајући.
Највећа усклађеност надзираних субјеката је у области доставе података према Закону о
заштити животне средине, као и у области поступања произвођача неопасног и инертног отпада.
Највеће одступања од прописа су у области заштите ваздуха код постројења за
сагоревање, као и у области управљања отпадом код оператера који врше складиштење и третман
неопасног отпада.
Субјекти контроле код којих је било највеће одступање од захтева садржаним у
контролним листама биће предмет појачаног превентивног и редовног инспекцијског надзора у
следећој години, како би се извршила неопходна усклађивања са законском регулативом која
уређује област заштите животне средине.
Ради усклађивања пословања и поступања надзираних субјеката са законом и прописима
који се мере контролним листама инспектор је налагао мере надзираним субјектима на записник,
односно Решењем.
3. Корективно деловање инспекције
У поступку инспекцијског надзора инспектор је открио непоступање надзираних субјеката
у складу са прописаним обавезама и записнички наложио мере ( 6 из области управљања
отпадом и 4 из области заштите ваздуха), које су надзирани субјекти извршили у остављеном року
и о томе писано обавестили инспектора, а уз обавештење доставили доказе , након чега је
инспектор окончао управни поступак.
Ради испуњења прописаних обавеза од стране надзираних субјеката инспектор је донео
једно решење (у предмету пренетом из претходне године у области заштите ваздуха), по ком је
оператер поступио у остављеном року.
4. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У 2017. години инспекцијским надзором
обављали делатност као нерегистовани субјекти.

није утврђено да су надзирани субјекати

5. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2017. години извршено је укупно 74 инспекцијска надзора : 54 редовна, 9 ванредних и
11 контролних.
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Редовни инспекцијски надзори вршени су у вези: контроле доставе података надлежном
органу јединице локалне самоуправе за Локални регистар извора загађивања, према Закону о
заштити животне средине; контроле оператера који поседују дозволу за управљање неопасним и
инертним отпадом; поступања произвођача неопасног и инертног отпада; заштите ваздуха код
постројења за сагоревање и заштите ваздуха код стационарних постројења.
На захтев надзираног субјекта за утврђивање испуњености услова и захтева који су прописани
законском регулативом из области заштите животне средине, а за обављање енергетске делатности,
инспектор је извршио надзор над осам оператера који поседују бензинске станице на територији града
Лознице и сачинио осам записника и издао осам Извештаја о испуњености услова.
Инспекцији за заштиту животне средине је у извештајној години примила две представке.
У оба предмета инспектор је донео закључак о одбацивању због ненадлежности (представке
примљене пре примене новог Закона о општем управном поступку) .
6. Координација инспекцијског надзора
У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора Инспекција за заштиту
животне средине је у 2017. години имала континуирану сарадњу са републичким инспекторима
за заштиту животне средине.
Извршено је више усмених консултација. Размењиване су информације са републичким
инспекторима за заштиту животне средине.
Како би се постигла правилна и ефикасна примена Закона о инспекцијском надзору
остварена је сарадња са Комисијом за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности града Лознице са којом су размењиване информације о раду.
Инспектор за заштиту животне средине је Решењем бр. 06-38/15-26-9 од 19.11.2015.
године Скупштине града Лозница одређен за заменика члана Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Лознице.
Са циљем провере законитог поступања надзираног субјекта у области управљања
отпадом и заштите ваздуха организоване су заједничке контроле са саобраћајном инспекцијом,
комуналном инспекцијом и комуналном полицијом Градске управе града Лознице.
Како би се постигла ефикаснија сарадња и координација инспекцијских органа, бржа и
максимална међусобна информисаност, синхронизација акција и ефикасност у предузимању
мера неопходна је електронска повезаност са свим инспекцијама и другим службама и
институцијама што се очекује у наредном периоду кроз обједињени систем е-управе.
7. Ресурси
У оквиру инспекције за заштиту животне средине послове инспекцијског надзора обављао
је један инспектор за заштиту животне средине. За потребе рада инспектора обезбеђен је рачунар,
штампач, фотографски апарат и мобилни телефон. Ова инспекција не поседује аутомобил, а што
отежава рад ове инспекције. Поседовање истих би допринело квантитету и квалитету
инспекцијских надзора.
8. Придржавање рокова за поступање
Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера када
то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по животну средину,
инспектор је у најкраћем року поступао по пријему телефонских или електронских пријава,
излазио на терен и предузимао мере из своје надлежности .
Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским роковима, што ће се и у
будуће наставити.
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9. Законитост управних аката
Инспектор за заштиту животне средине, спроводећи одредбе закона из области заштите
животне средине, у току инспекцијског надзора о сваком извршеном прегледу и радњама
саставио је записник и један примерак доставио надзираном субјекту. Надзирани субјекти нису
имали примедбе ни на један записник састављен у 2017. години од стране ове инспекције.
О предузетим мерама из надлежности ове инспекције инспектор обавештава подносиоца
представке.
На решење и закључке инспекције за заштиту животне средине није изјављена ниједна
жалба другостепеном органу - надлежном Министарству за послове заштите животне средине.
10. Притужбе на рад инспекције
У 2017. години није поднета ниједна притужба на рад инспектора за заштиту животне
средине.
11. Обуке запослених
Инспектор за заштиту животне средине је 06.12.2017. године положио испит за инспектора
у Министарству за државну управу и локалну самоуправо, о чему је добио потврду , а што је
предвиђено одредбама Закона о инспекцијском надзору.
12. Информациони систем
Инспектор у раду примењује и одредбе Закона о општем управном поступку (Сл.гл.РС“,
бр.18/16) и прибавља податке од значаја за инспекцијски надзор о којима се води службена
евиденција (АПР решења, дозволе о управљању отпадом , податке са сајта Агенције за заштиту
животне средине и сл.).
За потребе инспекцијског надзора користе се подаци из евиденције базе података
формиране на основу контрола у претходном периоду.
За потребе праћења стања у одређеној области и потребе праћења рада, инспектор уредно води
интерну Евиденцију података о инспекцијском надзору у електронској форми, на прописаном обрасцу,
а што је предвиђено чланом 43.Закона о инспекцијском надзора.
Инспектор врши евиденцију предмета и кроз референтску свеску.
13. Извршни поступак
У 2017. години инспектор за заштиту животне средине није донео ни једано Решење о
дозволи извршења, пошто су све мере наложене на записник, односно Решење ове инспекције
извршене у остављеном року.
14. Прекршајни поступци
У ранијем периоду делотворност и успешност инспекцијског надзора мерила се висином
новчаних казни, по броју захтева поднетих за покретање прекршајног поступка и других казнених
пријава, по броју забрана рада, по броју донетих решења, а што се мења доношењем Закона о
инспекцијском надзору. По Закону о инспекцијском надзору сви напред наведени елементи су
показатељи делотворности инспекцијског надзора. Помоћу њих се може вредновати
делотворност инспекцијског надзора, према циљу инспекцијског надзора, постигнутим
резултатима у остварењу тог циља и оствареним степеном усаглашености надзираних субјеката
са законима и другим прописима.
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Како је ова инспекција, а у складу са Законом о инспекцијском надзору, посебан акценат
стављала на превентивне инспекцијске контроле и друге активности усмерене ка подстицању и
подржавању законитости и безбедности пословања надзираних субјеката , то у 2017. години није
било основа за подношење захтева за покретање прекршајних поступака и других казнених
пријава.
15.Стање у области извршавања поверених послова
У обављању инспекцијских послова поверених од стране Министарства заштите животне
средине инспектор има сталну комуникацију са републичким инспекторима за заштиту животне
средине. До данас није било примедби на рад инспектора за заштиту животне средине. Са
републичким инспекторима се врше заједничке контроле, размењују искуства и информације.
У 2017. години на решење и закључке ове инспекције није изјављена ниједна жалба
Министарству заштите животне средине.
Инспектор је у извештајној години остварио План инспекцијског надзора за 2017. годину
,на који је Сектор инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите
животне средине 06.01.2017. године дао позитивно мишљење бр.353-03-02636/2016-18.
У складу са одредбама члана 10. Закона о инспекцијском надзору, инспекција за заштиту
животне средине донела је предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину, на
који је Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Министарства заштите животне
средине дао позитивно мишљење ( Број: 353-03-836/2017-04 од 24.11.2017. године).
Напомене
На територији града Лознице и даље постоји низ еколошких проблема које је потребно
решавати:
Велики проблем представљају опасне материје у фирмама које су у стечају, или
реструктурирању и немају финансијских средстава да их збрину ( цијанидне соли из „ФАК“-а и
преостале опасне материје на локацији бивше фабрике „Вискоза“).Неопходно је да се предузму
све мере да се ове опасне материје трајно збрину како би се избегле негативне последице по
живот и здравље људи, и животну средину.
Депонија комуналног отпада не задовољава минималне критеријуме за даље коришћење
и неопходно је извршити њену санацију, затварање и рекултивацију. Предуслов за поменуте
активности је решавање питања изградње нове регионалне депоније .
И даље остаје проблем аерозагађивања од депоније пиљевине фабрике „Целулозе“,
приликом самопаљења у летњим месецима.
Потребно је извршити санацију и рекултивацију депоније шљаке и пепела у близини
индустријске зоне.
У 2017. години завршени су радови прве фазе на санацији депоније у Зајачи..
Проблем аеро загађења, од издувних гасова моторних возила, и буке у ужем градском
језгру , може бити знатно ублажен или потпуно решен, реализацијом решења датих у Стратегији
развоја саобраћаја на територији града Лознице.
Потребно је донети акт о акустичном зонирању града Лознице, у смислу члана 17. Закона
о заштити од буке у животној средини („Сл. гл.РС“ 36/09 и 88/10).
Наставити топлификацију ужег градског језгра као и гасификацију на ширем подручју
града.

 Комисија за координацију инспекцијског надзора града Лознице је на својој
седници одржаној 19.12.2017. године дала позитивно мишљење на Годишњи план
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инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове из изворне надлежностисаобраћајна и комунална инспекција за 2018. годину. Сви напред наведени
документи су објављени на сајту града Лознице и доступни на увид свим
заинтересованим.
Б) Одсек за послове комуналне полиције
Одсек Комуналне полиције је у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године вршиo
контролу комуналног реда на територији Града Лознице као и селима која припадају граду.
На основу овлашћења која је град дао, Одлукама Скупштине града као у на основу Закона о
комуналној полицији, Комунална полиција Града Лознице је у поменутом периоду вршила
контролу и надзор: одржавања, уређења и чистоће јавних и зелених површина, одржавање
улица, тргова, одвођење и пречишћавање отпадних вода као и одржавање и експлоатација
градске канализације, одржавање комуналних објеката, паркирање на јавним
паркиралиштима, одржавање споменика, раднo време угоститељских објеката и рад и
организација ауто-такси превоза.
У вршењу надзора Комунални полицајац је овлашћен да: нареди уклањање ствари и
других предмета са јавних површина, ако су они ту остављени противно прописима; нареди
извршавање утврђених 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 и сл.); врши надзор и предузима и друге мере
утврђене прописима Скупштине Града (придржавање радног времена у угоститељским,
занатским и трговинским објектима) и у другим областима које су регулисане прописима. У
случају не извршења наређења Одсек Комуналне полиције против починиоца прекршаја, до
01.03.2017. године је подносио захтев за покретање прекршајног поступка Суду за прекршаје
у Лозници, на основу којег Суд врши кажњавање и одређује висину казне за починиоца
прекршаја, а након тог датума попуњавао прекршајни налог који је имао фиксни износ казне.
Надзор и контролу горе наведених послова Одсек Комуналне полиције врши у складу
са Законом о Комуналној полицији и градским Одлукама донетим од стране Скупштине града:
1. Одлука о Комуналној полицији
2. Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних
објеката («Сл.лист града Лозница», број 6/2009, 9/2009, 2/2011, 4/2013, 9/2013,
11/2013, 2/2014, 1/2015, 1/2016 и 2/2017)
3. Одлуке о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града
Лознице («Сл.лист града Лозница», број 13/2011, 16/2012, 2/2014 и 2/2017) и као
саставни део одлуке Програм о постављању привремених објеката
4. Одлуке о јавним паркиралиштима («Сл.лист града Лозница», број 6/09,3/11, 4/13,
1/2015 и 2/2017)
5. Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини («Сл.лист града
Лозница», број 4/2013, 2/2014, 5/2017 и 2/2017)
6. Одлуке о локалним и комуналним таксама на територији града Лозница («Сл.лист
града Лозница», број 22/2012
7. 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)
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8. Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града
Лознице («Сл.лист града Лозница», број 12/2015)
Послове Комуналне полиције у већем делу поменутог периода обављало је 9 (девет)
комуналних полицајаца, због једног породиљског боловања.
У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године Одсек Комуналне полиције је обављао
контролу и надзор самостално и у сарадњи са Одсеком за инспекцијске послове, ПС Лозница,
Саобраћајном полицијом. Патроле су велики број пута излазиле по захтеву Комуналне
инспекције и заједнички учествовали у решавању уочених проблема. Са Саобраћајном
полицијом патроле су у више наврата излазиле у контролу ауто – такси превоза. ПС Лозница
је пружала помоћ приликом легитимисања лица која немају, или не желе да дају на увид
лична документа и приликом контроле радног времена угоститељских објеката.
Одсек Комуналне полиције је свакодневно излазио на терен и у поменутом периоду је
имао 1510 интервенција на терену. Од укупног броја интервенција, 41 је било излазака по
захтеву странке, а 1469 интервенција је по службеној дужности (уочена возила на зеленој
површини, недостатак поклопца, такси превоз без потребне документације, продаја са јавних
површина без потребне документације и сл.).
У поменутом периоду Одсек Комуналне полиције је већину прекршаја решавало
писменим и усменим упозорењем, захтевом за покретање прекршајног поступка и
изрицањем прекршајног налога. Изречено је 480 упозорења, која су лица у прекршају
испоштовали и исправила уочену не правилност. До 01.03.2017. године, до када је Комунална
полиција Законом о прекршајима имала право Суду за Прекршаје у Лозници да подноси
захтев за покретање прекршајног поступка, поднела 290 захтева на основу уочених прекршаја
или зато што нису испоштовали упозорења за начињени прекршај. На основу захтева за
покретање прекршајног поступка Суд за Прекршаје у Лозници лицима уоченим у прекршају
одређују висину казне на основу Одлука града и Закона, а предвиђена казна у зависности од
прекршаја из надлежности Комуналне полиције је од 5.000 до 100.000 динара, тако да се
очекује да ће у корист Комуналне полиције бити пресуђено од 1.500.000 до 5.000.000 динара.
Од 01.03.2017. године због измена у Закону за прекршаје, Комуналне полиција је за уочене
прекршаје морала подносити прекршајне налоге и поднето је 327 налога. Казна у зависности
од прекршаја износи 8.000 или 10.000, ако уплати у року од осам дана лице у прекршају плаћа
пола износа, а ако не плати у датом року, онда иде на принудну наплату у пуном износу.
Поред наведених поднетих захтева за покретање прекршајних поступака и прекршајних
налога, за још 205 предмета нису писани прекршајни налози из разлога што је МУП променио
систем давања података другим службама и из техничких разлога није у могућности да Одсеку
Комуналне полиције достави податке о починиоцима прекршаја. Када у МУП-у буду решени
поменути технички проблеми Комунална полиција ће поднети поднети преосталих 205
прекршајних налога.
У 2017. години Одсек Комуналне полиције је радио у прва три месеца попис бесправно
подигнутих објеката и све манифестације које су се дешавале у Граду: „Ђачки - Вуков сабор“,
„1.мај“, „Дан града“, и „Дани отвореног срца“, оба вашара у Клупцима.
У извештају се даје и упоредни приказ надзора вршеног од стране Комуналне Полиције из
домена њене надлежности за период од 2014. године до јула 2017. године.
2014.

2015.

2016.

2017.
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Број интервенција по службеној дужности

1255

1633
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Број поднетих пријава органу за прекршаје

275

775
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0

0

0

290+205
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285

590

480

9

8

9

9

Укупан број интервенција на терену
Број интервенција по пријави грађана

Број писаних прекршајних налога
Број изречених упозорења
Број извршилаца

У нашем Граду постоји низ комуналних проблема који се преносе и понављају из
године у годину од којих се издвајају следећи:
– Због великог броја возила која нису регистрована на територији државе Србије, тако
да је неопходно да се избрши набавка паук возила или прикључење европској
организацији која се бави кажњавањем починиоца прекршаја у држави где су возила
регистрована;
– Измена појединих Одлука Скупштине града да би се постигао бољи и квалитетнији
рад Одсека
– паркирање моторних возила на јавним површинама (мањак паркинг места и увођење
свих паркинга у наплату, који до сад нису били);
– дуготрајна и сложена процедура прибављања података о власницима возила;
– продаја робе ван пијачног простора (продаја поред реке Штире);
– Посебан проблем је који се јавља током летње сезоне је са зараслим плацевима, из
разлога што велики број власника запуштених плацева не живи на териториј града, а
често ни на територији државе, па и ако Комунална полиција подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка не долази до решавања проблема.

В) Канцеларија за ванредне ситуације и планирање одбране
У координацији са органима Министарства одбране који су надлежни за израду Плана
одбране Републике Србије, обављају се послови припреме и планирања одбране органа
града Лознице који садрже: План мера приправности, План задатака и мера за мобилизацију,
План функционисања цивилне заштиите, осматрања, обавештавања, телекомуникационогинформатичког обезбеђења и заштите (криптозаштите) информација, План организације и
функционисања, План измештања на ратне локације и План мера и безбедности заштите, при
томе користећи Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр.116/07, 28/09, 88/09, 104/09 и
100/2011), прописе који су донети на основу њега и Упуство о методологији за израду планова
одбране.
Координацијом са органима Министарства унутрашњих послова који су надлежни за
израду Националног плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, обављају се
послови на спровођењу превентивних мера заштите и спасавања у внредним ситуацијама,
изради Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, при
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томе користећи Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/11 и
93/12), прописе који су донети на основу њега и Упуство о методологији за израду процене
угрожености од елементарних непогода и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.: 18/17-3).
У координацији са органима Министарства унутрашњих послова који су надлежни за
превентивну заштиту од пожара, обављају се послови превентивне заштите од пожара,
организује обука и провера знања запослених из области заштите од пожара, при томе
користећи Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09 и 20/15) и прописе
који су донети на основу њега.
ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ И ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ
У складу са Законом о одбрани и усаглашености предлога Плана одбране града Лознице
са изменама Планом одбране РС и динамичким планом израде Плана одбране, а на захтев
надлежне службе Министарства одбране израђена је корекција и допуна следећих
докумената:
1. План мера приправности:
– Подсетник за извршилаца мера приправности,
– Подсетник за руководиоца тима за пријем и преношење наређења опредузимању
мера приправности,
– Шема преношења мера приправности,
– Евиденција дежурства,
– Књига евиденције примљених телеграма и других докумената,
– Књига запажања дежурног
– Телефонски именик,
– Организација, начин и приоритети позивања и прихвата људства и пријема из
пописа,
– Разрада мера приправности.
–
2. План задатака и мера мобилизације:
– Мобилизацијса процена,
– Одлука о извршавању мобилизације у ванредном стању и рату,
3. План функционисања цивилне заштите, осматрања обавештавања и узбуњивања:
– Телефонски именик субјеката система осматрањ, раног упозоравања,
обавештавања и узбуњивања града Лознице.
4. План задатака и мера ТКИ обезбеђења и заштите (крипто заштите):
– Преглед бројева за идентификацију.
5. План организације и функционисања:
– Шема ратне организације града Лознице са бројним саставом људства (у складу са
унутрашњом реорганизацијом Градске управе и реорганизацијом јавних предузећа
чији је оснивач Град),
– Одлука о ратној организацији и систематизиацији органа града Лознице,
– Одлука о ратној организацији и функционисању јавних предузећа и установа чији је
оснивач град Лозницау ванредном стању и у рату,
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– Преглед задатака јавним предузећима и установама чији је оснивач град Лозница
(на основу реорганизације јавних предузећа)Закључак о пупуни стварима из пописа
по основу материјалне обавезе.
6. План измештања на резервну ратну локацију (РРЛ):
– План попуне земљиштем и објектима инфраструктуре,
– Подсетник за рад руководиоца Плана одбране при измештању на ратне
локацујеПреглед размештаја на ратним локацијама,
– Логистичко обезбеђење на ратним локацијама.
7. План мера безбедности и заштите:
– Изјава о чувању тајности степенованих докумената,
– Одлука о одређивању безбедносних зона физичко-техничке заштите планских
докумената.
У складу са Законом о одбрани, а на захтев надлежне службе Министарства одбране израђени
су следећих докумени:
1. План попуне обвезницима радне обавезе (за запослене у Градској управи Лозница);
2. Предлог Плана попуне стварима из пописа из сопстваних капацитета;
3. Предлог за измештање телефонских и других телекомуникационих прикључака са основне на
резервну ратну локацију;
4. Образац - Списак одговорних лица, са траженим подацима – Град Лозница-Градска управа
5. Извештај о стању припрема за одбрану у 2017. години.

У току 2017. године одржана је 8 радна састанка са представницима надлежне службе
Министарства одбране-Центар Министарства Одбране Лозница, 3 радна састанка са представницима
Регионалног Центра МО Ваљево, на којима је извршена примопредаја докумената и о истом сачињени
записници на спровођењу припрема за одбрану и пружању стручне помоћи на изради докумената
Плана одбране града Лознице и 2 стручне обуке за израду планских докумената у складу са законским
прописима.
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Пословником о раду Градског штаба за ванредне ситуације уређен је начин рада Градског
штаба.

Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, је своје послове, задатке и друге
активности извршавао на основу годишњег Плана рада Градског штаба за 2017. годину, а у складу са
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/11, 93/12) и Уредбом о

саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације(„Службени гласник РС“, бр98/10).
Вршени су административни и технички послови у вези са сазивањем и одржавањем
седница Градског штаба за ванредне ситуације. У протеклој календарској години одржанао је
3 редовне седниц, 1 ванредна седница Градског штаба за ванредне ситуације и 1 свечана
седница поводом обележавања 1.матра „Светски дан цивилне заштите“. Током протекле
године реализовани су предвиђени задаци и активности Планом рада штаба за 2017. годину.
У извршавању послова и задатака из своје надлежности, Градски штаб је доносио
закључке (33) и препоруке (1).
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На основу Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/11,
93/12), а на захтев надлежне службе Министарства унутрашњих послова донети су следећи
документи:

1. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2016. годину;
2. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације гада Лознице за 2017. годину;
3. Оперативни план одбране од поплава вода II реда на територији града Лознице за 2017. годину
и Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава водотокова II реда на
територији града Лознице;
на основу Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10 и 93/12), а на захтев надлежне

службе Министарства попљопривреде ,шумарства и водопривреде;
4. Израда докумената Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа
у складу са Упуством о методологији за израду процене угрожености од елементарних
непогода и др. несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр.: 18/17-3).:
I ОПШТИ ДЕО
1. Положај и карактеристика територије града Лознице:
1.1. Географски положај,
1.2. Хидрографске карактеристике,
1.3. Метеоролошко-климатске карактеристике,
1.4. Демографске карактеристике,
1.5. Пољопривреда,
1.6. Материјална и културна добра и заштићена природна добра.
2. Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критична инфраструктура),
2.1. Електроенергетска инфраструктура,
2.2. Телекомуникациона инфраструктура,
2.3. Саобраћајна инфраструктура,
2.4. Здравствена и социјална заштита,
2.5. Водопривредна инфраструктура,
2.6. Снабдевање становништва храном,
2.7. Финансије,
2.8. Производња и складиштење опасних материја,
2.9. Органи државне управе и хитне службе,
2.10. Национални споменици и вредности,
2.11. Наука и образовање.
II ПОСЕБНИ ДЕО
1. Идентификацијаопасности од елементарних непогода и других несрећа:
1.1. Земљотреси
1.2. Одрони, клизишта и ерозије,
1.3. Поплаве,
1.4. Екстремне временске појаве,
1.5. Епидемије и пандемије,
1.6. Недостатак воде за пиће,
1.7. Биљне болести,
1.8. Болести животиња,
1.9. Пожари и експлозије, пожари на отвореном,
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1.10. Техничко технолошке несреће,
1.11. Нуклеарни и радиолошки акциденти,
1.12. Опасност од терористичког напада.
2. Израда сценарија (за сваку опасност посебно од подтачке 1.1 до 1.12.),
2.1. Штићене вердности (табела),
2.2. Процена вероватноће и табела за исказивање вероватноће,
2.3. Процена последица, табела за исказивање последица по живот и здравље људи,
табела за исказивање последица по економију/екологију, табела за исказивање
последица по друштвену стабилност, укупна материјална штета на критичној
инфраструктури, табела-укупна материјална штета на установама/ грађевинама јавног
друштвеног значаја,
2.4. Ниво ризика и табела нивоа и прихватљивост ризика,
2.5. Табела - Нивои и прихватљивост ризика.
3. Израда матрица за сваку опасност посебно (тачка 1. од подтачке 1.1 до 1.12.), :
3.1. Мартица 1. Ризик по живот и здравље људи,
3.2. Матрица 2. Ризик по економију/екологију,
3.3. Матрица 3а. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури,
3.4. Матрица 3б. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја,
3.5. Матрица 3. Збирна матрица 3а и 3б-ризик по друштвену стабилност,
3.6. Матрица 4. Укупан ризик,
3.7. Израда карата ризика за сваку опасност посебно (тачка 1. од подтачке 1.1 до 1.12.).
3.8. Закључак.
5. Захтеви (22) упућени надлежним службама и министарствима за доставу података
потребних за израду Процене угрожености од елементарних непогода и др. несрећа у
складу са Упуство о методологији за израду процене угрожености од елементарних
непогода и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“, бр.: 18/17-3);
4. План финансирања активности и задатака у ванредним ситуацијама из буџета Града за 2017.
годину (1);
5. Одлуке о изменама и допунама одлуке о формирању градског штаба за ванредне ситуације за
територију града Лознице (1);
6. Одлука о измени и допуни одлуке о оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и
спасавање (1);
7. Решење о именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне
ситуације за територију град Лознице (1);
8. Решење о именовању и разрешењу чланова Градског штаба за ванредне ситуације (1);
9. Квартални (4) извештај о предузетим активностима на превентивним мерама заштите

од поплава на територији града Лознице и упућивање истих Одељењу за ванредне
ситуације у Шапцу;
10. Квартални (4) извештај о предузетим активностима на оспособљавању система
узбуњивања и упућивање истих Одељењу за ванредне ситуације у Шапцу;
11. Извештај (30) о предузетим активностима Градског штаба за ванредне ситуације на
основу упозорења Сектора за ванредне ситуације и РХМЗ и реализацији закључака
Републичког и Окружног штаба за ванредне ситуације;
12. Извештај (1) о припремљености Служби за зимско одржавање путева на територији
граде Лознице, зимски период 2016/17 године и упућивање истог Одељењу за
ванредне ситуације у Шапцу;
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13. Извештај (6) о снабдевању водом становништва у условима високих температура и

дуготрајних суша, на територији града Лознице и упућивање истог Одељењу за
ванредне ситуације у Шапцу;
14. Извештај (3) о стању, организованости и спровођењу превентивних и оперативних
мера заштите од пожара и упућивање истог Одељењу за ванредне ситуације у Шапцу;
15. Извештај (4) о предузетим активностима на ревитализацији постојећих и доградњи
недостајућих алармних станица Система осматрања, обавештавања и узбуњивања;
16. Решење о формирању Ситуационог центра при Градском Штабу за ванредне ситуације

(организовано дежурство 24 часа од запослених);

17. Стручно усавршавање чланова Градског штаба у Националном тренинг центру и СКОГ
Београд ( одлазак на 5 семинара)
18. Упућивање мишљена и предлога на измене и даопуне нацрта Закона о ванредним
ситуацијама, а на захтев Сектора за ванредне ситуације-МУП-а;
19. Положен стручни испит за лиценцу (2), из области Процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
20. Дневни извештаји (260) о хидрометеоролошком стању на територији града Лознице.
21. Дневни извештаји о раду (230).
ПОСЛОВИ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
У складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09) и других

прописа, а у циљу унапређења заштите од пожара, спречавања и отклањања опасности од
пожара у објектима органа Града Лознице вршени су следећи послови:
1. Сровођење превентивних мере заштите од пожара у складу са Планом активности на заштити
од пожара за 2017. годину:
- Извештај (4), о обилазаску и контроли спровођења превентивних мера заштите од пожара
у канцеларијских простораијама у објектима Градске управе,
- Извештај (2) записник (2), о извршеној контроли исправности и сервисирања ПП апарата и
достављен надлежној слижби МУП-а;
- Извештај (2) и записник (2), о извршеној контроли исправности и сервисирања хидраната
и достављен надлежној слижби МУП-а;
- Извештај (2) и записник (2), о извршеном прегледу исправности стабилности система за
дедтекцију пожара ПП-централа у простору „Омладински центар Лозница“, у ул.
Гимназијска бр. 5, и достављен надлежној слижби МУП-а;
- Предлог (2) мера а унапређењу спровођења заштите од пожара у објектима Градске
управе града Лознице;
- Предлог (1) мера за спровође заштите од пожара средстав и опреме информационе
технологије у Градској управи града Лознице;
- Наредба (1) о спровођењу превентивних мера заштите од пожара у објектима органа
управе
2. Одлука о формирању службе за заштиту од пожара од запослених у Градској управи града
Лознице (који имају положени стручни испит из области заштите од пожара), а на основу
Решења о категоризацији објекта Градске управе града Лознице, надлежне службе МУП-а (1).
3. План набавке средстава за заштиту од пожара из буџета Града за 2018. годину (1).
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Одлукама о Градској управи града Лознице донетим на седници Скупштине града
12.11.2008. године и 07.09.2016. 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 01.01.2016. године до 31.12.2016. године у ком је након
избора, на седници Скупштине одржаној 23. маја 2016. године конституисан нов сазив
Скупштине града, Одсек за скупштинске послове је извршавао послове на припреми и
одржавању седница Скупштине града.
У протеклој календарској години одржано је 8 седницa Скупштине града. На
поменутим седницама разматрано је 153 тачака дневног реда, поводом којих је донето 175
одлука, 124 решења, 2 закључка, 1 план.
Наведени акти објављени су у „Службеном листу града Лознице'', којих je за протекли
период издато 26.
У току 2016. године постављена су 2 одборничка, питања која су се односила на
различите области рада Центра за културу ,,Вук Караџић“ Лозница.
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
6 седница на којим је разматрано 37 тачакa дневног реда поводом којих су утврђени
одговарајући предлози решења и донете одлуке.
Одсек је учествовао у припреми већег броја аката које су донели органи града Лознице.
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
Одсек за послове Градског већа у извештајном периоду, примио је укупно 650
поднесака упућених Градском већу. Сви поднесци су благовремено 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.
У току 2016. године Одсек је припремио 28 редовних седница Градског већа са укупно
354 тачака дневног реда.
У истом периоду примљено је, стручно обрађено и донето 31 решење по жалбама на
првостепена решења Градске управе, од којих је против једног покренут управни спор.
Са укупно 354 акта у облику предлога одлука за Скупштину града, односно решења и
закључака и сл. обрађених након седнице Већа и благовремено прослеђених, Одсек је и
поред изузетних тешкоћа због недовољног броја извршилаца под дупло већим радним
оптерећењем од нормалног, пружио пун допринос у раду Градског већа и извршио све радне
задатке.
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КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Рад кабинета градоначелника је у 2016. години био веома динамичан. Свакодневни
рад се одвијао у организовању радних састанака градоначелника, заменика градоначелника,
помоћника и осталих представника локалне самоуправе са представницима градских и
републичких институцијa.
Припремане су информације, стручне анализе, извештаји, вођене белешке, праћена
реализација закључака са састанака и седница Градског већа.
Настављени су редовни контакти са представницима централних власти, Сталном
конференцијом градова и општина, НАЛЕД-ом, домаћим и страним делегацијама и
појединцима који су изразили жељу и намеру да остваре сарадњу са Лозницом. Настављена
је интензивна и успешна сарадња са околним општинама – Мали Зворник, Крупањ, Осечина,
Љубовија, Богатић, сарадња са Регионалном развојном агенцијом Подриња, Подгорине и
Рађевине и Мачванским управним округом.
Припремане су информације и организовани састанци руководства града са
представницима научних и образовних институција. Тако је у јануару организован састанак на
Географском институту “Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности, као и додела
награда Вукове задужбине.
Кабинет градоначелника је организовао више сусрета и посета чланова Владе
Републике Србије, посете министара, помоћника министара и државних секретара. Град
Лозницу су у протеклом периоду посетили: министар за рад, запошљавање, социјална и
борачка питања Александар Вулин, који је овом приликом обишао Дом за децу и омладину
„Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи, потпредседница владе и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић која је отворила реконструисани мост у
Драгинцу. Министар културе и информисања Владан Вукосављевић и министар просвете,
науке и технолошког развоја Младен Шарчевић су присуствовали овогодишњем 73. Вуковом
сабору. У априлу су почели радови на санацији депоније јаловине у Зајачи, том приликом су
град посетили помоћник министра Слободан Ердељан и државна секретарка Министарства
пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић. Заједно са Регионалном
развојном агенцијом Подриње Подгорина и Рађевина били смо суорганизатори конференције
„Сарадња на реци Дрини сарадња у Европи“ у Бањи Ковиљачи где су поред гостију из преко
40 градова и општина Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, били присутни и представници
Владе РС министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, Франц Богович посланик
у Европском парламенту, државни секретар у Министраству омладине и спорта Предраг
Перуничић и многи други. Крајем јуна смо организовали састанак у Градској управи поводом
посете помоћника министра Дражена Маравића Министарства за државну у праву и локалну
самоуправу, где је град Лозница представљен као пример добре праксе. Град Лозницу је
посетио и министар здравља Златибор Лончар у мају месецу и том приликом отворио
реконструисано дечије одељење у Специјалној болници за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи
и у септембру месецу када је отворио Ургентни центар у Општој болници Лозница.
Лозницу је током 2016. године посетио амбасадор Туниса Мохамед Бугамра и
амбасадор Републике Аустрије Јоханес Ајгнер, затим делегација општине Птуј, Аника Леваи,
амбасадорка добре воље, супруга Мађарског премијера Виктора Орбана, Руска делегација
представника више трговинских комора, а у марту смо били домаћини делегацији општине
Малтепе која је била у тродневној посети нашем граду, током чије посете је потписан протокол
о сарадњи.
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Делегација града Лознице је посетила побратимски град Плоцк у Пољској и узела
учешће на Евро пикнику, традиционалној манифестацији овог града.
Током 2016. године Кабинет градоначелника је активно учествовао у организацији
редовних годишњих манифестација као што су Вуков сабор, Дан Града, Верини и Мићини
дани, Обележавање годишњице Церске и Гучевске битке, помен жртвама у Драгинцу, Додела
награда најбољим ђацима, Избор најбољег спортисте у 2016. години, Доделе пакетића за децу
која потичу из социјално угрожених породица, и многе друге активности.
Месец август је обележила здружена антитерористичка вежба полиција Србије и
Републике Српске „Дрина 2016“, којој су присуствовали председници Србије и Републике
Српске Томислав Николић и Милорад Додик и многе друге високе званице. Град Лозница је
био суорганизатор ове вежбе и активно узео учешће у организацији догађаја.
Град Лозница је ове године био домаћин и манифестације Пут ка врху и доделе награда
Капетан Миша Анастасијевић.
Кабинет је организовао пријеме за: Александру Црвендакић, кошаркашицу Србије, која
је освојила бронзану медаљу на Олимпијским играма у Бразилу 2016. године, представнике
Спортског савеза Србије као и друге успешне спортисте из нашег града, затим Милоја
Ђукановића ученика гимназије Вук Караџић, који је освојио бронзану медаљу на
Међународној олипијади из физике, као и студенте српског језика из страних земаља, ђаке,
наставнике и представнике италијанског града Казалмађоре, младе из Словачке, кориснике
субвенција у пољопривреди из нашег града и друге.
Током протеклих месеци град су посећивали и многи представници домаћих и страних
фирми, организовани су састанци са члановима Привредног савета.
Посебан акценат у раду кабинета стављен је на свакодневни пријем грађана који су се
обраћали градоначелнику, затим на састанке и обиласке локалних привредника, као и на
сарадњу са саветима месних заједница која је укључивала и посете месним заједницама.
ГРУПА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Одсек за информационе технологије је од почетка године активно учествовао у планирању,
увођењу и коришћењу савремених информационих технологија као и стручно консултантских
услуга код избора хардвера, софтвера и апликативних решења за потребе Градске управе
пратила је савремена технолошка достигнућа у области комуникација, увођења електронског
пословања у управи ради унапређења ефикасности рада администрације, као и других
послова у управи у складу са прописима.
Активности које су предузимане у извештајном периоду:
 поправке, одржавање, инсталирање рачунара и рачунарске опреме, сервера,
апликативних софтвера,
 свакодневно ажурирање садржаја на званичној интернет презентацији града (веб
сајт).
 техничка подршка запосленима у Градској управи али и појединим јавним
предузећима и установама,
 обрада и достава података Управи за трезор – Министарство финансија и привреде
Републике Србије везано за Регистар запослених,
 администрирање и достава података у Централни регистар матичних књига као и
администрација и подршка локалне апликације за вођење матичних књига и пријемне
канцеларије,
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 администрирање, обрада и слање података за електронску евиденцију пролазака
запослених,
 маркетиншка подршка Градској управи у припрема промотивног и маркетиншког
материјала ,
 развој маркетинга и корпоративног идентитета на услузи свим јавним предузећима,
 Одржавање сајта Регионалне Развојне агенције и Дома здравља „др Миленко Марин“
Лозница,
 администрирање Локал инфо сервиса,
 инсталација и подешавање сертификата за електронско потписивање докумената
 усавршавање и праћење HTML, CSS, PHP у складу са иновативностима из наведених
области,
 планирање, развој и одржавање информатичких сервиса локалне самоуправе који
обухвата WWW, интернет домена, ftp и mail сервера,
 учествовање у развоју електронске управе,
 вођење документације о инсталираној опреми, софтверу и обављеним радовима,
 администрирање Електронског регистра административних поступака као и креирање
и ажурирање услуга Градске управе Лозница на порталу е-Управа,
 рад на програму за вођење основних средстава за целокупну Градску управу,
 учествовање на разним семинарима у вези унапређења ефиаксности рада постојеће
администрације и унапређење е-управе,
 учествовање као радна и техничка група за прошле републичке и локалне изборе као
и подршка Републиком заводу за статистику,
 ажурирање бирачког списка,
 администрирање „Општинског информационог система“ – ОпИС:
 свакодневна администрација (отварање матичних књига, брисање основних и
накнадних уписа, додељивање права приступа матичарима, контрола уписа и др.),
 достава свих података (матичне књиге рођених, венчаних и умрлих) Министарству
за државну управу и локалну самоуправу – у јулу и новембру,
 дневни експорт и подизање промена у матичним књигама у Централни систем,
 стварање техничких услова и обука матичара за рад у Централном систему матичних
књига у пројекту „Бебо добродошла на свет“ – у току јула и августа,
 израда бројних извештаја о уносу у локалну апликацију – дневни, месечни,
годишњи,
 унос матичних књига у локалну апликацију ОпИС (август, септембар, децембар).
 попуна бројних упитника Министарства државне управе и локалне самоуправе која
се тичу техничких услова ГУ,
 свакодневно ажурирање веб сајта града Лозница,
 преглед пристигле поште преко сајта града и прослеђивање надлежнима,
 ажурирање информатора о раду (прикупљање материјала, израда организационе
шеме, ажурирање и објављивање на сајту града),
 администрација Регистара запослених – Управа за трезор (припрема података,
подизање и овера истих на порталу),
 администрација програма СОЛУТИС (ажурирање програма, сређивање карнета),
Од почетка 2016. године у Локал-инфо сервис (ЛИС) је стигло укупно 270 захтева, од стране
грађана који су се односили на различита питања и проблеме, а везано за рад јавног сектора
града Лозница (јавних предузећа и Градске управе).
Страна 169 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

У сисатем Локал-инфо сервиса је умрежено седам јавних предузећа и то: ЈКП „Топлана“, КЈП
„Наш дом“, Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче, ЈП. „Водовод и канализација“,
ЈП „Град“, ЈКП „Паркинг сервис“, Јавно стамбено предузеће „Лозница“, и органи Градске
управе.
Наведени захтеви су решавани у постављеним роковима.
Локал-инфо сервис функционише на начин да се сви захтеви грађана одмах упућују
надлежном органу, односно јавном предузећу на које се захтев односи, уз обавезу јавног
предузећа да одмах а најкасније у року од 48 сати од подношења захтева одговоре
подносиоцу захтева, односно реше питања на које је захтевом указано.
ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
У Одсеку за заједничке послове обављају се послови неопходни за нормално функционисање
свих одељења у оквиру Градске управе.
ПОСЛОВИ ЗА ПРИПРЕМУ И ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ
У координацији са органима Министарства одбране који су надлежни за израду Плана
одбране Републике Србије, обављају се послови припреме и планирања одбране органа
града Лознице који садрже: План мера приправности, План задатака и мера за мобилизацију,
План функционисања цивилне заштиите, осматрања, обавештавања, телекомуникационог информатичког обезбеђења и заштите (криптозаштите) информација, План организације и
функционисања, План измештања на ратне локације и План мера и безбедности заштите, при
томе користећи Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр.116/07, 28/09, 88/09, 100/2011),
прописе који су донети на основу њега и Упуство о методологији за израду планова одбране.
Координацијом са органима Министарства унутрашњих послова који су надлежни за израду
Националног плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, обављају се послови на
спровођењу превентивних мера заштите и спасавања у внредним ситуацијама, изради
Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, при томе
користећи Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/11, 93/12),
прописе који су донети на основу њега и Упуство о методологији за израду процене
угрожености од елементарних непогода и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.
У координацији са органима Министарства унутрашњих послова који су надлежни за
превентивну заштиту од пожара, обављају се послови превентивне заштите од пожара,
организује обука и провера знања запослених из области заштите од пожара, при томе
користећи Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09) и прописе који су
донети на основу њега.
ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ И ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ
У складу са Законом о одбрани и усаглашености предлога Плана одбране града Лознице са
изменама Планом одбране РС и динамичким планом израде Плана одбране, а на захтев
надлежне службе Министарства одбране израђена је корекција и допуна следећих
докумената:
1. План мера приправности
2. План задатака и мера мобилизације;
3. План функционисања цивилне заштите, осматрања обавештавања и узбуњивања;
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4. План организације и функционисања;
5. План измештања на ратне локације;
6. План мера безбедности и заштите:
- Одлука о општим мерама безбедности и начину организације и спровођења мера
безбедности и заштгите докумената Плана одбране града Лознице,
- Одлука о посебним мерама безбедности и начину организације и спровођења мера
безбедности и заштите докумената Плана одбране града Лознице
У складу са Законом о одбрани, а на захтев надлежне службе Министарства одбране израђени
су следећих документи:
1. Предлог План попуне обвезницима радне обавезе (за запослене у Градској управи
Лозница);
2. Предлог Плана попуне стварима из пописа из сопстваних капацитета;
3. Списк дужности са потребним лицима за распоређење по основу радне обавезе за
Град Лозница-Градска управа града Лознице;
4. Предлог за измештање телефонских и других телекомуникационих прикључака са
основне на резервну ратну локацију;
5. Образац - Списак одговорних лица, са траженим подацима – Град Лозница-Градска
управа
6. Одлука о ратној организацији и функционисању органа града Лознице у ванредном и
ратном стању
7. Извештај о стању припрема за одбрану у 2016. години.
У току 2016. године одржана су 3 радна састанка са представницима надлежне службе
Министарства одбране и руководством Града Лознице, на којима је извршена примопредаја
докумената и о истом сачињени записници и 10 радних састанака на спровођењу припрема
за одбрану и пружању стручне помоћи на изради докумената Плана одбране града Лознице.
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Пословником о раду Градског штаба за ванредне ситуације уређен је начин рада Градског
штаба.
Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, је своје послове, задатке и друге
активности извршавао на основу годишњег Плана рада Градског штаба за 2016. годину, а у
складу са Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/11, 93/12)
и Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације(„Службени гласник РС“,
бр98/10).
Вршени су административни и технички послови у вези са сазивањем и одржавањем седница
Градског штаба за ванредне ситуације. У протеклој календарској години одржанао је 3
редовне седнице и 1 ванредне седнице Градског штаба за ванредне ситуације и реализовани
су предвиђени задаци и активности Планом рада штаба за 2016. годину.
У извршавању послова и задатака из своје надлежности, Градски штаб је доносио закључке
(26) и препоруке (5).
На основу Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/11, 93/12),
а на захтев надлежне службе Министарства унутрашњих послова израђени су следећи
документи:
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1. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2015. годину;
2. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације гада Лознице за 2017.
годину;
3. Извршена је корекција и допуна Процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа града Лознице;
4. Оперативни план одбране од поплава вода II реда на територији града Лознице за
2016. годину и Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од
поплававодотокова II реда на територији града Лознице; на основу Закона о водама
(„Службени гласник РС“, бр.30/10 и 93/12), а на захтев надлежне службе Министарства
попљопривреде и заштите животне средине.
5. План комуницирања учесника у одбрани од поплава;
6. Упуство за спровођење превентивних и оперативних мера одбране од поплава;
7. Одлука о проглашењу ерозивних подручја на територији града Лознице за 2016.
годину;
8. План финансирања активности и задатака у ванредним ситуацијама из буџета Града за
2016. годину;
9. Решење о именовању и разрешењу чланова Градског штаба за ванредне ситуације;
10. Решења о формирању радних група за обилазак шумских противпожарних путева на
територији града Лознице;
11. Акциони план за обилазак шумских противпожарних путева на територији града
Лознице;
12. Предлог Уговора о пружању услуга за потребе града Лознице, оспособљених правних
лица од значаја за заштиту и спасавање;
13. Квартални (4) извештај о предузетим активностима на превентивним мерама заштите
од поплава на територији града Лознице и упућивање истих Одељењу за ванредне
ситуације у Шапцу;
14. Квартални (4) извештај о предузетим активностима на оспособљавању система
узбуњивања и упућивање истих Одељењу за ванредне ситуације у Шапцу;
15. Извештај о предузетим активностима Градског штаба за ванредне ситуације на
реализацији закључака Републичког штаба за ванредне ситуације;
16. Годишњи извештај о предузетим активностима на ревитализацији постојећих и
доградњи недостајућих алармних станица Система осматрања, обавештавања и
узбуњивања (одржано 4 радна састанка и извршен обилазак терена) на територији
града Лознице;
17. Извештај о припремљености Служби за зимско одржавање путева на територији граде
Лознице, зимски период 2016/17 године и упућивање истог Одељењу за ванредне
ситуације у Шапцу;
18. Извештај о снабдевању водом становништва у условима високих температура и
дуготрајних суша, на територији града Лознице и упућивање истог Одељењу за
ванредне ситуације у Шапцу;
19. Извештај о стању, организованости и спровођењу превентивних и оперативних мера
заштите од пожара и упућивање истог Одељењу за ванредне ситуације у Шапцу;
20. Решење о формирању Ситуационог центра при Градском Штабу за ванредне ситуације
(организовано дежурство 24 часа од запослених);
21. Стручно усавршавање чланова Градског штаба у Националном тренинг центру (одлазак
на 4 семинара);
22. Дневни извештаји о хидрометеоролошком стању на територији града Лознице.
Страна 172 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

ПОСЛОВИ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
У складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09) и других
прописа, а у циљу унапређења заштите од пожара, спречавања и отклањања опасности од
пожара у објектима органа Града Лознице вршени су следећи послови:
1. Сровођење превентивних мере заштите од пожара у складу са Планом активности на
заштити од пожара за 2016. годину:
 обилазак канцеларијских простора у објектима Градске управе, сачињен извештај
о истом;
 извршена контрола исправности и сервисирања ПП апарата и сачињен записник о
истом и достављен надлежној слижби МУП-а;
 извршена контрола исправности и сервисирања хидраната, сачињен записник о
истом и достављен надлежној слижби МУП-а;
 извршена контрола громобранске инсталације на објекту Градске куће, сачињен
записник о извршеној контроли и отклоњеним уоченим недостаци и о истом
достављен извештај надлежној слижби МУП-а;
 уграђена недостајућа паник-светла;
 извршен преглед исправности стабилности система за дедтекцију пожара ППцентрала у простору „омладински центар Лозница“, у ул. Гимназијска бр. 5,
сачињен записник и извештај о истом и достављен надлежној слижби МУП-а;
2. Извршена провера занања свих запослених лица у Градској управи града Лозница из
области заштите од пожара и остом сачињен записник.
3. Израђен План набавке из области заштите од пожара из буџета Града за 2017. годину.
4. Израђен Програм основне обуке и провере знања запослених из области заштите од
пожара и упућен на сагласност надлежној служби МУП-а.
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ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Ред.
бр.

2015.
година

2016.
година

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %

1.

Састављено пуномоћја и изјава

366

412

Више 12,57%

2.

Састављено тужби

260

236

Мање 9,23%

3.

Састављено уговора

180

231

Више 29%

4.

Састављено жалби

84

91

Више 8,33%

5.

Састав.пригов.и предлога за извршење

83

64

Мање 22,9%

1909

3149

Више 65%

112

131

Више 17%

2994

4314

Више 44,08%

6.

Дато усмених правних савета преко
7. Написано других иницијалних аката у
поступку пред судовима
Укупно

ПОСЛОВИ ЗА РАД У ПИСАРНИЦИ
Ред.
бр.
1.
Примљено, отворено, прегледано,
сигнирано и распоређено поште
2.
Заведено предмета у рачунару
3.
Заведено предмета у интерну доставну
књигу
4.
Разведено решених предмета по
интерним доставним књигама у рачунару
5.
Пресигнирано предмета у рачунару и
основним евиденцијама
6.
Послата обична пошта

2015. год.

2016. год.

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %

81264

83324

Више 2,53%

3926

3527

Мање 10,16%

3926

3527

2980

2636

12

21

33116

29760

Послата препоручена пошта

17283

17455

7.
8.

Распоређено повратница по одељењима
Распоређено и заведено разних аката за
одељење са препоруком

62400

61400

Више 1%
Мање 1,60%

57220

59568

Више 4,10%

9.

Заведено захтева за дечије додатке

4486

3652

Мање 18,6%

10.

Распоређено и заведено разних аката за
одељење (часописи)
 честитке и обичне поште
прослеђено

1303

1102

Мање 15,42%

Мање 10,16%
Мање 11,54%
Више 75%
мање 10,13%
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11.
12.

Издато предмета по реверсу
Пронађено предмета по захтеву странака
(сви пронађени у архиви, затим следи
враћање)

391

362

99

84

13.

Заведено рачуна у књигу рачуна

2686

2739

Више 2%

14.

Сложено картица у пасивну картотеку из
ранијих година
Разних коверата и захтева заведено у
књигу за место
Свакодневно вођење контролника за
утрошену пошту за СО (одељења и
Републичке инспекције)
Сложено, архивирано и на фасцикли
означено (предмета)
Провере о предаји одређених писмена и
давање потврда
Вођење архивске књиге
Вођење књиге о давању и враћању
предмета

4

/

/

/

/

/

Да

Да

5628

5330

2142

3713

Да

/

Да

Да

278866

278200

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Укупно

Мање 7,41%
Мање 15,15%

/
Мање 5,3%
Више 73,34%

Мање 0,29%

СТАЊЕ У ОБЛАСТИ РЕШАВАЊА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
(ГРАЂАНСКА СТАЊА)
Ред.
бр.
1. Укупан број примљених предмета
2. Укупан број решених предмета:
- у року
- по истеку рока
3.

4.

5.

Број нерешених предмета:
- рок није истекао
- рок истекао
Од укупног броја решених предмета,
односно донетих решења, поједина су се
односила на:
- промену личног имена
- накнадни упис у МКВ
- накнадни упис у МКР
- накнади упис у МКУ
- исправке грешака у МК и КД
- закључење брака преко пуномоћ.
- Издавање матичних списа
Број поступања по извршним решењима

692

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %
Више 77%

689

Више 76,21%

-

-

3

-

-

-

2015. год. 2016. год.
391
391
-

Више 22,22%
63
1
6
3
317
1
-

77
3
7
605
-

Мање 50%
Више 133,33%
Више 91%
Страна 175 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

Центар за социјални рад
6.

Број обустављених поступака

7.

Број одбачених захтева

8.

Број одбијених захтева

2

1

-

9.

Број изјављених жалби на решење

1

-

-

10.

Остали послови

-

-

-

391

692

Више 77%

2015.
год.

2016.
год.

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %

- МКР
- МКВ
- МКУ
Обрађено и достављено статистичких листића
- ДЕМ – 1 рођених
- ДЕМ – 2 умрлих
- ДЕМ – 3 венчаних
- ДЕМ – 4 преглед уписа

1305
365
792

1294
336
706

Мање 0,8%
Мање 8%
Мање 10,1%

1305
792
365
12

1294
706
336
12

Мање 0,8%
Мање 10,1%
Мање 8%
/

3.

Састављено записника о венчању

365

336

Мање 8%

4.

Састављено записника о признавању
очинства и уписано признање очинства у МКР
Накнадни упис држављанства по основу
решења
Достављено извештаја о склопљеном браку
за оба брачна друга по месту рoђења
Унете забелешке у МКР за оба брачна друга
по месту закључења брака (Лозница)

149

161

Више 8,05%

258

162

Мање 37,2%

730

240

Мање 67,12%

429

576

792

706

Мање 10,9%

Укупно

-

1

-

-

МАТИЧНА СЛУЖБА
Ред
.
бр.
1. Упис у:
2.

5.
6.
7.

Више 34,3%

8.

Достављање суду извода из МКУ

9.

Састављено записн.о одређивању имена
новорођене деце
Унето забелешки о закључењу брака, смрти,
промене имена и презимена у МКР

984

1185

Више 20,43%

3128

3258

Више 4,17%

11.

Унето у МКР ЈМБГ

1197

1425

Више 19,05%

12.

Урађено и достав.извештаја о смрти
надлежним органима
Достављено извештаја ОУП Лозница за
дупликате МК рођених, венчаних, умрлих
Извршен унос основ.подат.- МКР-МКВ-МКУ
укупно у рачунски центар

3960

3530

Мање 10,86%

10.

13.
14.

7088
1802

7688
3938

Више 8,47%
Више 118,53%
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15.
16.
17.
18.

Накнадне забелешке у матичним књигама и
у рачунски центар
Корекција по матичним књигама (исправке
уноса у централни информациони систем)
Достављање списакова пунолетних лица,
рођ. 1999.год. по насељеним местима,
бирачке спискове
Разни табеларни прегледи по насељеним
местима (упоредни по годинама)

19.

Издато извода из централног система Србије

20.

Уписано новорођене деце у МКР путем
електронске пријаве

Укупно

3128

3258

Више 4,175

4120

3724

Мање 9,61%

/

/

10

20

Више 100%-

1143

804

Мање 29,66%

455
32853

36170

Више 9,08 %

ПОСЛОВИ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
Ред.
бр.
1. Издато извода из:

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %
Мање 5,56%
Више 53,42%
Више 46,72%

2015. год.

2016. год.

- МКР
- МКВ
- МКУ

17980
1580
1220

16980
2420
1790

- МКР
- МКВ
- МКУ

690
152
89

Више 75,65%
Више 63,16%
више 78,65%

3.

Издато уверења о држављанству

8453

1212
248
159
8429

4.
5.

626

626

-

1369

1238

Мање 9,57%

6.

Уверења
Издато извода из МКР ради
одређив.ЈМБГ
Спискови за I разред О.Ш.
Спискови регрута

8.

Остали послови

За 8 школа
За год.
2000
-

-

7.

за 10 школа
За годиш.
1999
-

9.

Отпремљено поште путем писама

980

1254

Више 28%

33139

34356

Више 3,67%

2.

Издато иностраних
извода из:

Укупно
Ред.
бр.
1. Давање информација

Мање 0,28%

-

2015. год.

2016. год.

-

10229

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %
-

2.

Помоћ странци при попуњавању захтева

-

8749

-

3.

Излазак на терен

-

16
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4.

Примљено захтева физич.и правн.лица

27096

31860

Више 17,58%

5.

Овера преписа и изјава уписано у књигу ов.
Обрађено и издато уверења за студентски
дом
Издато уверења о издржав.члан.пород.

18678

18158

Мање 2,78%

382

358

Мање 6,28%

40

53

Више 32,5%

151

143

Мање 5,3%

18108

26404

Више 45,81%

74304

95970

Више 29,16%

6.
7.
8.

лицима на приврем.раду у иностранству
Обрађено и издато уверења за ученички дом

9.

Број оверених копија и потписа

Укупно
БИРАЧКИ СПИСАК
Ред.
број
1.
2.

2015. год.

2016. год.

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %

5298

8166

Више 54,13%

15365

24788

Више 61,33%

Донето решења о упису и брисању
из бирачког списка (укупно)
Извршено провера,промена и
исправки

3.

Прослеђено поште

1384

5147

Више 272%

4.

Уложено повратница

6160

5140

Мање 16,56%

5.

Потврде на захтев странке

23

627

Више 2626% (изборна
година)

28230

43868

Више 55,39%

Укупно

Од укупног броја донетих решења, поједина се односила на:
Ред.
број
29. ПУНОЛЕТНА ЛИЦА

2015. год

2016. год

279

811

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %
Више 190,68%

1668

1216

Мање 28 %

31. ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО Р СРБИЈЕ

/

/

-

32. ВРАЋАЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ
33. УПИС НА ОСНОВУ БОРАВИШТА
ИНТ.РАС.ЛИЦА
34. ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

1

/

-

/

1

-

702

2609

Више 271,65%

35. ПРОМЕНА АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА

1481

1736

Више 17,22%

/

/

-

/

/

-

2

3

Више 50%

30. ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА

36. ПРОМЕНА АДРЕСЕ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ
37. ПРОМЕНА АДРЕСЕ БОРАВИШТА У
ИНОСТРАНСТВУ
38. ПРОМЕНА АДРЕСЕ БОРАВИШТА
ИНТ.РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА
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39. БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ОТПУСТА ИЗ
ДРЖАВЉАНСТВА
40. БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ДУПЛОГ УПИСА
41. БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ОДЈАВЕ
ПРЕБИВАЛИШТА
42. БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА
ПОСЛ.СПОСОБНОСТИ
43. БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ СМРТИ
44. БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ОДЈАВЕ
ИНТ.РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА
45. УПИС ЗА ГЛАСАЊЕПО МЕСТУ БОРАВИШТА
У ЗЕМЉИ
46. УПИС ЗА ГЛАСАЊЕ ПО МЕСТУ БОРАВИШТА
У ИНОСТРАНСТВУ
47. ПРОМЕНА ГЛАСАЊА ПО МЕСТУ
БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ
48. ПРОМЕНА ГАСАЊА ПО МЕСТУ БОРАВИШТА
У ИНОСТРАНСТВУ
49. БРИСАЊЕ ГЛАСАЊА ПО МЕСТУ БОРАВКА У
ЗЕМЉИ
50. БРИСАЊЕ ГЛАСАЊА ПО МЕСТУ БОРАВКА У
ИНОСТРАНСТВУ
51. ПОТВРДА О УПИСУ У БИРАЧКИ СПИСАК

14

9

Мање 35,71%

2

17

Више 750%

549

591

Више 7,65%

12

5

Мање 58,33%

1234

1078

Мање 12,64%

/

/

-

/

16

-

/

74

-

/

/

-

/

/

-

/

/

-

/

/

-

23

37

Више 60,87%

/

27

-

53. ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

51

144

Више 182,35%

54. ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ

/

563

-

55. УПИС ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА РЕФЕРЕНДУМ

/

/

-

56. БРИСАЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМУ

/

/

-

52. ПОТВРДА О ГЛАСАЧКОМ ПРАВУ

ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК
Ред.
број
1.

2015. год. 2016. год.

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %

2.

Укупно уписано лица у ПОСЕБАН БИРАЧКИ
СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Донето решења о упису и брисању (Укупно)

3.

Извршено провера, промена и исправки

14

27

Више 92,86%

4.

Прослеђено поште

7

3

Мање 57,14%

5.

Уложено повратница

7

3

Мање 57,14%

579

593

Више 2,42%

7

3

мање 57,14
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МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Ред.
бр.
1. Овера потписа, рукописа и преписа
2. Упис у матичну књигу: - рођених
- венчани
- умрлих
3.

Достављено извештаја о: - рођењу
- венчању
- смрти

Однос 2015. и 2016.
године изражен у %
Више 26,47%

2015. год.

2016. год.

12 182

15407

486
292
448
Укупно
1 226
470
719
2 540
Укупно
3 729

398
305
429
Укупно
1132
233
720
2249
Укупно
3202

Мање 18,11%
Више 4,45%
мање 4,24%
мање 7,68%
Мање 50,42%
Више 0,14%
Мање 11,46%
Мање 14,13%

4.

Састављено запис. о признању очинства

39

25

Мање 35,9%

5.

Састављање записника о венчању

214

216

Више 0,93%

6.

Састављање записника о смрти

438

426

Мање 2,74%

7.

Уношење промена у матичне књиге и кд

5 969

6566

Више 10 %

8.

Издавање потврда о животу

1 500

1646

Више 9,73%

9.
10.

Издавање уверења о држављанству
Издавање уверења по ЗУП-у: - члан 161
- члан 162
Достављање извода из МКУ суду
Састављање записн.о одређ.имена
новорођен. детету
Издавање аутобуских карата
Издато извода из:
- МКР
- МКВ
- МКУ

4506

6242

Више 38,53%

509

1012

Више 99%

225

358

Више 59,11%

154

87

Мање 43,5%

68600

69604

Више 1,46%

5769
2 324
2184
Укупно
10277

7707
2038
1907
Укупно
11652

Више 33,6%
Мање 12,31%
Мање 12,68%

315

Мање 20,05%

3194

мање 12,52%

37943

111422

Више 193,66%

1 383

1462

Више 5,71%

2 951

3185

Више 7,93%

6 398

7322

Више 14,44%

162288

244475

Више 50,64%

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Издавање извода намењених употреби у
иностранству
Провера података из бирачких спискова са
стањем у МК
Унето података из матичних књига у
централни регистар
Достављање статистичких листића ДЕМ.
1,2,3 и збирни
Достављање дупликата МК и извештаја за
дупликате МК ПС Лозница
Пријем и отпремање поште

Укупно

394
3651

Више 13,4%
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ОДСЕК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Одсек за Месне заједнице, као унутрашња организациона јединица Одељења за општу
управу у извештајном периоду поступало је у складу са Законом о буџетском систему, Законом
о јавним набавкама, Законом о локалној самоуправи, Статутом Града Лозница и Одлуком о
месним заједницама.
Поред редовне делатности, административног сервисирања рада Месних заједница,
Одсек је имао и низ других активности као што су: израда и усвајање завршних рачуна за
2015.годину, извештаја о раду месних заједница за прошлу годину, унос података у РИНО
систем, финансијски планови, планови јавних набавки и квоте ,слагање на месечном нивоу са
буџетом – трзором, квартални извештај, израда документације за реализацију одобрених
средстава, електронско попуњавање образаца, издавање карата за превоз лицима старијим
од 65 година .
Завршни рачуни су предати у законском року Управи за Трезор.
Градска управа као директни корисник је у периоду од 01.01. - 31.12.2016. године
вршила искључиво трансферна плаћања за своје индиректне кориснике Месне заједнице и то
у укупном износу од 26.415.449,43 динара.
Од укупно 56 месних заједница за поменути период у 2016.год.години вршена су
трансферна плаћања за 56 месних заједница.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
Извештај о раду Одељења за привреду за период I-XII 2016. године обухвата преглед
активности и послова из надлежности Одељења у периоду који је претходио реорганизацији
Градске управе. Наведени период и јесте, у суштини, читава 2016. година. Након ступања на
снагу и почетка примене Одлуке о Градској управи (''Службени лист града Лознице'', бр.
19/16), Одељењу су придодати послови у вези са локалним економским развојем, заштитом
животне средине, нормативним актима у области комуналних делатности и др. Наведени
послови ће, уз постојеће, бити обрађени у извештајима за периоде који предстоје.

Активности на остваривању функције из делокруга рада Одељења:
А) Одсек за привреду и развој партнерства јавног и приватног сектора
*
На пословима за развој партнерства јавног и приватног сектора и контролу јавних
предузећа, у извештајном периоду, обављане су активности у оквиру, али и изван, описа
послова радног места.
Од редовних активности издвајају се:
 израда Информације о пословању јавних предузећа, установа и организација града
Лознице за 2015. годину, као и информација за периоде јануар-март 2016. и јануар-јун
2016. године (све информације о пословању је усвојило Градско веће),
 припрема нацрта одлука о давању сагласности на годишње извештаје о пословању
јавних предузећа и установа,
 припрема нацрта одлука о давању сагласности на одлуке надзорних одбора јавних
предузећа о расподели добити/покрићу губитка,
 контрола исплата зарада у јавним предузећима, кроз контролу и оверу образаца ЗИП и
EПЗЗ.
 израда извештаја о уплатама лозничких јавних предузећа по основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава и достављање истих
Министарству финансија.
 провера и усклађивање месечних образаца за свако јавно предузеће - Образац 1. Извештај о планираним и исплаћеним зарадама и Образац 2. - Извештај о кретању
броја запослених - и достављање истих Министарству финансија и Министарству
привреде (до априла 2016. године - када је престала та обавеза),
 прикупљање, провера и достављање у надлежно министарство редовног тромесечног
извештаја о рализацији програма пословања јавних предузећа за 4. квартал 2015.
године и израда Информације о степену усклађености планираних и реализованих
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за 1, 2. и 3. квартал
2016. године.и достављање истих Министарству привреде.
 припремање мишљења и предлога за пренос средстава по захтевима јавних предузећа
за текуће и капиталне субвенције - у складу са Упутством о раду трезора - и достављање
истих Одељењу за финансије и друштвене делатности,
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 анализа и контрола предлога измена и допуна годишњих програма пословања јавних
предузећа за 2016. годину и упућивање истих Скупштини града, преко Градског већа,
 анализа и контрола предлога годишњих програма пословања локалних јавних
предузећа за 2017. годину и упућивање истих Скупштини града, преко Градског већа,
ради давања сагласности,
 анализа и контрола предлога програма коришћења буџетске помоћи локалних јавних
предузећа за 2017. годину и упућивање истих Скупштини града, преко Градског већа,
ради давања сагласности,
 израда Обавештења у вези са роковима утврђеним Законом о јавним предузећима и
упућивање истог јавним предузећима.
 израда одлука о усклађивању оснивачких аката јавних предузећа са Законом о јавним
предузећима,
 учешће у изради статута јавних преузећа.
Поред редовних активности, значајно ангажовање је остварено и у раду неколико комисија и
стручних тела:
 Радна група за израду анализе пословања јавних предузећа у 2015. години,
 Комисија за спровођење јавног конкурса у области развоја предузетништва у 2016.
години,
 Рад са донаторском агенцијом IDC у пружању података o малим привредним
субјектима оштећеним у поплавама током 2014. године,
 Комисија за попис нефинансијске имовине.
*
На пословима статистике и кретања цена, као најзначајније, издвајају се активности:
 контрола цена комуналних производа и услуга, као и промене тих цена,
 обавештавање релевантних субјеката (Регионална привредна комора Ваљево, Савет за
привреду Града Лознице, НАЛЕД итд.) и достављање ценовника комуналних
производа и услуга,
 континуирано праћење статистичких података које објављује Републички завод за
статистику и обавештавање заинтересованих страна.
*
Такође, у области привреде, јавно-приватних партнерстава, контроле јавних предузећа и
цена комуналних услуга потребно је навести и следеће активности:
 израда Предлога Одлуке о утврђивању цена у оквиру такси тарифе по којима се
ауто-такси превоз обавља на територији града Лознице,
 учешће у усаглашавању појадиначних правилника о организацији и систематизацији
послова јавних предузећа, установа и организација са Одлуком о утврђивању
максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у
систему јавног сектора града Лознице за 2015. годину,
 припрема извештаја о утрошеним средствима одобреним решењима Владе Републике
Србије о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода
(достављени Министарству финансија),
 активности на пословима регистрације ветеринарске амбуланте при КЈП ''Наш дом''
(измене основачког акта и статута КЈП ''Наш дом'', оснивање огранка),
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 израда Извештаја о обављању комуналних делатности у 2015. години (достављен
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре),
 израда Нацрта Одлуке о пијацама,
 припрема Нацрта Одлуке о изменама и допунама градском водоводу и канализацији,
 припрема информација за Министарство државне управе и локалне самоуправе у вези
са применом Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору,
 учествовање у формалним пословима у вези са реорганизацијом јавних предузећа
индиректних буџетских корисника.
У области туризма спроводиле су се активности на усаглашавању пословања Туристичке
организације града Лознице са Законом о туризму:
 израда Нацрта Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације града
Лознице,
 израда Нацрта Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације града
Лознице и
 израда Нацрта Одлуке о боравишној такси.
*
У области приватног предузетништва урађено је следеће:
 извршена је обрада 319 захтева за упис радњи у Регистар Агенције за привредне
регистре (у даљем тексту: АПР), 507 захтева о промени у вези са радњом, 178 захтева
за брисање радњи из Регистра АПР, 36 захтева за добијање извода из Регистра АПР, 11
захтева за издавање потврде о предузетнику, 4 захтева за издавање дупликата
решења АПР,
 издато је 26 уверења о вођењу занатских радњи, 9 уверења о вођењу угоститељских,
22 уверења о вођењу аутопревозничких и 14 уверења о вођењу трговинских радњи,
 донето је 6 решење о давању сагласности за продужење радног времена
угоститељских објеката,
 донето је 75 решења о категоризацији објеката за смештај туриста у домаћој
радиности,
 Агенцији за привредне регистре су редовно достављане дневне спецификације
примљених и обрађених захтева и месечне збирне спецификације, као и фактуре
укупно обрачунатих и наплаћених накнада за послове регистрације и друге услуге које
пружа АПР.
*
У оквиру нормативно-правних и управних послова, најзначајније активности биле су:
 чланство и учешће у раду Комисије за утврђивање оправданости накнаде штете од
уједа паса,
 израда првостепених решења за доделу државне помоћи ради отклањања штете
настале елементарном непогодом – поплавом/клизиште у мају 2014. године,
 израда решења за доделу државне помоћи ради отклањања штете на стамбеним
објектима настале услед елементарне непогоде-поплава/клизиште у поновном
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поступку (записник Верификационе комисије; решења по решењу Републичке
комисије за утврђивање штете од елементарних непогода),
 израда решења за доделу државне помоћи ради отклањања штете на привредним
субјектима, настале услед елементарне непогоде-поплава у мају 2014. године, као и
решења у поновмом поступку по решењима Републичке комисије за утврђивање штете
од елементарних непогода,
 израда дописа, информација, мишљења, закључака и др,
 пружање правних тумачења одређених законских и градских прописа.
*
У области саобраћаја издато је 97 решења и то:
 77 решења o уношењу промена података у ауто-такси дозволе,
 5 решења из области техничког регулисања саобраћаја,
 15 решења за регистрацију и оверу редова вожње за линије у градско-приградском
превозу путника на територији града Лознице.
Издато је 1 одобрење за улазак возила станара, возила за снадбевање привредних
субјеката, возила којима се врши снабдевање градилишта и др, у пешачку зону (улица Јована
Цвијића) у Лозници.
У јулу 2016. године СП ''Ласта'' АД из Београда обавестило је Град Лозницу да није више
у могућности да обавља делатност градско – приградског превоза путника на Пакету ''А'' и
Пакету ''Б'' линија на територији града Лозница, па је дошло до прекида јавно–приватног
партнерства са елементима концесије. Због тога је Градско веће Решењем број 06-18-26/16-II
од 14. 07. 2016.године именовало Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта
јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег
интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности
линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице –
на Пакету ''А'' и Пакету ''Б'' линија. Кроз активности Стручног тима урађено је следеће:
 припремљена је конкурсна документација за поверавање градског и приградског
превоза путника на територији града Лозница;
 припремљен је Нацрт Јавног уговора о обављању комуналне делатности линијског
превоза путника у градско-приградском саобраћају на Пакету ''А'' и Пакету ''Б'' линија
на територији града Лознице;
 припремљен је текст Јавног позива за прикупљање понуда за поверавање обављања
комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају
на Пакету ''А'' и Пакету ''Б'' линија на територији града Лозница;
 припремљен је и Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности
градско – приградског превоза путника на Пакету ''А'' и Пакету ''Б'' линија на
територији града Лозница;
 припремљени су и нацрти пратећих одлука о давању сагласности на наведене акте.
Предлог Концесионог акта је дана 29. 07. 2016. године упућен је републичкој Комисији
за ЈПП ради давања мишљења и оцене. У складу са примедбама Комисије за ЈПП, Предлог
Концесионог акта је 09. 12. 2016. године поново упућен Комисији за ЈПП ради давања
мишљења и оцене.
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Урађен је Предлог Програма организовања ауто-такси превоза на територији града
Лозница за 2017. годину.
Узето је учешће у пилот-пројекту АМСС - Центра за моторна возила чији су
представници боравили у Лозници 17. и 18. марта и, том приликом, спровели су следеће
активности:
 снимање дела путне мреже на територији града Лознице специјализованим возилом,
 на основу снимљених параметара, извршена је оцена безбедности саобраћаја
снимљеног дела путне мреже,
 израда локалне базе података о обележјима безбедности саобраћаја за снимљени
део путне мреже,
 интеграција катастра саобраћајне сигнализације у локалну базу података.
Део путне мреже, који је овом приликом био предмет снимања (око 60 км),
представља сегмент путне инфраструктуре града, који ће у будућности омогућити решавање
проблема транзитног саобраћаја за правац Ваљево–Шабац–Мали Зворник: улица Марка
Радуловића (на ''Лагатору''), улице Марка Краљевића и Ратарска у Клупцима (од ''Шабачког
пута'' до ''Ваљевског пута''), Железничка улица, Булевар Доситеја Обрадовића, улице у
Лозничком Пољу (Луке Стевића, Анте Богићевића и Дринска), општински пут Л-12/Л. Шор (од
бившег Р-257 Л. Шор-Текериш)–Липница–Грнчара-Крст до државног пута IБ–27 (ЛозницаВаљево), део државног пута IБ–27 (Лозница-Ваљево)/од ''Крста'' до Лознице, као и од Лознице
до граничног прелаза ''Трбушница'', део бившег Р-257 Л. Шор-Текериш , део државног пута
IБ–26 (Лозница-Шабац)/од Л. Шора до ''Цурића'' (''заобилазни пут''), општински пут Л-72
(''Шабачки пут''), општински пут Л-73 (''Бањски пут''), део државног пута IIБ реда број 331 Бања
Ковиљача–Гучево–од Б. Ковиљаче до ''Навоза''.
Започета је и израда следећих докумената:
 Предлога Стратегије побољшања саобраћаја на територији града Лознице,
 Предлог у функцији развоја алтернативних видова превоза – бициклистичког
саобраћаја на територији града Лознице,
 Предлог активности локалне самоуправе у циљу унапређења безбедности саобраћаја
на територији града Лознице,
 Предлог мера за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Лознице (у
складу са Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за
период од 2015. до 2020. године).
Стручни сарадник за послове саобраћаја и комуналне делатности је представник Одељења за
привреду у Савету за безбедност саобраћаја на територији града Лознице. Најзначајније
активности Савета, у току првих шест месеци 2016. године, биле су:
 кампања о безбедности саобраћаја путем паноа у четири средње школе,
 кампања о безбедности саобраћаја путем билборда,
 организација, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије,
представе ''Пажљивко'', којој су присуствовали ђаци првих разреда основних школа са
подручја градског насеља Лозница,
 организација, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије,
јавног часа из области безбедности саобраћаја (јавни час je одржалo лицe којe je
доживелo инвалидитет у саобраћајнoj незгоди) у сали Канцеларије за младе,
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 договарање даље сарадње са представницима Агенције за безбедност саобраћаја,
кроз реализацију активности: вршњачка едукација - обука вршњачких едукатора,
одржавање представа ''Пажљивко'' у свим основним школама (обука два глумца за
потребе одржавање представа), одржавање семинара за васпитаче, учитеље и
наставнике и др,
 редовно ажурирање Facebook профила Савета за безбедност саобраћаја.

Б) ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Најзначајније активности запослених у Одсеку за пољопривреду у периоду јануардецембар 2016. године биле су:
 по добијању захтева за промену намене земљишта из пољопривредног у грађевинско,
Одељење за привреду је донело 11 решења о висини накнаде коју странка треба да
уплати а на основу процене тржишне вредности земљишта коју ради Пореска управа,
 у оквиру издавања водних аката (водни услови, водна сагласност, водна дозвола)
примљено је укупно 8 захтева који су решени у року, а чему је претходио излазак на
терен ради утврђивања чињеничног стања,
 издато је 8 уверења о бављењу пољопривредном производњом (уверења се издају на
захтев странке ради регулисања увоза
пољопривредних машина, продаје
пољопривредних производа и остваривања других права пољопривредних
произвођача; издају се на основу листа непокретности и доказа о регистрацији
пољопривредног газдинства),
 издато је 20 потврда којом се потврђује да је пољопривредник услед суше имао
умањен принос на стрним житима у износу од преко 50% у 2003. години (потврде се
издају на основу захтева за утврђивање периода мировања својства осигураника
Републичке филијале Фонда за ПИО),
 Комисија за утврђивање и процену штете настале услед елементарних непогода је
примила 62 захтева за процену штете које се односе на штете настале од клизишта,
пожара и др. Комисија је на терену утврдила и проценила насталу штету, сачинила
записнике и комплетирала предмете за сваки захтев појединачно и припремила
предлоге решења за исплату новчане помоћи,
 Комисија за процену штете настале уједом паса луталица и штете на домаћим
животињама услед напада паса луталица је примила и обрадила 269 захтева за
надокнаду штете настале уједом паса луталица и 81 захтева за надокнаду штете
настале на домаћим животињама услед напада паса луталица,
 за Градско веће је урађено 12 месечних извештаја о раду Комисије за утврђивање
основаности поднетих захтева за накнаду штете услед напада паса луталица и 12
извештаја о склопљеним поравнањима са оштећеним лицима,
 евидентирано је да је у прихватилишту за псе луталице збринуто и медицински
обрађено 223 пса и удомљено 60 паса,
 извршена је обука стрелаца за противградну заштиту; Одељење за привреду је
уговорило и омогућило благовремену обуку стрелаца,
 организовано је вршење систематске дератизације на подручју града Лознице, којом
су обухваћене све месне заједнице (вредност радова 3.386.358,30 дин.). Одељење за
привреду је било укључено у одабиру најповољнијег извођача радова и пропратило је
целокупну акцију систематске дератизације,
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 организовано је вршење дезинсекције - запрашивање комараца и третирање ларви
комараца (вредност радова 5.746.500,00 дин.) за коју је Одељење за привреду
извршило све припремне радове, благовремено обавештавало грађане у току акција и
контролу извршених радова након изведених акција,
 урађен је Нацрт Одлуке о ерозивним подручјима,
 учешће у формирању и раду Градског кризног центра - поводом нодуларног
дерматитиса,
 урађен је Извештај о стању противградне заштите и упућен је Градском штабу за
ванредне ситуације,
 припремљен је Предлог Правилника о спровођењу поступка скидања усева са
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице које се
користи без правног основа,
 спроведени су послови јавног оглашавања и давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини,
 учествовање у изради ''Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта града Лознице за 2016. годину'',
 припрема вансудских поравнања на основу Закључка Владе Републике Србије бр. 3202875/2016 од 11. 03. 2016. године,
 учествовање у изради ''Програма мера подршке спровођењу пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Лознице за 2016. годину'' као и у
пословима у вези са реализацијом појединих подстицаја из наведеног програма,
 послови у вези са конкурсом Министарства пољопривреде и заштите животне средине
за ревитализацију атарских путева - прикупљање пројектне документације и теренски
обилазак села у којима је планирана ревитализација атарских путева,
 послови административно-техничке помоћи пољопривредницима приликом учешћа
на конкурсу Фонда за развој града Лознице,
 послови у вези са донацијама пољопривредницима (непосредни контакти са
представницима IDC, реализација пројекта).
Грађани и пољопривредници су редовно путем медија и лично у просторијама
Одељења за привреду обавештавани о свим променама 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. који су
предвиђени законом и др. актима.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
I Извештај о спроведеним поступцима јавних набавки за 2016. годину
У извештајном периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016. године у одсеку за јавне
набавке обављани су следећи материјално финансијски послови:
-статистичко евиденциони, студијско аналитички, опште правни, нормативно-правни,
административни и пратећи помоћно-технички послови везани за планирање и
евидентирање података.
-благовремено израђени Планови јавних набавки за директне буџетске кориснике који
су усвојени на Градском већу.
Вршено је прикупљање и евидентирање података о поступцима јавних набавки и
закљученим уговорима о јавним набавкама,
израђени су квартални извештаји и
благовремено достављени управи за јавне набавке.
Цене су провераване на тржишту ради утврђивања процењних вредности за добра,
радове и услуге који су предмет јавне набавке.
Израђени су сви акти који су везани за покретање поступака јавних набавки.
Све јавне набaвке спроведене су у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2016.
годину и обезбеђеним финансијским средствима.
У оквиру одсека за јавне набавке једно лице обавља послове јавних набавки, на
систематизованом радном месту „Службеник за јавне набавке“. Ово решење је у складу са
чланом 134. став 2. Закона о јавним набавкама који прописује да наручилац чија је укупна
вредност планираних јавних набавки на годишњем нивоу већа од 25.000.000 динара мора
да има најмање једног службеника за јавне набавке.
Све јавне набавке велике вредности спроведене су у складу са чланом 32. Закона о
јавним набавкама и у потпуности одговарају захтевима за спровођење ове врсте јавне
набавке. Јавне набавке мале вредности спроведене су у складу са чланом 39. Закона о јавним
набавкама. У време покретања поступка свака јавна набавка је била предвиђена планом а
средства су била обезбеђена Одлуком о буџету града Лознице за 2016. годину. Јавне набавке
су покренуте Одлуком о покретању поступка и Решењем о именовању комисије за сваки
поступак. У 2016. години Одсек за јавне набавке је спровео јавне набавке од стране више
наручилаца у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама за основно и средње
образовање. Таква тенденција ће бити настављена у 2017. години.
Спроведено је и 6 поступака (отворени поступак) за отклањање последица насталих услед
елементарних непогода преко Канцеларије за управљање јавним улагањима и то за санацију
домова здравља, санацију моста у Коренити, санација водоводне мреже у Зајачи –I фаза.
Средства су била обезбеђена у Фонду солидарности Европске уније за финансирање хитних
операција и операција опоравка које су настале као последица катастрофе изазване великим
поплавама у Србији, за финансирање обнове објеката који су утврђени Програмом града
Лознице.
Извештаји о спроведеним јавним набавкама за сва четири квартала су у Законском
року достављани електронским путем Управи за јавне набавке.
Сви детаљи од покретања поступка па до закључивању уговора су објављени на
Порталу јавних набавки и Интернет страници града Лознице.
Набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара (члан 39. став 2)
су приказане у кварталним извештајима, а најповољнија понуда је добијена на основу позива
за подношење понуда било електронским путем или преко писарнице Градске управе.
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ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД од 01.01.2016. до 31.12.2016.
Укупна вредност
Укупна вредност
Ред
Врста
закључених уговора
Укупан број
закључених уговора
ни предмета јавне
са ПДВ
закључених уговора
без ПДВ
број
набавке
(у хиљадама
(у хиљадама динара)
динара)
I
II
III
IV
V
11.323
1
добра
14
9.436
2
3

услуге
радови
Укупно

4
2
20

3.436

2.863
2.801
15.100

3.360
18.119

Преглед закључених уговора у отвореном поступку

ОПИС НАБАВКЕ

Услуге
информисања
јавности

Услуге
дезинсекције –
Уништавање
комараца на
територији града
Лознице
Услуге
систематске
дератизације
Атарски путеви

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Без пдв-а
8.135.000,00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
НАБАВКЕ

ДАТУМ
ПОТПИСИВА
ЊА УГОВОР

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ

29.02.2016.

„Лотел плус“ Д.О.О. Лозница

404-3111/2016-III1

„Радио Подриње“ А.Д.
Лозница
„Мартекс ТМТ“ Д.О.О.
Лозница
„Лого“ Д.О.О. Лозница

БЕЗ ПДВ-А

СА ПДВ-ОМ

Партија 1
2.592.000,00
Партија 2
2.592.000,00
Партија 3
375.000,00
Партија 4
2.559.360,00

Партија 1
3.110.400,00
Партија 2
3.110.400,00
Партија 3
450.000,00
Партија 4
3.071.232,00

5.900.000,00

5746.500,00

Услуге су
ослобођене
ПДВ-а

04.05.2016.
404-12461/2016-III1

„ ЕКО-ДЕЗ “ д.о.о. Београд

3.390.000,00

3.386.358,00

11.718.000,00

11.652.900,00

Услуге су
ослобођене
ПДВ-а
13.983.480,00

05.05.2016.
404-15482/2016-III1
12.10.2016
404-291496/2016III-6

Завод за ДДД “ЕКО САН“
Београд + „ ЕКО ТИМ“
Лозница
“ Stobex “ д.о.о. Лозница
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II СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТА И ТРЕЗОРА
КОРИСНИКА

И ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА ДИРЕКТНОГ

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
6.
састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја,
7.
планирање ликвидности, односно готовински ток буџета на основу прихода и
примања, те расхода и издатака, у оквиру планова за извршавање буџета.
8.
план извршења буџета представља преглед планираних прихода и примања
директног корисника буџетских средстава према изворима финансирања и преглед
планираних расхода и издатака.
9.
други материјално финансијски послови.
Наведени послови обављају се за Градску управу, органе Града
(Градончелника,
Заменика градоначелника и Градско веће, Скупштину града), Јавно правобранилаштво и
Фонд за развој града Лознице.
У Служби за послове буџета и трезора обављају се следећи послови трезора града:
1.
финансијско планирање,
2.
управљање средствима на консолидованом рачуну трезора локалне власти на
који се уплаћују примања и са којег се врши плаћање из буџета (управљање ликвидношћу,
управљње финансијским средствима, управљање примањима од задуживања),
3.
буџетско рачуноводство и извештавање,
4.
контрола расхода и издатака
5.
праћење кретање масе зарада у јавним предузећима на нивоу трезора и
достављање извештаја Министарству.
У току 2016.године рад Службе за послове буџета и трезора заснивао се на Одлуци о
буџету града Лознице за 2016. годину („Службени лист града Лознице“ бр.12/15, 1/16, 19/16 и
23/16).
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
У складу са Уредбом о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о
начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних,
постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 76/13) сваког
месеца се ажурирају подаци до седмог у месецу за претходни месец о броју укупно
Страна 191 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

запослених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања запослених,
изабраних ,постављених, односно ангажованих лица (уговор о делу, ангажованим лицима на
извођењу јавних радова) на прописаним обрасцима:
-образац 1-Подаци о броју запослених на неодређено и одређено време, изабраним
и постављеним лицима;
-образац 2- Подаци о ангажованим лицима по основу уговора;
-образац 3-Подаци о ангажованим лицима преко студентских и омладинских задруга;
лица.

-образац 4- Подаци о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих

По Закону о измирењу новчаних обавеза («Службени гласник РС»број 120/12) редовно
се попуњава и прати Образац месечни извештај о преузетим новчаним обавезама (РИНО).
На основу Уредбе о начину попуњавања, достављања и обраде података који се уносе
у Регистар запослених(„Службени гласник РС“ број 76/13) доставњани су следећи подаци:
-образац 1-Подаци о броју запослених на неодређено и одређено време, изабраним
и постављеним лицима;
-образац 2- Подаци о ангажованим лицима по основу уговора;
лица.

-образац 4- Подаци о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих

У складу са Правилником о начину и садржају извештавања о планираним и
извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2016. години директни
и индиректни корисници средстава буџета јединице локалне самоуправе месечно су
достављали податке који су
контролисани, усаглашени
и сумирани достављани
Министарству финансија на образцима ПЛ1,2 електронски и у писаној форми.
Такође, Управи за трезор се до 5-ог у месецу за претходни месец достављају пупуњени
ПР-образци (приходи и примања буџета по месецима и расходи и издаци буџета по месецима)
са образложењем претходно сравњених одступања од платног промета и одступања у односу
на Извештај о бруто наплати, повраћају и расподели јавних прихода
(Извештај –Т).
У складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о
планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима
и издацима јединица локалне самоуправе(«Службени гласник РС“ број 79/2011), Управи за
трезор се месечно до 15-ог у месецу за претходни месец достављају подаци који се односе
на све директне и индиректне кориснике буџетских средстава јединица локалне самоуправе
по изворима на прописаним обрасцима и то:
Образац 1-приходи и примања буџета града,
Образац 2-расходи и издаци буџета града по економској и функционалној
класификацији,
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Образац 2а-трансфери за основно и средње образовање –аналитика према
врсти расхода и издатака,
Образац 3-обрачун суфицита/дефицита са рачуном финансирања ,
Образац 5-ниво задужености града.
У 2016. години урађен је Нацрт Одлуке о Завршном рачуну буџета града Лозницe за
2015. годину која је усвојена на седници Скупштине града Лозница одржаној дана
23.06.2016.године („Службени лист града Лознице“ бр. 15/16) а по претходно обављеној
ревизији од стране екстерне ревизорске институције.
Припремљена су три Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
(ребалансу буџета) града Лознице за 2016. годину који су усвојени на седницама Скупштине
града Лознице одржаним дана 03.03.2016. године („Службени лист града Лознице“ бр.1/16),
07.09.2016.године („Службени лист града Лознице“ бр.19/16) и 29.11.2016.године („Службени
лист града Лознице“ број 23/16).
Републичком Заводу за послове статистике достављен је комплексан годишњи
извештај за кориснике буџетских средстава за 2016. годину– образац КГИ-03 као и сви други
прописани извештаји.
У складу са календаром буџета локалне власти, који је прописан Законом о буџетском
систему(„Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13,142/13, 68/15,103/15 и 99/16), по добијању и објављивању Упутства за припрему
буџета локалне власти за 2016. годину са пројекцијама за 2017 и 2018 годину од Министарства
финансија, у Служби је урађено и корисницима достављено Упутство са обимом средстава
које може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за
2016. годину. У прилогу уз Упутство су и табеле:
 Захтев за текуће издатке (табела 1);
 Захтев за основна средства (табела 2) и,
 Захтев за додатна средства (табела 3) .
 Образац Т1 и Т2 за број запослених и масе плата
 Обрасци- Капитални пројекти у периоду 2016-2018
 Обрасци- Капитални пројекти у периоду 2016-2018 п о к о нтим а и по и зв о рим а .
У Служби је припремљен нацрт Одлуке о буџету града Лозница за 2016. годину коју је
Скупштина града усвојила 16. децембра 2015. године. Одлука о буџету града Лознице
достављена је 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 2016. годину.
У овој служби током 2016. године континуирано је вршен пријем контрола, и
евидентирање захтева за плаћање и трансфер средстава испостављених од корисника буџета
града. Трансфер средстава је вршен у оквиру додељених апропријација које се стално прате.
У складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број
54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15 и 99/16) су рађени
предлози решења о употреби текуће буџетске резерве за непланиране сврхе за које нису
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утврђене апропријације или за сврхе се покаже да апропријације нису довољне. Такође, за
добијена наменски опредељена средства, средства за отклањање последица од
елементарних непогода као и донације од вишег нивоа власти, припремани су предлози
Решења о отварању нових апропријација за расходе који нису могли бити познати и
планирани приликом доношења Одлуке о буџету града Лозница. На основи писаних захтева
са образложењем одобраване су промене апропријација до 5% вредности апропријације за
расходе и издатке чији се износ умањује. На основу поднетих захтева индиректних корисника
за увећање одобрених апропријација за извршавање расхода и издатака из више остварених
наменских и сопствених прихода припремана су и урађена решења у складу са Законом о
буџетском систему
(„Службени гласник РС“ број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,
62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15 и 99/16).
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 са приказом
тачног стања расположивих средстава за пренос, односно за плаћање доспелих обавеза као
и свакодневни унос налога за плаћање.
У складу са законом издаци из буџета заснивали су се на књиговодственој
документацији и поштовању Закона о јавним набавкама.
У складу са усвојеним процедурама, плаћању и трансферу претходила је контрола
захтева са задатком провере усклађености са позитивним прописима, финансијским планом
и ликвидним могућностима буџета.
У служби за послове буџета и трезора 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. Управљањем ликвидношћу и средствима на
консолидованом рачуну трезора обезбеђено је уредно сервисирање обавеза буџета.
Служба 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 систем интерне контроле и одговарајући облици интерне ревизије у
трезору града Лознице. Доношењем стручног упутства о функционисању трезора, стварају се
услови за, успостављање се и формалне процедуре.
Поред напред наведених послова за директне кориснике буџета, у служби су вођене
пословне књиге и усклађиване са главном књигом трезора и обављани други финансијско
материјални послови:
 Обрачун и исплата плата, накнада и других примања за изабрана и именована лица и
за запослене,
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 Обрачун и исплате накнада одборницима Скупштине града, комисијама и радним
телима,
 Евиденција имовине,
 Остале помоћне евиденције (благајне готовине).

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ЗА 2016. ГОДИНУ
Одлуком о Градској управи града Лозница Одсек за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту обавља послове:
-утврђивање права на дечји додатак,
-утврђивање,обрачун и исплата породиљског права,
-утврђивање права на родитељски додатак,
-утврђивање борачко-инвалидских права и заштита цивилних инвалида рата,
-утврђивање накнаде борачко-инвалидских права,
-социјална заштита и социјална политика,
-социјална и примарна здравствена заштита,
-утврђивање права на статус енергетски заштићеног купца електричне енергије/
природног гаса,
-утврђивање права на новчану накнаду за подстицај рађања, незапослене породиље,
склапање брака и треће дете итд.
Заштита породице и деце
У области заштите породице и деце у складу са Законом о финансијској подршци
породици са децом, овај Одсек обавља као поверене послове :
- утврђивање , обрачун и исплата породиљских 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 за децу са сметњама у
развоју,
-утврђивање права на статус енергетски заштићеног купца електричне енергије/ природног
гаса,
- дистрибуцију материјала и организацију достављања вредносних маркица за време трајања
'' Дечје недеље '', као и координацију активности у току '' Дечје недеље '' и достављање
извештаја о спроведеним активностима.
Као изворне послове у овој области Одсек je обавља :
- утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи породици са децом на
територији града Лозница (право на једнократну помоћ за прворођено, другорођено,
трећерођено, четврторођено и свако наредно рођено дете и право на новогодишњи поклон
прворођеном детету у Новој години),
- утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи незапосленој породиљи
до навршене прве године живота детета,
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- утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи брачним паровима
приликом склапања брака,
- утврђивање права на новчану накнаду из Одлуке о новчаној помоћи породици са троје деце.
У табели дат је упоредни преглед броја донетих решења за различита права у 2015. и
2016. години:
ПРАВО
право на рефундацију
накнаде за време
породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге
детета

2015.
505 корисница
права

2016.
478
корисница
права

право на родитељски
додатак

705 корисница
права

712
корисница
права

право на дечији додатак

највећи број
корисника
права у јуну
3.583

највећи број
корисника
права у јуну
3.591

право на једнократну
731 корисника
новчану помоћ за
права
прворођено, другорођено,
трећерођено,четврторођено
и свако наредно рођено
дете
право на новчану помоћ
421 корисница
незапосленој породиљи
права

735
корисника
права

459
корисница
права

право на новчану помоћ
брачним паровима
приликом склапања брака

354 корисника
права

317
корисника
права

право на новчану помоћ
породици са троје деце

83 корисница
права

112
корисница
права

НАПОМЕНА
доношење решења, овера НЗ-1
образаца(образац обрачунатих
накнада зарада и исплата
накнада), достављање захтева за
требовање средстава за поднете
захтеве у предходном месецу,
реализација исплате и
достављање извештаја о
извршеној исплати
пријем захтева, слање
замолнице за изјаву Центру за
социјални рад, доношење
решења и слање базе донетих
решења Министарству ради
исплате
пријем захтева, доношење
решења , достављање решења
странкама и слање базе донетих
решења Министарству ради
исплате
пријем захтева, доношење
решења , достављање решења
странкама и достављање
решења Одсеку за буџет ради
преноса средстава
пријем захтева, доношење
решења , достављање решења
странкама и достављање
решења Одсеку за буџет ради
преноса средстава
пријем захтева, доношење
решења , достављање решења
странкама и достављање решења
Одсеку за буџет ради преноса
средстава
пријем захтева, доношење
решења , достављање решења
странкама и достављање
решења Одсеку за буџет ради
преноса средстава
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право на статус енергетски
заштићеног купца
електричне енергије /
природног гаса

235
подносиоца
захтева

2 495
подносиоца
захтева

пријем захтева, доношење
решења , достављање решења
странкама и достављање сваког
месеца списка корисника ЕПС
Дистрибуција Београд- Огранак
Краљево и Електродистрибуцији
Лозница

У складу са обавештењима и упутствима Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања уредно су сваког месеца (од 1. до 10. у месецу) достављани захтеви за
требовање потребних средства за рефундације корисника права на накнаду за време
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета .
По налогу Министарства благовремено су достављани извештаји и попуњавани
месечни, тромесечни, полугодишњи и годишњи упитници (број корисника, извештај о
требованим средствима итд. за кориснике ових права).
Право на родитељски додатак у 2015. години остварила је 705 корисница за 721 дете (
8 пари близанаца ), а у 2016. години 712 корисница за 726 деcе ( 7 пари близанаца ) и то:

за прво дете
за друго дете
за треће дете
за четврто дете
укупно корисница

2015.
337
257
83
28
705

2016.
343
243
112
14
712

Право на дечији додатак остварује прво, друго, треће и четврторођено дете у породици
(a изузетно и петорођено дете ако су близанци, на основу сагласности Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања РС).
Под истим условима ово право остварује и хранитељ и старатељ породице за највише
четворо сопствене деце у породици и за свако дете без родитељског старања.
Број корисника дечијег додатка по месецима је променљив у зависности од броја
корисника који изгуби право у односу на број нових корисника.
Новоподнетих захтева за признавање права нa дечији додатак у 2016. години
било је 270, што је за 19 мање од броја поднетих захтева у 2015. години када је број нових
захтева био 289.
Поступајући по службеној дужности сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), овај Одсек је од 8. јуна 2016.године
прибављао по службеној дужности део документације за који се странка изјаснила да га
прибави Одсек.
Поступајући по захтевима Основног суда у Лозници издато је 14 потврда, а по захтеву
странака 30 потврда о подацима из службене евиденције.
Да би се остварило право на дечији додатак приход по члану домаћинства није могао
прећи у јануару 2016. године износ 8.171,22 динара а за самохране родитеље 9.805,47
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динара, а у децембру 2016. годинe износ од 8.368,62 динара односно 10.042,71 динар за
самохране родитеље. За кориснике који имају само приход по основу бављења
пољопривредном делатношћу цензус за остваривање права је 6,60 динара, односно за
самохране родитеље 7,93 динара, а који имају и друге приходе цензус за остваривање права
по основу катастарског прихода је 2,83 динара , односно за самохране родитеље 3,40 динара.
Износ дечијег додатка у јануару 2016. године износио је 2.659,11 динара односно
3.456,86 динара за посебне категорије лица, а у децембру 2016.године 2.657,05 динара
односно 3.477,57 динара за посебне категорије лица.
У извештајном периоду на решења о признавању права на дечији додатак изјављена
је 1 жалба, која је решењем другостепеног органа Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања РС одбијена као неоснована.
Боравком у Предшколској установи „Бамби” обухваћено је 1771 дете у 91 васпитној
групи. Од тог броја у оквиру целодневног боравка обухваћено је 971 дете у 39 група у седишту
Установе, а припремним предшколским програмом од 4 сата ван седишта Установе
обухваћено је 513 у 38 група.
Програмом '' Вртићи без граница'' обухваћена су деца узраста од 3 до 5 година и то 147
деце у 7 група која бораве по 4 сата 5 дана у седмици у 3 објекта (Лешница, Козјак, Јадранска
Лешница) и 110 деце у 7 група по 2 сата 2 дана у седмици која бораве у 5 основних школа
(Брезјак, Воћњак, Драгинац, Доњи Добрић) и деце млађе групе уписане при сеоским групама
30.
Решењем градoначелника број 338/11-I од 21.08.2013.године утврђена је економска
цена целодневног боравка у износу од 26.067 динара месечно по детету која се примењује од
01. септембра 2013. године.
У структури финансирања у складу са Законом о друштвеној бризи о деци регресирање
трошкова целодневног и полудневног боравка деце обезбеђује се са 80% у укупном износу из
буџета Града, а 20% од стране родитеља. Учешће родитеља у економској цени боравка за
целодневне облике рада у трајању од 11 часова и петодневни боравак износи 4.900,00
динара, за родитеље који имају двоје деце у вртићу цена боравка другог детета умањује се
20% и плаћа се цена боравка 3.920,00 динара.Кориснику услуга - самохраном родитељу
учешће у цени услуга које би требао да плати регресира се са 25 % и износи 3.675,00 динара.
Родитељи који имају треће,четврто и свако наредно дете ослобођени су од плаћања
учешћа у цени боравка, а та средства се у целости надокнађују из буџета града Лознице.
Такође, сваког месеца се достављају извештаји о броју деце која похађају припремни
предшколски програм Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС ради
рефундације средстава Предшколској установи ''Бамби'', као и захтев Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања за рефундацију средстава Предшколској установи
''Бамби'' за накнаду трошкова боравка у предшколској установи деце без родитељског
старања која су смештена у хранитељске породице или под старатељство и деце са сметњама
у развоју који су корисници дечијег додатка.
Овај Одсек је донео 2 решења о признавању права на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи деци без родитељског старања која су смештена у хранитељске
породице или под старатељство и са сметњама у развоју.
Сходно Одлуци о новчаној помоћи породици са децом на територији града Лозница
(''Службени лист града Лознице'', број 3/09), овај Одсек поступајући по захтевима странака
доноси решења о признавању права на једнократну новчану помоћ за прворођено,
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другорођено, трећерођено, четврторођено и свако наредно рођено дете, а у сврху пружања
финансијске помоћи за подстицај рађања на територији града Лознице.
На седници Скупштине Града одржаној 16. новембра 2011.године опредељени су
следећи новчани износи за подстицај рађања:
- за прворођено дете
15.000 динара
- за другорођено дете
20.000 динара
- за трећерођено и свако
наредно рођено дете
30.000 динара
- за близанце
40.000 динара
- за тројке
50.000 динара
До 31.12.2016. године за остваривање овог права поднети су захтеви за 735 деце, а у
2015.годину 731 дете, и то:
за рођено дете
за прво дете
за друго дете
за треће дете
за четврто дете
за пето дете
за шесто дете
за седмо дете
за осмо дете
за девето дете
за десето дете
за близанце
за тројке
укупно

2015.
337
257
83
28
6
2
/
/
1
1
8 х 2 =16
/
731

2016.
343
243
112
14
3
3
2
1
/
/
7х 2=14
/
735

Сви поднети захтеви су обрађени у предвиђеном року и средства подносиоцима
захтева се редовно уплаћују на текући рачун подносиоца.
Одлуком о новчаној помоћи породиљи до навршене прве године живота детета, коју
је Скупштина Града донела на седници одржаној дана 23.12.2011.године (''Службени лист
града Лознице'' број 11/11,6/13), а почела да се примењује 01.01.2012.године, признаје се
право незапосленој породиљи на новчану помоћ до навршене прве године живота детета,
уколико има пребивалиште на територији града Лознице најмање 12 месеци пре рођења
детета, у висини од 15 000 динара на месечном нивоу почев од дана рођења детета. Одлуком
о измени Одлуке о новчаној помоћи породиљи до навршене прве године живота детета, коју
је Скупштина Града донела на седници одржаној дана 27.06.2013. године (''Службени лист
града Лознице'' број 6/13) повећан је износ на месечном нивоу за децу рођену после
01.06.2013. године на 20 000 динара. Наведени износ се уплаћује на текући рачун незапослене
породиље.
Решењима Одељења за финансије и друштвене делатности – Одсек за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту у периоду 01.01.2016.године до 31.12.2016.године
ово право је остварило 459 незапослених породиља.
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Одлуком о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака (''Службени
лист града Лознице'', број 13/13) која се примењује од 01.12.2013.године признаје се право на
новчану помоћ брачним паровима приликом склапања првог брака, под условом да бар један
брачни партнер у тренутку склапања брака има пријављено пребивалиште на територији
града Лознице најмање три године пре склапања брака. Одлуком о измени Одлуке о новчаној
помоћи брачним паровима приликом склапања брака (''Службени лист града Лознице'', број
7/15) која се примењује од 01.10.2015.године признаје се право на новчану помоћ брачним
паровима приликом склапања првог брака, под условом да бар један брачни партнер у
тренутку склапања брака има пријављено пребивалиште на територији града Лознице
најмање годину дана пре склапања брака.
Брачни парови остварује право на новчану помоћ у износу од једне просечне нето
зараде града Лознице према подацима које објави републички орган за послове статистике у
месецу када је брачни пар склопио брак .
Решењима Одељења за финансије и друштвене делатности – Одсек за дечију
,социјалну и примарну здравствену заштиту у периоду 01.01.2016.године до
31.12.2016.године ово право је остварило 317 брачних парова.
Одлуком о новчаној помоћи породици са троје деце (''Службени лист града Лознице''
број 13/13) право на новчану помоћ за трећерођено дете остварује мајка детета под условима
да у моменту рођења детета има пријављено пребивалиште на територији града Лознице
најмање годину дана пре рођења детета.
Решењима Одељења за финансије и друштвене делатности – Одсек за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту у периоду 01.01.2016.године до 31.12.2016.године
ово право је остварило 112 мајки трећерођеног детета.
Поступајући по службеној дужности сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), овај Одсек је од 8. јуна 2016.године
прибављао по службеној дужности део документације за који се странка изјаснила да га
прибави Одсек.
Решењем Градоначелника Лознице одобрена је исплата за прворођено дете у 2016.
години на име новогодишњег поклона у износу од 32.770,00 динара.
Крајем месеца септембра обављени су послови око организације Дечје недеље која се
одржавала у периоду од 03. октобра до 09.октобра 2016.године (дистрибуција достављеног
материјала, вредносних маркица, координација са субјектима активности, обезбеђење
превоза за децу из школа ван подручја Града, обезбеђење озвучења, саопштења за јавност
итд.).
Заједно са Градом у спровођењу активности око организације Дечје недеље
учествовали су Предшколска установа ''Бамби'', Друштво учитеља града Лознице, Црвени
крст, Центар за социјални рад ,школе и медији.
Борачко-инвалидска заштита
Градска управа , односно овај Одсек решава у првом степену о правима из Закона о
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца , Закона о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, Закона о правима цивилних инвалида
рата и великом броју Правилника и Инструкција које доноси надлежно Министарство.
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У складу са важећим законским прописима овај Одсек обавља као поверене послове у
области борачко - инвалидске заштите вођење поступка и признавање утврђених права.
У табели дат је упоредни преглед броја донетих решења у вршењу поверених послова
у 2015. и 2016. години:
ВРСТА ПРАВА
Правo на личну инвалиднину
Престанак правa на личну инвалиднину
Не признавање правa на личну инвалиднину
Право на месечно новчано примање
Престанак права на месечно новчано примање
Признавање права на породичну инвалиднину
Престанак права на породичну инвалиднину
Признавање права на погребне трошкове
Помоћ у случају смрти
УКУПНО

2015.
2
8
1
70
2
4
4
1
6
105

2016.
4
9
2
110
4
/
10
3
4
146

На донета решења уложене су две жалбе по којима Министарство још није одлучило.
Пријава и одјава на здравствено осигурање попуњено је укупно 12, издато 4 налога за
израду ортопедских помагала, 21 уложак за повлашћену вожњу и 38 уверења из службене
евиденције по разним захтевима странака.
Од Националне службе за запошљавање - Одсека за посредовање при запошљавању
и планирању каријере Лозница прибављено је 161 уверења, од Републичког фонда ПИО
запослених 178 уверења, од Агенције за привредне регистре 80 уверења, од Пореске управе
Лозница 178 уверења , затим 135 копија картона за незапослене и 68 копија радних књижица,
као и 7 уверења о школовању по службеној дужности.
Такође, поступајући по службеној дужности сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), овај Одсек је од 8. јуна
2016.године прибављао по службеној дужности део документације за који се странка
изјаснила да га прибави Одсек.
У вези са правом на месечно новчано примање које се остварује по републичком
закону, а чија непосредна примања се регулишу инструкцијом Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у 2016.години вршена су
превођења права на месечно новчано примање у 2016. години, па је у сврху утврђивања
чињеничног стања извршено саслушавање 120 лица.
Зависно од здравственог стања корисника организован је одлазак код корисника и
узимање изјава и вршен унос података у WEB апликацију за обрачун заосталих примања и
обрачун разлике коначно усклађених износа.
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, као и унос генерисаних матичних бројева по
Инструкцији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Поступајући по Инструкцији Министарства два пута годишње (март и септембар) врши
се тзв. "виђење" корисника борачко-инвалидске заштите који имају обавезу доласка код
извршилаца на борачко-инвалидским пословима ради евиденције да су у животу , односно
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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 слати 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 законским прописима овај Одсек је у 2015. години обављао као
поверене послове у области социјалне и здравствене заштите следеће:
- примену права из Закона о социјалној заштити из надлежности Града,
- поступак по жалбама на решења о признавању права из области социјалне заштите која
доноси Центар за социјални рад сходно одредбама Закона о социјалној заштити,
- субвенција електричне енергије у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу,
односно угроженом купцу топлотне енергије ('' Службени гласник РС'' број 90/13),
-техничке послове у вези са спровођењем јавног конкурса за расподелу средстава из буџета
Града организацијама и удружењима грађана у области социјалне заштите и праћење
извршавања пројектних активности у складу са Законом о удружењима,
- обављају се послови саветника за заштиту права пацијената сходно Закону о правима
пацијената ('' Службени гласник РС'' број 45/13),
- обрада поднетих захтева Интерресорној комисији у складу са Правилником о додатној
образовној , здравственој и социјалној подршци детету и ученику (''Службени гласник СРС''
број 63/10),
- дистрибуција позива за вакцинацију у складу са Законом о заштити становника од заразних
болести које угрожавају целу земљу (''Службени гласник РС'' бр.125/04).
Као изворне послове у овој области Одсек обавља:
- вођење поступка и 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,
- обавља послове везане за рад Комисије за социјалну заштиту (вођење записника са седница,
припрема закључака за Градско веће итд.).
У складу са Законом о социјалној заштити ('' Службени гласник РС'' број 24/11) , Град се
стара о обезбеђењу следећих права и услуга :
- помоћ и нега у кући,
- дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју,
- привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу,
- социјално становање у заштићеним условима,
- становање уз подршку за младе који се осамостаљују ( '' кућа на пола пута '' ),
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- једнократна помоћ,
- увећана једнократна новчана помоћ,
- саветодавно-терапијске иправне услуге и услуге СОС телефона.
Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Лозница (''Службени лист
града Лозница'' број 11/11 и 12/21) поред наведених, као проширена права утврђена су и
следећа права:
- накнада трошкова сахрањивања,
- бесплатан оброк у народној кухињи,
- накнаде за набавку уџбеника, трошкове летовања, зимовања, организовање школе у
природи за децу корисника права социјалне заштите,
- право на интервентни смештај у кризним ситуацијама,
- право ученика средњих школа,редовних студената виших и високих школа са сметњама у
развоју на трошкове превоза,
- право на накнаду превоза ученика средњих школа - деце корисника новчане социјалне
помоћи,
- право на опрему и превоз корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу,
- право на превоз лица старијих од 65 година,
-право на бесплатан превоз корисника права по основу Закона о правима бораца, војних
инвалида и чланова њихових породица и Закона о заштити цивилних инвалида рата.
О захтевима за остваривање права из Закона о социјалној заштити решава Центар за
социјални рад Лозница.
Примењујући чланове 15. и 16. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града
Лозница ,а поступајући по поднетим захтевима родитеља чија деца похађају специјалне
основне и средње школе и редовни су студенти виших школа и факултета ван територије
Града у Београду и средње школе у Лозници донето је 17 решења о признавању права на
бесплатан превоз.
Решењем Градског већа број: 06-15/08-II од 10.10.2008. године образована је Комисија
за питања социјалне заштите са задатком да по захтевима Центра за социјални рад за доделу
увећане једнократне новчане помоћи у смислу члана 7. став 6. Одлуке о правима и услугама
социјалне заштите града Лозница ('' Службени лист града Лозница'' број 11/11 и 21/12), у
сваком појединачном случају да мишљење за припрему предлога решења које доноси
Градско веће града Лознице. У 2016. години Комисија је одржала 13седница и разматрала 105
захтева за увећане новчане накнаде и предложила Градском већу да да сагласност Центру за
социјални рад Лозница за доделу средстава за 101 лице у стању социјалне потребе (лечење,
изградња, адаптација и санација стамбених објеката, куповина животних намирница и огрева,
школског прибора итд.) у износима од 20 000 до 100 000 динара , а где су предност за доделу
средстава имале породице којима су средства неопходна за лечење деце .
Из буџета Града за увећане једнократне новчане накнаде издвојена су и пренета
Центру за социјални рад средства у износу од 2.600.000,00 динара.
Овај Одсек је обављао административне послове за рад Комисије (заказивање
седница, вођење записника и припрема закључка за Градско веће ).
У складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу
топлотне енергије ('' Службени гласник РС'' број 90/13) која је ступила на снагу од 01. јануара
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2016.године у 2016.години захтеве за остваривање права на попуст у потрошњи електричне
енергије односно природног гаса поднело је 2495 подносиоца захтева.
Поступајући по службеној дужности сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), овај Одсек је од 8. јуна 2016.године
прибављао по службеној дужности део документације за који се странка изјаснила да га
прибави Одсек.
Сходно Закону о удружењима ('' Службени гласник РС'' број 51/09), а у складу са
Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета града
Лозница у Одсеку су обављени послови припреме и спровођења конкурса за финансирање
програма рада/пројеката удружења грађана којима се обезбеђују посебни облици социјалне
заштите и услуга јавног здравства ( добровољног давалаштва крви).
У буџету Града опредељена средства за финансирање програма рада/пројеката
удружења грађана у 2016. години износила су 3.500.000,00 динара.
У Одсеку се обављају и послови праћења извршавања одобрених програма рада/
пројеката и подношење захтева за трансфер средстава удружењима према динамици из
програма рада/пројекта.
Предност у расподели средстава имала су удружења грађана чије су циљне групе особе
са инвалидитетом (Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида, Удружење слепих и
Удружење глувих и наглувих). Са удружењима грађана које се баве социјалном заштитом
остварена је ефикасна сарадња и пружана је помоћ члановима ових удружења у реализацији
многобројних програмских/пројектних активности.
Сходно примени Закона о Црвеном крсту за активности из Програма рада Црвеног
крста
( Народна кухиња , '' Викенд на селу '' , добровољно давалаштво крви , '' Један
пакетић - пуно љубави '' , Недеља Црвеног крста итд. ) предвиђена су средства у буџету за
2016. годину и све активности су успешно реализоване.
У области здравствене заштите од 01.12.2013.године обављају се послови саветника
за заштиту права пацијената сходно Закону о правима пацијената ('' Службени гласник РС''
број 45/13) које обавља извршилац из Одсека као поверене послове. У 2016. години поднето
је 5 приговора који су се односили на повреду права на доступност здравствене заштите и
права на квалитет пружања здравствене услуге од стране здравствених радника и
здравствених сарадника у Дому здравља'' Др Миленко Марин'' и Општој болници '' Лозница''
. Од тог броја 4 приговора пацијената је било неосновано а 1 је био основан. Поред поступања
по приговорима од стране саветника за заштиту права пацијената дато је 82 савета или
информација грађанима везаних за повреде права у складу са Законом.
Поред извештаја који се достављају подносиоцу приговора у Законом предвиђеном
року од пријема приговора, сваког месеца до петог у месецу достављају се извештаји
здравственим установама ( Дому здравља, Општој болници и Апотекарској установи),
тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету за здравље и заштиту животне
средине као радном телу Скупштине града и годишњи извештај Министарству здравља РС,
Канцеларији заштитника грађана и СКГО.
Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику (''Службени гласник СРС'' број 63/10) предвиђено је формирање Интерресорне
комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке детету и ученику за подручје града Лознице. Решењем начелника Градске управе
Лозница број 681/2010-III1 од 05.11.2010. године образована је Интерресорне комисија са
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задатком да непосредно врши опсервацију и утврђује потребе детета за пружањем подршке
у оквиру свог домена рада и да на основу појединачне процене сваког члана Комисије и
усаглашених ставова сталних и повремених чланова, сачини заједничко, образложено
мишљење. У извештајном периоду поднето је 47 захтева/иницијатива Комисији за процену
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
детету/ученику.
Сходно примени Закона о заштити становника од заразних болести које угрожавају
целу земљу (''Службени гласник РС'', број 125/04) обавеза је спровођења вакцинације на
територији Града, тако да је у току 2016. године дистрибуирано 5 700 позива за вакцинисање
деце узраста од два месеца до 14 година.
Организовани су лекарски прегледи деце за упис у предшколски програм и први
разред основне школе сходно члану 97. и 98. Закона о основама система образовања и
васпитања
( ''Службени гласник РС'', број 72/09) у сарадњи са Домом здравља
''Др Миленко Марин'' у Лозници.
Из делокруга овог Одсека редовно су достављана саопштења за јавност средствима
информисања (за подстицај рађања, субвенцију електричне енергије, Дечју недељу, дечији
додатак, обештење о извршењу исплате борачко-инвалидских права, раду саветника за
заштиту права пацијената, расподели средстава удружењима грађана итд.).
Сви тражени извештаји из ове области благовремено су достављени надлежном
Министарству, Заштитнику грађана,Републичком заводу за статистику – Београд,
Сталној конференцији градова и општина итд.

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 доноси решења у управном поступку која се односе на
исељења 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, вршење конверзије права коришћења земљишта у друштвеној својини у
право својине, доношење решења за утврђивање земљишта за редовну употребу објеката
итд.
Одељење је организовано у два одсека и једну групу и то:
 Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
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Одсек за имовинско-правне, комунално-стамбене послове и послове евиденције и
управљања имовином
Група за послове заштите и унапређења животне средине

Такође, при овом Одељењу 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 послови
Озакоњења објеката.
У извештајном периоду у Одсеку за спровођење обједињене процедуре и планирање је
запослено 8, у Одсеку за имовинско-правне, комунално-стамбене послове и послове
евиденције и управљања имовином 5, Групи за животну средину 2. Такође у Одељењу су у
сталном радном односу начелник Одељења, 1 технички секретар, оператер за пријем захтева
и формирање, што је укупно 20 запослених, а од тога је 4 на одређено време.
ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ПЛАНИРАЊЕ
У Одсеку за спровођење обједињене процедуре и планирање се обављају поверени
послови јединици локалне самоуправе од стране Министарства грађевинарства,саобраћаја и
инфраструктуре РС за издавање грађевинских дозвола а у складу са Законом о планирању и
изградњи(,,Сл.гласник
РС“,
бр.
72/09,81/09-исправка,64/10УС,24/11,
121/12,42/13,50/13,98/13 , 132/14 и 145/14).
Ступањем на снагу Закона о планирању и изградњи, 17.12.2014.године, и великог броја
подзаконских аката донетих на основу овог Закона, први корак је био увођење обједињене
процедуре издавања грађевинских дозвола а електронска грађевинска дозвола је други
корак који је у примени од 01.01.2016.године.
Електронска процедура издавања грађевинских дозвола у потпуности је заменила
досадашњу праксу предаје документације на папиру.
Поступак је знатно транспарентнији, инвеститорима је донео значајне уштеде и
локалну администрацију учинио ефикаснијом а такође сузио простор за корупцију.
04.01.2016.год. пуштен је у рад електронски систем за подношење захтева за издавање
грађевинских дозвола и других правних аката везаних за изградњу објеката (употребних
дозвола, локацијских услова,решења по чл.145.Закона) као и још неких аката везаних за
изградњу објеката.
Електронски систем издавања грађевинских дозвола подразумева да се дозволе издају
по брзој и једноставној процедури,искључиво у електронској форми.
Захтеве могу да подносе сами грађани уколико прибаве елект.сертификате или
посредством овлашћених пројектаната.
Након подношења захтева,омогућено је праћење тока решавања предмета,при чему
подносилац и институције укључене у процедуру добијају мејлом обавештење о статусу
предмета.
Увођење ел.грађ.дозволе је најважнија привредна реформа која се тренутно спроводи
у Србији.
Спровођење обједињене процедуре се одвија кроз Централни информациони
систем(ЦИС) у Агенцији за привредне регистре РС(АПР).
Успостављен је централни регистар у којем се води статистика о издав.грађ.дозв.
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У извештајном периоду у Одсеку је било 7 стално запослених и 1 запослен на одређено
време (дипл. просторни планер). Структура запослених је следећа:
2 дипл. инж. грађевинарства, 2 дипл. просторна планера, 2 дипл. инжењера архитектуре,
грађевински техничар и инжењер информатике.
У извештајном периоду, поднето је 1220 захтева овом Одсеку и то за издавање:
- локацијских услова
232
- грађевинске дозволе
114
- употребне дозволе
62
- решења по чл.145 Закона о пл. и изгр.
164
- упис права својине и издавање решења о кућном броју
51
- пријава радова
125
- пријава завршетка темеља
34
- пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
15
- за прикључење на инфраструктуру
115
- достављање техничке документације у
погледу мера заштите од пожара
13
- остали поступци(исправка техн.грешке,..)
24
- приговори/жалбе
3
- дозволе за уклањање објекта
10
- информације о локацији
163
- потврђивање пројекта парцелације и
препарцелације и сагласност на предлог за
спајање парцела
95
Од укупног броја захтева 952 су поднета у електронској а 268 у папирној форми.
Обрађено је 1220 захтева, док је 18 захтева у обради.
Ступањем на снагу Измена Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 132/14 и
145/14) у Одељењу за планирање и изградњу су настале велике измене у организацији рада
које су довеле до суштинских промена како у самом начину извршавања послова из делокруга
надлежности, тако и формалних измена већине аката који се издају у оквиру рада тог
Одељења.
Табеларни приказ броја примљених и решених захтева од 01.01.2016. – 31.12.2016. године
у Одсеку за спровођење обједињене процедуре и планирање:

Поднето захтева

Број
поднетих
захтева

Број решених
захтева

Број нерешених
захтева

Одсек за спровођење
обједињене процедуре и
планирање

1220

1202

18

Напомињемо да је Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, осим
решавања ''редовних'' био ангажован и на следећим пословима:
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У раду Комисије за планове града Лозница (у овом извештајном периоду
одржано је 9 седница Комисије)

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање је радио на припреми и обради
материјала везано за рад комисије за планове и то у вези са:




1) Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између Улица Вере
Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници,
2) Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између Улица Жикице
Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници,
3) Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације пословања и вишепородичног
становања на локацији ''Тржни центар'' у Лозници,
4) Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8680 КО Лозница,
5) Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између Улица Саве
Ковачевића, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници,
6) Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације ''Гробље'' у Бањи Ковиљачи,
7) Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између Улица болничка,
Др Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у
Лозници
8) Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8680 КО Лозница,
9) Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 4725/5 КО Лозница,
10) Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче на к.п. 4533/37 КО
Лозница,
11) Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8680 КО Лозница (по
прибављеном тумачењу обрађивача ПГР)
12) Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбенопословног објекта на к.п. 3626 КО Лозница,
13) Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбенопословног објекта на к.п. 8680 КО Лозница,
14) Доношење закључка поводом стручне контроле Урбанистичког пројекта за изградњу
вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п. 3526 КО Лозница.
15) Доношење закључака по примедбама са јавног увида у:
Нацрт ПДР блока између улица Сава Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире
у Лозници (''Борања'').
Нацрт ПДР блока између Улице болничке, ДР Марина, Војводе Путника, Вере
Благојевић, реке Штире и трга Вука Караџића у Лозници (''Робна кућа'').
16) Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбенопословног објекта на к.п. 8680 КО Лозница,
17) Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између Улице
Италијанских добровољаца и Трга Анте Богићевића и Улице мајор Јаше Ђурђевића у
Лозници,
18) Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између Улице војводе
Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у
Лозници,
19) Давање мишљења на предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације ''Гробље''
у Тршићу,
20) Давање мишљења на предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници,
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21) Доношење закључака по примедбама са јавног увида у:
Нацрт Плана детаљне регулације '' Гробље'' у Бањи Ковиљачи са СПУ
Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића,
Трга Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, Миодрага Борисављевића, Трга
Јована Цвијића и Улице Војводе Мишића у Лозници.
22) Стручна контрола нацрта ПДР блока између Улица кнеза Милоша, В.Броњевског, Др
Марина, Болничке и Трга В.Караџиаћа у Лозници (''Градска кафана- Мала 2'''),
23) Усвајање извештаја о раном јавном увиду у материјал за:
 Измене и допуне ПГР за насељено место Бања Ковиљача (''Зеленица'').
24) Давање мишљења на предлог Одлуке о изради Измена и допуна ПГР за насељено
место Лозница,
25) Доношење закључака по примедбама са јавног увида у:
 Нацрт Плана детаљне регулације блока између Улице Италијанских
добровољаца и Трга Анте Богићевића и Улице мајор Јаше у Лозници,
 Нацрт Плана детаљне регулације блока између Улице војводе Мишића,Ђуре
Јакшића,
Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници (''Јела-Вуков дом'').
26) Стручна контрола нацрта ПДР блока између Улица Владе Зечевића, Карађорђеве,
Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници (''Јавна гаража'').



ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
И УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ
У овом извештајном периоду у Одсеку за имовинско-правне, комунално-стамбене послове и
послове евиденције и управљања имовином је било 5 стално запослених радника и то: 2
дипл.правника, 1 дипл. шумарски инж. одсек за пејзажну архитектуру, и 1 технички секретар
и сматрамо да су неопходни у овом Одсеку због повећаног обима посла (oзакоњење,
евиденција пописа имовине Града Лознице и др) и где се свакодневно воде расправе и
седнице (са расправама) Комисије за враћање земљишта.
Захтева за имовинско - правне предмете је примљено 28, од којих је решено 24 а нерешених
4, због непотпуне документације.
У тај број захтева су увршћени захтеви за издавање решења о утврђивању земљишта за
редовну употребу објекта, решења о утврђивању права коришћења земљишта, захтеви за
експропријацију земљишта, захтеви за деекспропријацију земљишта, захтеви за есхумацију.
У редовној процедури је примљено 201 захтева за издавање потврда различите садржине
(потврда о старости објекта и сл.), као и дописа разних државних институција (суду,
тужилаштву и сл.).
С обзиром да су донети нови законски прописи, као Закон о реституцији, Закон о озакоњењу
објеката и други законски прописи, повећана је ангажованост Одсека за проналажењем
документације по захтевима странака.
Ангажованост Одсека за имовинско-правне послове је повећана услед активности везаних за
попис имовине града Лознице и рада Комисије за враћење земљишта по основу ПЗФ.
Од укупног броја поднетих захтева (229) странака, решено је 225, а нерешених предмета је
остало 4.
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Код нерешених захтева поднета документација није комплетна, тако да су странкама упућени
захтеви за допуну и о истим ће бити одлучено када премети буду комплетирани.
Табеларни приказ броја примљених и решених захтева од 01.01.-31.12.2016. у Одсеку
имовинско-правне, комунално-стамбене послове и послове евиденције управљања
имовином

Врста поднетог захтева
-

Број
поднетих
захтева

Број решених
захтева

Број нерешених
захтева

28

24

4

201

201

/

229

225

4

имовинско-правни
предмети
потврда различите
садржине
УКУПНО

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Ступањем на снагу Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник бр. 96/2015), а имајући у
виду да је озакоњење проглашено јавним интересом Републике Србије, у Одељењу за
планирање и изградњу је формирана Комисија која врши послове издавања решења о
озакоњењу објеката.
На пословима озакоњења објеката ангажовано је 5 извршилаца.
Према претходним Законима о легализацији, укупно је поднето 6869 захтева за
легализацију, од којих је решено 3575, а остало је нерешено 3294 захтева који се обрађују
у поступку озакоњења.


На пословима Озакоњења објеката – у извештајном периоду издато је 462 решења
о озакоњењу објеката (Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник бр. 96/2015)

Укупан број свих поднетих захтева у извештајном периоду у Одељењу за планирање и
изградњу је 1449.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
А) ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Инспекција за заштиту животне средине
На основу чл. 44. Закона о инспекцијском надзору, Инспекција за заштиту животне средине
- Одсек за инспекцијске послове, Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и
ванредне ситуације, Градске управе Лозница доноси Извештај о раду за 2016. годину
Надлежност инспекције за заштиту животне средине
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Инспекција за заштиту животне средине - Одсек за инспекцијске послове, Одељења за
инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације обавља послове
инспекцијског надзора с првенственим циљем да се превентивним деловањем или
изрицањем мера оствари заштита права грађана на здраво окружење и животну средину, као
и заштита права надзираних субјеката на законит и безбедан рад.
Поред инспекцијског надзора, инспекција за заштиту животне средине је у 2016.
години почев од 30. 04. 2016. године, од када је у пуној примени Закон о инспекцијском
надзору („Сл.гл.РС“, бр.36/2015), континуирано радила на: прикупљању и анализи података
добијених помоћу контролних листи; праћењу и анализирању стања у области инспекцијског
надзора и делокруга рада инспекције за заштиту животне средине, са освртом на процене
ризика; прикупљању информација и података других државних органа. Инспекција за заштиту
животне средине је у складу са планом рада редовно сачињавала евиденције, извештаје,
усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима и
непрекидно радила на унапређењу рада инспектора за заштиту животне средине.
Инспектор за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру Законом утврђених
надлежности као поверене послове од стране Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, доноси решења, закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне
пријаве, учествује у припреми информација за државне органе и медије, поступа по пријавама
и извештава о предузетим мерама, припрема извештаје о раду, сарађује са републичким
инспекторима за заштиту животне средине са којима врши заједничке контроле, прати
прописе, учествује у изради одлука, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења.
Инспекцијски надзор се врши над применом одредаба: Закона о заштити животне
средине („Сл.гл.РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16); Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл.гл.РС“,бр.135/04 и 36/09); Закона о управљању отпадом
(„Сл.гл.РС“,бр.36/09 , 88/10 и 14/16); Закона о заштити од нејонизујућих зрачења
(„Сл.гл.РС“,бр.36/09); Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.гл.РС“36/09 и 88/10);
Закона о заштити ваздуха („Сл.гл.РС“,бр.36/09 и 10/13) и других подзаконских акта из области
заштите животне средине, као и Закона о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“, бр.36/2015) и
Закона о општем управном поступку.
Контрола се врши над применом мера заштите животне средине у објекатима
привредних субјеката који у већој мери могу угрозити животну средину; утврђује се
спровођења мера заштите животне средине утврђених у одлуци о давању сагласности на
студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања, коју
доноси надлежни орган; врши се надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног
и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање
инертног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу Закона; врши
се надзор над применом одредаба у области заштите животне средине од нејонизујућих
зрачења при коришћењу извора нејонизујућих зрачења; врши се надзор над применом
одредаба у области заштите ваздуха од загађења у објектима за које дозволу за грађење даје
надлежни градски орган и утврђује да ли је загађивач ваздуха обезбедио да емисија у ваздуху
буде у прописаним границама; у случају прекорачења граничних вредности емисије и
имисије налаже се предузимање мера како би се концентрације загађујућих материја свеле
испод прописаних граничних вредности; утврђује се да ли је загађивач обезбедио прописана
мерења и да ли је водио евиденцију о извршеним мерењима, врши се надзор над
организацијом која врши мерење емисије у делу достављања извештаја о загађивачу ваздуха,
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о прекораченим вредностима емисије, забрањује се рад загађивача док се емисија и имисија
не доведе у прописане границе и наређује извршење прописаних мера у одређеном року;
врши се инспекцијски надзор над применом мера заштите од буке, утврђује се да ли је у
промету извор буке без прописане исправе и да ли поседује упутство о мерама за заштиту од
буке, утврђује се да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази
прописани ниво, налаже се извршење прописаних мерења нивоа буке, обављају се и други
послове утврђени законом или прописом донетим на основу закона.
Извршиоци и организација
У извештајном периоду у Одељењу за инспекцијске послове, комуналну полицију и
ванредне ситуације - Одсек за инспекцијске послове инспекцијски надзор у области заштите
животне средине обављао је 1 (један) извршилац на територији града Лознице.
Општи показатељи
У периоду од 01.01.- 31.12.2016. године инспектор за заштиту животне средине је
извршио 77 инспекцијска прегледа и то: у области управљања отпадом (50), у области
заштите животне средине (8), у области заштите ваздуха (18) и у области заштите од буке у
животној средини (1).
Поред инспекцијских прегледа инспектор је извршио 40 саветодавних и превентивних
контрола код надзираних субјеката који у обављању делатности имају обавезу да поступају у
складу са прописима из области заштите животне средине. О превентивним и саветодавним
контролама инспектор сачињава службену белешку (сачињено 40 службених белешки).
Отворено је 62 нова предмета (52 по службеној дужности и 10 по захтеву странке) и
настављено је поступање у 12 предмета пренетих из претходне календарске године.
Сачињен је 71 записник и 66 службених белешки, донето је 9 решења (5 решења за
управљање неопасним отпадом који се користи као секундарна сировина -од тога 1 решење
код нерегистрованог субјекта, 3 решења о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух и 1
решење о мерењу буке у животној средини), донето је 45 закључка о обустави поступка и 4
закључка о одбацивању због ненадлежности.
Од 30.04.2016. године, од када почиње потпуна примена Закона о инспекцијском
надзору, инспектор је вршио инспекцијски надзор на основу Налога руководиоца инспекције,
о предстојећем инспекцијском надзору је обавештавао надзираног субјекта, а у редовном
инспекцијском надзору примењивао Контролне листе.
За редовне и ванредне контроле ове инспекције издато је 22 Налога за инспекцијски
надзор.
Инспектор је доставио 22 обавештења надзираним субјектима, која садрже податке о
интернет страници на којој је доступна Контролна листа.
Приликом редовне инспекцијске контроле покренуте по службеној дужности
инспектор је применио 18 Контролних листи, које чине саставни део Записника.
На решења и закључке инспекције за заштиту животне средине није изјављена
ниједна жалба другостепеном органу - Министарству пољопривреде и заштите животне
средине.
Било је више усмених интервенција које су решене без покретања управног поступка.
У сарадњи са републичким инспекторима за заштиту животне средине извршено је
више усмених консултација, размена информација, достава писаних Обавештења, копија
Записника и извршено пет заједничких контрола.
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Архивирано је 73 предмета, 12 предмета из 2015. године и 61предмет из 2016. године.
У 2016. години инспектор је ажурирао податке у вези израде Процена угрожености од
елементарних непогода и других несрећа.
Инспектор је у наведеном периоду обављао и друге послове по налогу начелника
Одељења за инспекцијске послове.
Извршено инспекцијских надзора

77

Извршено службених саветодавних и превентивних контрола
Број предмета задужен у 2016. години:
- по службеној дужности
- по захтеву странке

40
62
52

Број предмета пренет из претходне године у којима су доношени акти
Урађено записника
Донето решења
Донето закључака о обустави поступка
Донето закључака о одбацивању због ненадлежности
Сачињено службених белешки

10
12

71
9
45
4
66

Урађено обавештења

22

Примењено Контролних листи

18

Издато налога за инспекцијски надзор

22

Архивирано предмета

73

Показатељи делотворности
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Посебан циљ делотворног спровођења инспекцијског надзора у области заштите
животне средине, постиже се стављањем приоритета на превентивне мере, надзирање и
контролу њиховог спровођења у сврху потпуног елиминисања штетних утицаја или свођења,
истих, на најмању могућу меру .
Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине остварује се :
објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа на сајту
Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације; пружањем
стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права
у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом.; предузимањем превентивних
инспекцијских надзора; постављањем
информација на званичан сајт Одељења за
инспекцијске послове.
Инспекција за заштиту животне средине је у току 2016. године на сајту Градске управе
града Лознице у документима Одељења за инспекцијске послове објавила контролне листе
преузете, из апликације Министарства пољопривреде и заштите животне средине
''Инспекција контролне листе'', по којима ова инспекција поступа.
Страна 213 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

У складу са одредбама члана 10. Закона о инспекцијском надзору, инспекција за
заштиту животне средине донела је предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017.
годину, на који је Сектор инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољпривреде
и заштите животне средине дао позитивно мишљење ( Број: 353-03-02636/2016-18 од
06.01.2017. године). Наведени акти су објављени на сајту Градске управе града Лознице у
документима овог Одељења.
На порталу е управа Република Србија, Град Лозница објављени су контакт подаци
(канцеларија, телефон и email адреса) надлежног службеника за вршење инспекцијског
надзора из области заштите животне средине, као и прописи по којима поступа инспекција
за заштиту животне средине.
И пре почетка примене Закона о инспекцијском надзору инспектор је у раду
примењивао превентиван и саветодаван рад, обавештавањем надзираних субјеката о
обавезама које имају на основу закона из области заштите животне средине, информисањем
надзираних субјеката о изменама закона из области заштите животне средине, као и
пружањем стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима.
Како су 22.02.2016. године извршене измене Закона о заштити животне средине и
измене Закона о управљању отпадом, инспектор је упознао надзиране субјекте са изменама
наведених закона.
У периоду јануар-март 2016. године сви оператери који имају обавезу достављања
података надлежним органима на основу члана 75. Закона о заштити животне средине и
члана 75. Закона о управљању отпадом превентивно су обавештавани , путем email-a или
телефона, да доставе податке до 31.03. текуће године, а што је предвиђено напред
наведеним Законима.
Инпектор је обављао свакодневне комуникације са надзираним субјектима. Многи су
се јављали за помоћ и савете приликом попуњавања образаца. Већина их је, пре предаје,
доносила обрасце на преглед, многи су кориговани и извршене су исправке истих. Помагало
се и при достави података у складу са важећим Правилницима, како би надзирани субјекти
благовремено испунили своју законску обавезу.
Надзирани субјекти су упознати са одредбама Закона о инспекцијском надзору, односно
правима и обавезама надзираних субјеката која из њих произилазе. Надзираним субјекатима
је предочено да ће се приликом инспекцијског надзора, покренутог по службеној дужности,
користити контролне листе
које су доступне на интернет страници Министарства
пољопривреде и заштите животне средине и на сајту Градске управе града Лознице, као и да
могу извршити самопроверу испуњености захтева из контролне листе и самопроцену ризика.
У извештајној години извршено је 40 превентивних и саветодавних посета код
надзираних субјеката и то: 23 из области управљања отпадом ( 13- поступање произвођача
неопасног и инертног отпада и 10-поступање оператера који поседују дозволу за управљање
неопасним и инертним отпада), 14 из области заштите ваздуха
(11- постројења за
сагоревање; 3 -стационарних постројења) и 3 из области заштите животне средине.
3 превентивне и саветодавне контроле су извршене на захтев надзираних субјеката.
Превентивне и саветодавне контроле су извршене у циљу подстицања и подржавања
законитости и безбедности у пословању и поступању надзираних субјеката.
2. Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које се мерe контролним
листама
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У поступцима редовног инспекцијског надзора инспекција за заштиту животне средине
примењује контролне листе преузете из апликације Министарства пољопривреде и заштите
животне средине ''Инспекција контролне листе''.
На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани
субјекти сврстани су у одређене категорије према којим ће се вршити инспекцијски надзор.
Нижи ризик подразумева и ређе контроле што значи да је надзор усмерен првенствено на
оне субјекте за које се установи да не послују у складу са законом .
Приликом редовних инспекцијских контрола, покренутих по службеној дужности,
инспектор је применио 18 Контролних листи које чине саставни део Записника, и то : 6
Контролних листи - Заштита ваздуха код постројења за сагоревање ( КЛ ВАЗ 01/10.05.2016.), 2
Контролне листе – Заштитита ваздуха код стационарних постројења (КЛ ВАЗ 02/10.05.2016.), 2
Контролне листе – Достава података према Закону о заштити животне средине (КЛ ПОД
01/10.05.2016.), 6 Контролних листи – Поступање произвођача неопасног и инертног отпада)
и 2 Контролне листе - Контрола документације у области управљања отпадом ( КЛ ОТП
01/10.05.2016.).
У извештајној 2016. години утврђено је да је ниво усклађености поступања или
пословања надзираних субјеката са прописима, а који се мери контролним листама
задовољавајући.
Највећа усклађеност надзираних субјеката је у области доставе података према Закону о
заштити животне средине, као и у области поступања произвођача неопасног и инертног
отпада.
Највеће одступања од прописа су у области заштите ваздуха код постројења за
сагоревање, као и у области управљања отпадом код оператера који врше складиштење и
третман неопасног отпада.
Субјекти контроле код којих је било највеће одступање од захтева садржаним у
контролним листама биће предмет појачаног превентивног и редовног инспекцијског
надзора у следећој години, како би се извршила неопходна усклађивања са законском
регулативом која уређује област заштите животне средине.
Ради усклађивања пословања и поступања надзираних субјеката са законом и прописима
који се мере контролним листама инспектор је налагао мере надзираним субјектима на
записник, односно Решењем.
3. Корективно деловање инспекције
У поступку инспекцијског надзора инспектор је открио непоступање надзираних субјеката
у складу са прописаним обавезама и записнички наложио мере ( 2 из области управљања
отпадом и 2 из области заштите ваздуха код постројења за сагоревање), које су надзирани
субјекти извршили у остављеном року и о томе писано обавестили инспектора, а уз
обавештење доставили доказе , након чега је инспектор окончао управни поступак.
Ради испуњења прописаних обавеза од стране надзираних субјеката инспектор је у 9
предмета донео решења (у 5 предмета- решење за управљање неопасним отпадом који се
користи као секундарна сировина- од тога 1 решење код нерегистрованог субјекта, у 3
предмета - решење о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух и у 1 предмету- решење
којим се налаже мерење буке у животној средини). У 8 предмета решења су извршена у
остављеном року, док у 1 предмету још траје рок за извршење решења.
4. Нерегистровани субјекти и предузете мере
Редовним инспекцијским надзором утврђено је да један надзирани субјекат не
поседује дозволу надлежног органа за управљање неопасним и инертним отпадом, на основу
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чега је донето решење којим је наложено да одмах и без одлагања, покрене поступак за
прибављање дозволе надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Надзирани субјект је одустао од употребе неопасног отпада у процесу производње, па
је поступак обустављен закључком.
У заједничким инспекцијским надзорима са републичким инспектором за заштиту
животне средине у поступку контроле управљања отпадним возилима утврђена су 4
надзирана субјекта која нису поседовала дозволу надлежног органа. Како је у питању опасан
отпад који није у надлежности градског инспектора за заштиту животне средине, управни
поступак је наставио да води надлежни републички инспектор за заштиту животне средине.
5. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2016. години извршен је 71 редован инспекцијски надзор у вези: контроле доставе
података надлежном органу јединице локалне самоуправе за Локални регистар извора
загађивања, према Закону о заштити животне средине ; контроле оператера који поседују
дозволу за управљање неопасним и инертним отпадом; поступања произвођача неопасног и
инертног отпада; заштите ваздуха код постројења за сагоревање и заштите ваздуха код
стационарних постројења.
Инспекцији за заштиту животне средине је у извештајној години поднето 10
представки. У 4 предмета донет је закључак о одбацивању због ненадлежности, а у 6 предмета
је вођен управни поступак .
Са потпуном применом Закона о инспекцијском надзору од 30.04.2016. године дата је
предност превентивним и саветодавним посетама, па је број редовних инспекцијскох надзора
доста мањи у односу на претходну годину.
6. Координација инспекцијског надзора
У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора Инспекција за заштиту
животне средине је у 2016. години имала континуирану сарадњу са републичким
инспекторима за заштиту животне средине.
Извршено је више усмених консултација и пет заједничких контрола.
Размењиване су информације са републичким инспекторима за заштиту животне
средине и достављана обавештења и записници о извршеним инспекцијским надзорима који
су поверени овој инспекцији.
Са циљем
спречавања поступања и активности нерегистрованих субјеката
организоване су заједничке контроле са републичким инспектором за заштиту животне
средине.
Како би се постигла правилна и ефикасна примена Закона о инспекцијском надзору
остварена је сарадња са Комисијом за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности града Лознице са којом су размењиване информације о раду.
Инспектор за заштиту животне средине је Решењем бр. 06-38/15-26-9 од 19.11.2015.
године Скупштине града Лозница одређен за заменика члана Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Лознице.
Како би се постигла ефикаснија сарадња и координација инспекцијских органа, бржа и
максимална међусобна информисаност, синхронизација акција и ефикасност у предузимању
мера неопходна је електронска повезаност са свим инспекцијама и другим службама и
институцијама што се очекује у наредном периоду кроз обједињени систем е-управе.
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7. Ресурси
У оквиру инспекције за заштиту животне средине послове инспекцијског надзора
обављао је један инспектор за заштиту животне средине. За потребе рада инспектора
обезбеђен је рачунар, штампач и мобилни телефон. Ова инспекција не поседује аутомобил и
фотографски апарат, а што отежава рад ове инспекције. Поседовање истих би допринело
квантитету и квалитету инспекцијских надзора.
8. Придржавање рокова за поступање
Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера
када то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по животну
средину, инспектор је у најкраћем року поступао по пријему телефонских или електронских
пријава, излазио на терен и предузимао мере из своје надлежности .
Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским роковима, што ће се
и у будуће наставити.
9. Законитост управних аката
Инспектор за заштиту животне средине, спроводећи одредбе закона из области
заштите животне средине, у току инспекцијског надзора о сваком извршеном прегледу и
радњама саставио је записник и један примерак доставио надзираном субјекту. Надзирани
субјекти нису имали примедбе ни на један записник састављен у 2016. години од стране ове
инспекције.
О предузетим мерама из надлежности ове инспекције инспектор обавештава
подносиоца представке.
На решења и закључке инспекције за заштиту животне средине није изјављена
ниједна жалба другостепеном органу - Министарству пољопривреде и заштите животне
средине.
10. Притужбе на рад инспекције
У 2016. години није поднета ниједна притужба на рад инспектора за заштиту животне
средине.
11. Обуке запослених
Инспектор за заштиту животне средине је завршио осмонедељну е-обуку „Изградња
капацитета локалних инспекцијских служби“ у организацији СКГО која је инспектору пружила
кључна знања и информације о примени Закона о инспекцијском надзору . За успешно
завршену електронску обуку која је трајала у периоду од 11.04. до 07.06. 2016. године
инспектор је добио сертификат.
12. Информациони систем
Инспектор у раду примењује и одредбе Закона о општем управном поступку (Сл.гл.РС“,
бр.18/16) и прибавља податке од значаја за инспекцијски надзор о којима се води службена
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евиденција (АПР решења, дозволе о управљању отпадом , податке од Агенције за заштиту
животне средине и сл.).
За потребе инспекцијског надзора користе се подаци из евиденције базе података
формиране на основу контрола у претходном периоду.
За потребе праћења стања у одређеној области и потребе праћења рада, инспектор
уредно води интерну Евиденцију података о инспекцијском надзору у електронској форми,а
што је прописано чланом 43.Закона о инспекцијском надзора .
Инспектор врши евиденцију предмета и кроз референтску свеску.
13. Извршни поступак
У 2016. години инспектор за заштиту животне средине није донео ни један Закључак о
дозволи извршења, пошто су све мере наложене на записник, односно Решење ове
инспекције извршене у остављеном року.
14. Прекршајни поступци
У ранијем периоду делотворност и успешност инспекцијског надзора мерила се
висином новчаних казни, по броју захтева поднетих за покретање прекршајног поступка и
других казнених пријава, по броју забрана рада, по броју донетих решења, а што се мења
доношењем Закона о инспекцијском надзору. По Закону о инспекцијском надзору сви напред
наведени елементи су показатељи делотворности инспекцијског надзора. Помоћу њих се
може вредновати делотворност инспекцијског надзора, према циљу инспекцијског надзора,
постигнутим резултатима у остварењу тог циља и оствареним степеном усаглашености
надзираних субјеката са законима и другим прописима.
Како је ова инспекција, а у складу са Законом о инспекцијском надзору, посебан
акценат стављала на превентивне инспекцијске контроле и друге активности усмерене ка
подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања надзираних субјеката , то у
2016. години није било основа за подношење захтева за покретање прекршајних поступака и
других казнених пријава.
15.Стање у области извршавања поверених послова
У обављању инспекцијских послова поверених од стране Министарства пољопривреде
и заштите животне средине инспектор има сталну комуникацију са републичким
инспекторима за заштиту животне средине. До данас није било примедби на рад инспектора
за заштиту животне средине. Са републичким инспекторима се врше заједничке контроле,
размењују искуства и информације.
У 2016. години на решења и закључке ове инспекције није изјављена ниједна жалба
Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Инспектор је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору сачинио предлог
Плана инспекцијског надзора за 2017. годину и доставио га на мишљење надлежном
Министарству. Сектор инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде
и заштите животне средине је 06.01.2017. године дао позитивно мишљење бр.353-0302636/2016-18 на предлог Плана инспекцијског надзора за 2017. годину, инспекцији за
заштиту животне средине , Градске управе града Лознице.
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Напомене
У периоду од 30.04.2016. године почела је потпуна примена новог Закона о
инспекцијском надзору што је захтевало уходавање, другачија поступања, као и упознавање
надзираних субјеката са новим законским одредбама.
Примена Закона о инспекцијском надзору подразумева потпуно другачији рад
инспектора. Нови Закон ставља акценат на превентивни рад. Пре извршеног инспекцијског
надзора инспектор доставља надзираном субјекту Обавештење о истом, најмање 3 дана пре
почетка надзора, којим упућује оператера на Контролне листе по којима ће се вршити надзор.
Инспекцијски надзор почиње уручењем Налога о инспекцијском надзору. Приликом
редовних инспекцијских надзора примењују се Контролне листе ( које су на 6-7 страна и чине
саставни део Записника). Напред наведено захтева велику припрему инспектора за контролу
и доста папирологије што успорава вршење инспекцијског надзора. Уколико инспектор
приликом контроле примети неправилности у раду надзираног субјекта, не доноси одмах
Решење, већ мере за отклањање неправилности налаже записнички. Уколико надзирани
субјект не поступи по налогу инспектора, инспектор тек тада доноси Решење. Уколико се
приликом контроле не утврде неправилности у раду надзираног субјекта, то се констатује у
Записнику и не доноси се Закључак којим се поступак обуставља. С´ обзиром на изнето у
наредном периоду се може очекивати мањи број Решења и Закључака о обустави поступка.
По новом Закону инспектор је дужан да о сваком инспекцијском надзору води документацију
у електронској форми, коју инспектор редовно спроводи, а која је много обимнија од
досадашње евиденције у интерној Референтској свесци.
На територији града Лознице и даље постоји низ еколошких проблема које је потребно
решавати:
Велики проблем представљају опасне материје у фирмама које су у стечају, или
реструктурирању и немају финансијских средстава да их збрину ( цијанидне соли из „ФАК“-а
и преостале опасне материје на локацији бивше фабрике „Вискоза“).Неопходно је да се
предузму све мере да се ове опасне материје трајно збрину како би се избегле негативне
последице по живот и здравље људи, и животну средину.
Депонија комуналног отпада не задовољава минималне критеријуме за даље
коришћење и неопходно је извршити њену санацију, затварање и рекултивацију. Предуслов
за поменуте активности је решавање питања изградње нове регионалне депоније .
И даље остаје проблем аерозагађивања од депоније пиљевине фабрике „Целулозе“,
приликом самопаљења у летњим месецима.
Потребно је извршити санацију и рекултивацију депоније шљаке и пепела у близини
индустријске зоне.
У току 2016. године завршити започету рекултивацију депоније шљаке и огарака из
топионице „Зајача“.
Проблем аеро загађења, од издувних гасова моторних возила, и буке у ужем градском
језгру , може бити знатно ублажен или потпуно решен, реализацијом решења датих у
Стратегији развоја саобраћаја на територији града Лознице.
Потребно је донети акт о акустичном зонирању града Лознице, у смислу члана 17.
Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гл.РС“ 36/09 и 88/10).
Наставити топлификацију ужег градског језгра као и гасификацију на ширем подручју
града.
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2. Комунална инспекција
Надлежности комуналне инспекције
Комунална инспекција града Лознице обавља послове инспекцијског надзора над
применом Закона и Одлука које се односе на комуналне делатности у погледу начина
коришћења и давања комуналних услуга, уређења и одржавања комуналних објеката и јавних
површина, а све у циљу успостављања комуналног реда.
У вршењу надзора, Комунална инспекција је овлашћена да контролише: стање
комуналних објеката и да ли комунална предузећа пружају комуналне услуге у складу са
утврђеним 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; 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 пијаца;
производња и снабдевање паром и др.
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 утврђених 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 утврђене прописима Скупштине Града (придржавање
радног времена у угоститељским, занатским и трговинским објектима; држање и заштита
домаћих животиња) и у другим областима које су регулисане прописима.
Прописи из надлежности комуналне инспекције
ЗАКОНИ:
1.Закон о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ»,бр. 33/1997 и 31/2001 и
«Сл.гласникРС», бр. 30/2010 и 18/2016)
2. Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС», бр. 36/2015)
3. Закон о прекршајима («Сл.гласник РС», бр. 65/2013 и 13/2016)
4.Закон о комуналним делатностима («Сл.гл. РС», бр. 88/2011, 104/2016)
5.Закон о становању и одржавању стамбених зграда («Сл.гл. РС», бр. 104/2016)
6.Закон о трговини («Сл.гл. РС», бр. 53/2010 и 10/2013)
7. Закона о оглашавању («Сл.гл. РС», бр. 6/2016)
УРЕДБЕ И ДРУГИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:
1. Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија-Ambrosia
Artemisiifolia L. (spp.)(„Сл.гласник РС“, бр.69/2006)
2. Инструкција министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту
биља о примени Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзијаAmbrosia Artemisiifolia L. (spp.) ( Допис Министарства за државну управу и локалну самоуправу
бр: I-321-1/2006 и 2007)
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3. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова («Сл.гл. РС», бр. 43/1993).
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ:
1.Одлука о комуналној инспекцији («Сл.лист града Лознице», бр. 08/2010, 1/2012, 2/2014),
2.Одлука о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
(«Сл.лист града Лознице», бр.6/2009, 9/2009, 2/2011, 4/2013, 11/2013, 2/2014, 1/2015),
3.Одлука о градском водоводу и канализацији («Сл.лист града Лознице», бр. 3/2015,
21/2016),
4.Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом («Сл.лист града Лознице»,
бр. 2/2013),
5.Одлука о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града
Лознице («Сл.лист града Лознице», бр. 13/2011, 16/2012, 2/2014),
6.Одлука о јавним паркиралиштима («Сл.лист града Лознице», бр.6/2009, 3/2011, 4/2013,
11/2013, 2/2014, 1/2015),
7.Одлука о радном времену у угоститељству занатству и трговини («Сл.лист града Лознице»,
бр., 4/2013, 2/2014, 5/2015)
8.Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању («Сл.лист града Лознице»,
бр.6/2009, 9/2009, 2/2014,),
9.Одлука о кућном реду («Сл.лист града Лознице», бр.2/2001, 2/2014),
10.Одлука о држању домаћих животиња («Сл.лист града Лознице», бр. 08/2010, 2/2014),
11.Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину
утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији града Лознице
(«Сл.лист града Лознице», бр. 1/2009, 3/2013, 2/2014),
12. Одлука о локалним и комуналним таксама на територији града Лознице («Сл.лист града
Лознице», бр. 1/2014),
13. Одлука о изградњи котларница на територији града Лознице , Бање Ковиљаче и
приградских насеља («Сл.лист града Лознице», бр. 7/1978, 2/2014),
14. Одлука о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и
Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лознице («Сл.лист града Лознице»,
бр. 11/2009), 9
15. Одлука о начину обављања комуналне делатности зоохигијене («Сл.лист града Лознице»,
бр. 11/2013),
16. Одлука о подизању и одржавању споменика на територији града Лознице («Сл.лист града
Лознице», бр. 13/2013)
17. Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице («Сл.лист
града Лознице», бр. 1/2015) и
18. Одлука о пијацама («Сл.лист града Лознице», бр. 21/2016)
Извршиоци и организација
Послове инспекцијског надзора у извештајном периоду обављало је 8 (осам)
комуналних инспектора.
Комунална инспекција спроводи инспекцијски надзор над територијом града Лознице
и организована је на принципу територијалне поделе терена по месним заједницама за
календарску годину тј.по зонама.
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Општи показатељи
У току 2016. године Комунална инспекција обрадила је 1518 предмета; сачињен је 1371
записник; донето 221 решење; 680 закључака; поднето 44 пријаве Прекршајном суду;
изјављено 10 жалби; донето 16 закључaка о дозволи принудног извршења решења, сачињено
966 службених белешки и 134 дописа са препоруком .
Усмено је изречен већи број управних мера које су резултирале позитивним исходом.
Наведени број предмета чине предмети обрађени по службеној дужности и по пријавама
грађана који су се овом органу обраћали лично, телефоном, поднесцима преко писарнице,
поште и електронском поштом.
Највећи број предмета односио се на: одржавање јавних и зелених површина, изношење и
депоновање смећа, одржавање комуналних објеката, заузећа јавних површина, испуштање
отпадних вода, услове држања домаћих животиња, уклањање лешева животиња са јавних
површина, псе луталице, одржавање водоводне и канализационе мреже, уништавање
коровске биљке- амброзије.
У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору чија је пуна примена ступила на
снагу 30.04.2016. године , Комунална инспекција донела је План инспекцијског надзора за
2017. годину , објавила контролне листе и прописе по којима поступа .
Показатељи делотворности
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно
деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне
и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима,
објављивање важећих прописа, покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама.
Комунална инспекција је у остварењу наведеног у току 2016. године на интернет страници
града Лознице www.loznica.rs објавила контролне листе и прописе по којима поступа, чиме је
исте учинила доступним јавности.
Такође, у циљу одржавања комуналног реда путем локалних медија упућивана су
обавештења субјектима о обавези уклањања снега и леда.
Комунални инспектори извршили су превентивне инспекцијске надзоре код корисника који
поседују одобрења, али којима је истекао рок по издатим решењима о одобрењу заузећа
јавних површина, упућујући субјекте на продужење рока, односно указивано на санкције за
непоступање.
У 2016.години извршена су 483 превентивна прегледа, чиме је знатно спречен или умањен
број вероватних настанака штетних последица по комунални ред.
2. Усклађеност пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописима
У поступцима инспекцијског надзора утврђено је да је ниво поступања надзираних
субјеката у складу са прописима задовољавајући. Највећа одступања када су питању заузећа
јавних површина је прекорачење одобрених површина. Највише проблема утврђено је у
зградама које немају формиране скупштине станара или имају председника који послове
обавља само формално. Одступања постоје у области оглашавања јер не постоје одређене
локације и објекти за оглашавање. Велики број надазираних субјеката иста постављају на
стубове јавне расвете, комуналне објекте, стабла јавног зеленила. Неусклађеност се односи
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на честа раскопавања јавних површина због дотрајалости водоводних, канализационих и
топловодних инсталација у појединим деловима града. Значајан комунални проблем
представља вршење ванпијачне продаје (поред реке Штире, преко пута болнице, кванташка
продаја на паркингу зелене пијаце, парк у Бањи Ковиљачи, Тршић), повећан број паса
луталица у граду и поред ангажовања зоохигијенске службе, недовољан број паркинг места.
Одступања постоје и у ниском степену комуналне хигијене што за последицу има стварање
дивљих депонија, уништавање посуда за смеће, саобраћајних знакова, зелених површина,
уништавање заштитних стубића, стубова јавне расвете и слично.
3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У извештајном периоду констатован је велики број продаваца који продају и излажу
текстилну робу, прехрамбене производе и другу врсту производа на импровизованим тезгама
(картонским кутијама, палетама , камперским столовима, тезгама). Комунални инспектори су
против затечених лица водили управни поступак, подносили захтеве за покретање
прекршајног поступака. За трајно решавање наведеног проблема неопходно је организовање
заједничких акција надлежних инспекција (градских и републичких), комуналне полиције,
како би се сузбила нелегална продаја.
4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У току 2016.године вршен је редован инспекцијски надзор по службеној дужности из
различитих области. Током извештајног периода од 30.04.2016.године започело се са
применом новог Закона о инспекцијском надзору, што је захтевало уходавање, нова
поступања и упознавања надзираних субјеката са новим законом, те се од поменутог датума
почиње са ванредним инспекцијским надзором по службеној дужности и представкама
грађана, што је укупно чинило 319 предмета.
Редовни инспекцијски прегледи ће бити успостављени при спровођењу Плана
инспекцијског надзора за 2017.годину, који је израђен од стране ове инспекције.
5. Координација инспекцијског надзора
У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора, Комунална инспекција
прослеђивала је другим инспекцијама записнике о утврђеном чињеничном стању, а чији
предмет контроле није у њеној надлежности. Са циљем успостављања комуналног реда
иницирани су заједнички прегледи уз асистенцију Комуналне полиције.
Како би се постигла ефикаснија сарадња и координација инспекцијских органа, бржа и
максимална међусобна информисаност, синхронизација акција и ефикасност у предузимању
мера, неопходна је електронска повезаност са свим инспекцијама и другим службама и
институцијама наредном периоду кроз обједињени систем е-управе. Такође је неопходно
доношење подзаконскох аката (Одлука) са јасним разграничењем надлежности инспекција.
6. Ресурси
Комунална инспекција је сходно броју извршилаца (8) успевала да постигне покривеност
територије града Лознице у погледу вршења послова из свог надзора.
7. Придржавање рокова за поступање инспекције
Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским роковима. Када су
постојали разлози за хитне итервенције где је угрожен комунални ред, инспекција је одмах
реаговала по сазнању и предузимала мере из своје надлежности.
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8. Законитости управних аката
О сваком извршеном прегледу и радњама инспектори су сачињавали записнике и
стављали их странкама на изјашњавање, а о резултатима обавештавали подносиоце
представки. На донета акта у поступку, дата је могућност изјављивања жалбе у законом
прописаном року. У току 2016.године изјављено је укупно 10 жалби од којих је , 6 одбијено, 1
усвојена и 3 нису решене.
Од фактора који утичу на ефикаснот остваривања инспекцијског надзора треба истаћи
преклапање надлежности, нормативну неусаглашеност неких прописа у појединим управним
областима којима треба уређивати инспекцијски надзор као и превазиђеност и непрецизност
неких прописа (кућни ред и комунални ред) те је потребно усаглашавање како би се уклонили
проблеми сукоба надлежности и успоставили адекватни односи разних инспекција нарочито
у комуналној, грађевинској, саобраћајној, водопривредној, туристичкој (надзор, дефиниције
појмова и поступања).
9. Притужбе на рад инспекције
У 2016.години на рад и поступање комуналних инспектора није било примедби.
10. Обуке запослених
Комунални инспектори (8) у 2016. години успешно су завршили осмонедељну е-обуку
„Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“ у организацији СКГО која је
запосленима пружила кључна знања и информације о примени Закона о инспекцијском
надзору .
11. Иницијативе за измене Одлука
Током извештајног периода Комунална инспекција је активно учествовала у доношењу и
изменама градских Одлука (Одлука о пијацама («Сл.лист града Лознице», бр. 21/2016)
Одлука о градском водоводу и канализацији («Сл.лист града Лознице», бр. 3/15 и 21/2016)) и
доставила Иницијативу за усаглашавање казнених одредаба Одлука које примењује
Комунална инспекција са Законом о прекршајима (''Сл.гласнику РС'' бр. 65/2013, 13/16).
12. Коришћење података из информационог система
Комунални инспектори су у свом раду за потребе инспекцијског надзора користили
информационе податке АПР, РГЗ, добијали податке од МУП РС и користили их у складу са
одредбама Закона о заштити података о личности.
13. Исходи поступања правосудних органа за покретање прекршајног поступка
У 2016. години поднето је 44 захтева за покретање прекршајних поступака од којих су од
стране Основног прекршајног Суда донете пресуде о изреченим новчаним казнама за 34
поднета захтева.
3. Саобраћајна инспекција
Саобраћајна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем
одредаба закона из области путева и превоза у друмском саобраћају (поверени послови),
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Закона о Јавним путевима (Службени гласник РС, број 101/05, 123/2007 101/11, 93/12 и
119/13), Закона о превозу путника у друмском саобраћају (Службени гласник РС, број
68/2015), као и Закона о превозу терета у друмском саобраћају (Службени гласник РС, број
68/2015) и градских Одлука донетих на основу ових закона, а све у складу са методологијом о
поступању инспектора прописаним Законом о инспекцијском надзору (Службени гласник РС,
број 36/2015).
Саобраћајна инспекција врши надзор над применом Одлуке о некатегорисаним путевима
(«Сл.лист града Лозница»,број 6/2009); Одлуке о паркирању и коришћењу места за паркирање
(«Сл.лист града Лозница»,број 6/2009); Одлуке о начину обављања јавног превоза путника на
територији Града Лозница(«Сл.лист града Лозница»,број 6/2009); Одлуке о организацији и
начину обављања ауто-такси превоза на територији Града Лозница («Сл.лист града Лозница»,
брoj 12/15); Одлуке о безбедности саобраћаја на територији Града Лозница («Сл.лист града
Лозница», брoj 1/15).
Саобраћајни инспектори у складу са својим надлежностима врше надзор над
спровођењем одредаба: Закона о превозу путника у друмском саобраћају (Службени гласник
РС, број 68/2015), Закона о превозу терета у друмском саобраћају (Службени гласник РС, број
68/2015) и Закона о јавним путевима (Службени гласник РС, број 101/05, 123/2007 101/11,
93/12 и 119/13) – (поверени послови) и прописа донетих на основу овог закона у обављању
локалног превоза: ванлинијски превоз путника; ванлинијски и линијски превоз ствари; превоз
за сопствене потребе лица и ствари; ауто-такси превоз; и заштита јавних путева. Поред
инспекцијског надзора, саобраћајна инспекција у 2016. години радила је на прикупљању и
анализи података добијених помоћу контролних листа и представки грађана, праћењу и
анализирању стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада саобраћајне
инспекције са освртом на процене ризика, прикупљање информација и података других
државних органа, и анализом испекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговарајуће
области. Саобраћајна инспекција у складу са планом рада редовно је сачињавала евиденције,
извештаје, усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским
органима и непрекидно радила на унапређењу свога рада.
Актом о систематизацији инспекцијски надзор врше 2 извршиоца, од којих је један
запослен на одређено време.
Саобраћајна инспекција у свом раду користи два рачунара и располаже са једним
возилом.
ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ
У извештајној години закључно са 31.12.2016. године отворено је укупно 402 предмета од
чега 180 по службеној дужности и 222 предмета по пријавама грађана који су се овом органу
обраћали лично, телефоном, поднесцима преко поште и писарнице.
Највећи број пријава односио се на одржавање путева и надзора ауто-такси превоза. У
циљу постизања законитости и безбедности инспектори су донели 175 решења и то највише
из области одржавања путева и јавног превоза путника. У складу са одредбама Закона о
инспекцијском надзору чија је пуна примена ступила на снагу 30.04.2016. године, саобраћајна
инспекција донела је План инспекцијског надзора за 2017. годину, објавила контролне листе
и прописе по којима поступа саобраћајна инспекција .
ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
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Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно
деловање. Превентивно деловање подразумева тачно и правовремено информисање
грађана, пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима,
предузетницима и правним лицима, објављивање важећих прописа, давање предлога,
покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама и слично, а чиме се подстиче
правилност исправност, уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза. На основу
одредби Закона о инспекцијском надзору, саобраћајна инспекција је у току 2016. године на
порталу http://Grad Loznica.rs/Gradska uprava/Odeljenje za inspekcijske poslove објавила
контролне листе и прописе по којима поступа.
2. Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које се мерe контролним
листама
У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво
усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама
задовољавајући, али да су највећа одступања када је у питању организација и начин
обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице. Овакво стање биће предмет
појачаног превентивног и редовног инспекцијског надзора у следећој години како би се
извршила неопходна уподобљавања. Велика одступања констатована су када је у питању
примена одредби Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на
територији града Лознице («Сл.лист грaда Лознице», брoj 12/15). Највише проблема утврђено
је у пословању ауто-такси предузетничких радњи којима Одлуком о организацији и начину
обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице («Сл.лист грaда Лознице», брoj
12/15) није омогућено да у својој ауто-такси предузетничкој радњи могу имати запослене
раднике. Претпоставка је да ће се новом Одлуком о организацији и начину обављања аутотакси превоза на територији града Лознице решити поједине неусаглашености и
непрецизности везано за надзор као и питања управљања и одлучивања о застарелости
појединих одредби одлуке, и јасније профилисати обавезе, права и дужности.
На основу контролних листа у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани
субјекти сврстани су у одређене категорије према којима ће се вршити инспекцијски надзор.
Нижи ризик подразумева и ређе контроле што значи да је акценат на квалитету, а не и
квантитету и да је надзор усмерен првенствено на оне субјекте за које се установи да не
послују у складу са законом, било да се ради о физичким или правним лицима.
3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У извештајном периоду констатован је велики број лица која обављају превоз путника а
нису регистровани за обављање те врсте делатности. Превоз путника обавља се на свим
путним правцима. Основни узрок ове појаве је неадекватан линијски превоз путника, чијом
би оптимизацијом ова појава била значајно смањена.
Како је превоз путника комунална делатност и предмет је контроле и надзора више
инспекција других државних органа, неопходне су заједничке акције, нарочито са
комуналном полицијом града.
Редовним инспекцијском надзором утврђено је да 21 надзирани субјекат није поседовао
одобрење надлежног органа нити су исти регистровани у Агенцији за привредне регистре за
обављање те врсте делатности. Против истих предузете су законом прописане мере у смислу
искључења возила из саобраћаја на период од 5 или 10 дана.
Одузете су три ауто-такси дозволе.
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4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2016. години вршен је редован инспекцијски надзор у области јавног превоза и заштите
јавних путева. У овом периоду нису вршени надзори у свим предвиђеним областима
инспекцијског надзора јер се од 30.04.2016. године почело са применом новог Закона о
инспекцијском надзору што је захтевало уходавање, нова поступања као и упознавање
надзираних субјеката са новим законским одредбама, а приоритетан задатак био је усмерен
на нерегистроване односно оне привредне субјекте који не послују и не обављају делатност у
складу са законом, како би прибавили прописана одобрења надлежних органа.
У току извештајне године извршено је 25 ванредних инспекцијских надзора иницираних
представкама грађана што је захтевало увиђај на лицу места, сачињавање записника,
спровођење испитног поступка, утврђивање одговорних лица, прикупљање неопходних
података, састављање и доношење управних аката и обавештавање грађана. Највећи број
пријава односио се на одржавање и заштиту путева и обављање јавног превоза путника.
5.

Координација инспекцијског надзора

У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора саобраћајна инспекција
Градске управе града Лознице прослеђивала је другим инспекцијама записнике о утврђеном
чињеничном стању, а чији предмет контроле није у њеној надлежности у складу са чл. 30
Закона о инспекцијском надзору. Како би се постигла правилна и ефикасна примена закона
остварена је континуирана сарадња са Комисијом за координацију инспекцијског надзора са
којом су се размењивале информације о раду. Такође са циљем успостављања реда и
спречавања поступања и активности нерегистрованих субјеката, на иницијативу саобраћајне
инспекције организоване су заједничке координиране акције са градском комуналном
полицијом и Републичком саобраћајном инспекцијом и од априла месеца уведена
свакодневна комуникација са Министарством унутрашњих послова.
Да би се постигла ефикаснија сарадња и координација инспекцијских органа, бржа и
максимална међусобна информисаност, синхронизација акција и ефикасност у предузимању
мера неопходна је електронска повезаност са свим инспекцијама и другим службама и
институцијама што се очекује у наредном периоду кроз обједињени систем е-управе.
6.

Ресурси

У поступцима инспекцијског надзора саобраћајни инспектори нису користили повећана
људска, техничка или материјална средства. С обзиром на велики број лица који се баве
превозом путника и велики број предмета у области заштите и одржавања јавних путева,
саобраћајна инспекција кадровски не може постићи покривеност свих локација те је
неопходно и веће ангажовање комуналне полиције. Ово и из разлога јер упоредо расте број
представки грађана по разним врстама и областима инспекцијског надзора што захтева
свакодневно поступање и спровођење управних инспекцијских радњи и поступака. Повећан
је и број свакодневних пријава које се односе на поступања грађана и других правних лица.
7.

Придржавање рокова за поступање

Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера
уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када то захтевају разлози
спречавања или отклањања непосредне опасности по животну средину, безбедност или
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комунални ред, инспектори су одмах по пријему телефонских пријава или оних које стижу
поштом излазили на терен како би на основу процене степена ризика одлучивали о покретању
инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности, а о чему су обавештавали
подносиоце представки. Из разлога што још увек није уведен јединствен електронски
информациони систем и повезаност са свим инспекцијама, а с друге стране поједини управни
поступци трају дуже због прибављања неопходних података и спровођења испитних и
доказних поступака, одговори нису понекад стизали у жељеним роковима подносилаца, али
су испоштовани у складу са прописима. Управне радње и мере предузимане су и доношене у
законским роковима, али ће се радити на томе да они буду још краћи нарочито када се ради
о изласцима на терен и обавештавању подносиоца представки.
8.

Законитост управних аката

Саобраћајни инспектори врше инспекцијски надзор над спровођењем прописа
јединице локалне самоуправе донетих на основу Закона о Јавним путевима (Службени
гласник РС, број 101/05, 123/2007 101/11, 93/12 и 119/13), Закона о превозу путника у
друмском саобраћају (Службени гласник РС, број 68/2015), као и Закона о превозу терета у
друмском саобраћају (Службени гласник РС, број 68/2015) и Закона о инспекцијском надзору.
О сваком извршеном прегледу и радњама инспектори су састављали записнике и достављали
их странкама у поступку на изјашњавање, а о резултатима обавештавали подносиоце
представки. У случајевима када је у поступку надзора утврђено да одређени пропис није или
је неправилно примењен инспектор је доносио решење или зависно од процене ризика и
тежине штетних последица подносио захтев за покретање прекршајног поступка. Инспектори
су у сарадњи са руководиоцима и запосленима на управним и нормативним пословима
одлучивали о питањима везано за одређену област из делокруга рада саобраћајне инспекције
и начину примене чланова који су непрецизно и нејасно дефинисани појединим прописом.
Од спољашних фактора који утичу на ефикаснот остваривања инспекцијског надзора треба
истаћи преклапање надлежности, нормативну неусаглашеност неких прописа у појединим
управним областима којима треба уређивати инспекцијски надзор као и превазиђеност и
непрецизност неких прописа те је потребно усаглашавање како би се уклонили проблеми
сукоба надлежности и успоставили адекватни односи разних инспекција нарочито са
инспекцијом рада. Такође застарелост појединих норматива и стандарда или њихов раскорак
са реалним друштвеним стањем и материјалним могућностима, инспекторе може довести у
недоумицу да по сопственом нахођењу цене домашај и могућности објективне примене
прописа.
У 2016. години уложено је 6 жалби на решења саобраћајних инспектора и то највише због
решења о сечи и уклањању растиња које смањује проходност и прегледност јавних путева.
Oвих 6 жалби је одбачено од стране другостепеног органа. Управном суду поднете су две
тужбе против решења Градског већа као другостепеног органа.
9. Притужбе на рад инспекције
У 2016. години поднето је три притужбе подносиоца представки на рад инспекције:
једна на законитост поступања, једна жалба због одуговлачења поступка и једна жалба на
правилност поступања инспектора у поступку инспекцијског надзора сходно одредбама
Закона о инспекцијском надзору. Руководиоци организационе јединице размотрили су
притужбе, обавили разговор са инспекторима као и са подносиоцима представки и решили
жалбе и приговоре у прописаном року.
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10. Обуке запослених
Два саобраћајна инспектора Одељења за инспекцијске послове 2016. године завршили
су осмонедељну е-обуку „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“ у
организацији СКГО која је запосленима пружила кључна знања и информације о примени
Закона о инспекцијском надзору.
11. Информациони систем
Саобраћајни инспектори у свом раду за потребе инспекцијског надзора користе
информационе податке од стране Агенције за привредне регистре, Републичког геодетског
завода и од Министарства унутрашњих послова и користе их у складу са одредбама Закона о
заштити података о личности.
12. Извршни поступак
Саобраћајна инспекција донела је 5 закључака о дозволи изршења из области
одржавања и заштите јавних путева.
У току 2016. године спроведено је 1 административно извршења преко другог лица.
13. Прекршајни поступци
У 2016. години поднето је 104 захтева за покретање прекршајних поступака и то
највише због непоштовања одредби Одлуке о некатегорисаним путевима као и поступања
супротно Закону о превозу у друмском саобраћају.
Поднета је једна кривична пријава.
Поднета је једна пријава за привредни преступ.
На основу анализе годишњих извештаја о раду Комисија за координацију
инспекцијског надзора града Лозница иницираће мере за унапређење инспекцијског надзора.
4. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Надлежност грађевинске инспекције
Грађевинска инспекција као орган управе сада у саставу Одељења за инспекцијске
послове, комуналну полицију и ванредне ситуације Градске управе града Лознице обавља
послове инспекцијског надзора с циљем да се превентивним деловањем или изрицањем
мера оствари законитост и безбедност пословања надзираних субјеката и спрече или отклоне
штетне последице над заштићеним добрима, као и права и интереси у области
грађевинарства.
Поред инспекцијског надзора, грађевинска инспекција у 2016. години континуирано је
радила на прикупљању и анализи података добијених помоћу контролних листа и представки
грађана, праћењу и анализирању стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада
грађевинске инспекције са освртом на процене ризика, прикупљање информација и података
других државних органа и анализом инспекцијске, управне, судске и пословне праксе из
одговарајуће области . Грађевинска инспекција у складу са планом рада редовно је
сачињавала евиденције и извештаје. Инспекција је усклађивала и координирала инспекцијски
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надзор са другим инспекцијским органима и непрекидно радила на унапређењу рада
грађевинских инспектора.
Рађено је и на спровођењу одредби Закона о озакоњењу објеката, изради Програма
пописа по зонама, односно целинама са динамиком спровођења пописа, доношењу решења
о рушењу објеката за све незаконито изграђене објекте по завршетку пописа.
Извршиоци и организација
Укупан број запослених у грађевинској инспекцији је 2 инспектора. До краја маја
месеца била су три извршиоца и у том периоду надзор је спровођен по распореду
инспекцијске контроле по месним заједницама и извршиоцима на принципу територијалне
поделе по зонама. Грађевинска инспекција располаже са једним службеним возилом, а за
потребе рада обезбеђена су три рачунара.
Општи показатељи
У извештајној години закључно са 31.12.2016. године отворено је укупно 117 предмета
од чега по пријавама грађана, обавештењима органа надлежног за издавање грађевинске
дозволе по завршетку изградње темеља објекта и завршетку објекта у конструктивном смислу
укупно 94 предмета, по службеној дужности укупно 22 предмета и 1 попис аката за налоге за
инспекцијски надзор.
У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14 и 145/14 )
донето је 46 решења, од којих:
- за уклањање 40;
- за затварање градилишта 2;
- за забрану коришћења 2;
- осталих 2.
У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката (,,Сл. гласник РС“, број 96/15), чија
је примена ступила на снагу 27.11.2015. године, грађевинска инспекција израдила је предлог
Програма пописа по зонама, односно целинама са динамиком пописа.
По спроведеном попису незаконито изграђених објеката отворено је укупно 487
предмета и донето је 50 решења за рушење која су достављена органу надлежном за
издавање решења о озакоњењу.
У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору (,,Сл. гласник РС“, број 36/15),
чија је пуна примена ступила на снагу 30.04.2016. године, грађевинска инспекција донела је
План инспекцијског надзора за 2017. године.
Показатељи делотворности
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно
деловање, што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне
и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима,
објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива. Овим се подстиче
правилност, исправност, уредност,
безбедност инспекцијског надзора. Грађевинска
инспекција је у току 2016. године на порталу Градске управе објавила контролне листе по
којима поступа у вршењу инспекцијског надзора.
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2. Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које се мере контролним
листама
У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво
усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама
задовољавајући.
3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У извештајном периоду констатован је известан број новоизграђених бесправних
објеката, али због малог броја инспектора није постигнут задовољавајући ниво у спречавању
нелегалне градње.
Редовним и ванредним инспекцијским надзором утврђена су 23 надзирана субјеката који су
градили без претходно прибављене грађевинске дозволе или решења којим се одобрава
извођење радова које се издаје на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи орган
надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Због грађења без грађевинске дозволе, на основу члана 181. Закона о планирању и изградњи
поред мера прописаних законом извршено је затварање 2 градилишта, стављањем службеног
знака ,,затворено градилиште“ , прибијањем копије извршног решења на видном месту и
достављањем примерка извршног решења надлежној полицијској управи.
4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2016. години извршено је 46 редовних инспекцијских надзора по обавештењу органа
надлежног за издавање грађевинске дозволе о завршетку израде темеља и о завршетку
објекта у конструктивном смислу уз обавезу да у року од три радна дана томе обавести
надлежни орган, примењујући у потпуности одредбе Закона о инспекцијском надзору, што је
додатно отежавало поступање.
У току извештајне године извршено је 70 ванредних инспекцијских надзора иницираних
представкама грађана, што је захтевало увиђај на лицу места, сачињавање записника,
спровођење испитног поступка, утврђивање одговорних лица, прикупљање неопходних
података, сaстављање и доношење управних аката и обавештавање грађана.
5. Координација инспекцијског надзора
Чланом 30. Закона о инспекцијском надзору прописано је да ако инспектор наиђе да је
надзирани субјект повредио закон чију примену надзире друга инспекција, дужан је да према
свом знању и искуству, о стању које је затекао састави записник, којег без одлагања прослеђује
инспекцији у чијем делокругу је делатност коју обавља или активност коју врши надзирани
субјекат, као и другом надлежном органу и Координационој комисији, ради предузимања
радњи и мера из делокруга те инспекције, односно вршења заједничког инспекцијског
надзора и сарадње у обављању послова. У извештајном периоду било је заједничких
координираних акција са градском комуналном инспекцијом и полицијом приликом вршења
инспекцијског надзора.
6. Ресурси
У поступцима инспекцијског надзора инспектори нису користили повећана
материјална средства. С обзиром на попис незаконито изграђених објеката који се спроводио
у извештајној години и обавезу грађевинских инспектора да у законском року по завршетку
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пописа доноси појединачна решења о рушењу објеката за све незаконито изграђене објекте
који су на попису, неопходан је већи број инспектора. Ово и из разлога јер расте број
представки грађана по разним врстама и областима инспекцијског надзора као и по
обавештењима органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, што захтева
свакодневно поступање и спровођење управно инспекцијских радњи и поступака.
7. Придржавање рокова за поступање
Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера
уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када за то захтевају разлози
спречавања или отклањања непосредне опасности по стабилност, односно безбедност
објекта и његове околине и живота и здравља људи, инспектори су одмах по пријему
телефонских пријава излазили на терен, како би на основу процене степена ризика
одлучивали о покретању инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности,
о чему су обавештавали подносиоце представки. Поједини управни поступци трајали су дуже
због прибављања неопходних података и спровођења испитних и доказних поступака.
Обавештења о предузетим мерама нису понекад стизала у жељеним роковима подносилаца,
али су испоштовани у складу са прописима. Управне радње и мере предузимане су и
доношене у законским роковима, али ће се радити на томе да они буду краћи нарочито када
се ради о изласцима на терен и обавештењу подносиоца представки.
8. Законитост управних аката
Грађевински инспектори врше поверене послове над спровођењем одредаба Закона
о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закона о инспекцијском надзору,
Закона о одржавању стамбених зграда, а од следеће године и Закона о становању и
одржавању зграда. О сваком извршеном прегледу и радњама инспектори су састављали
записнике, доносили управне акте, а о предузетом обавештавали подносиоце представки.
У 2016. години уложено је 12 жалби на решења грађевинских инспектора и то највише због
бесправне градње. Одбијене су 4 жалбе, а 8 је на поступању код другостепеног органа. Пред
Управним судом покренут је управни спор у једном предмету.
9. Притужбе на рад инспекције
У 2016. години није било притужби подносиоца представки на рад инспекције, сем
изнетих у жалбама на донете управне акте, нити захтева за изузеће поступајућих инспектора.
10. Обуке запослених
Грађевински инспектори Одељења за инспекцијске послове успешно су завршили еобуку ,,Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“ у организацији СКГО која је
запосленима пружила кључна знања у примени закона о инспекцијском надзору.
11. Информациони систем
Грађевински инспектори у свом раду за потребе инспекцијског надзора користе
информационе податке АПР, РГЗ, а преко система обједињених процедура електронским
путем обавештења о издатим грађевинским дозволама и решењима из члана 145. Закона о
планирању и изградњи којим се одобрава извођење радова, односно промена намене
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објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, као и приступ
предметима и техничкој документацији.
12. Извршни поступак
Грађевински инспектори су констатовали извршност 17 решења о уклањању и са
закључцима о дозволи извршења 6 уврстили у План и програм уклањања објеката, од којих је
једно добровољно извршено.
Извршења решења грађевинске инспекције у извештајној години а према сачињеном плану и
Програму уклањања објеката сачињеном за сваки квартал није било.
13. Поступање правосудних органа по поднетим пријавама
У 2016. години поднета је једна прекршајна пријава због тога што странка није била
присутна на месту вршења инспекцијског надзора, иако је уредно обавештена. По истој није
решено. Поднета је једна кривична пријава по основу бесправне градње и иста је одбачена ,
јер је осумњичени поступио по Наредби о одлагању кривичног гоњења и уплатио новчани
износ у хуманитарне сврхе.
На основу анализе годишњих извештаја о раду Координациона комисија иницира мере
за унапређење инспекцијског надзора и процењује степен остварености стратешког
(вишегодишњег) плана.
Напомена:
 Комисија за координацију инспекцијског надзора града Лознице је на својој
конститутивној седници одржаној 08.07.2016. године усвојила пословник о
раду и дала позитивно мишљење на контролне листе из изворне надлежности,
као и на форму записника који користе инспектори.
Комисија за координацију инспекцијског надзора града Лознице је на својој другој седници
одржаној 02.12.2016. године дала позитивно мишљење на Годишњи план инспекцијског
надзора Одељења за инспекцијске послове из изворне надлежности-саобраћајна и
комунална инспекција за 2017. годину. Сви напред наведени документи су објављени на сајту
града Лознице и доступни на увид свим заинтересованим.
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ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Преглед донетих решења у 2016 години ( годишња задужења и уплате)
порески облик

донета
решења

годишње
задужење

годишње уплате

1

Порезу на имовину обвезника
који не воде пословне књиге

31.231

115.990.892

100.799.930

2

Порез на имовину обвезника
који воде пословне књиге

334

208.624.319

58.202.300

3

Порез на земљиште

-

37.163,60

168.602

4

Комуналне таксе

421

23.002.257

26.720.009

8

Накнада за заштиту и унапређење
животне средине

29.033

18.619.737

14.928.663

61.019

366.273.666

200.819.504

УКУПНО

Преглед издатих уверења
Врста уверења

Број издатих
уверења

1

Уверења – физичка лица

1703

2

Уверења – правна лица

365
УКУПНО

2068

Теренска контрола
Поднети захтеви
1

Записник о теренској Решено канцеларијском
контроли
контролом

136

78

6

Необрађени
предмети
60

Пореске пријаве – поднете у 2016
Пореске пријаве

Евидентиране

1

ППИ 1 – имовина правних лица

307

2

ППИ 2 – имовина физичких лица

5.037

УК УПНО

5.344

Преглед решених захтева обвезника
1

Прекњижавање и повраћај

218

2

Решења о отпису по основу застарелости

52

3

Правна лица – решени предмети - приговори

12
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4

Правна лица – решени предмети - жалбе

8

5

Физичка лица – решени предмети - приговори

48

6

Физичка лица – решени предмети - жалбе

40

УКУПНО

378

Принудна наплата
1

Уплата по опомени

45

3.687.410

2

Уплата по блокади рачуна

8

820.413

3

Уплата по репрограму

359

3.038.760

УК УПНО

7.726.583

Преглед пријављених потраживања
1

Пријава потраживања – ликвидација

12

2

Пријава потраживања – стечај

5
УКУПНО

17

Упоредни преглед по годинама
Број решења

Укупно задужење

Наплата

2009

18.458

81.753.395

44.960.216

2010

43.916

112.040.744

81.724.239

2011

46.962

120.360.877

94.728.746

2012

48.021

128.047.032

97.356.223

2013

46.637

132.119.569

116.408.348

2014

58.152

227.484.544

140.821.224

2015

60.833

274.473.466

204.601.629

2016

61.019

366.273.666

200.819.505

Порез на имовину по годинама
Број решења

Укупно задужење

Наплата

Пореска стопа

2009

15.090

58.020.225

32.948.950

0,40

2010

16.019

81.712.914

65.538.082

0,40

2011

17.741

77.390.050

67.031.420

0,25

2012

18.434

93.027.413

71.413.878

0,25

2013

19.187

95.965.217

82.570.326

0,25

2014

29.364

189.513.966

107.683.285

0,25

2015

31.128

231.466.090

164.280.541

0,25

2016

31.565

324.652.374

159.170832

0,25
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Остали послови:


свакодневни рад са странкама:

- упит и усалашавање стања дуга на рачуну пореског обвезника ( у просеку дневно око 150 обвезника)
- пружање стручне помоћи приликом подношења разних захтева
- пружање стручне помоћи приликом поуњавања пореских пријава ППИ 1 и ППИ 2


слање позива новим обвезницима за подношење пријава, на основу података којим одељење
располаже
 евидентирање нових обвезника на основу уговора и решења које нам свакодневно достављају
јавни бележници, као решења о легализацији које нам доставља Одељење за планирање и
изградњу
 евидентирање и доношење решења новим обвезницима за заузеће јавне површине на основу
решења које нам свакодневно доставља Одељење за планирање и изградњу
 евиднтирање и доношење решења новим обвезницима за фирмарину ноћним баровима на
основу података које нам свакодневно доставља Комуналмна инспекција
 припрема, слање и уручење опомена пореским обвезницима
сарадња са МУП-ом, Основним судом у Лозници, Јавним правобранилаштвом, Јавним предузећима,
Пореском управом – филијала Лозница, Адвокатима, е, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“- радна јединица
„Хибридна пошта“, Институт „Михаило Пупин“ , Агенција за привредне регистре и осталим
одељењима градске управе

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1.Активности на привлачењу инвестиција :
Припрема презентације на тему примене Закона о улагањима и презентовање теме градоначленику
и члановима Градског већа.
У циљу квалитетене примене Закона о улагањима организован састанак са замеником начелника ГУ
Дејаном Марковићем.
Током 2016.године ОЛЕР је било логистика у прикупљању информација и реализацији инвестиција
(оним инвеститорима који су се одлучили за куповину плацева у индустријској зони)следећим
инвеститорима:
Назив
инвеститора
1.
Лорена
пром

Информације
Са заједничким партнерима из
Словеније и Италије планирана
инвестиција у фабрику
полипропиленских плоча.
Вредност инвестиције је око 4
милиона еура и планирано је
да се запосли 70-100 радника.
Потребна је електрична
енергија снаге 1.000 Кwх.

Период
логистике
Јануар фебруар
2016.

Резултат
Нисмо добили коначну
информацију али смо на
основу комуникације са
Браниславом Опачићем
схватили да су услови у
слободној зони Суботица
били прихватљивији за
инвеститора.

Конкуренција је Слободна зона
-Суботица
Контакт :
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lorena1@open.telekom.rs
Бранислав и Златко Опачић

2.
Инвестициј
а у области
рециклаже отпада
у циљу
производње
струје-Стефан Каус

Припрема информација за
састанакса Каусом и његовим
тимом као логистика члану
Градског већа Томиславу
Арнаутовићу који је контакт
особа.

Јануар фебруар
2016.

Преговоре координирао
Томислав Арнаутовић, члан
Градског већа.

3.
„Ледена
лозица“

Пружена логистика
инвеститору приликом
добијања информације о
локацији, грађевинске
дозволе, израде урбанистичког
пројекта , комуникације са ЈП
„Град“,ЈП“ Водовод и
канализација“,ЕД“ Лозница“
Контакт :
Милан Аврамовић
0658825509
milerloznica1@gmail.com
Инвеститору у индустријској
зони били неопходни услови за
тражење прикључка на
воду.Прибављен геодестки
снимак за ЈП“ Водовод и
канализација“ како би се
изашло у сусрет инвеститору.
Контакт:
Миленко Радаљац
0637743020
office@radaljaccompany.com
Аутомобилска индустријапотенцијално 2500 запослених,
америчка компанија
РАС координирао процес.
Организована три састанка и
све информације прослеђене
инвеститору
Контакт у РАСу:
Предраг Деретић 0653287120
predrag.deretic@ras.gov.rs

Јануар -мај
2016.

Објекат почео са радом у јуну
2016.

Април
2016.

Објекат изграђен, али није
отворен у 2016.

Март Април
2016.

Инвеститор се одлучио да
своју инвестицију реализује у
Параћину.

4.“Радаљац
компани „

4.

Делфи
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5.
СГН
„Камићи“

6.

ЕАК

7.

EIY

8.

РСЕ доо

9.
трејд

Натура

10.
Горан
Милетић

Турско -српска фирма.
Припрема информација о
субевнцијама државе преко
РАС-а.Координирање
комуникације са РАСом и НСЗ.
За комуникацију испред града
Лознице задужен заменик
градоначелника Радована
Дивнић
Аутомобилска индустрија,
потенцијално запошљавање
1200 лица. У питању је намачка
фирма.
РАС координирао процес.
Све информације прослеђене
инвеститору
Контакт у РАСу:
Ненад Бјелогрлић
0652571512
nenad.bjelogrlic@ras.gov.rs
Металска индустрија
300 запослених .РАС
координирао комуникацију.
Све информације прослеђене
инвеститору.
Контакт у РАСу :
Радош Газдић
rados.gazdic@ras.gov.rs
0693397901
Редовно одржавање месечних
састанака и прослеђивање
записника са састанака
кабинету
Контакт :
Весна Ципруш
063459386
vesna.ciprus@riotinto.com
Заинтересовани за плац од 1 хa
у индустријској
зони.Прослеђене све
информације.
Kонтакт:
Бранислав Стојановић
0621887719
naturaloznica@gmail.com
Власник Салона венчаница „
Јована“ из Лешнице
заинтересован за куповину
плаца у индустријској зони -50
ари за изградњу хладњаче.
Контакт:

Март Април
2016.

Потписан протокол о сарадњи
са градом Лозницом.
Објекат почео са радом у мају
2016.

Април
2016.

Нема повратне информације

Април
2016.

Нема повратне информације

Јануар-мај
2016.

Све информације се редовно
прослеђују кабинету оа
ктивностима РСЕ доо-Рио
Тинто.

Април
2016.писмо
намера
Августјавни оглас
Септембар
-потписан
Уговор
2016.
Јануар
2016.

Купили следеће плацеве у
индустријској зони:
Парцеле:
2.4.1. -00.48,49 ha
2.4.2. -00.42,12 ha,
2.5.1- 00.29,758 ha,
2.5.2.- 00.28,80 ha,
2.5.3. -00.525,06 ha,
Нема повратне информације
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11.
Будимлија
клуб-Див компани
-Александар
Вучетић

12.
Кронберг Шуберт

13.
Азимут
сервис
14.
Фирма
„Вема „из Бање
Ковиљаче

15.Одборник
Михаило Пурић

16.ЛИДЛ

Горан Милетић
0655676789
Интересовање за куповину
1.мај Пирот
локала.Контактирана Аген. за
приватизацију и све
информације достављене
Александру Вучетићу.
Контакт:
Алексансар Вучетић
0644393200
vucetic@budimlija.com
Интересовање за 7 ха у
индустријској зони,
производња каблова за
аутомобилску индустрију, хала
на 4 ха , планирано отварање
4000-5000 радних места.
Kонтакт:
Александар Љубић
Консултант МД солушн
0648464098
aljubic@gmail.com
Владимир Томић РАС
0693397805
vladimir.tomic@ras.gov.rs
Интересовање за улагање у
индустријској зони
Контакт>
azimutservice1@gmail.com
Производња пластичне
амбалаже,отварање нових 10
радних места, предмет
интересовања плац од 30 ари у
индустријској зони Шепак
Контакт:
Мирко Весић
0646789189
vemabk@gmail.com
Тражио информацију о
инбдустријској зони Шепак за
заинтересованог инвеститора
за 1 ха , обалст производња
обуће за 400 нових радних
места
Контакт:
mpuric.office@gmail.com
Обрађена информација за две
локације за изградњу трговине
у Лозници на П од 1 хазапошљавање до 30 лица.
Kонтакт:

Јануараприл
2016.

1.мај Пирот још увек није
продао локал у Лозници.

Мај 206.

Одлучио да инвестира у
Крушевац.

Мај
2016.годин
е
Јун 2016.
Август
2016-јавни
оглас.
Септембар
-потписан
Уговор
2016.

Купили следеће плацеве у
индустријској зони:

Мај 2016.

Достављена ППТ , Уредба
министарства привреде о
подстицајима и Закон о
улагањима

Мај 2016.

Интересантне локације:
Градска аутобуска станица
И објекти у валсништву КЈП“
Наш дом „ ,kao и површине у
приватном власништву.

4.4- 00.15,16 ha
4.5. -00.15,97 ha
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Ђурђица КујунџићРуководилац
тима за експанизију компанија
Лидл 011/ 65 54-001,060/ 88 66113
djurdjica.kujundzic@lidl.rs

17.Ледена лозица

18.QS Quantum

Марко Симић Аквизитер
компанија Лидл 011/ 65 54000,066/ 86 66- 200
ekspanzija@lidl.rs
Интересовање за куповину још
једног плаца у Лозници за
прехрамбену индустрију
Контакт :
Милан Аврамовић
0658825509
milerloznica1@gmail.com
Интересовање за обалст
рударства

Мај -јун
2016.

Очекује се учешће на
следећем јавном позиву

Јун 2016.

Одржан састанак , упућен на
Министарство енергетике

Јун 2016.

Одштампана и дата Уредба,
објашњене процедуре и
услови за могућност
коришћена подстицаја.За
подстицаје се конкурише
директно у РАС.
Одштампана и дата Уредба,
објашњене процедуре и
услови за могућност
коришћена подстицаја.За
подстицаје се конкурише
директно у РАС.

Контакт:
ПД Др Радосав Ђурђевић
069 123 0878
drrado2003@gmail.com
19. Домакс

Интересовање за подстицаје
РАС-а
Контакт :Здравко Илић

20.ЈАРЕ-ПРОМ

21.Миљан
Вељковић

22. Студен пром
доо

Интересовање за подстицаје
РАС-а
Контакт:
Милорад Гајић
065 439 7262
065 8810075
Текстилна индустрија из
Бијељине тражио информације
о индустријској зони
Контакт :
Миљан Вељковић
miljan@sport-connect.net
Прехрамбена индустрија
Потребна 2 ха земљишта запошљавање 150 -200
радника
Kонтакт: Перо Дивљановић
063 378 065
+38165 624 511

Јун 2016.

Мај 2016.

Подаци достављени у мају
2016.године.

Јун 2016.

Aleksandar Divljanović
Company: Studenprom doo
Address: Karakaj 102a, 75400
Zvornik
Bosnia and Herzegovina
Tel/fax: +387 56 260 677
Mobile: +387 66 806 511
Email:
studenprom@teol.n
et
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23. Скандиа

24.Карл Кухне

Факс 056 260 677
studenprom@teol.net
Италијанска фирма за
производњу обуће, потребне
две хале 2000 м2 +
2000м2.Запошљавање 400-500
радника
Контакт :
Оливера Ћурчин Анђић у РАС
069 33979 89
olivera.curcin@ras.gov.rs
Немачки инвеститор

Јун 2016.

Састанак је
одржан
Фирма Карл Кухне је немачка 18.8.2016.
компанија
из
области
прехрамбене индустрије.Основана
је 1722.године у Хамбургу. Има
своје погоне на више локација у
Немачкој,
Пољској,
Турској,
Француској,
Холандији.Ове
информације су доступне на
интернету, као и информација да
има прерађивачки погон у
Козарској Дубици, али и да је
вршила откуп корнишона у БиХ.
Бави се прерадом поврћа, а
највеће тржите јој представљају
ресторани брзе хране у Европи,
Средњој Азији,Африци, Аустралији
и Америци. Потребна им је
површина 2-4 ха,а планира се
запошљавање 80 радника у првој
фази. Уколико се прва и друга
фаза спроведу успешно, могуће је
отварање укупно око 250 нових
радних места.

25.ПКС

Прослеђена информација о
халама и индустријској зони

26.Енел електро

Немачка фирма у обалсти
електро индустрије која је
тражила халу на територији
града Лознице.Прослеђене
информације о халама.
Контакт : Горан Трифуновић
Јапанска фирма која већ има
своју производњу лоцирану у
Немачкој
Производња каблова за
аутомобилску
индустрију.Организован
састанак са представницима
компаније у присуству
саветника премијераJoerg
Heeskens и представника РАС-

27.Сумитомо
Електрик

Комуникација обављена
преко РАС-а , достављени сви
тражени подави о халама и
индустријској зони.

Комуникација успостављена
преко немачке привредне
коморе у Србији.
Нема повратне информације.

АвгустСептембар
2016.
Септембар
2016.

Директна комуникација

Децембар
2016.

Комуникација се одвија преко
РАС-а .Контакт особа :Влада
Томић, саветини Развојне
агенција Србије за
привлачење инвестиција

Комуникација преко контакт
особе фирме у РС:Горана
Трифуновића
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28.Мостакон В.Б.Добросав
Павловић
29. Радаљац
компани „

-

а који координира читав
процес.
Контакт:vladimir.tomic@ras.gov.
rs
Припрема информација на
осниву писма намера и
постављених питања везано за
индустријску зону.
Kонтакт:dijaspora@loznica.rs
Прослеђене информације на
тему слободних локација у
индустријској зони „Шепак“

Новембар
Децембар
2016.
28.1.2016.

Процес координирао
помоћник градоначелника
Дејан Сталовић и Драгица
Гаврић-Председник Савета за
дијаспору града Лознице
Информације достављене на
основу молбе привредног
субјекта „Радаљац компани“.

ОЛЕР је такође радило са СКГО на изради Модела решења о именовању пројектног тима
за подршку инвеститору, као и Моделу инвестиционог програма.

2.Сарадња са привредом:
- Редовно одржавање месечних састанака са представником Рио Тинта -РСЕ доо за сарадњу
са ЛСУ.
- Израђују се записници са месечних састанака и прослеђују кабинету како би руководтво
града било обавештено о свим активностима РСЕ д.о.о. и заједничким актиовностима у којима
је учествовала ЛС.Све информације се редовно прослеђују кабинету о активностима РСЕ дооРио Тинто.Такође је израђен и годишњи извештај о заједничким активностима РСЕ и ЛС и
достављен кабинету градоначелника.
- Учешће у раду Привредног савета града Лознице.
- Организација дочека привредне делегације општине Малтепе -града Истанбула.
- Учешће на конференцији о женском предузетништву у Лозници.
- Организација радионице на тему доделе државне помоћи приватном сектору и
пољопривредним газдинствима у сарадњиса РПК Ваљево.
- Спровођење конкурса за развој предузетништва на територији града Лознице-учешће у раду
Комисије.
- Учешће на конференцији са темом коју је представило ОЛЕР„Повољно пословно окружење“
- који је организовала Висока школа за пословну економију и предузетништво на тему
покретања сопственог бизниса.
- Прибављена база податка предузетника и привредника од АПР-а за 2015.
- Учешће у УСАИДом пројекту који се односи на унапређење дрвопрерађивачке
производње.Организована радионица са дрвопрерађивачима, ЈП“ Србија Шуме“ и „
Манастирске шуме“ у Лозници као и посета експерта Џефа Барона фирмама:Чаброс, Див компани, Ћојин КД и Интертранс д.о.о.
- Учешће у раду радне групе СКГО за израду модела решења пројектног тима и инвестиционог
програма , у складу са Законом о улагањима.Модели припремљени и достављени
руководству града.
- Учешће на конференцији у организацији СКГО на тему „Културно наслеђе и креативна
економија у функцији локалног економског развоја“.
- Координирање информисања привредника о постојећим могућностима за развој бизниса
редовним достављањем информација удружењима предузетника и привредника на
територији града Лознице.
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- Логистика УГ“ Лагатор“ и фирми „ Медисан“ која жели да отвори своје представништво у
Лозници и запосли 5 лица са инвалидитетом у комуникацији са ЛС.
- Логистика домаћим инвеститорима у пружању информација на тему подстицаја које
додељује РАС.
- Пројекат“Повољно пословно окружење кроз регулаторну реформу на локалном нивоу“координирање активности на организацији рада Регулаторног тела , и реализације решења и
одлука регулаторног тела.Редовно координирање ажурирања е -регистра административних
поступака.Потребно ажурирати е-регистар у складу са ЗУП-ом.
Пројекти
Министарство привреде
1.
Изградња улице Нова у индустријској
зони Шепак

Прослеђено Министарству привреде.
Буџет пројекта:36.487.001,40 динара
Носилац пројекта:ЈП Град
Учешће града: 18.243.500,70 динара
Пројекат реалозован .Допринео унапређењу
конкурентности индустријске зоне .На захтев
Драгане Живковић из Министарсва привреде
достављена потребна документација за евалуацију
пројекта.
Именовано одговорно лице испред града Лознице је
Зоран Томић, Начелник Одељења за финансије.

2.

Реконструкција улице Светог Саве

Прослеђено Министарству привреде.
Буџет пројекта:77.465.988,70 динара
Носилац пројекта:ЈП Град
Учешће града: 45.188.493,40 динара
Пројекат није реализован.
Именовано одговорно лице испред града
Лознице је Зоран Томић, Начелник Одељења за
финансије.

Канцеларија за управљање јавним улагањима -Фонд солидарности ЕУ
Координирање активности на реализацији одобрених пројекта
Координирање свих активности на пријављивању пројеката, изради правног оквира потребног за
реализацију пројеката кроз израду Програма обнове објеката јавне намене, комуникације са
надлежним установама и ЈП.Припрма потребне документације , организовање прикупљање
документа за евалуацију пројеката.
Реализовани пројекти су:
1.Санација амбуланте
У Бањи Ковиљачи- ДЗ“Миленко Марин“
2.Санација зграде поликлинике Дома здравља у ЛознициДЗ“Миленко Марин“
3.Санација амбуланте у Драгинцу-ДЗ“Миелнко Марин“
4.Санација амбуланте у Текеришу-ДЗ“Миелнко Марин“
5.Мост на реци Коренити-ЈП“ Град“
6.Изградња водовода у Зајачи-ГУ Лозница, ЈП“Град“, ВиК“ Лозница
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Кроз Програм обнове подршку за реализацију је добио и пројекат Санације клизишта у улици Гучевска
у Бањи Ковиљачи, али се нико није јавио на тендеру који је два пута објављиван.
Пројекти у области образовања достављени Канцеларији за управљање јавним улагањима у циљу
одобрења финансирања.
ИМЕ ШКОЛЕ
1.ОШ“Анта Богићевић“ Лозница
2.ОШ „ Јован Цвијић“ Лозница
3.Средња Економска школа
Лозница

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Замена столарије на објекту
Замена столарије на објекту
-Реконструкција
санитарнихчворова
-Замена столарије

Буџет пројекта без ПДВа
10.044.946,43 динара
4.827.440,00 динара
559.429,00 динара
10.416.663,00 динара

Постојала је могућност кандидовања пројеката у области предшколског образовања ,али град Лозница
није имао ни за један пројекат спремну пројектно техничку документацију.
Министарство правде
Назив пројекта
1.Подизање еколошко-туристичког
потенцијала Бање Ковиљаче
набавком парковског мобилијара
2. Подизање броја дијагностичких
прегледа код деце и одраслих
набавком савременог ултразвучног
апарата у Дому здравља „ Др Милено
Марин“ у Лозници и едукацијом
младих лекара

Носилац
ЈП“ Дирекција за развој Бање Ковиљаче“
Дом здравља „ Миленко Марин“

Пројекти нису одобрени за реализацију.
SWG
Учешће у припреми пројекта за конкурс програма , а односи се на реконструкцију просторија ТОГЛ и
набавку опреме за ТОГЛ.Пројекат се односи на „Реконструкција и опремање нових просторија ТОГЛ
и реконструкцију и адаптацију мокрог чвора“.Пројекат је разрађен као одобрен за
реализацију.Вредност одобрених средстава око 10.000Е.
САВЕТ ЕВРОПЕ
Израда пројеката „Управљање људским ресурсима у Градској управи Лозница“ за конкурс Савета
Европе и Министарства државне управе и локалне самиуправе .Пројекат је одобрен за финансирање ,
као један од 20 пројеката на нивоу Републике Србије. На конкурс је пристигло укупно 92 пријаве.
Пројекат“ Лековито биље -здрав профит“
Организована едукација у партнерству са „ Пољосаветом“ доо Лозница.Учешће на данима Поља
17.6.2016.године.Логистика УГ“ Флора“ у свим активностима које су спроводили
током
2016.године.Учешће у припреми регионалне иницијативе“Производња и преара лековитог и
ароматичног биља и јагодичастог воћа на локлитету Подрињско -Ваљевских планина.
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ИПА пројекти прекограничне сарадње
ИПА 2015. године-резултати:
Пројекат“ Дрина наша зелена река“ који је кандидован 20.7.2016. прошао је у други круг за оцену
пројекта.
ИПА 2016.године -аплицирање
1.Учешће у радној групи коју је формирала РРА ППР на тему израде пројекта“Благо Подриња“
2.Израда пројекта за прегораничну сарадњу Србија-Хрватска на тему развоја туризма у Бањи
Ковиљачи. Пројекат је још увек у изради.Консултанти на пројекту су ангажовани.
Достављен одговор радне групе начелници ГУ на тему коришћења кредитне линије у реализацији
пројеката енергетске ефикасности.
ЕУ за грађане и грађанке
Органозована радионица за промоцију позива Канцеларије за подршку развоја цивилног друштва за
прохграм ЕУ за грађане и грађанке.Припрема пројектних идеја.
Конкурс Пољске амбасаде
Пројекат за конкурс Пољске амбасаде урађен у партнерству са ЈКП“Наш дом“-„Селекцију отпада у
образовним установама на територији града Лознице“
СДЦ
Учешће у изради партнерских иницијатива које координира РРА ППР у оквиру СДЦ пројекта који
Подршава амбасада Швајцарске“Подршка руралном регионалном развоју у Републици Србији “.
Учешће у изради две иницијативе:
1.Производња и прерада лековитог и ароматичног биља и јагодичастог воћа на локалитету
Подрињско-Ваљевских планина” у оквиру подршке руралном и регионалном развоју Републике
Србије од стране Швајцарске агенције за развој сарадње.
2.Унапређење туризма у функцији у циљу руралног и регионалног развоја на територији мачванског и
колубарског округа.
УНЕП
Презентација која се односи на историју компаније“ Вискоза“ и постојеће стање , припремљена и
презентована на састанку где су присуствовали представници УНЕП-а , државних институција и
Амбасаде Италије.
СЛАП БАЗА ПРОЈЕКАТА СКГО
У одељењу за ЛЕР је именован СЛАП менаџер, чији је задатак објављивање пројеката у СЛАП бази
пројеката СКГО где се налазе пријављени пројекти свих локалних самоуправа са територије Републике
Србије који очекују суфинансирање донатора.У СЛАП бази пројеката су објављени пројекти основних
школа и Средње економске школе који су кандидиовани за финансирање из Фонда солидарности ЕУ ,
а преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.Такође су унешени подаци за друге пројекте за
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које су ЈП проследила попуњен типски упитник и документацију у електронској форми која потврђује
наведенеподатке из упитника.
3.ТУРИЗАМ
-Сарадња са ТОГЛ на реализацији њиховог плана и програма,
-Рад на припреми регионалног пројекта „ Благо Подриња“,
-Припрема примера добре праксе општина Бач и Голубац у заштити културног наслеђа због заштите
културног наслеђа Бање Ковиљаче,
-Логистика приватном сектору у области туризма и угоститељства,
-Састанак на тему израде Стартегије развоја туризма са Светланом Зрилић,
-Израда календара манифестација и предлога промо материјала за наступ на сајму туризма
-Учешће на сајму туризма ,
-Комуникација са ЈП“ Дирекција за развој Бање Ковиљаче“ због израде пројекта реконструкције јавних
чесми и конкурисања код Министарства туризма, телекомуникација и трговине,
-Представљање туристичких потенцијала привредној делегације општине Малтепе,
-Идеје за развој туризма предочене члановима градског већа за области туризма
-Рад у радној групи за примену Закона о туризму.
-У току јуна припрема се пројекта за конкурс програмаSWG , а односи се на реконструкцију просторија
ТОГЛ и набавку опреме за ТОГЛ.
-Консултантска помоћ спортским удружењима – извиђачима (помоћ око плана и програма за
наредну годину),ПК „Дрина“ око организације пливања за Богојављенски крст (19. Јануар 2015.),Џип
клуб,
-Упознавање са предлозима Удружења бањских и климатских места Србије који се односе на
креирање новог Закона о бањама и изменама и допунама за нов Заком о туризму,
-Припремљене понуде за сајам туризма, ажурирана презентација за сајам туризма и осмислила нове
итинерере,
-Састанци радне групе за туризам – тема: манифестације, пропагандни материјал, активности у
туризму, сајам туризма....
-Контакт са новинаром Радио Београда, Томиславом Сантрачем, везано за снимање емисије о Бањи
Ковиљачи (после сајма),
-Састанак на тему израде Програма развоја туризма са Светланом Зрилић,
-Израда календара манифестација и предлога промо материјала за наступ на сајму туризма
- Комуникација са општинама /градовима из Бачке и Срема везано за ИПА програм Хрватска – Србија,
- Обилазак сеоских домаћинстава :Љубомира Милошевића у Тршићу,Будимира Матића у Тршићу
,Предрага Мишића из Тршића ,Владе Матића Бања Ковиљача,Мирослава милутиновића у Бањи
Ковиљачи ,Троношки Вајати и Марковића вајати у Коренити, Кондића конаци у Тршићу и др.
- Представљање туристичке понуде гостима из Русије који су дошли у пословно туристичку посету
нашег краја у организацији „Омнитурса“
-Урађен прилог о бањским вилама за туристичке новинаре,
-Рад у радној групи за споменике,
-Рад у комисији за категоризацију приватних кућа за смештај гостију и сеоских домаћинстава,
-Урађен предлог одлуке за повећање боравишне таксе,
-Статистика – праћење туристичког промета
,
Министарство туризма , трговине и телекомуникација
Логистика ЈП“Дирекцији за развој Бање Ковиљаче“ у припреми пројекта“Реконструкција улице
Маршала Тита у Бањи Ковиљачи“.
Министраство просвете
Израда анализе економске оправданости за пројекат изградње Вишенаменског центра у Тршићу .
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4.ПОЉОПРИВРЕДА
-Рад у Комисији за израду годишњег програма издавања пољопривредног земљишта у државном
власништву.
-Рад у Комисији за штете настале од уједа паса луталица.
-Логистика пољопривредним произвођачима у информисању о процедурама, програмима и
подстицајима Министарства пољопривреде, Фонда за развој града , ИПАРД програмима и сл.
-Попуњавање упитника на тему руралног развоја за потребе СКГО.
-Координација заједничких активностиса Пољосаветом доо Лозница у реализацији пројекта „
Лековито биље -здрав профит“.
-Учешће у пројекту у области руралног развоја које спроводи РРА ППР у сарадњи са СКГО.
- Учешће у раду РРА ППР у оквиру пројекат који се реализује у Регији Подриња, Подгорине и Рађевине.
- Рад у Комисији за штете од елементарних непогода.
-Рад у Комисији за доделу бесповратне помоћи за куповину кућа са окућницом у сеоском подручју,
младим брачним паровима.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:
 Координирање комуникације са СКГО, НАЛЕД.ом, ПКС, РПК,Канцеларијом за улагања и другим
институцијам и организацијама на националномнивоу.
 Организација семинара , састанака и радионица у сарадањи са РПК Ваљево и СКГО.
 Попуњавање упутника за СКГО И НАЛЕД.
 Давање мишњења на достављена документа из кабинета градоначелника и начелнице ГУ.
 Логистика у активностима помоћника градоначелника.
5.ПРАЋЕЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Пријем, контрола, обрада и предавање захтева на плаћање 4000 завршених предмета у периоду од
1.1.-30.12.2016.године.
 Ишчитавање захтева за плаћање основних и средњих школа на територији Града Лозница на

којима је потребно извршити корекције. Пружање информација дирекорима и шефовима
рачуноводства основих и средњих школа, консултације.

 Консултације са школом везано за исправљање непотпуних захтева.
 Позивање школа на територији града Лозница које су предале непотпуне захтеве, потребно

извршити корекцију.

 Пријем рачуноводствених радника основних и средњих школа на територији Града Лозница у

циљу корекције захтева за плаћање, консултације...

Одељење за ЛЕР је координирало комуникацију са СКГО, НАЛЕД-ом, РПК Ваљево, ПКС
,Министарствима , РАС-ом , Агенцијом за приватизацију,АПР и сл..Такође је доставило велики број
одговора и мишљења на упите кабинета.Преводило је текстове на енглеском за потребе кабинета.
ОДСЕК ЗА МЛАДЕ
Јануар:
1.

Писање пројекта Министарству омладине и спорта - Трим парк - парк је одобрен 3 месеца
касније. И биће реализован до краја 2016. године.
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2.

Припремне активности поводом израде плана рада и плана активности Омладинског
центра за 2016. годину
3. Припрема документације за конкурс Школе фотографије 2015 – једна од пројектних
активности.
4. Креирање концепта предавања курса из информатике и усклађивање са најновијим
програмима из области „Употреба Microsoft Office 2010 пакета“ и интернета.
5. Израда плана набавки опреме за КЗМ.
6. Креирање прес клипинг извештаја о усвајању стратешких докумената у протеклом периоду
у коме фокус имају млади (ЛАП, Национална стратегија за младе, ЛАП за борбу против
дрога, Политика за заштиту деце и младих у Србији.
7. Организација хуманитарног концерта са младима из школе Свети Сава, у Вуковом дому,
прикупљено је 78000 динара за Дарију Петровић, ученицу средње школе.
8. Припремне активности поводом планирања програмских активности Канцеларије за младе
Лозница за 2016. годину.
9. Пропреме за обуку - тренинг под називом "На мрежи као у излогу" - обука за повећање
безбедности на интернету и у виртуелном свету. У Виковом дому је била пуна сала и
медијски је добро испраћено.
10. Припреме за припремну наставу за полагање пријемног испита и мале матуре, састанци са
4 професора- Душаном Шћепановићем (професором математике), Милијаном Сакић
(професорица српског језика и књижевности), Драгом Катић (проф. математике) и Милицом
Ковачевић (проф. српске књижевности и језика). Расписивање конкурса и дефинисање
правила рада. Учествовало 250 младих, настава трајала 4 месеца.
11. Припреме за курс енглеског језика са професорицом енглеског језика, Славицом
Филиповић. Договори око група полазника. Планирано је да курс похађају четири групе две групе основни и две групе средњи ниво, у преподневним и поподневним терминима.
Одређено је која ће се наставна средства користити.
Фебруар:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Организација концерта чија је припрема почела у јануару. Скупљена су значајна средства.
Канцеларија за младе је обезбедила озвучење, као и логостичку и техничку подршку.
Радни састанци са предавачима курсева планираних за 2016.годину.
Комплетирање конкурсне документације и пријавног формулара поводом пројекта
„Подршка политици за децу и младе у Србији“ и прослеђивање донатору на ревизију
пројекта.
Обука на Гучеву за Младе истраживаче из целе Србије.
Посета удружењима грађана особа са инвалидитетом у Чачку. Ишло је 15 младих, тамо смо
се упознали са представницима три удружења особа са инвалидитетом, као и са радницима
у специјалној школи и дневном боравку. Из Лознице је учествовало 7 младих који су
представљали КЗМ Лозница.
Припрема документације за писање пројекта на конкурс Министарства омладине и спорта
за подршку јединицама локалне самоуправе – пројектна линија 4, опремање јавних
простора (мини спортски терени).
Праћење чланова Закона о младима и Националне стратегије за младе
Припремна настава за основце из српског и математике. Кроз овај програм прошло је укупно
100 ученика основних школа који су похађали наставу српског језика, 100 ученика основних
школа који су похађали часове математике, а на курсу енглеског је било 100 полазника од
15 до 30 година. Укупно 300 младих је прошло курсеве Канцеларије за младе у првој
половини ове године.
Припремне активности поводом састанка комисије за ревизију пројекта
„ПрограмДецентрализованесарадњеМинистарства спољних пословаРепублике Италије –
“Подршка политици за децу и младе” – у сарадњиса РегијомЕмилијаРомања”
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10. Писање пројекта у партнерству са РРА. Буџетирање пројекта „Запошљавање младих и
предузетништво“ у сарадњи са РРА
11. Ревизија филмова православног карактера поводом организације фестивала духовног
филма „Да не поверујеш“ у сарадњи са Српском православном мисионарском конкурса
Министарства омладине и спорта за подршку пројектима јединица локалних самоуправа за
2016.годину.
12. Састанак са представницима локалног Савета за младе и договарање поводом измене
чланова представника који су делегирани у Савету за младе 2016.
13. Припремне активности поводом организације обуке за предузетнике почетнике. Обука се
реализује у сарадњи са НСЗ – филијала Лозница и Регионалном развојном агенцијом
Лозница
14. Праћење чланова Закона о младима и Националне стратегије за младе поводом конкурса
Министарства омладине и спорта за подршку пројектима јединица локалних самоуправа за
2016.годину
15. Рад на пројекту „Инфо панели града“ и комуникација са фирмом која се бави производњом
урбане опреме за градове
16. Рад на пројекту поводом конкурса Министарства омладине и спорта за финансирање
јединица локалне самоуправе у реализацији пројектних идеја 2016.
17. Почели курсеви тромесечни, српског , матеметике и енглеског језика. Курсеве држе
професорица црквеном општином.
18. Реализација филмског фестивала „Да не поверујеш“ и пријем младих на пројекцију филмова
19. Консулатације са колегама Љиљаном Николић и Ларом Петровић из одељења за ЛЕР
поводом конкурисања за пројекат изградње трим стаза у Омладинском парку.
20. Рад на извештају на пројекту „Подршка политици за децу и младе у Србији“ 2015. и израда
сертификата.
21. Реализација семинара „Ја имам исправан став“ у реализацији УГ „Искра“ а у партнерству са
Канцеларијом за младе. Кроз петодневни тренинг млади ће имати прилику да кроз
радионице науче шта је вршњачка едукација на тему репродуктивног здравља и превенције
болести зависности. Учествовало 25 младих.
22. Организација екскурзије за највредније волонтере КЗМ у Београд. Педесет осам
највреднијих волонтера имало је прилику да посети Позориште на Теразијама и погледа
мјузикл "Mamma mia" у режији Југа Радивојевића.
Март:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Састанак са пројектним тимом за пројекат „Трим парк 2016“
Почетак рада правног саветовалишта 2016.
Акција у Лозници поводом обарања Гинисовог рекорда. Назив акције је био "Загрљај за
ретке". Организатор је била наша волонтерка Марија Јовановић која болује од ретке
болести. Акција је успешно реализована и Лозничани су још једном показали колико су
хумани и вољни да помогну.
Састанак са предавачима Милијаном Сакић и Милицом Ковачевић поводом регруписања
деце на програму припремне наставе из српског језика за основце.
Представа "Заједно против дисктиминације", у великој сали и испред Омладинског центра.
Циљ представе је смањење дискриминације припадника ромске националности.
Присуствовало око 120 младих.
Израда уговора за предаваче из српског језика и математике
Писање и слање пројекта Министарству трговине, туризма, телекомуникација. Циљ пројекта
је промоција омалдинског туризма 2016
Почетак рада школе фотографије „Кроз објектив младих“.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Рад на инфо портала Омладинског центра којим промовишемо рад Омладинског центра и
имформишемо младе о семинарима, курсевима, обукама и свим оним активностима које
би њима биле занимљиве.
Припремне активности поводом ревизије буџета пројекта „Трим стазе“
Пипремне активности поводом израде презентације о безбедности младих у саобраћају
Израда презентације и сакупљење материјала поводом израде презентације о безбедности
младих у саобраћају. Пројекат се реализује у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја
Изјаве партнерства удружењима која су конкурисала са ресурс центар на конкурсу Млади
су закон.
Прослеђивање позива за медије поводом почетка пројекта „Школа новинарства“ Рад на
омладинском магазину ЛОМ који има за циљ афирмацију младих новинара.
Почетак рада школе енглеског – основни ниво и напредни ниво
Преузели смо донацију, аутомобил марке Шкода фабиа.
Реализација радионице "Размена знања" у Омладинском центру у оквиру пројекта "Онлајн
недеља". "Онлајн недеља“ охрабрује дигитално укључивање и подстиче људе да користе
нове технологије како би унапредили своја знања. Радионица „Размена знања“ намењена
је старијим суграђанима који би уз помоћ наших волонтера могли да направе прве кораке у
коришћењу рачунара како би овладали интернет комуникацијом.
Акција добровољног давања крви у коју су се укључили и волонтери Канцеларије за младе
Почетак рада психолошког саветовалишта за младе. Принцип рада саветовалишта јесте да
се рад у саветовалисту заснива на узајамном поверењу, а то знаци да без обзира да ли је
клијент дошао на разговор јер га муче емоције, понашање, трпи стрес, не зна који факултет
да уписе или средњу школу, има страх од јавног наступа, не зна како да савлада ситуацију у
којој сте се нашао..и сл. Разговор између младих и саветовалишта је строго поверљив.
Обука Регионалне развојне агенције. Учесници обуке су имали прилику да стекну знање о
предузетништву.

Април:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Други део радионица Школе фотографије 2016. – наставак радионица
Изложба фотографија Паје Илића 2016. , професионалног фотографа из Лознице. На
припремама простостора учетвовало је 15 волонтера у организацији КЗМ
Приказивање филмова поводом Дана државности од фебруара до априла. Са Центром за
културу смо организовали пројекције Југословенске кинотеке. Пројкеције су биле намењене
средњошколцима и долазили су са професорима историје. Пројекат је обухватио око 400
младих.
Комуникација са организаторима филмског фестивала „Слободна зона 2016".
Наставак радионица школе новинарства 2016.
Потписивање уговора у Министарству омладине и спорта за реализацију пројекта „Трим
парк“
Обележавање Дана планете Земље 2016 – у оквиру обележавања Међународног Дана
планете Земље у сарадњи са еколошком секцијом Гимназије "Вук Караџић", Јавним
предузећем "Град" и Одељењем за локални и економски развој Града Лозница.
Радионице школе новинарства и фотографије 2016.
Претрага сајтова о новим конкурсима везаним за омладинске пројекте као и конкурсе за
семинаре и студијске посете 2016.
Припрема поводом организације мини екскурзије Школе фотографије 2016.
Комуникација са добављачима музичке опреме и прослеђивање захтева за понуде.
Комуникација са Центром за културу и договор око организације књижевне вечери.
Реализација еколошке трибине на тему „Еколошка етика“
Израда приручника за Школу фотографије.
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15. Радни састанак са Дивац фондацијом у вези организације посете лица из Центра за азиланте
и организација мини радионице са њима и са Мирјаном Теодоровић која је координаторка
њиховог пројекта.
16. Подељене дипломе полазницима италијанског језика који су обуку завршили крајем 2015.
17. Фарбање трим парка код железничке станице, учествовало је 20 волонтера. Све дрвене
справе префарбане и заштићене од временских услова.
18. Комуникација са Националном агенцијом за младе из Киргистана чији представници су нас
посетили 2015. у децембру. Тема је будућа сарадња.
19. Обука са УГ "Искра-Лозница" о превенцији полно преносивих болести. На обуци је
учествовало 25 вршњачких едукатора који после обуке имају задатак да своја знања пребесу
вршњацима у све 4 средње школе, на организованим јавним часовима. У пројекат укључени
и старији основци који имају исти задатак.
20. Писање и слање одговора правобраниоцу града и Поверенику. Ово је посао који је рађен
са начелницом Милојком Смиљанић. Овај процес траје од 2013. године.
Мај:
1.

Наставак активности на пројекту „Школа фотографије 2016“ – почетак друге етапе
предавања и фотографисање на терену. Учесници школе фотографије су завршили са
теоријском наставом у првој етапи.
2. Наставак активности на пројекту „Курс енглеског језика, А2 и Б1 ниво“. Број младих је 120
који учествују на курсу енглеског језик
3. Књижевно вече са оцем Исајом из Белог манастира. Предавање о посту и духовности.
Посећено врло добро- 150 посетилаца.
Реализација филмског фестивала „Слободна зона 2016“ – У оквиру фестивала „Слободна
зона 2015“ приказана си три филма: „Дугме од седефа"
“Плес са Маријом"
"Овнови"
Пројекције је посетило око 150 младих и реакције грађана и младих су одличне. Ово је 10
фестивал по реду да се реализује у Лозници и свакако се наставља сарадња са Фондом Б92
и Слободном Зоном.
На овом фестивалу је Лозница проглашена за пример добре праксе у реализацији филмског
фестивала током претходних година сарадње на овом пројекту.
4. Мини екскурзија у оквиру пројекта „Школа фотографије 2015“ – млади су имали прилику да
оду у Тршић и фотографишу мотиве и пејзаже Тршића као и да се упознају са традицијом и
културном баштином Лозничке околине. Фотографије које су направљене ће се користити
за потребе сајта Града, брошура, лифлета и др. На екскурзији је учествовало 22 младих.
5. Како постати лекар - предавање др Стефана Танасића, младог доктора из Лознице,
стипендисте града. Тема је била студирање на Медицинском факултету, а циљ је био
упознавање младих са овим хуманим занимањем. Било је 70 младих из Гимназије и Свети
Сава школе.
6. Предат ЛАП Локални акциони план за младе 2016-2022. градском већи у заказана
Скупштина града н акојој ће бити ЛАП. Скупштина је 23. јуна.
7. Припремне активности поводом организације едукативне трибине „Будимо здрави“ –
трибину ће водити Стеван Иванић.
8. Припремне активности поводом ажирирања Инфопортала Омладинског центра. Припрема
фотографија, текстова, прес клипинг материјала.
9. Организација семинара "Корак по корак" коју спроводи УГ "Светионик". Учесници обуке су
стекли лиценце за личне претиоце особа са инвалидитетом/сметњама у развоју. 27 младих
је обучено.
10. Састанак са командиром полиције због проблема са пробама наших бендова. Нама су се
млади обратили за помоћ а наш посао је да са службама и институцијама размотримо на
који начин можемо да им помогнемо и да их заштитимо.
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11. Уступање простора ЖРК Лозница-Град у поподневним терминима. Присуствовало 30
младих на састанку.
12. Конференција за медије поводом концерта хуманитарног за Дарију Петовић и поводом
концерата у јуну. Припремне активности са бендовима и волонтерима.
13. Агенција за безбедност у саобраћају органозовала је са Омладинским центром предавања
за основце у Вуковом дому ( 350 младих ) и у Омладинском центру за средњошколце ( 80
младих) у три групе. Предавачи су били полицајци, психолози и дечко који је због вожње у
алкохолисаном стању особа са инвалидитетом.
14. Припремне активности повом организације екскурзије у кањон Увца.
Јун:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Реализација трибине „Будите здрави“ са Стеваном Иванићем и промоција истоимене
књиге. Посећеност је била одлична и показало се да млади и остали суграђани Лознице
имају велико интересовање када је у питању здрава исхрана.
Радни састанци са представницима Агенције за безбедност у саобраћају поводом нових
трибина које су планиране у наредним месецима. Помоћ локалном савету за безбедност у
саобраћају и снимање промотивних филмова са нашим волонтерима.
У сарадњи са Центром за културу приказали смо шест филмова које су радили студенти
Факултета драмских уметности из Београда. Пројекције су трајале 3 дана и присуствовало је
170 младих.
Скупљање папира за УГ "Леона" која помаже болесној деци и младима. Ово траје од почетка
2016.
Организација концерта за Дан града 2016. г. у амфитеатру код Цркве у граду. Наступају деца
полазници Школе рок гитаре Милице и Јовице Ивановић. Обезбеђивање озвучења,
дозвола, креирање програма и обезбеђиванје струје и обезбеђења - редара. Учествовала су
4 бенда, више од 30 волонтера и амфитеатар код цркве је био пун.
Организација концерта 22. јуна који финасира ГИТАР АРТ Фесивал и америчка амбасада у
Београду. Концерт је реализован увече а цео дан су биле музичке радионице за децу и
младе. Посао КЗМ је организација и сардња са СУП-ом, кабинетом, амбасадом. Овај концерт
град није коштао ништа јер је све трошкове преузела Амбасада Америке. Учествовало преко
70 младих у програму и цео дан смо имали значајан број посетилаца.
Посета Ане Дробњак, ревизорке пројекта Подршка политици за децу и младе у Србији,
контрола коришћења средстава и контрола возила које нам је донирано.
Реализација рок концерта за младе поводом обележавања Дана Града Лознице 2016 први
концерт је у Вуковом дому културе и то је хуманитарни концерт за Дарију, прокупљено је
укупно 55.860 РСД. Присуствоало је око 300 младих и свирала су 4 домаћа бенда.
Одговор правобраниоцу и А.Ђерићу као и Суду у Лозници и низ састанака са адвокатом
Славицом Полић и начелницом М Смиљанић.
Географско вече, манифестација под називом“Географско вече“.У програму учествовали
ученици Гимназије“Вук Караџић“ из Лознице и ученици основне школе“Браћа Рибар“ из
Доње Борине“.Програм садржи географске и кратке уметничке активности из области
физичке и друштвене географије.Народне игре,обичаји,традиција и култура Срба,преплићу
се са приказима рељефа,климе,хидрографије и биогеографских особина Србије.Такође
поводом дана града,програм је богат садржајем,усмерен на географију подрињског краја и
Лознице. Учествовало 70 младих и била је пуна сала посетилаца.
Промоција књиге Дрине Штајнберг. Било око 40 посетилаца.
Радили смо са младим правницима на изменама статута ОК Клуба, УГ из Лознице које воде
млади. Овај посао је трајао 7 дана и усклађени су са националним стратешким
документима.
Предавање о ХИВ-у које је водио Ђурица Станков из АС центра из Београда, присутвовали
млади из све 4 средње школе. На презентацији је учествовало око 100 младих.
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14. Радионица „Фотографија у новинарству“ – у оквиру пројекта „Школа новинарства“
реализована је радионица где су млади имали прилику да науче како да правилно направе
фотографију када је у питању новинарство и који су то елементи који су важни за израду
фоторепортаже. На радионици учествовало 15 младих.
15. Учешће на састанку Председништва Национале асоцијације координатора канцеларија за
младе у Новом Саду, дводневни састанак поводом избора у Владин Савет за младе и
поводом предлога систематизације СКГО-а. На састанку су били и представници СКГО-а и
МОС-а.
16. Организација психолошког саветовалишта које волонтерски води психолог Јована
Шћепановић. Имамо кориснике сваки месец. Услуге саветовалишта су бесплатне, седмично
смо имали до 12 корисника.
17. Учешће на Сајму запошљавања на Лагатору.
18. Организација и учешће на додели награда најбољим ученицима основних и средњих школа.
19. Припремне активности поводом организације Школе рок гитаре на Гучеву у јулу на летњој
школи. Ми смо партнери 9 година. Учетвоваће 45 младих и снимаће демо снимке.
20. Обука за коришћење ЕУ фондова у организацији РРА за младе, представнике УГ младих и
предузетнике.
21. Сарадња са Дивац фондацијом, радни састанци и свакодневна комуникација.
22. Поводом завршетка Школе новинарства, у понедељак, 29.06.2016 је у просторијама
Канцеларије за младе у Лозници, одржана свечана додела диплома.Током четири месеца
трајања курса, полазници су савладали вештине и технике у писању основних новинарских
жанрова као што су вест, извештај, интервју и репортажа. Њихови радови и текстови о
различитим догађајима, људима и о бројним темама могу се прочитати на нашем инфо
порталу који можете погледати на следећем линку: www.omladinskicentar-loznica.org.rs
Реализатор пројекта је Омладински креативни клуб (ОК клуб) у сарадњи са Омладинским
центром, уз финансијску подршку остварену кроз Програм децентрализоване сарадње
Министарства спољних послова Републике Италије и Регије Емилија Ромања.
Јул:
1. Припремне активности на пројекту "Трим стаза" - обилазак локације, мерење и прављење
плана изградње
2. У Краљеву 7.7.2016. одржан инфо дан под називом Локални акциони план за младе.У
оквиру пројекта "Асоцијација Гради" одржана је тренинг који је за циљ имао да помогне
координаторима из јужне, централне, југоисточне и западне Србије, да самостално воде
процес писања Локалних акционих планова за младе. Пројекат је реализовала Национална
асоцијација координатора канцеларија за младе.Локални акциони план за младе (ЛАП за
младе) је стратешки општински/градски документ који дефинише приоритетне области за
младе и активности које одговарају на специфичне потребе младих те средине.Тренинг је
водила Тања Глишић Матић, шеф одсека за младе Града Лознице, мастер културологије и
професор компаративне књижевности.Промоција бесплатне школе предузетништва под
називом Serbian Venture Network (SeVeN). Ове године школа предузетништва је садржајно
унапређена, развијена и састоји се из више делова, а активности у оквиру њих одвијаће се
у периоду од августа до децембра 2016. године.Ако сте млади и амбициозни, желите да
развијате своје пословне вештине и размишљате да покренете сопствени посао,
3.пријавите се одмах на www.pokreni.se/prijava и већ овог лета крените са нама у незаборавну
предузетничку авантуру.Школа предузетништва састоји се из неколико делова:
1) Online курс "Како покренути сопствени посао" - први део програма је намењен да током
месец дана учите самостално и темпом који Вам одговара - кроз онлине презентације,
предавања, филмове и материјале за читање. Све то можете да радите из удобности Ваше
собе путем Вашег компјутера, лаптопа, мобилног или таблета.Онлине курс ће бити активан
од 1.августа 2016. године.
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2) Академија предузетништва- учеснике другог дела школе очекује још практичнија обука о
предузетничком свету, вођена од стране искусних ментора и у сарадњи са другим
полазницима, где ће се заиста радити на покретању сопственог бизниса.Током другог дела
програма имаћете прилику да се упознате са успешним предузетницима истартаповима, да
посетите бизнис хуб-овеи да се умрежите са својим вршњацима.
3) Најистрајнији ће добити прилику да своје идеје изложе на Belgrade Venture Forumu (5-7.
децембар 2016. године) и да присуствују мастер класу организованом за најбоље
партиципанте програма.
3. Претрага сајтова о новим конкурсима и сајтовима везаним за конкурсе за пројекте из области
инфраструктурних радова изградње дечијих игралишта, паркова и травнатих површина.
4. Израда нацрта плана игралишта у парку иза библиотеке и одлазак на терен, фотографисање
локације и на основу фотографија израђен је графички план.
5. Припремне активности поводом Дана младих (израда мајица, најавног плаката као и
промоција на друштвеним мрежама). Састанци са волонтерима и организационим тимом.
6. Организација 11-ог кампа камп School of rock - Лозница који води Јован Ивановић на планини
Гучево. Камп је у организацији ШКОЛЕ РОК ГИТАРЕ и Канцеларије за младе града Лознице.
Камп траје 7 дана.На кампу учествује 23 учесника који ће имати прилику да унапреде своје
знање и свирање, а они који буди имали инспирацију имаће прилику и да сниме ауторске
песме јер ће бити и час посвећен студијској опреми.План и програм је такав да свакодневно
са учесницима кампа се друже врсни гитаристи као и стари полазници поменуте школе.У
вечерењим часовима су свирке учесника и гостију.
Август:
1. Промоција кампа на Власинском језеру. На иницијативу неколико десетина омладинских и
студентских организација, а под покровитељством Министарства омладине и спорта и Министарства
просвете науке и технолошког развоја организује се до сада највећи форум у природном
окружењу.Око 1000 младих из читаве Србије, Републике Српске, Русије, региона и неколико еропских
земаља имаће прилику да размењују своја искуства, идеје и пројекте из области развоја омладинске
политике.Форум Власина има пре свега едукативни циљ, а потом и друштвени.Као едукативни циљ
реч је о мотивацији младих за преузимање активне улоге у развоју локалне заједнице, подстицање
предузетничког духа, креативности као и употребу практичних вештина у свакодневном животу и
раду.Поред тога, изузетно је важна међусобна комуникација учесника и њихова могућност сналажења
у групним активностима. Социјализација је веома битан друштвени чинилац и за њихове даље
пословне успехе и сарадњу, млади амбициозни људи ће имати прилику да на овом Форуму буду у
директном контакту са признатим и познатим стручњацима из Србије и региона.Форум је осмишљен
као камп који је тематски подељен по модулима, у оквиру којих учесници суделују у интерактивним
радионицама, из области медија, иновација, локалног активизма, предузентништва, управљања
пројектима, финансија, уметности, спорта, као и из екологије и одрживог развоја.
2. Организација Дана младих на шеталишту испред Вуковог дома културе. Обележавање Дана младих
се слави 12. августа. Први пут обележен 2000, дан имасврху да скрене пажњу на проблеме, културна и
правна питања младих у локалнојсредини.
3. Припремне активности на прикупљању тендерске докумнетације за пројекат "Трим стаза". Вредност
пројекта "Трим стаза" износи 695.250,00 РСД а сама активност изградње стазе изноци 675.000,00 РСД
и превазилази вредност јавне набавке мале вредности.
4. Промоција активности "Марш на Цер" који је планиран да се одржи 14. августа 2016 године,
поводом обележавања Церске битке.Маршрута пута је: Лозница- Липнички Шор-Јадранска ЛешницаМилина- ТекеришБрој учесника је неограничен.Сусрет са ученицима шабачког Церског марша
планиран је у код крста у Текеришу.
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5. Комуникација са Министарством омладине и спорта и израда првог у низу периодичног извештаја
поводом реализације пројекта "Трим стаза".
6. Израда Локалног Акционог плана за младе и финална корекција текста. Објављен у службеном листу
града Лознице.
Септембар:
1. Припремне активности поводом представе Српског и Бечког позоришта у сарадњи са
Центром за културу. Представа је организована у сарадњи са Центром за културу на сцени
Омлаиднског центра. Интернациолних гостију је било 20 и домаћа публика је добро
прихватила ову представу.
2. Комуникација са министарством омладине и спорта у вези измене почетка и завршетка
пројекта. Сагласност од министарства је добијена након 5 радних дана чиме је измењен
датум почетка пројекта.
3. Радни састанак са Центром за едукацију "Академиа" у вези одобрења коришћења
просторија за реализацију обука из области информатие, програмирања и веб дизајна.
4. Истраживање конкурса која имају грантове за изградњу дечијих игралишта. Контактирани
донатори и урађен предлог пројекта за Владу Јапана.
5. Припремне активности поводом организације тродневне обуке из школе фотографије за
младе која је планирана почетком октобра.
6. У уторак, 27.9.2016.године Омладински центар у Лозници посетили су представници
организација младих из Словачке Министарство омладине и спорта оценило је лозничку
Канцеларију за младе као пример добре праксе и Омладински центар је био домаћин
делегацији из Словачке коју су чинили следећи представници:
Представници општина:
Ms. Dominika Švecová (coordinator of youth work for city of Žiar nad Hronom)
Ms. Darina Diošiová (coordinator of youth work for city of Sliač)
Центар за слободно време младих:
Ms. Denisa Drimáková (Leisuretime centre Košice)
НВО:
Ms. Marianna Potanovičová (Rada mládeže Prešovského kraja)
Вођа делегације:
Michaela Štofova iz Slovačkog Zavoda za mlade
Тема састанка била је размена искустава између младих као и представљање примера добре праксе у
омладинској политици у Србији и Словачкој.
Такође, млади из Лознице имали прилику да се упознају како функционишу Центри за слободно време
младих у Словачкој, како се планирају активности и које су то активности атрактивне за младе у
Словачкој.
1. Канцеларија за младе Лозница учествовала је у промоцији 83. Вуковог Сабора у Тршићу
2. Присуствовање на конференцији "Заједно за младе" - Стална конференција градова и општина,
Национална асоцијација канцеларија за младе, Национална асоцијација практичарки омладинског
рада (НАПОР) и Кровна организација младих Србије (КОМС) организовали су 28. септембра у Београду
конференцију о омладинској политици у локалној заједници "Заједно за младе".
3. Основни циљ скупа био је да се отвори дијалог представника републичких и локалних власти,
невладиних организација и омладинских раднка о заједничким циљевима и задацима који се тичу
развоја омладинске политике у локалној заједници и на националном нивоу.
Овом приликом формирана је Мрежа за младе СКГО и то на иницијативу представника градова и
општина у Србији.
Мрежа за младе СКГО је механизам који ће омогућити да се локалне самоуправе међусобно упоређују
и сазнају у којим областима рада и на који начин могу унапредити квалитет својих услуга.Такође,
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Мрежа је и механизам ефикасан за креирање и евалуирање омладинске политике, како на локалном,
тако и на националном нивоу.
Помоћник градоначелника Љубинко Ђокић је испред града Лознице представио лозничку Канцеларију
за младе као пример добре праксе у земљи, активности које спроводи као и стратешке документе
којима се усаглашава током рада.Канцеларија за младе Лозница позната је по томе што је једна од
првих формираних Канцеларија за младе у Србији 2007.године и тренутно броји највећи број младих
и волонтера који учествују у различитим активностима као што су курсеви страних језика, школа
фотографије, школа плеса, школа информатике, школа веб дизајна, школа новинарства и многе друге
активности.
Омладински центар Лозница оцењен је као најмодернији простор за младе у западној Србији који је
потпуно прилагођен особама са инвалидитетом и који на површини од 340 м2 у свом саставу има
канцеларију за младе, интернет клуб, волонтерски центар и сцену за младе. Канцеларија за младе има
усвојен Локални Акциони план за младе као и Правилник за заштиту деце и младих у омладинском
раду.
4. Од стране Министарства омладине и спорта креирана је електронска база Канцеларија за младе где
свака КЗМ има свој електронски профил који садржи све релевантне податке о КЗМ (година оснивања,
број волонтера, најзначајнији пројекти, број запослених итд.). База је попуњена најновиијим подацима
о Канцеларији за младе Лозница тако да сви који желе поред инфопортала Омладинског центра да се
информишу о Канцеларији за младе Лозница могу од сада и на сајту министарства омладине и спорта
да се информишу. Базу је могуће попуњавати најновијим подацима и мењати по потреби.
5. Комуникација са организаторима филмског фестивала "Белдокс", договор око реализације
филмског фестивала у Лозници. БЕЛДОКС је иницирао сарадњу и по први пут биће приказано 4 филма
из понуде најновије филмске документаристике.
Октобар:
1.Фото радионице у оквиру пројекта "Кроз објектив младих"
У Омладинском центру је реализована тродневна обука из области основа фотографије и композиције
у периоду од 5-7.октобра 2016. године.
У току радионица учесници су имали прилику да се упознају са следећим областима:
- композиција
- кадрирање
- правило златног пресека
- правила технике фотографисања
На обуци је учествовало 15 полазника.
2.Додељене дипломе полазницима курса енглеског језика у Омладинском центру
13. октобра 2016. године су у Омладинском центру додељене дипломе за полазнике курса енглеског
језика. 2 групе су положиле А2 ниво знања а 2 групе Б1 ниво знања.Укупно је било 120 полазника
курса.Курс енглеског језика је водила Славица Филиповић, дипломирани професор енглеског језика.
3.Oтворен IX међународни филмски фестивал "BELDOCS 2016"
У Лозници по први пут организован је филмски фестивал "BELDOCS 2016". У оквиру фестивала
приказана су три филма врхунске филмске документаристике. Сви филмови приказани на овом
фестивали освајали су неколико међународних награда и теме које се кроз филмове приказују су борба
против насиља, толеранција, солдираност, хуманост, заштита животне средине, борба за људска права
и друге теме.
4.Почетак радова на изградњи пројекта "Трим стаза"
Почетак радова на изградњи 200 метара трим стазе за трчање у парку код железничке станице. У
претходне 2 фазе пројекта постављено је 13 справа за вежбање на отвореном. Изградњом трим стазе,
парк ће добити свој коначни спортски карактер. Пројекат је финансиран од стране Министарства
омладине и спорта у вредности од 695.250,00 РСД.
Новембар:
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1.Тренинг „Заштита репродуктивног здравља младих"
У Kанцеларији за младе у Лозници, Удружење грађана „Искра", уз подршку града Лознице и Дома
здравља „Др Миленко Марин", спровело је обуку вршњачких едукатора за основце лозничких школа
на тему „Заштитимо љубав младих". Тродневни тренинг вршњачких едукатора изабраних међу
ученицима 7.и 8. разреда из четири градске школе спроведен је на тему „Заштите репродуктивног
здравља младих". У „Искри" су приметили заинтересованост младих за ову тему, уз чињеницу да
млади све раније ступају у сексуалне односе са великим ризиком од нежељене трудноће. на тренингу
учествовало 25 полазника.
2.Међународни филмски фестивал "Ухвати филм 2016"
У понедељак 28.11.2016. године у 14 часова у Омладинском центру у Лозници, приказани су филмови
„О инвалидности и особама са инвалидитетом" у организацији филмског фестивала „Ухвати са мном
овај дан". Овај фестивал обухвата пројекције домаћих и иностраних филмова на тему инвалидности
као и пратеће програме: филмске радионице, трибине - разговоре са ауторима и актерима филмова,
семинар за новинаре и студенте журналистике, изложбе, перфомансе и слично у којима учествују и
особе са инвалидитетом. Пројекција је трајала 60 минута а улаз је за све посетиоце је био бесплатан.
На пројекцији филмова учествовало 50 младих.
3.Завршени радови на изградњи Трим стазе
Завршени радови на изградњи Трим стазе у дужини од 200 метара по плану и нацрту. Овим радовима
првобитни порјекат "Трим парк" који је започет 2015. године је завршен и све три фазе пројекта које
су планиране су реализоване. Парк код железничке станице тренутно поседује спортски терен за
рукомет, мали фудбал, справе за вежбање (13 справа) и трим стазу у дужини од 200 метара.
Децембар:
1.Обележен 1. децембар - Светски дан борбе против сиде у Лозници
У Лозници је у школском парку обележен 1.децембар - Светски дан борбе против сиде.
Ово је прилика да се људи широм света уједине у борби против ХИВ-а, покажу подршку према људима
који живе са ХИВ/АИДС-ом и сете се оних који су умрли.
Светски дан борбе против сиде је први пут обележен 1988.године и први је икада глобални дан
здравља. Данас је наука доста напредовала у терапији ХИВ-а и постоје закони који штите особе које
живе са ХИВ-ом.Али и упркос овоме, људи углавном не знају како да заштите себе и друге од ХИВ-а и
стигма и дискриминација су остали реалност за многе људе који живе са ХИВ-ом.
Иако је Светски дан борбе против сиде добра прилика да шира јавност почне да прича о томе и да се
знање спроведе у акцију, не смемо заборавити важност јачања свести о ХИВ-у и током целе
године.Овде посебно истицемо рад удрузења градјана "Искра-Лозница" са врсњацким едукаторима
који су агенти промене у својим срединама и који подижу свест младих о овој теми. На уличној акцији
учествовало 70 активних волонтера из 3 различите неформалне групе.
2.Тренинг "Ментална рекреација"
У Омладинском центру је одржан тренинг под називом Ментална рекреација.
Учествовало је 32 младих из ОШ "Кадињача".
У нама је сав потребан потенцијал, као и сви одговори како до кавлитетнијег и бољег живота.
На овом тренингу говорили смо о Љубави према себи,
О Идентитету,
О Самопоштовању,
О доношењу одлука и постављању циљева,
О притиску околине да радимо нешто што не желимо и о томе како рећи НЕ,
Али и о томе како рећи Да – животу,
О поштовању али о поштовању наших жеља и потреба.
Овај тренинг је био дијалог о нама и нашим потенцијалима, жељама и вредностима које нас воде кроз
живот.
Циљ тренинга је да донесе промену у понашању и начину на који доживљавамо себе и друге.
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Најтеже је мењати себе али само се тако расте.Хајде да растемо заједно.
За духовни раст и интелектуални развој увек је право време.
3.Jавни час са ученицима IV-1, ОШ "Анта Богићевић"
У среду 7.децембра у Омладинском центру одржан јавни час са ученицима IV-1, ОШ "Анта Богићевић".
Деца су упозната са радом Омладинског центра и Клуба за младе као и са програмима у које они могу
да се укључе. Показали су велико интересовање и мотивисаност. Са учитељицом Србијанком Остојић
је договорена будућа сарадња кроз школу фотографије, пројекције документраних филмова
примерених њиховом узрасту као и еколошке акције.
4.Обука из области пчеларства за младе
У Омладинском центру 13.децембра 2016. године, организовано је стручно предавање пчеларског
друштва "Лозница". Тема предавања је била: примена биотехничких метода у сузбијању крпеља на
медоносној пчели.Било говора и о тровању пчела, сиптомима, могућој заштити, правима и
дужностима пчелара услед тровања пчела несавесном употребом пестицида.Пре почетка предавања
вршио се упис новиш чланова за 2017.годину. Ово је била прилика да се млади, који су заинтересовани
за пчеларство, упознају за искусним пчеларима, добију информације о могућностима и изазовима у
овом послу и остваре сарадњу.
5.Остале активности:
 Од октобра 2016. године рад у Савету за запошљавање и израда Локалног акционог плана
за запошљавање за 2017. годину.
Одржана су 4 састанак Савета за запошљавање од октобра до краја 2016.године, једно Веће
и једна Скупштина на којој смо учествовали.
 Влада рапублике Србије именовала је Тању Глишић Матић за члана Владиног Савета за
младе у децембру 2016. године. Захваљујући дугогодишњем континуираном раду на
развоју омладинске политике на локалном и националном нивоу, Национална
асоцијација Канцеларија за младе кандидовала је Тању за место у Савету. Рад у
Асоцијацији и учешће у председништву Асоцијације подразумевало је сваки други месец
дводневни састанак у Београду или регионални састанак.
 Радили смо са младима развојне пројекте, нпр. Пројекат - обука Ментална рекреација је
један од таквих пројекта. Он подразумева да после обуке покушамо да одржимо групу и од
ње направимо ТИМ. Сада тај тим треба да конкурише за средства МОС-а као неформална
група а КЗМ ће им у томе помоћи кроз организацију консултативног састанка, кроз техничку
и саветодавну помоћ.
 Како партнери учествујемо у пројекту Швајцарске агенције за развој и садрању, РРА,
пројекат има за циљ унапређење производње и прераде лековитог биља. Наш посао ће бити
организација обука и логистичка и техничка помоћ.

Инфопортал Омладинског центра: omladinskicentar-loznica.org.rs
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Одељење Комуналне полиције је у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године вршилo
контролу комуналног реда на територији Града Лознице као и селима која припадају граду. На основу
Закона о комуналној полицији и овлашћења која је град дао својим Одлукама, Комунална полиција
Града Лознице је у поменутом периоду вршила контролу и надзор: одржавања, уређења и чистоће
јавних и зелених површина, одржавања улица, тргова, одвођења и пречишћавања отпадних вода као
и одржавања и експлоатација градске канализације, одржавања комуналних објеката, паркирања на
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јавним паркиралиштима, одржавања споменика, раднoг времена угоститељских објеката и рада и
организација ауто-такси превоза.
У вршењу надзора Комунални полицајац је овлашћен: да нареди уклањање ствари и других
предмета са јавних површина ако су они ту остављени противно прописима; да нареди извршавање
утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака (заузећа јавних површина; продаја
ван пијачног простора и одобрених локација; чишћења снега и леда са јавних површина; паркирања
возила на јавним и зеленим површинама; раскопавања јавних површина и враћања у првобитно стање
и сл.); да врши надзор и предузима и друге мере утврђене прописима Скупштине Града (придржавање
радног времена у угоститељским, занатским и трговинским објектима) и у другим областима које су
регулисане прописима. У случају не извршења наређења Одељење Комуналне полиције против
починиоца прекршаја подноси захтев за покретање прекршајног поступка Суду за прекршаје у
Лозници, на основу којег Суд врши кажњавање и одређује висину казне за починиоца прекршаја.
Надзор и контролу горе наведених послова Одељење Комуналне полиције врши у складу са
Законом о Комуналној полицији и градским Одлукама донетим од стране Скупштине града:
1. Одлука о Комуналној полицији
2. Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
(„Службени лист града Лозница“, број 6/2009, 9/2009, 2/2011, 4/2013, 9/2013 и 11/2013)
3. Одлуке о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града
Лознице („Службени лист града Лозница“, број 13/2011 и 16/2012) и као саставни део
одлуке Програм о постављању привремених објеката
4. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Лозница“, број 6/09,3/11 и 4/13)
5. Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини („Службени лист града
Лозница“, број 4/2013)
6. Одлуке о локалним и комуналним таксама на територији града Лозница („Службени лист
града Лозница“, број 22/2012
7. Одлуке о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и
Одељења за инспекцијске послове Градске управе Града Лознице („Службени лист града
Лозница“, број 11/2009)
8. Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града
Лознице
Послове Комуналне полиције у већем делу поменутог периода обављало је 9 (девет)
комуналних полицајаца, због једног трудничког боловања и три боловања услед физичких повреда.
У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године Одељење Комуналне полиције је обављало
контролу и надзор самостално и у сарадњи са Одељењем за инспекцијске послове, ПС Лозница,
Саобраћајном полицијом. Патроле су велики број пута излазили заједно или по захтеву Комуналне
инспекције и заједнички учествовали у решавању уочених проблема. Једном у поменутом периоду
патроле Комуналне полиције су радиле у сарадњи са Саобраћајном инспекцијом, тачније пружале
асистенцију инспекцији у извршењу донетог решења. Са Саобраћајном полицијом патроле су у више
наврата излазиле у контролу ауто – такси превоза. ПС Лозница је пружала помоћ приликом
легитимисања лица која немају, или не желе да дају на увид лична документа и приликом контроле
радног времена угоститељских објеката.
Одељење Комуналне полиције је свакодневно излазило на терен и у поменутом периоду је
имало 2329 интервенција на терену. Од укупног броја интервенција, 390 је било излазака по захтеву
странке, а 1739 интервенција је по службеној дужности (уочена возила на зеленој површини,
недостатак поклопаца, такси превоз без потребне документације, продаја са јавних површина без
потребне документације и сл.).
У поменутом периоду Одељење Комуналне полиције је већину прекршаја решавало писменим
и усменим упозорењем или захтевом за покретање прекршајног поступка, и изречено је 590
упозорења, која су лица у прекршају испоштовали и исправила уочену неправилност, док је Суду за
Прекршаје у Лозници поднето 597 захтева за покретање прекршајних поступака на основу уочених
прекршаја или зато што нису испоштована упозорења за начињени прекршај. На основу захтева за
покретање прекршајног поступка Прекршајни Суд у Лозници лицима уоченим у прекршају одређују
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висину казне на основу Закона и Одлука града, а предвиђена најмања казна у зависности од прекршаја
из надлежности Комуналне полиције је од 5.000 до 100.000 динара, тако да се очекује да ће у корист
Комуналне полиције бити пресуђено од 3.000.000 до 11.000.000 динара. Поред наведених поднетих
захтева за покретање прекршајних поступака, за још 397 предмета нису поднети захтеви из разлога
што је од 16. септембра Одељење Комуналне полиције и Одељење инспекцијских послова уједињено
у једно одељење и неопходна је промена печата одељења и усклађивање Градских Одлука са Законом
о прекршајима како би поменути предмети били послати на санкционисање у Прекршајни суд у
Лозници. Вредност казни за предмете који из поменутих разлога још нису поднети износи од 2.000.000
до 8.000.000 динара. На основу до сада поднетих захтева за покретање прекршајног поступка
Прекршајни суд је у око 80% случајева пресуђивао у корист Комуналне полиције, а у преосталих 20%
случајева у пола случајева ослобађајуће пресуде су биле зато што су лица против којих је поднет захтев,
на суд довела сведока који је преузео одговорност за начињени прекршај, па је сведок пред
Прекршајним судом морао да одговара за начињени прекршај.
Лица која су уочена у прекршају имала су право да пишу молбу да би били ослобођени
кажњавања за начињени прекршај, јер су га начинили услед непредвиђених околности (квар на
возилу, повреда или лоше здравствено стање лица које је начинило прекршај, помоћ старијој или
немоћној особи да дође до стамбеног објекта, социјалног, болнице и сл, као и помоћ малој деци).
Поднетих молби је било укупно 295. Око 110 власника возила је избегло кажњавање за начињен
прекршај јер су паркирали возило које није регистровано на територији Србије.
У 2016. години Одељење Комуналне полиције је радило и за све манифестације које су се
дешавале у Граду: „Ђачки - Вуков сабор“, „1.мај“, „Дан града“, „Карневал у Бањи Ковиљачи“ и „Дани
отвореног срца“, оба вашара у Клупцима.
У извештају се даје и упоредни приказ надзора вршеног од стране Комуналне Полиције из
домена њене надлежности за период 2015. и 2016. године.

2015. год.

2016. год.

______________________________________________________________________________________
Укупан број интервенција на терену

1971

2329

338

390

Број интервенција по службеној дужности

1633

1739

Број поднетих пријава органу за прекршаје

775

597+397

Број изречених упозорења

285

590

8

9

Број интервенција по пријави грађана

Број извршилаца
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ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Податке о приходима и расходима можете видети на веб страници Града Лозница у
секцији Документи → Одлуке:
Одлука о ребалансу буџета града Лозница за 2013. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 13/13)
Одлука о буџету града Лозница за 2014. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 16/13)
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2013. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 5/14)
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2014. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 10/14)
Одлука о буџету града Лозница за 2015. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 12/14)
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 3/15)
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 7/15)
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 11/15)
Одлука о буџету града Лозница за 2016. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 12/15)
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2015. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 15/16)
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2016. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 19/16)
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2016. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 23/16)
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2016. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 2/17)
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 2/17)
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Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 8/17)
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 13/17)
Одлука о буџету града Лозница за 2018. годину
(„Службени лист града Лозница”, број 17/17)
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ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Сходно члану 33. став 5. Упутства за израду и објављивање информатора о раду
државног органа („Службени гласник РС“, број 68/10) информације везане за текуће јавне
набавке (као и претходних година) могу се видети на интернет страници града Лозница,
www.loznica.rs  Јавне набавке (2016. година, 2017. година, 2018. година).
План јавних набавки за Градску управу града Лозница
 година:
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем нивоу:
измена 1.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:

2018
27.12.2017. године
436.391.394 дин.
15.01.2018. године
439.391.394 дин.

План јавних набавки за Скупштину града Лозница
 година:
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем нивоу:

2018
27.12.2017. године
3.359.767 дин.
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Преглед планираних јавних набавки за 2018. годину
Град Лозница - Градска Управа

Обухвата:

Датум усвајања:

ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА

27.12.2017

Јавне набавке
Рб

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Предмет набавке

Укупно

добра
1.1.1

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Конто/позиција

Врста
поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2018

5
2018

5
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2018

1
2018

12
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2018

2
2018

2
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2018

8
2018

8
2019

476,665,005
2018

436,391,394

2019

40,223,611

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

98,400,002
3,166,667
3,116,667
3,740,000
функ.130, ек.4261
По годинама:
2018-1,558,333
2019-1,558,334
за потребе Градске управе
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама;
666,667
666,667
800,000
функ.130, ек.4268
По годинама:
2018-666,667
потребе Градске управе
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 2;
2,600,000
2,600,000
3,120,000
функ.130, ек.4212
По годинама:
2018-2,166,667
2019-433,333
потребе Градске управе
испитивањем тржишта

Остале напомене:

интерни број поступка: 3;

Набавка горива

2,000,000
2,000,000
По годинама:
2018-666,667
2019-1,333,333
потребе Градске управе

Канцеларијски материјал за потебе Градске
управе

1.1.2

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка средстава за хигијену

1.1.3

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка електричне енергије

1.1.4

Планирана средства у буџету/фин.плану

Разлог и оправданост набавке:

2,400,000

функ.130, ек.4264
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1.1.5

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка и уградња сирена за узбуњивање

испитивањем тржишта
интерни број поступка: 4;
5,833,333
5,833,333
По годинама:

7,000,000

функ.130, 5128

отворени
поступак

1
2018

2
2018

4
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2018

5
2018

6
2018

отворени
поступак

2
2018

3
2018

3
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2018

6
2018

7
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2018

2
2018

2
2018

2
2018

3
2018

3
2018

2018-5,833,333

1.1.6

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка противградних ракета

1.1.7

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Електрична енергија за јавну расвету

1.1.8

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка аутомобила

за потебе Сектора за ванредне ситуације
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 5;
3,083,333
3,083,333
3,700,000
функ.130, ек.4269
По годинама:
2018-3,083,333
потребе заштите од града
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 6; тип набавке: обликована по партијама;
58,333,334
58,333,334
70,000,000
функ.640, ек.4212
По годинама:
2018-43,750,000
2019-14,583,334

1.1.9

1.1.10

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка рачунара, сервера, рачунарске
опреме
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Унутрашње опремање Образовно културног
центра у Тршићу – кухиња и вешерај

функционисањe јавне расвете на територији Града
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 7;
3,166,667
3,166,667
3,800,000
функ.130, ек.5121
По годинама:
2018-3,166,667
потребе Градске управе
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 8;
1,666,667
1,666,667
1,400,000
функ.130, ек.5122
По годинама:
2018-1,666,667
замена дотрајале опреме
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 9;
функ.474, Г4.10, 511
10,000,000
10,000,000
12,000,000
По годинама:

отворени
поступак

2018-10,000,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

завршетак опремања
испитивањем тржишта
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1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

Остале напомене:
Набавка грађевинског материјала за избегла и
интерно расељена лица
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка софтвера за потребе ЛПА

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка материјала-кућних бројева за
обележавање
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка добара – јавна расвета

интерни број поступка: 10;
1,666,667
1,666,667
2,000,000
функ.070, ек.4729
По годинама:
2018-1,666,667
сарадња са Комесаријатом за избеглице и миграције
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 11;
2,500,000
2,500,000
3,000,000
функ.130, 5151
По годинама:
2018-2,500,000
потребе функционисања Одсека за ЛПА
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 12;
1,666,667
1,666,667
2,000,000
функ.130, 4269
По годинама:
2018-1,666,667
законска обавеза
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 13;
2,550,000
2,550,000
3,060,000
функ.640, 425
По годинама:
2018-2,550,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
услуге

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2018

8
2018

8
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2018

4
2018

5
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2018

5
2018

6
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2018

4
2018

4
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2018

2
2018

2
2018

отворени
поступак

4
2018

4
2018

7
2018

потребе за машинама
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 14;
64,148,333

1.2.1

Услуге одржавања аутомобила

1.2.2

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге дератизације на територији Града

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

833,334
833,334
1,000,000
функ. 130, 4252
По годинама:
2018-763,890
2019-69,444
потребе за редовним одржавањем, сервис аутомобила
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партојама;
3,390,000
3,390,000
3,390,000
функ.740, ек.4213
По годинама:
2018-3,390,000
редовна дератизација
испитивањем тржишта
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1.2.3

Остале напомене:
Услуге дезинсекције на територији Града

интерни број поступка: 2;
5,900,000
5,900,000
По годинама:

1.2.4

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Контрола дезинсекције

1.2.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге закупа билборда

уништавање комараца на територији града
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 3;
666,666
666,666
800,000
По годинама:
2018-666,666
контрола вршења услуга дезинсекције
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 4;
775,000
775,000
930,000
По годинама:
2018-775,000
потребе рекламе, билборди
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 5;
4,166,667
4,166,667
5,000,000
По годинама:
2018-4,166,667
побољшање пољопривреде на подручју Града
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 6;
800,000
800,000
960,000
По годинама:

5,900,000

функ.740, 4213

отворени
поступак

4
2018

5
2018

8
2018

функ.740, 4239

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2018

5
2018

9
2018

функ.830, ек.4234

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2018

2
2018

12
2018

функ.130, ек.4251

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2018

6
2018

8
2018

функ.130,4232

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

5
2018

5
2018

5
2019

2018-5,900,000

1.2.6

1.2.7

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге калцизације пољопривредног
земљишта
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услзге одржавање информационог система
"Михаило Пупин"

2018-400,000
2019-400,000

1.2.8

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Геодетске услуге

Разлог и оправданост набавке:

Институт Михајло Пупин је аутор софтверског пакета и као такав једини квалификован да врши одржавање истог
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 7; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Информациони систем Михајло Пупин
функ.474, Г4.7, 4246
1,666,666
1,666,666
2,000,000
поступак
2
2
6
јавне
По годинама:
2018
2018
2018
набавке
мале
2018-1,666,666
вредности
веза са пројектним планирањем и реализацијом пројекта
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1.2.9

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге физичког обезбеђења зграде Градске
управе

1.2.10

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге штампе за потребе Градске управе

1.2.11

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге одржавања семафора

1.2.12

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Израда пројектне документације

испитивањем тржишта
интерни број поступка: 8;
3,000,000
3,000,000
3,600,000
функ.130, ек.4239
По годинама:
2018-2,500,000
2019-500,000
законска обавеза
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 9;
833,334
833,334
1,000,000
функ.830, ек.4234
По годинама:
2018-800,000
2019-33,334
услуге штампе Службеног листа Града и остале услуге штампе
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 10;
1,916,666
1,916,666
2,300,000 функ.451, Г4.7, 4252
По годинама:
2018-1,437,500
2019-479,166
редовно одржавање
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 11;
20,833,334
20,833,334
25,000,000 функ.620, Г4.5, 5114
По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

2
2017

3
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2018

1
2018

1
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2018

3
2018

4
2019

отворени
поступак

3
2018

4
2018

5
2018

8
2018

9
2018

9
2018

10
2018

2018-20,833,334

1.2.13

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Минирање камена

1.2.14

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Дробљење камена

израда пројектне документације за даљу реализацију пројеката – реконструкције објеката
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 12;
поступак јавне
1,666,666
1,666,666
2,000,000
функ.451, 424
8
набавке мале
По годинама:
2018
вредности
2018-1,666,666
потребе за насипањем путева
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 13;
2,500,000
2,500,000
3,000,000
функ.451, еко.424 поступак јавне
9
набавке мале
По годинама:
2017
вредности
2018-2,500,000
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1.2.15

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге информисања

1.2.16

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Услуга хибридне поште

потреба за насипањем путева
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 14;
11,500,000
11,500,000
13,800,000 функ.830, еко.4234
По годинама:
2018-10,500,000
2019-1,000,000
потребе Градске управе
интерни број поступка: 15; тип набавке: обликована по партијама;
1,200,000
1,200,000
1,440,000 функ.130, еко.4214
По годинама:
2018-1,200,000

1.2.17

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Рушење бесправно подигнутих објеката

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
радови
1.3.1

1.3.2

1.3.3

потребе Одсека за ЛПА
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 16;
2,500,000
2,500,000
По годинама:
2018-2,500,000
законска обавеза
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 17;

3,000,000

функ.130, еко.4239

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2018

2
2018

2
2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2017

1
2018

2
2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2018

8
2018

9
2018

314,116,670
Хидротехника индустријска зона

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Изградња путних објеката на путу за Бању
Ковиљачу
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Реконструкција улице Вере Бајан

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

16,666,667
16,666,667
По годинама:
2018-16,666,667
инфраструктурни пројекат
интерни број поступка: 1;
8,333,334
8,333,334
По годинама:
2018-8,333,334
инфраструктурни пројекат
интерни број поступка: 2;
25,833,334
25,833,334
По годинама:
2018-25,833,334
инфраструктурни пројекат
интерни број поступка: 4;

20,000,000

функ.474, ек.511

отворени
поступак

4
2018

5
2018

7
2018

10,000,000

функ.474, 511

отворени
поступак

3
2018

5
2018

7
2018

31,000,000

функ.474, 511

отворени
поступак

3
2018

5
2018

6
2018
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1.3.4

Реконструкција пута Л1

1.3.5

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Реконструкција Кланичког пута

1.3.6

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Електроенергетски објекти

19,166,667
19,166,667
По годинама:
2018-19,166,667
инфраструктурни пројекат
интерни број поступка: 5;
10,416,667
10,416,667
По годинама:
2018-10,416,667
инфраструктурни пројекат
интерни број поступка: 6;
16,666,667
16,666,667
По годинама:

23,000,000

функ.474, 511

отворени
поступак

3
2018

4
2018

7
2018

12,500,000

функ.474, 511

отворени
поступак

4
2018

6
2018

7
2018

20,000,000

функ.474, 511

отворени
поступак

7
2018

7
2018

9
2018

3,500,000

функ.474, 511

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2018

3
2018

5
2018

отворени
поступак

2
2018

4
2018

6
2018

отворени
поступак

7
2018

8
2018

9
2018

2
2018

2
2019

2018-16,666,667

1.3.7

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Набавка парковског мобилијара

инфраструктурни пројекат
интерни број поступка: 7;
2,916,667
2,916,667
По годинама:
2018-2,916,667

1.3.8

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Реконструкција јавног осветљења

унапређење туристичке понуде у Бањи Ковиљачи
интерни број поступка: 9;
12,500,000
12,500,000
15,000,000
функ.474, 511
По годинама:
2018-12,500,000

1.3.9

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Радови на уређењу некатегорисаних путева и
отресишта на таериторији Града

уштеда у досадашњој потрошњи
интерни број поступка: 9;
16,666,667
16,666,667
20,000,000
По годинама:

функ.421, 4251

2018-16,666,667

1.3.10

Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Радови на одржавању локалних
некатегорисаних путева и улица на територији
Града

учешће Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (12.000.000) и Града (8.000.000)
побољшање услова пољопривредног земљишта
интерни број поступка: 10;
175,000,000
175,000,000 210,000,000 функ.451, Г4.7, 4249
отворени
1
поступак
По годинама:
2018

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

унапређење улица и путева, редовно одржавање
интерни број поступка: 11;

2018-157,666,667
2019-17,333,333
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1.3.11

1.3.12

Одржавање јавне расвете

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

4,950,000
4,950,000
5,940,000
По годинама:
2018-4,950,000
потребе за редовним одржавањем
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 11;
5,000,000
5,000,000
6,000,000
По годинама:
2018-2,500,000
2019-2,500,000
редовно одржавање
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 12;

функ.640, 4252

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2018

2
2018

12
2018

функ.451,425

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2018

7
2018

7
2018

функ.130, 4269
функ.130, 4269

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2018

2
2018

2
2018

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 15.01.2018; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 27.12.2017;
Измена јавне набавке обележавања улица (увећање средстава – употреба текуће буџетске резерве)
1.1.13

Набавка материјала – табли са називом улица
за обележавање улица
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

4,666,667
1,666,667
По годинама: 2,500,000
2018-4,666,667
законска обавеза
испитивањем тржишта
интерни број поступка: 13;

2,000,000
3,000,000

Измена број: 1; усвојена: 15.01.2018; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 27.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
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Преглед планираних јавних набавки за 2018. годину
Град Лозница - Скупштина Града

Обухвата:

Датум усвајања:

ГРАД ЛОЗНИЦА - СКУПШТИНА ГРАДА

27.12.2018

Јавне набавке
Рб

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Предмет набавке

Укупно

услуге
1.2.1

Планирана средства у буџету/фин.плану
без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Конто/позиција

Врста
поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

1
2018

2
2018

2
2018

4,069,767

Услуге преноса седница Скупштине,
реемитовања и остале медијске услуге

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

2018

3,569,767

2019

500,000
4,069,767
4,069,767
4,069,767
4,883,720
функ.110, 4234
По годинама:
2018-3,569,767
2019-500,000
Услуге преноса седница Скупштине града и реемитовање
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама;

поступак јавне
набавке мале
вредности
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План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за Градску управу града Лозница
 година:
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем нивоу:
измена 1.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 2.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 3.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 4.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 5.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 6.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 7.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 8.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:

2017
16.01.2017. године
427.430.035 дин.
02.02.2017. године
428.530.035 дин.
27.03.2017. године
477.746.704 дин.
01.06.2017. године
484.571.521 дин.
21.06.2017. године
511.134.021 дин.
14.07.2017. године

24.08.2017. године

29.1.2017. године

13.12.2017. године

План јавних набавки за Скупштину града Лозница
 година:

2017
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 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем нивоу:

16.01.2017. године
3.391.472 дин.
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Преглед планираних јавних набавки за 2017. годину
Град Лозница - Градска Управа

Обухвата:

Датум усвајања:
06.01.2017

ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА

Јавне набавке
Рб

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Предмет набавке

Укупно
2018

1.1.2

1.1.3

1.1.4

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Конто/позиција

Оквирни датум
закључења
покретања
уговора
поступка

извршења
уговора

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2017

7
2017

8
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

2
2017

2
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2017

1
2017

1
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2017

8
2017

8
2017

Врста
поступка

469,021,042
2017

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

427,430,035
41,591,008
99,883,331

Канцеларијски материјал за потебе Градске
управе

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2,700,000
2,700,000
3,240,000
функ.130, ек.426
По годинама:
2017-1,400,000
2018-1,300,000
за потребе Градске управе
на основу реализације уговора у претходној години
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама;
1,050,000
1,050,000
1,155,000
функ.130, ек.426
По годинама:
2017-1,050,000
набавка је неопходна ради обављања редовних активности
на основу реализације уговора из претходне године
интерни број поступка: 2;
2,600,000
2,600,000
3,120,000
функ.130, ек.426
По годинама:
2017-1,050,000
неопходна ради редовног функционисања
на основу уговора из претходне године

Остале напомене:

интерни број поступка: 3;

Набавка горива

2,000,000
2,000,000
2,400,000
По годинама:
2017-1,000,000
2018-1,000,000
за потребе редовног функционисања
на основу уговора из претходне године
интерни број поступка: 4;

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка штампаних дневних, недељних и
периодичних издања и локалних новина
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка електричне енергије

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

функ.130, ек.426
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1.1.5

Набавка и уградња сирена за узбуњивање

1.1.6

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка противградних ракета

1.1.7

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Електрична енергија за јавну расвету

1.1.8

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Дробљење камена

1.1.9

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Минирање камена

1.1.10

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка аутомобила за потребе Града

1.1.11

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка рачунара и рачунарске опреме

Разлог и оправданост набавке:

5,833,333
5,833,333
7,000,000
2017
По годинама:
2017-5,833,333
за потебе Сектора за ванредне ситуације на подручју града
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 5;
3,083,333
3,083,333
3,700,000
функ.130, ек.426
По годинама:
2017-3,083,333
за потребе редовног функционисања
на основу уговора из претходне године
интерни број поступка: 4;
66,666,666
66,666,666
80,000,000
функ.640, ек.421
По годинама:
2017-54,166,667
2018-12,500,000
за потребе функционисања јавне расвете на територији Града
на основу досадашње праксе
интерни број поступка: 7;
2,500,000
2,500,000
3,000,000
функ.451, ек.424
По годинама:
2017-2,500,000
на основу уговора из претходних година
интерни број поступка: 8;
1,666,666
1,666,666
2,000,000
функ.451, ек.424
По годинама:
2017-1,666,666
на основу досадашње праксе
интерни број поступка: 9;
3,000,000
3,000,000
3,600,000
2017
По годинама:
2017-3,000,000
за несметано обављање активности
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 10;
900,000
900,000
1,080,000
функ.130, ек.512
По годинама:
2017-900,000
за несметано функционисање редовних активности

отворени
поступак

1
2017

2
2017

2
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2017

4
2017

4
2017

отворени
поступак

2
2017

3
2017

3
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2017

1
2017

1
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2017

1
2017

1
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2017

7
2017

7
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

4
2017
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1.1.12

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка архивских полица

1.1.13

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка намештаја

1.1.14

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка материјала за текуће поправке и
одржавање јавне расвете на територији
града Лознице

на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 11;
800,000
800,000
960,000
2017
По годинама:
2017-800,000
за потребе Писарнице Градске управе
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 12;
833,333
833,333
1,000,000
2017
По годинама:
2017-833,333
за потребе замене старог расходованог намештаја
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 13;
6,250,000
6,250,000
7,500,000
функ.640, ек.425
По годинама:
2017-4,687,500

Остале напомене:

2018-1,562,500
интерни број поступка: 14;

услуге

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

4
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2017

6
2017

7
2017

отворени
поступак

3
2017

4
2017

4
2017

функ.830, ек.423

отворени
поступак

2
2017

3
2017

3
2017

функ.740, ек.421

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

5
2017

2017

отворени
поступак

3
2017

4
2017

7
2017

2017

поступак јавне
набавке мале

7
2017

7
2017

7
2017

30,887,718

1.2.1

Услуге информисања јавности

1.2.2

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Услуге дератизације на територији Града

1.2.3

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге дезинсекције на територији Града

1.2.4

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Контрола дезинсекције и дератизације

10,610,220
10,610,220
12,732,264
По годинама:
2017-8,841,850
2018-1,768,370
за потребе медијског информисања
интерни број поступка: 1;
3,390,000
3,390,000
3,390,000
По годинама:
2017-3,390,000
на основу претходне године
интерни број поступка: 2;
5,900,000
5,900,000
5,900,000
По годинама:
2017-5,900,000
услуге редовних запрашивања комараца
на основу досадашњих уговора
интерни број поступка: 3;
666,666
666,666
800,000
По годинама:
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1.2.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге закупа билборда

1.2.6

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге хибридне поште

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Одржавање информационог система
"Михаило Пупин"

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Геодетске услуге

Остале напомене:
Услуге одржавања рачунара, штампача,
фотокопира и набавка резервних делова за
рачунаре
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге физичког обезбеђења зграде Градске
управе

вредности
2017-666,666
да би се извршила провера обављених услуга дератизације и дезинсекције
на основу предходних година
интерни број поступка: 4;
767,500
767,500
921,000
функ.130, ек.423 поступак јавне
набавке мале
По годинама:
вредности
2017-639,583

2018-127,917
За потребе Градске управе
на основу претходних уговора
интерни број поступка: 5;
800,000
800,000
По годинама:
2017-400,000

960,000

функ.130, ек.421

2018-400,000
За потребе Одсека за локлану пореску администацију
на основу досадашњих уговора
интерни број поступка: 6;
850,000
850,000
1,020,000
2017
По годинама:
2017-637,500
2018-212,500
За потребе Одсека за локалну пореску администацију
На основу досадашњих уговора
интерни број поступка: 7;
1,666,666
1,666,666
2,000,000
2017
По годинама:
2017-416,666
2018-1,250,000
интерни број поступка: 9;
620,000
620,000
744,000
функ.130, ек.425
По годинама:
2017-568,334
2018-51,666
За потребе редовног одржавања рачунара, фотокопира
На основу досадашњих уговора
интерни број поступка: 9;
3,000,000
3,000,000
3,600,000
функ.130, ек.423
По годинама:

2
2017

2
2017

2
2017

отворени
поступак

7
2017

7
2017

8
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

3
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

4
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2017

2
2017

2
2017

поступак јавне
набавке мале

1
2017

2
2017

4
2017
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1.2.11

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге штампе за потребе Градске управе

1.2.12

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге одржавања семафора

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
радови
1.3.1

1.3.2

Изградња хидротехнике на Лагатору

Остале напомене:
Изградња фекалне канализације у
Индурстријској зони

1.3.3

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка и постављање семафора

1.3.4

Остале напомене:
Изградња улице Карађорђева

1.3.5

Остале напомене:
Изградња улице Железничка

2017-2,750,000
2018-250,000
За потребе обезбеђења зграде Градске управе
На основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 10;
700,000
700,000
840,000
функ.830, ек.423
По годинама:
2017-525,000

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

3
2017

функ.451, ек.425

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

2
2017

3
2017

15,000,000

функ.474, ек.511

отворени
поступак

2
2017

3
2017

3
2017

20,000,000

функ.474, ек.511

отворени
поступак

3
2017

4
2017

4
2017

11,000,000

функ.474, ек.511

отворени
поступак

3
2017

4
2017

7
2017

40,000,000

функ.474, ек.511

отворени
поступак

2
2017

3
2017

3
2017

20,000,000

функ.474, ек.511

отворени
поступак

3
2017

4
2017

4
2017

2018-175,000
За потребе Градске управе
На основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 11;
1,916,666
1,916,666
2,300,000
По годинама:
2017-1,756,944
2018-159,722
За потребе редовног одржавања
интерни број поступка: 12;
338,249,993
12,916,666
12,916,666
По годинама:
2017-12,916,666
интерни број поступка: 1;
16,666,666
16,666,666
По годинама:
2017-16,666,666
на основу претходне године
интерни број поступка: 2;
9,166,666и
9,166,666и
По годинама:
2017-9,166,666
интерни број поступка: 3;
33,333,333
33,333,333
По годинама:
2017-33,333,333
интерни број поступка: 4;
16,666,666
16,666,666
По годинама:

вредности
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1.3.6

1.3.7

1.3.8

Остале напомене:
Гасификација Вишенаменског центра у
Тршићу
Остале напомене:
Учешће у суфинансирању улице Светог Саве

Остале напомене:
Наставак радова на Вишенаменском центру
у Тршићу

1.3.9

Остале напомене:
Изградња електро-енергетских објеката

1.3.10

Остале напомене:
Реконструкција јавног осветљења

1.3.11

Остале напомене:
Изградња резервоара за воду у Бањи
Ковиљачи

1.3.12

Остале напомене:
Набавка парковског мобилијара

1.3.13

Остале напомене:
Ревитализација атарских путева

1.3.14

Напомена:
Остале напомене:
Радови на одржавању локланих
некатегорисаних путева и улица на територији
града Лознице

2017-16,666,666
интерни број поступка: 5;
4,166,666
4,166,666
5,000,000
функ.474, ек.511 поступак јавне
2
2
3
набавке мале
По годинама:
2017
2017
2017
вредности
2017-4,166,666
интерни број поступка: 6;
39,166,666с
39,166,666с 47,000,000
функ.474, ек.511 отворени
5
6
7
поступак
По годинама:
2017
2017
2017
201739,166,666с
интерни број поступка: 7;
29,666,666
29,666,666
35,000,000
функ.474, ек.511 отворени
1
2
2
поступак
По годинама:
2017
2017
2017
2017-29,666,666
интерни број поступка: 9;
16,666,666
16,666,666
20,000,000
функ.474, ек.511 отворени
3
4
4
поступак
По годинама:
2017
2017
2017
2017-16,666,666
интерни број поступка: 9;
8,333,333 с
8,333,333
10,000,000
функ.474, ек.511 отворени
2
3
3
поступак
По годинама:
2017
2017
2017
2017-8,333,333
интерни број поступка: 10;
3,250,000
3,250,000
3,900,000
функ.474, ек.511 поступак јавне 3
3
4
набавке мале
По годинама:
2017
2017
2017
вредности
2017-3,250,000
интерни број поступка: 11;
833,333
833,333
1,000,000
функ.474, ек.511 поступак јавне 3
3
4
набавке мале
По годинама:
2017
2017
2017
вредности
2017-833,333
интерни број поступка: 12;
12,500,000
12,500,000
15,000,000
функ.421, ек.425 поступак јавне 1
2
4
набавке мале
По годинама:
2017
2017
2017
вредности
2017-12,500,000
Јавна набавка се реализује у сарадњи са Министарством Пољопривреде и заштите ж.средине, заједничко учешће
интерни број поступка: 13;
129,166,666
129,166,666 155,000,000 функ.451, ек.424 отворени
1
2
2
поступак
По годинама:
2017
2017
2017
2017108.333,333
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1.3.15

1.3.16

Остале напомене:
Текуће поправке и одржавање јавне расвете и
монтажа, демонтажа декоративне
новогодишње расвете на територији Града
Остале напомене:
Обележавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације
Остале напомене:

2018-20,833,833
интерни број поступка: 14;
1,250,000
1,250,000
По годинама:
2017-1,250,000
интерни број поступка: 15;
5,000,000
5,000,000
По годинама:
2017-5,000,000
интерни број поступка: 16;

1,500,000

функ.640, ек.425

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

2
2017

3
2017

6,000,000

функ.451, ек.424

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

2
2017

3
2017

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 30.01.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017;
1.3.17

Реконструкција просторија Туристичке
организације града Лознице
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1,100,000
1,100,000
1,320,000
функ.130, ек.425
поступак јавне
набавке мале
По годинама:
вредности
2017-1,100,000
Потреба за реконстукцијом просторија Туристичке организације града Лознице
на основу предмера радова
интерни број поступка: 17;

1
2017

2
2017

2
2017

Измена број: 1; усвојена: 30.01.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017;
Усаглашавање са Одлуком о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
1.1.5

Набавка и уградња сирена за узбуњивање

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

5,833,333
5,833,333
7,000,000
функ.130, ек.512
По годинама:
2017-5,833,333
за потебе Сектора за ванредне ситуације на подручју града
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 5;

отворени
поступак

1
2017

2
2017

2
2017

поступак јавне

7

7

8

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.1.10

Набавка аутомобила за потребе Града

3,500,000

3,500,000

4,200,000

функ.130, ек.512
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Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

По годинама:
2017-3,500,000
за несметано обављање активности
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 10;

набавке мале
вредности

2017

2017

2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

4
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

4
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

6
2017

6
2017

7
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

6
2017

6
2017

поступак јавне

2

3

3

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.1.11

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1,800,000р
1,800,000
2,160,000
функ.130, ек.512
По годинама:
2017-1,800,000
за несметано функционисање редовних активности
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 11;

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.1.12

Набавка архивских полица

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

800,000
800,000
960,000
По годинама:
2017-800,000
за потребе Писарнице Градске управе
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 12;

функ.130, ек.512

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.1.13

Набавка намештаја

833,333
По годинама:

833,333

1,000,000

функ.130, ек.512

2017-833,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

за потребе замене старог расходованог намештаја
на основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 13;

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.1.15

Набавка спомен обележја

1,666,667
По годинама:

1,666,667

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

За потребребе Града
Испитивањем тржишта
интерни број поступка: 15;

2,000,000

функ.130, ек.515

2017-1,666,667

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.2.1

Услуге информисања јавности

10,610,220

10,610,220

12,732,264

функ.830, ек.423
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Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

По годинама:
2017-8,841,850
2018-1,768,370
У складу са чланом 39 а, за набавку услуга из Прилога 2
за потребе медијског информисања
интерни број поступка: 1;

набавке мале
вредности

2017

2017

2017

отворени
поступак

3
2017

3
2017

5
2017

отворени
поступак

3
2017

4
2017

7
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2017

7
2017

7
2017

2
2017

2
2017

2
2017

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.2.2

Услуге дератизације на територији Града

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

3,390,000
3,390,000
По годинама:
2017-3,390,000
на основу претходне године
интерни број поступка: 2;

3,390,000

функ.740, ек.421

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.2.3

Услуге дезинсекције на територији Града

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

5,900,000
5,900,000
5,900,000
По годинама:
2017-5,900,000
услуге редовних запрашивања комараца
на основу досадашњих уговора
интерни број поступка: 3;

функ.740, ек.421

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.2.4

Контрола дезинсекције и дератизације

666,666
По годинама:

666,666

800,000

функ.740, ек.423

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

да би се извршила провера обављених услуга дератизације и дезинсекције
на основу предходних година
интерни број поступка: 4;

2017-666,666

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.2.5

Услуге закупа билборда

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

767,500
767,500
По годинама:
2017-639,583
2018-127,917
За потребе Градске управе
на основу претходних уговора
интерни број поступка: 5;

921,000

функ.830, ек.423

поступак јавне
набавке мале
вредности

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
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1.2.7

Одржавање информационог система
"Михаило Пупин"

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

850,000
По годинама:
2017-637,500

850,000

1,020,000

функ.130, ек.423

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

3
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2017

3
2017

4
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2017

2
2017

2
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2017

5
2017

5
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

4
2017

5
2017

5
2017

отворени
поступак

4
2017

5
2017

5
2017

2018-212,500
За потребе Одсека за локалну пореску администацију
На основу досадашњих уговора
интерни број поступка: 7;

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.2.8

Геодетске услуге

Остале напомене:

1,666,666
1,666,666
По годинама:
2017-416,666
2018-1,250,000
интерни број поступка: 9;

2,000,000

функ.474, ек.424

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.2.10

Услуге физичког обезбеђења зграде Градске
управе

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

4,850,000
4,850,000
5,820,000
По годинама:
2017-3,650,000
2018-1,200,000
За потребе обезбеђења зграде Градске управе
На основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 10;

функ.130, ек.423

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.2.13

Рушење бесправно подигнутих објеката

Остале напомене:

2,500,000
2,500,000
По годинама:
2017-2,500,000
интерни број поступка: 13;

3,000,000

функ.130, ек.423

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.2.14

Стручне услуге процене вредности имовине

833,334
По годинама:
2017-833,334

833,334

Остале напомене:

интерни број поступка: 14;

1,000,000

функ.130, ек.423

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.3.5

Изградња улице Нова -од улице Ф.Кљајића до улице
Л.Стевића
Остале напомене:

21,250,000
21,250,000
По годинама:
2017-21,250,000
интерни број поступка: 5;

25,500,000

функ.474, ек.511
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Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.3.18

Одржавање зграда на подручју града
Лознице

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

10,500,000
10,500,000
12,600,000
По годинама:
2017-3,500,000
2018-7,000,000
Потребе за редовним одржавањем
На основу испитивања тржишта
интерни број поступка: 18;

функ.130, ек.511

отворени
поступак

8
2017

9
2017

9
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

8
2017

8
2017

9
2017

отворени
поступак

5
2017

6
2017

6
2017

отворени
поступак

5
2017

6
2017

6
2017

6

7

7

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.3.19

Одржавање лифтова у стамбеним зградама
на подручју Града
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1,333,334
1,333,334
По годинама:
2017-1,333,334
Редовно одржавање
Испитивањем тржишта
интерни број поступка: 19;

1,600,000

функ.130, ек.425

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.3.20

Радови на доградњи објекта ПУ "Бамби"
(учешће у суфинансирању)
Остале напомене:

32,500,000
32,500,000
По годинама:
2017-32,500,000
интерни број поступка: 12;

39,000,000

функ.474, ек.511

Измена број: 2; усвојена: 20.02.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 3; усвојена: 30.05.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017
1.2.1

Услуге информисања јавности

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

15,333,334
15,333,334
18,400,000
По годинама:
2017-11,500,000
2018-3,833,334
за потребе медијског информисања
интерни број поступка: 1;

функ.830, ек.423

Измена број: 3; усвојена: 30.05.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.3.4

Изградња улице Карађорђева

37,500,000

37,500,000

45,000,000

функ.474, ек.511
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Остале напомене:

По годинама:
2017-37,500,000
интерни број поступка: 4;

отворени
поступак

2017

2017

2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2017

7
2017

8
2017

отворени
поступак

6
2017

7
2017

8
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2017

2
2017

2
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2017

7
2017

8
2017

Измена број: 3; усвојена: 30.05.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 4; усвојена: 20.06.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017
Измена након Одлуке о ребалансу буџета града Лознице ("Службени лист града Лознице" број 8/17)
1.1.14

Набавка материјала за текуће поправке и
одржавање јавне расвете на територији
града Лознице
Остале напомене:

2,550,000
2,550,000
По годинама:
2017-2,550,000
интерни број поступка: 14;

3,060,000

функ.640, ек.425

Измена број: 4; усвојена: 20.06.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.1.16

Опремање Вишенаменског центра у Тршићу
- унутрашње уређење
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

25,000,000
25,000,000 3,060,000
511, функ.474
По годинама:
2017-25,000,000
Завршно опремање објекта
интерни број поступка: 16; тип набавке: обликована по партијама;

Измена број: 4; усвојена: 20.06.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.3.15

Текуће поправке и одржавање јавне расвете и
монтажа, демонтажа декоративне новогодишње
расвете на територији Града
Остале напомене:

4,950,000
4,950,000
По годинама:
2017-4,950,000
интерни број поступка: 15;

5,940,000

425, функ.640

Измена број: 4; усвојена: 20.06.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 5; усвојена: 14.07.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017
1.3.6

Гасификација Вишенаменског центра у Тршићу

5,000,000
По годинама:
2017-5,000,000

5,000,000

6,000,000

функ.474, ек.511
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Остале напомене:
интерни број поступка: 6;
Измена број: 5; усвојена: 14.07.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Употреба текуће буџетске резерве

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 6; усвојена: 24.08.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017
Закључени уговори између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Града Лознице
1.1.17

Набавка грађевинског материјала за породице
интерно расељених лица на територији града
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

916,666
916,666
1,100,000
функ.070, ек.472 поступак јавне
набавке мале
По годинама:
вредности
2017-916,666
На основу уговора о сарадњи број 303/2017-I (9-9/674 – Комесаријат)
Испитивањем тржишта
интерни број поступка: 17;

9
2017

9
2017

9
2017

1,666,666
1,666,666
2,000,000
функ.070, ек.472 поступак јавне
9
набавке мале
По годинама:
2017
вредности
2017-1,666,666
На основу уговора о сарадњи број 302/2017-I од 18.05.2017. године (9-9/673 – Комесаријат)
Испитивањем тржишта
интерни број поступка: 18;

9
2017

9
2017

9
2017

9
2017

9
2017

12
2017

12
2017

12
2017

Измена број: 6; усвојена: 24.08.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.1.18

Набавка средстава намењених за економско
оснаживање интерно расељених лица на
територији Града
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 24.08.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.1.19

Набавка грађевинског материјала за потребе
становања породица избеглица на територији Града
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2,291,666
2,291,666
2,750,000
функ.070, ек.472 поступак јавне
набавке мале
По годинама:
вредности
2017-1,333,334
На основу уговора о сарадњи број 198/2017-I (9-9/526 – Комесаријат)
Испитивањем тржишта
интерни број поступка: 19;

Измена број: 6; усвојена: 24.08.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 7; усвојена: 29.11.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017
1.2.15

Израда пројектне документације за калцификацију
земљишта
Разлог и оправданост набавке:

1,250,000
1,250,000
По годинама:
2017-1,250,000
Потребе наручиоца

1,500,000

функ.421, ек.423

поступак јавне
набавке мале
вредности
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Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Испитивање тржишта
интерни број поступка: 15;

Измена број: 7; усвојена: 29.11.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 8; усвојена: 13.12.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017
Добијена средства од Министарства финансија у износу од 5.000.000,00 динара; Потребе наручиоца
1.1.20

Израда табли са називом улица

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

4,166,667
4,166,667
5,000,000
функ.130, ек.426
По годинама:
2017-4,166,667
Добијена средства од Министарства финансија
Испитивање тржишта
интерни број поступка: 20;

поступак јавне
набавке мале
вредности

12
2017

12
2017

12
2017

поступак јавне
набавке мале
вредности

12
2017

12
2017

12
2017

Измена број: 8; усвојена: 13.12.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
1.2.16

Израда пројектне документације

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

4,166,667
4,166,667
По годинама:
2017-4,166,667
Потребе наручиоца
Испитивање тржишта
интерни број поступка: 16;

5,000,000

функ.620, ек.511

Измена број: 8; усвојена: 13.12.2017; план: ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА од 06.01.2017; поступак: ДОДАТ
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Обухвата:

Преглед планираних јавних набавки за 2017. годину
Град Лозница - Скупштина Града

Датум усвајања:
06.01.2017

ГРАД ЛОЗНИЦА - СКУПШТИНА ГРАДА

Јавне набавке
Рб

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Предмет набавке

Укупно

услуге
1.2.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Оквирни датум
Врста поступка

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Конто/позиција

покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

2
2017

3
2017

3
2017

4,069,766

Услуге преноса и оглашавања Скупштине
града

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

2017

3,391,472

2018

678,294
4,069,766
4,069,766
4,069,766
4,883,720
функ.110, ек.423 поступак јавне
набавке мале
По годинама:
вредности
2017-3,391,472
2018-678,294
За потребе редовног информисања јавности о раду Скупштине града
интерни број поступка: 1;
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

Град Лозница – Скупштина Града

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Карађорђева 2
15300 Лозница
Лозница

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2017; Квартал: 2

(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ-а
(у хиљадама динара)

III

IV

V

VI

добра

0

0

0

0

2

услуге

1

4069

4067

4881

3

радови

0

0

0

0

1

4069

4067

4881

Редни

Врста предмета

Укупан број

Укупна процењена вредност

број

јавне набавке

закључених уговора

I

II

1

УКУПНО
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

Град Лозница – Скупштина Града

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Карађорђева 2
15300 Лозница
Лозница

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2017; Квартал: 2
Табела 1
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

јавних набавки (без поступка јавне
набавке мале вредности)

јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

0

1

Обустављени

0

0

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

0

1

Табела 2
Ред.
бр.

Врста поступка

Врста
предмета

Предмет набавке

I

II

III

IV

Процењена
Опис предмета
вредност
јавне набавке
у хиљадама дин.
V

VI

Разлог
обуставе
/ поништења
поступка
VII

Опис разлога
VIII

УКУПНО
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

Град Лозница – Скупштина Града

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Карађорђева 2
15300 Лозница
Лозница

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2017; Квартал: 2

Редни
број

Основ за изузеће

Укупан број
закључених уговора

Процењена вредност
закључених уговора
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ-а
(у хиљадама динара)

I

II

III

IV

V

VI

1

39.2. – набавке чија вредност није већа
од доњег лимита за јавне набавке мале
вредности

1

3

3

4

1

3

3

4

УКУПНО
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

Град Лозница – Скупштина Града

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Карађорђева 2
15300 Лозница
Лозница

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2017; Квартал: 3

Редни
број

Основ за изузеће

Укупан број
закључених уговора

Процењена вредност
закључених уговора
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ-а
(у хиљадама динара)

I

II

III

IV

V

VI

1

39.2. – набавке чија вредност није већа
од доњег лимита за јавне набавке мале
вредности

1

2

2

2

1

2

2

2

УКУПНО
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

Град Лозница – Скупштина Града

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Карађорђева 2
15300 Лозница
Лозница

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2017; Квартал: 4

Редни
број

Основ за изузеће

Укупан број
закључених уговора

Процењена вредност
закључених уговора
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ-а
(у хиљадама динара)

I

II

III

IV

V

VI

1

39.2. – набавке чија вредност није већа
од доњег лимита за јавне набавке мале
вредности

1

2

2

2

1

2

2

2

УКУПНО
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План јавних набавки за Градску управу града Лозница
 година:
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем нивоу:
измена 1.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 2.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:
измена 3.
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем
нивоу:

2016
04.02.2016. године
180.595.937 дин.
29.07.2017. године
183.016.625 дин.
22.09.2017. године
128.652.033 дин.
10.11.2017. године
116.812.604 дин.

План јавних набавки за Скупштину града Лозница
 година:
 датум објаве:
 укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем нивоу:

2016
04.02.2016. године
3.458.332 дин.
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Обухвата:

Преглед планираних јавних набавки за 2016. годину

Датум усвајања:
04.02.2016

ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА

Град Лозница - Градска Управа

Јавне набавке
Рб

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Предмет набавке
Укупно

1.1.1

180,595,937

2017
2018
2019

6,988,185
2,083,333
347,223

добра
Набавка канцеларијског материјала за потребе
Градске управе

Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.3

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Конто/позициј
а

2,700,000

3,240,000

4261

Оквирни датум
Врста поступка

покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

5
2016

5
2016

6
2016

190,014,678
2016

Разлог и оправданост набавке:

1.1.2

Планирана средства у буџету/фин.плану

Остале напомене:
Набавка штампаних дневних , недељних и
периодичних издања

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка електричне енергије

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

16,933,333
2,700,000
По годинама:
2016-1,250,000
2017-1,450,000

поступак јавне
набавке мале
вредности

Набавка је неопходна ради обављања свакодневних активности градске управе
Процењена вредност утврђена је на основу реализације уговора из 2014. и 2015.године , као и потреба исказаних од стране
корисника.
интерни број поступка: 1;
800,000
800,000
960,000
4263
поступак јавне
3
3
4
набавке мале
По годинама:
2016
2016
2016
вредности
2016-675,161
2017-124,839
Набавка је неопходна ради обављања редовних активности Градске управе и информисаности о актуелним догађајима
На основу реализације уговора из предходних година.
интерни број поступка: 2;
2,600,000
2,600,000
3,120,000
4212
поступак јавне
2
2
2
набавке мале
По годинама:
2016
2016
2017
вредности
2016-2,000,000
2017-600,000
Набавка је неопходна ради редовног функционисања Градске управе
На основу реализације уговора из предходних година.
интерни број поступка: 3;
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1.1.4

Набавка горива за потребе Градске управе

1.1.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка и уградња сирена за узбуњивање

1.1.6

Остале напомене:
Набавка аутомобила

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
услуге
1.2.1

1.2.2

Услуге информисања јавности

Напомена:
Остале напомене:
Услуге Дератизције на територији Града
Лознице

1.2.3

Остале напомене:
Услуге Дезинсекције- сузбијања комараца на
територији Града Лознице

1.2.4

Остале напомене:
Услуга закупа билборда на територији града
Лознице

2,000,000
2,000,000
2,400,000
4264
По годинама:
2016-1,000,000
2017-1,000,000
Набавка је неопходна ради обављања редовних активности
На основу анализе потрошње из предходних година.
5,833,333
5,833,333
7,000,000
512
По годинама:
2016-5,833,333

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2016

5
2016

6
2017

отворени
поступак

3
2016

4
2016

9
2016

интерни број поступка: 5;
3,000,000а
3,000,000
3,600,000
512
поступак јавне
6
6
7
набавке мале
По годинама:
2016
2016
2016
вредности
2016-3,000,000
Набавка је неопходна ради обављања свакодневних потреба Градске управе , као и замена старих и дотрајалих аутомобила
за чије поправке се издвајајау значајна средства.
На основу испитивања и истраживања тржишта.
интерни број поступка: 6;
26,664,679
Ф-ја 830 ЕК
поступак јавне
1
2
2
8,240,013
8,240,013
9,888,016
4234
набавке мале
вредности
По годинама:
2016
2016
2017
2016-6,870,000
2017-1,370,013
Набавка се спроводи у складу са чланом 39а Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 68/2015)
интерни број поступка: 1;
3,390,000
3,390,000
3,390,000
Ф-ја 740 ЕК421
отворени
4
4
12
поступак
По годинама:
2016
2016
2017
2016-3,390,000
интерни број поступка: 2;
5,900,000
5,900,000
5,900,000
Ф-ја 740 ЕК421
отворени
3
4
10
поступак
По годинама:
2016
2016
2016
2016-5,900,000
интерни број поступка: 3;
Ф-ја 830 ЕК
поступак јавне
2
3
3
768,000
768,000
921,600
4234
набавке мале
вредности
По годинама:
2016
2016
2017
2016-608,000
2017-160,000

Остале напомене:

интерни број поступка: 4;
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1.2.5

Набавка услуга Хибридне поште

1.2.6

Остале напомене:
Одржавање информационог система ''Михајило
Пупин''

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.2.7

1.2.8

Услуга контроле извођења Дезинсекције на
теритотији града Лознице.
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге фиксне телефоније и интернета

700,000
По годинама:
2016-700,000

700,000

840,000

421 Ф-ја 130

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2016

5
2016

12
2016

интерни број поступка: 5;
423211
преговарачки
3
3
3
поступак без
2016
2016
2017
објављивања
позива за
подношење
2017-200,000
понуда
Набавка је неопходна ради нормалног функционисања Одељења ЛПА
На основу анализа уговора из предходних година.
интерни број поступка: 6; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога
предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач.;
666,666
666,666
800,000
Ф-ја 421 ЕК 425
поступак јавне
4
4
9
набавке мале
По годинама:
2016
2016
2016
вредности
2016-666,666
Набавка је неопходна успешне реализације извођења Дезинсекције на територији града Лознице.
На оснву реализације уговора из ранијих година.
интерни број поступка: 8;
6,250,000
6,250,000
7,500,000
4214
отворени
2
3
2
поступак
По годинама:
2016
2016
2019
750,000
По годинама:
2016-550,000

750,000

900,000

2016-1,736,111
2017-2,083,333
2018-2,083,333
2019-347,223

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
радови
1.3.1

1.3.2

Реконструкција улице Бакал Милосава у
Лозници - Фаза II
Остале напомене:
Реконструкција Дринске улице - Фаза II

Остале напомене:

Несметани рад Градске управе у обављању свакодневних активности.
интерни број поступка: 8;
146,416,666
6,666,666
По годинама:
2016-6,666,666

6,666,666

8,000,000

Ф-ја 474 ЕК511

отворени
поступак

3
2016

4
2016

8
2016

5,833,333
По годинама:
2016-5,833,333

5,833,333

7,000,000

интерни број поступка: 1;
Ф-ја 474 ЕК511
отворени
поступак

3
2016

4
2016

7
2016

интерни број поступка: 2;
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1.3.3

Извођење завршних радова на изградњи
Мултифункционалног центра у Тршићу

25,000,000и

25,000,000
и

3

3

7

2016

2016

2016

3
2016

4
2016

8
2016

4
2016

5
2016

8
2016

Процењена вредност је утврђена на основу извода из пројектне документације.
интерни број поступка: 5;
16,666,667 20,000,000 Ф-ја 474 ЕК511
отворени
3
4
поступак
2016
2016

6
2016

30,000,000

Ф-ја 474 ЕК511

отворени
поступак

По годинама:
2016-25,000,000
1.3.4

1.3.5

Остале напомене:
Реконструкција дела улице Карађорђева и
изградња фекалне канализације
Остале напомене:
Изградња водоводне мреже у Зајачи

20,000,000
По годинама:
2016-20,000,000
37,500,000
По годинама:

20,000,000

24,000,000

интерни број поступка: 3;
Ф-ја 474 ЕК511
отворени
поступак

16,666,667
20,833,333

20,000,000
25,000,000

интерни број поступка: 4;
Ф-ја 474 ЕК511
отворени
поступак
ф474,
к:511,Г3.10, Р

2016-37,500,000

1.3.6

1.3.7

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Извођење радова на изградњи улице
Железничка у Лозници
Остале напомене:
Ревитализација и насипање атарских путева на
територији Града Лознице
Напомена:

Разлог и оправданост набавке:

1.3.8

Остале напомене:
Извођење радова на изградњи електро
енергетског објекта

16,666,667
По годинама:
2016-16,666,667

интерни број поступка: 6;
13,333,333
6,666,667
8,000,000
Ф-ја 421 ЕК 425
отворени
7
8
11
поступак
По годинама:
6,666,667
8,000,000
Ф-ја 421 ЕК 425
2016
2016
2016
2016-13,333,333
Коначна процењена вредност јавне набавке утврдиће се на основу конкурса код надлежног Министарства., и након добијања
уговора о начину финасирања пројекта, где ће бити назначено процентуално учешће Града и Министарства. Финасирање у
2015. години извршено је по Уговору о коришћењу средстава за уређење између Града Лознице и Министарства
пољопривреде и заштите животне средине. Радови се финансирају на следећи начин 49% процентуалног учешћа
Министарства пољопривреде и заштите животне средине а 51 % процентуалног учешћа Град Лозница.
Коначна процењена вредност биће утврђена на основу уговора о коришћењу средстава за 2016. који ће потписати Град
Лозница и Министарство пољопривреде.
Набавка се спроводи ради ревитализације атарских путева и побољшања услова у сеоским подручјима.У складу са Законом
о пољопривредном земљишту обавеза је локалне самоуправе да донесе Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта по ком се планирају средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
и која се могу искористити искључиво наменски у заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта на својој
територији. Неке од мера које могу да се спроводе су и ревитализација атарским (пољских) путева, као и друге попут
комасације, груписања земљишта, мелиорације ливада и пашњака.... У претходној години су спроведене мере
ревитализације атарских путева и чишћење и одржавање водотока 2. реда (у надлежности локалне самоуправе по Закону о
водама), тако да ће се са тим мерама наставити и ове године.
интерни број поступка: 7;
4,166,667
4,166,667
5,000,000
Ф-ја 474 ЕК511
поступак јавне
5
6
8
набавке мале
2016
2016
2016
По годинама:
вредности
2016-4,166,667
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1.3.9

1.3.10

Остале напомене:
Извођење радова на изградњи водовода и
фекалне канализације у улици Планирана 8,
Планирана 7 и Планирана 5
Остале напомене:
Извођење радова на постављању семафора на
раскрсници улице В. Путника и Патријарха
Павла и улице М. Радуловића у Лозници
Остале напомене:

интерни број поступка: 8;
8,916,667
8,916,667
По годинама:
2016-8,916,667
интерни број поступка: 9;
8,333,333 с
8,333,333
По годинама:
2016-8,333,333
интерни број поступка: 10;

10,700,000

Ф-ја 474 ЕК511

отворени
поступак

5
2016

6
2016

7
2016

10,000,000

Ф-ја 474 ЕК511

отворени
поступак

3
2016

4
2016

4
2016

2,904,826

4251

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 29.07.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016
1.3.11

Адаптација Скупштинске сале у згради Градске
управе града Лозница

2,420,688

2,420,688

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Потреба за адаптацијом
на основу предмера радова
интерни број поступка: 11/2016;

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2016

8
2016

9
2016

Измена број: 1; усвојена: 29.07.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ДОДАТ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016
Измене након Ребаланса буџета града
1.1.7

Набавка робе и материјала за интерно расељена
лица док су у расељеништву - унапређење
доходовних активности I
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

1,000,000
1,000,000
1,200,000
472, функ.070
поступак јавне
9
9
10
набавке мале
По годинама:
2016
2016
2016
вредности
2016-1,000,00
Учешће града са 120.000,00 динара а Комесаријата 1.080.000,00
Наменска средства на основу Уговора број 208/2016-I, између Града Лознице и Комесаријата за избеглице и миграције РС
интерни број поступка: 7;

Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ДОДАТ
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1.1.8

Набавка робе и материјала за интерно расељена
лица док су у расељеништву - унапређење
доходовних активности II
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

833,333
833,333
1,000,000
472, функ.070
поступак јавне
10
10
10
набавке мале
По годинама:
2016
2016
2016
вредности
2016-833,333
Учешће града 100.000,00 а Комесаријата 900.000,00
Наменска средства на основу Уговора о додели средстава за унапређење доходовних активности за интерно расељена лица
број 264/2016-I
интерни број поступка: 8;

Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ДОДАТ
1.3.1

1.3.2

Реконструкција улице Бакал Милосава у
Лозници - Фаза II

6,666,666
6,666,666
8,000,000
Ф-ја 474 ЕК511
По годинама: -6,666,666
-8,000,000
Ф-ја 474 ЕК511
2016-6,666,666
Остале напомене:
интерни број поступка: 1;
Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На основу ребаланса буџета.
Реконструкција Дринске улице - Фаза II
5,833,333
5,833,333
7,000,000
Ф-ја 474 ЕК511
По годинама: - 5,833,333 -7,000,000
Ф-ја 474 ЕК511
2016-5,833,333
Остале напомене:

1.3.5

1.3.6

отворени
поступак

3
2016

4
2016

8
2016

отворени
поступак

3
2016

4
2016

7
2016

отворени
поступак

4
2016

5
2016

8
2016

3
2016

4
2016

6
2016

интерни број поступка: 2;

Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На основу ребаланса буџета.
Изградња водоводне мреже у Зајачи
37,500,000
16,666,667 20,000,000 Ф-ја 474 ЕК511
20,833,333 25,000,000 ф474,
По годинама:
к:511,Г3.10, Р
-16,666,667 -20,000,000 Ф-ја 474 ЕК511
-20,833,333 -25,000,000 ф474,
2016-37,500,000
к:511,Г3.10, Р
Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу извода из пројектне документације.

Остале напомене:

интерни број поступка: 5;

Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење:
Извођење радова на изградњи улице
16,666,667
16,666,667 20,000,000 Ф-ја 474 ЕК511
Железничка у Лозници
По годинама: -16,666,667 -20,000,000 Ф-ја 474 ЕК511
2016-16,666,667
Остале напомене:
интерни број поступка: 6;
Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На основу ребаланса буџета.

отворени
поступак
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1.3.8

1.3.9

1.3.12

Извођење радова на изградњи електро
енергетског објекта

4,166,667
4,166,667
5,000,000
Ф-ја 474 ЕК511
Ф-ја 474 ЕК511
По годинама: -4,166,667
-5,000,000
2016-4,166,667
Остале напомене:
интерни број поступка: 8;
Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На основу ребаланса буџета.
Извођење радова на изградњи водовода и
12,916,667
12,916,667 10,700,000 Ф-ја 474 ЕК511
фекалне канализације у улици Планирана 8,
4,000,000
4,800,000
Ф-ја 474,
По годинама:
Планирана 7 и Планирана 5
ек.кл.511
2016-12,916,667
Остале напомене:
интерни број поступка: 9;
Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измене након ребаланса буџета града
Рушење беспавно подигнутих објеката
654,167
654,167
785,00
423, функ.130
По годинама:
2016-654,167
Разлог и оправданост набавке:
наменска средства
интерни број поступка: 12;
Остале напомене:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2016

6
2016

8
2016

отворени
поступак

10
2016

11
2016

11
2016

поступак јавне
набавке мале
вредности

10
2016

10
2016

12
2016

поступак јавне
набавке мале
вредности

9

9

10

2016

2016

2016

Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ДОДАТ
1.3.13

Изградња ''Трим стазе''

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

562,500

562,500

675,000

По годинама:
2016-562,500
за потребе ''Канцеларије за младе'' - пројекат
на основу предмера радова
интерни број поступка: 13;

511, 474Виш.раз.

Измена број: 2; усвојена: 22.09.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ДОДАТ
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 3; усвојена: 09.11.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016
Потреба за набавком фотокопир апарата
1.1.6

Набавка аутомобила

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2,000,000
2,000,000
3,600,000
512
По годинама: -1,000,000
-1,200,000
512
2016-2,000,000
Потреба за новим апаратом
На основу испитивања и истраживања тржишта.
интерни број поступка: 6;

поступак јавне
набавке мале
вредности

12
2016

12
2016

12
2016

поступак јавне
набавке мале
вредности

11

11

12

2016

2016

2016

Измена број: 3; усвојена: 09.11.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
1.1.9

Набавка фотокопир апарата

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1,000,000

1,000,000

1,200,000

По годинама:
2016-1,000,000
за потребе ''Канцеларије за младе'' - пројекат
Испитивање тржишта
интерни број поступка: 9;

512-Градска
управа

Измена број: 3; усвојена: 09.11.2016; план: План набавки за 2016 од 29.01.2016; поступак: ДОДАТ
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Преглед планираних јавних набавки за 2016. годину
Град Лозница - Скупштина Града

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2016.

29.01.2016

Јавне набавке
Рб

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Предмет набавке

Укупно

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Конто/позиција

4,149,998

423- Скупштина

Врста
поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

2
2017

2
2017

3
2017

3,458,332
2016
2017

услуге
1.2.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Услуге
телевизијског
преноса
Скупштине града Лознице

Остале напомене:

седница

3,041,666
416,666
3,458,332
3,458,332
3,458,332
По годинама:
2016-3,041,666
2017-416,666
интерни број поступка: 1;

поступак јавне
набавке мале
вредности
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ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
1. СУБВЕНЦИЈА ЗА КОМУНАЛНЕ ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ
Скупштина општине Лозница на седници одржаној 09.06.2006. године донела Одлуку
о субвенцији по основу издатака за комуналне производе и услуге ("Службени лист општине
Лозница'', број 5/06) и субвенционише одређене категорије лица, и то:
15%

30%

50%

- Самохрани родитељ који - Корисници права на - Хранитељске породице у
остварује право на дечији
материјално
којима су смештена деца без
додатак
обезбеђење у складу са
родитељског старања
- Корисници
права
на
Законом о социјалној - Домаћинства која имају
месечна новчана примања
заштити и обезбеђењу
хендикепирано лице: слепо,
и инвалидски додатак по
социјалне
сигурности
глувонемо, лице оболело од
Закону о правима бораца,
грађана, односно на
дистрофије, лице оболело
војних инвалида и чланова
новчану
социјалну
од церебралне и дечије
њихових
породица
и
помоћ
парализе,
плегије
и
Закона о заштити цивилних
параплегије, умерено, теже
инвалида рата
и тешко ментално оболело у
- Борци рата од 1990. године
развоју, лице оболело од
који су остварили својство
тешке душевне болести,
борца,ратног
војног
леукемије,
склерозе
и
инвалида
и
чланови
дијализираног
бубрежног
њихових
породица
и
болесника.
умрлог
инвалида
по
републичким прописима
- Пензионери који примају
најнижу пензију у складу са
прописима о пензијском и
инвалидском осигурању

2. НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЂАЊА
2.1. Новчана помоћ брачним паровима приликом склапања брака
Одлуком о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака признато је
право на новчану помоћ брачним паровима приликом склапања брака првог брака, под
условом да бар један брачни партнер у тренутку склапања брака има пријављено
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пребивалиште на територији града Лознице најмање годину дана пре склапања брака. Одлука
се примењује за склопљене бракове после 01. децембра 2013. године.
Брачни парови остварује право на новчану помоћ у износу од једне просечне нето зараде
града Лознице према подацима које објави републички орган за послове статистике у месецу
када је брачни пар склопио брак.
Износи су се кретали од 23.791 динар у јануару 2015. године до 41.003 динара у
децембру 2015.године.
Број поднетих захтева од доношења Одлуке:
2014.

2015.

2016.

2017.

414

354

317

328

2.2. Новчана помоћ незапосленој породиљи до навршене прве године
живота детета
Одлуком о новчаној помоћи породиљи од рођења етета до навршене прве године
живота детета признаје се право незапосленој породиљи уколико има пребивалиште на
територији града Лознице, најмање 12 месеци пре рођења детета, у износу од 20.000 динара
на месечном нивоу, што на годишњем нивоу износи 240.000 динара, а који се уплаћује на
текући рачун породиље.
Одлука је ступила на снагу 01.01.2012. године.
Број поднетих захтева од доношења Одлуке:
2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

470

415

415

421

459

236

2.3. Права на новчану помоћ породици ради подстицаја рађања
1. У сврху подстицаја рађања на територији града Лознице 14. марта 2008. Скупштина
општине Лознице донела је Одлуку о финансијској подршци породици за подстицај рађања
На Скупштини града 16. новембра 2011. године у сврху подстицаја рађања на
територији града Лознице опредељени су новчани износи, тако да се сада примењују следећи
износи:
 за прво дете
15.000 динара
 за друго дете
20.000 динара
 за треће и свако наредно дете
30.000 динара
 за близанце
40.000 динара
 за тројке
50.000 динара
 за самохране родитеље (није утврђено очинство детета или је умро један од родитеља,
што се доказује адекватним документом) увећава се за 50%
Број поднетих захтева од доношења Одлуке:
2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

704

707

725

661

730

696

732

2015.
731

2016.

2017.

735

620
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2.4. Право на новогодишњи поклон прворођеном детету у Новој години у
Општој болници ''Лозница'' у Новој години стиче прворођено дете без обзира где мајка детета
има пребивалиште.
Новогодишњи поклон за прворођено дете се исплаћује у висини просечне месечне
зараде без пореза и доприноса, исплаћене у граду Лозници, за претходни месец.

2.5 Новчана помоћ породици са троје деце (за треће дете)
Одлуком о новчаној помоћи породици са троје деце признато је право на новчану
помоћ мајкама трећерођеног детета од рођења детета до пунолества, што укупно износи
1.596.000 дин. или око 13.200 еура, под условом да је држављанин Републике Србије, да у
моменту рођења детета има пријављено пребивалиште на територији града Лознице најмање
годину дана пре рођења детета и да остварује право на здравствену заштиту преко
Републичког завода за здравствено осигурање.
Новчана накнада исплаћује се под следећим условима:
 од рођења до напуњене 3 године живота
нивоу,
 од 3 године живота до поласка у школу
нивоу,
 од првог разреда ош до завршетка основне школе
нивоу,
 од првог разреда средње школе до пунолетства
нивоу.

3000

динара

на

месечном

5000

динара

на

месечном

8000

динара

на

месечном

10000 динара на месечном

Одлука се примењује за децу рођену после 01. децембра 2013. године.
Број поднетих захтева од доношења Одлуке:
2014.

2015.

2016.

2017.

89

83

112

76

Издвајања из буџета Града за подстицај рађања (од тачке 1. до тачке 4.) су износила:
2008.

2009.

6.252.000

2.6.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

6.960.310 7.761.771 7.137.686 42.898.345 80.363.585 111.845.673 119.413.858

Новчана помоћ породици за боравак трећег, четвртог и сваког
наредног детета у ПУ ''БАМБИ''

Решењем Градског већа боравак трећег, четвртог детета и сваког наредног детета у
Предшколској установи ''Бамби'' у Лозници финансира се у потпуности средствима из буџета
Града.
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3. НОВЧАНА ПОМОЋ ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ
1.1.

Услуга Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју
"Сунце"

Средства за адаптацију и опремање простора површине 83 м 2 обезбедила је општина
Лозница.
Капацитет Дневног боравка је 15 деце са сметњама у развоју и тренутно толико и
борави. Ова услуга се у потпуности финансира из буџета града Лознице.
За финансирање услуге Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у
буџету Града издвајана су средства у следећим износима:

1.2.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2.858.557.

2.368.962

2.036.363

1.825.104

2.173.099

Право ученика са сметњама у развоју који похађају основне школе ван
територије Града на накнаду трошкова превоза

Право ученика са сметњама у развоју који похађају основне школе ван територије
Града на накнаду трошкова превоза у висини цене аутобуске карте у јавном саобраћају од
места становања до места школе и од места школе до места становања, са пратиоцем, пошто
на подручју града Лозница нема одговарајуће школе.
Право на накнаду трошкова превоза се може користити за највише три путовања
месечно.
Накнаде за трошкове превоза ученика исплаћује се корисницима права месечно у
висини цене превозне карте у јавном саобраћају.
За финансирање права на накнаду трошкова превоза и смештаја ученика основних
школа у домовима из буџета Града издвајана су средства у следећим износима:
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

1.554.756,10

1.887.212,57

2.463.308,07

2.224.948,33

1.810.634,24

464.904,00

477.960,00

1.3.

Право ученика који похађају средње школе и редовни су студенти виших
и високих установа ван подручја града Лозница са сметњама у развоју са
пребивалиштем на територији града Лознице на накнаду трошкова
превоза

Право ученика са сметњама у развоју који похађају средње школе и редовни су
студенти виших и високих установа ван подручја града Лозница са пребивалиштем на
територији града Лознице на накнаду трошкова превоза у висини цене аутобуске карте у
јавном саобраћају од места становања до места школе и од места школе до места становања,
са пратиоцем за највише три путовања месечно,
За финансирање права из буџета Града издвајана су средства у следећим износима:
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2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

924.120,57 420.925,42 415.712,12 400.130,00 484.110,00 567.250,00 383.760,00

1.4.

Право ученика са сметњама у развоју која похађају средње школе у
Лозници на накнаду трошкова превоза

Право ученика са сметњама у развоју који похађају средње школе у Лозници са
пребивалиштем на територији града Лознице на накнаду трошкова превоза у висини цене
месечне аутобуске карте у јавном саобраћају.
Накнаде за трошкове превоза ученика исплаћује се корисницима права месечно у
висини цене превозне карте у јавном саобраћају за ученике и студенте који похађају школу
ван подручја територије града Лознице, а за ученике који похађају школу на територији града
Лознице на основу веродостојне документације о реализацији права у корист рачуна установе
за средње образовање – подносиоца захтева.
За финансирање права из буџета Града издвајана су средства у следећим износима:
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

188.639,00 250.843,82 373.496,73 403.310,00 367.802,00

1.5.

Право на накнаду превоза деце – ученика чији су родитељи корисници
новчане социјалне помоћи која похађају редовно средњу школу
удаљену најмање 4 км од места становања

Право ученика чији су родитељи корисници новчане социјалне помоћи који похађају
редовно средњу школу удаљену најмање 4 кm од места становања на накнаду превоза.
За финансирање права из буџета Града издвајана су средства у следећим износима:
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

1.838.890

/

3.615.564

4.124.990

3.421.916

3.6. Право на бесплатан оброк (ужину)
Право на бесплатан оброк (ужину) остварују ученици са сметњама у развоју који похађају
основне школе на територији Града у којима постоје специјална.
За финансирање права у буџета Града издвајана су средства у следећим износима:

1.6.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

67.112

85.776

43.311

90.262

143.503

92.716,00

98.943,00

Право на накнаду трошкова уџбеника за децу - ученике основних школа
Ово право остварују следеће категорије ученика основних школа:
a. са сметњама у развоју
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b. чији су родитељи корисници новчане социјалне помоћи преко Центра за
социјални рад Лозница
c. који се налазе на породичном смештају на територији града Лозница
d. чији су родитељи пали и рањени борци из последњег рата од 1991.
године,држављани Републике Србије и стално настањени на територији града
Лозница
За финансирање права из буџета Града издвајана су средства у следећим износима:
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

1.032.770

1.335.183.

1.892.115

1.205.395

700.328

144.330,00

22.652,00

3.8. Право на новогодишње пакетиће
Остварују деца смештена у хранитељске и старатељске породице , деца у Дневном
боравку ''Сунце'', деца корисника борачко-инвалидске заштите и деца са сметњама у развоју.
За финансирање права из буџета Града издвајана су средства у следећим износима:
2013.

2014.

2015.

164.904,30 170.183,00 185.885,90

4. НОВЧАНА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА
4.1. Одлуком Грaдског већа студенти са просечном оценом преко 9,00 и ученици основних и
средњих школа који су освојили прво, друго или треће место на републичком такмичењу
имали су право да конкуришу на бесповратне стипендије, и одобрено је:
2014. година
Студенти
Ученици

2015. година
126 х 8 000,00 динара
51 х 3 000,00 динара

2016. година
Студенти
Ученици

Студенти
Ученици

125 х 8.000,00 динара
66 х 4.000,00 динара

2017. година
127 х 8 000,00 динара
74 х 4 000,00 динара

Студенти
Ученици

107 х 8.000,00 динара
38 х 5.000,00 динара

4.2. Решењем Градоначелника награђени су ученици основних и средњих школа који су као
појединци освојили једно од прва три места на државним такмичењима и били ђаци
генерације у школској 2012/2013. години, у следећим износима:
4.3. Решењем Градоначелника награђени су ученици основних и средњих школа који су као
појединци освојили једно од прва три места на државним такмичењима и били ђаци
генерације у школској 2017. години, у следећим износима:
1. за ђака генерације
19 x
8 000 динара
2. за освојену прву награду
24 x
7 000 динара
3. за освојену другу награду
7 x
6 000 динара
4. за освојену трећу награду
10 x
5 000 динара
Страна 310 од 328

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Ажурирано 28.08.2018. године

За финансирање права у буџета Града за 2016. годину предвиђена су средства у износу
од 750.000 динара.
4.4. Решењем Градоначелника одобрено је финансирање програма такмичења и смотри које
организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а према
Календару такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2012/2013 годину и
Календару такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2012/2013 годину
Одобреним средствима плаћају се:
a. трошкови превоза ученика и наставника у одласку и повратку са такмичења у висини
цене аутобуске карте у јавном саобраћају
b. трошкови припреме и реализације такмичења школе домаћина такмичења по
учеснику такмичења (ученици, комисија, дежурни наставници и помоћно особље)
c. награда по дану и накнада за преноћиште ученицима и наставницима који одлазе на
републичко такмичење
2016.

2017.

1.895.136,00 1.663.330,00

5. НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УГРОЖЕНИМ И СТАРИМ
5.1. Право на једнократну помоћ и увећану једнократну помоћ
Право на једнократну помоћ и увећану једнократну помоћ признаје се појединцу или
породици која се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе због болести,
изградње, адаптације и санације стамбених објеката, куповине намирница,огрева и остало .
Може бити у роби и новчаном износу и може се остварити више пута у календарској
години, с тим што појединачни износ овог права не може бити већи од троструког износа
основице за утврђивање новчане социјалне помоћи ,а утврђује се према стварним потребама
у конкретном случају.
У изузетним ситуацијама Центар за социјални рад може се обратити образложеним
захтевом Градском већу за једнократну помоћ угроженом лицу за износ већи од наведеног у
претходном ставу( увећана једнократна помоћ).
Предност при остваривању права на једнократну помоћ имају корисници новчане
социјалне помоћи и корисници права на накнаду за помоћ и негу другог лица по било ком
осниву, особе са сметњама у развоју или породице које имају члана породице са сметњама у
развоју, самохране породице и лица из маргинализованих група.
За финансирање једнократних и увећаних једнократних новчаних помоћи у буџету
Града издвајана су средства у следећим износима:
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

6.070.490

7.272.940

9.768.170

9.910.000

10.100.000

5.2.Услуга Помоћ и нега у кући
Услуга Помоћ и нега у кући реализује се од 2007. године и њом се обезбеђује старим,
изнемоглим, хронично оболелим и другим лицима, која нису у стању да се сама старају о себи
или немају друге чланове домаћинства који би се старали у обављању неопходних послова у
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кући-стану. Услуга Помоћ и нега у кући обухвата припрему или допрему хране у кућу-стан,
обављање основних кућних послова, одржавање хигијене у просторијама, чување и надзор,
помоћ око одласка код лекара итд. Ову услугу користе лица старосне доби до 85 година, а од
увођења услуге број корисника се креће годишње од 30 до 40.
За финансирање услуге Помоћ и нега у кући у буџету Града издвајана су средства у
следећим износима:
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

1.731.894

2.000.960

1.764.192

1.645373

1.737.528

5.3. Право на превоз старијих лица од 65 година
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 11/11) коју је Скупштина Града донела
на седници одржаној дана 23.12.2011. године признато је право на превоз лица старијих од
65 година. Ово право остварују лица старија од 65 година, која су држављани Републике
Србије и имају пребивалиште на територији града Лознице.

1.4.

Право на бесплатан превоз корисника права по основу Закона о правима
бораца,војних инвалида и чланова њихових породица и Закона о
заштити цивилних инвалида рата

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града
Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 21/12) коју је Скупштина Града донела на
седници одржаној дана 24.12.2012. године признато је право на бесплатан превоз корисника
права по основу Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и
Закона о заштити цивилних инвалида рата.
За финансирање права на превоз лица старијих од 65 година и права на бесплатан
превоз корисника права по основу Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица и Закона о заштити цивилних инвалида рата
у буџета Града издвојена су средства у следећем износу:
2012.

2013.

2014.

2015.

3.519.496

7.540.575

8.385.510

11.636.785

6. Финансирање удружења грађана у области социјалне заштите сходно одредбама Закона
о удружењима (''Службени гласник РС'', број 51/09), средства се додељују на основу
спроведеног јавног конкурса. Предност у додели средстава имају програми рада/пројекти
удружења грађана којима су циљне групе деца и млади и особе са инвалидитетом (Удружење
за помоћ деци са сметњама у развоју ''Сунце'', МО Савез слепих Лозница, МО глувих и
наглувих , УРМВИ).
За реализацију активности, удружењима грађана додељена су средства у буџету Града,
у износу од:
 за 2010. годину - 2.696.000,00 динара,
 за 2011. годину - 2.600.000,00 динара,
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 за 2012. годину - 2.888.000,00 динара (опредељено 3.000.000,00),
 за 2013. годину - 3.145.000,00 динара (опредељено 3.500.000,00).
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ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Функција

Коефицијент

Нето
зарада
(без
минулог
рада)

Цена рада (Закључак Владе
број 121-13036/2017 од
28.12.2017. године)

1.

Градоначелник

9.40

10,194.88

95,832.00

2.

Заменик градоначелника

8.80

10,194.88

89,715.00

3.

Помоћник градоначелника

35.00

2,194.01

76,790.00

4.

Председник скупштине града

8.80

10,194.88

89,715.00

5.

Секретар скупштине града

35.00

2,194.01

76,790.00

6.

Начелник градске управе

35.00

2,392.59

76,790.00

7.

Начелник одељења

27.11

2,392.59

64,863.00

8.

Шеф одсека

23.28

2,392.59

55,700.00

9.

Самостални стручни сарадник

19.40

2,392.59

46,416.00

10.

Виши стручни сарадник

17.34

2,392.59

41,488.00

11.

Стручни сарадник

16.82

2,392.59

40,244.00

12.

Шеф одсека
виши сарадник

16.51

2,392.59

39,502.00

13.

Виши сарадник

15.01

2,392.59

35,912.00

14.

Виши референт

10.85

2,631.85

28,556.00

15.

Референт

10.54

2,631.85

27,740.00

Редни
број
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ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Преглед основних средстава рада за период од 01.01.2017. – 31.12.2017. године
Назив конта

Набавна вредност

Садашња вредност

Пословне зграде

93,149,182.32

66,150,712.66

Саобраћајни објекти

360,799,016.81

291,879,848.36

Канцеларијска опрема

26,331,547.68

11,173,403.97

Рачунарска опрема

21,949,659.51

2,468,679.55

Комуникациона опрема

2,940,342.96

390,045.03

Електронска и фотографска опрема

7,241,304.16

1,766,068.68

Објекти за потребе образовања

38,508,276.70

36,497,600.80

Складишта, силоси, гараже и др.

4,081,281.32

1,672,264.56

Грађевинско земљиште

141,035,203.09

141,035,209.09

Шуме

569,315.89

569,315.89

Пољопривредно земљиште

437,280.32

437,280.32

Спортски и рекреациони објекти

1,129,794.00

1,096,373.89

Пловни објекат

926,712.00

804,386.02

Установе културе

158,557,746.22

156,179,380.03

УКУПНО

857,656,662.98

712,120,568.85

Преглед средстава рада за период од 01.01.2017. – 31.12.2017. године
Списак непокретности
Назив

Број
Место
јединица налажења

Књиговодствена
вредност

Управна зграда СО - стари део

1

Лозница

2,248,190.62

Управна зграда СО - нови део

1

Лозница

4,264,965.37

Управна зграда СДП - Лозница

1

Лозница

0

Лозница

9,232,812.84

Лозница

1,726,074.83

Просторија СО – К3
Управна зграда основ. образ.

1
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Месна канцеларија Липнички Шор

1

Липнички Шор

992,705.50

Месна канцеларија Бања Ковиљача

1

Бања Ковиљача

281,670.97

Месна канцеларија Брадић

1

Брадић

936,484.97

Ресторан ПРОЛЕЋЕ

1

Лозница

3,546,390.01

Ресторан ЦЕНТРАЛ

1

Лозница

21,662,054.39

Ресторан ЕВРОПА

1

Лозница

5,006,707.99

Омладиснки центар

1

Лозница

5,378,885.75

Лозничанка

1

Лозница

5,375,968.41

Рудник

1

Лозница

5,497,800.00

Културно–образовни центар Тршић

1

Лозница

156,179,380.03

УКУПНО

222,330,091.68

Превозна средства
Назив аутомобила

Одељење

Књиговодствена
вредност

ФИАТ ПУНТО ДИНАМИК

комунална полиција

0

ПУТНИЧКИ КОМБИ
ФИАТ ДУКАТО

градска управа

0

ШКОДА СУПЕР Б АМБИШН

градска управа

0

ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 55

градска управа

0

ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 55

саобраћајна инспекција

0

ШКОДА ФАБИА

градска управа

0

ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 55

грађевинска инспекција

0

ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 55

комунална инспекција

0

ЗАСТАВА ЗАСТАВА КОРАЛ

јавно правобранилаштво

0

ШКОДА ОКТАВИА А7 ЕЛЕГАНЦЕ

Градска управа

502,493.62

ФИАТ ПУНТО КЛАСИК

Градска управа

117,355.43

ФИАТ ПУНТО ЕМОТИОН

Градска управа

126,028.15

ШКОДА ФАБИА КЛАСИК

Канцеларија за младе

288,319.96

УКУПНО

1,034,197.16
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ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈA

Носачи информација чувају се у оквиру унутрашњих организационих јединица Градске
управе, у ормарима, на појединачним рачунарима, у архиви, као и на заједничком серверу.
Поступајући на основу закона и пратећих подзаконских аката, у органима Града Лозница
чувају се носачи информација у облику: папир, ЦД/ДВД, тонски запис седница Скупштине
града и електронски запис на чврстом диску рачунара.
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.
Град издаје „Службени лист Града Лозница” који 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”.
Град Лозница поседује три сервера на коме се чувају базе података.
Backup података са сервера врши се месечно и годишње.
Backup података са радних станица врши се периодично у зависности од количине и важности
података на радној станици или по захтеву корисника.
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.
Градска управа чува информације у складу са прописима о канцеларијском пословању.
Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС" бр.
80/92), Упутством о канлеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник
РС" бр. 10/93) и Уредбом о електронском канцеларијском пословању ("Службени гласник РС"
бр. 40/10).
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ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
У раду или у вези са радом Скупштине града Лозница, градоначелника, Градског већа и
Градске управе настају различите врсте и велики број: нормативних аката, одлука, решења,
правилника, стратегија, закључака, записника, финансијских планова, сагласности, потврда,
понуда, уговора, нацрта свега наведеног итд.
У раду Одељења за општу управу настају решења, записници и уверења по различитим
захтевима из области рада одељења.
Одељење за финансије и друштвене делатности доносе решења по захтевима странке, као и
велики број записника, упутстава, одлука, спискова, евиденција, извештаја, као и уговора
разних врста из области културе, спорта, социјалне и здравствене заштите.
Одељење локалне пореске администрације води евиденције о стању пореских обавеза, стања
и задужења пореских обвезника, те у вези са тим поседује и евиденције пореских пријава,
доноси решења о пореским обавезама и уверења о подацима из пореског књиговодства.
Одељење за привреду доноси решења, води евиденцију, спискове, сачињава извештаје,
припрема уговоре.
У раду Одељења за планирање и изградњу настају информације о локацији и локацијске
дозволе, грађевинске дозволе, решења о образовању комисије за технички пријем и решења
о употребној дозволи, грађевинске дозволе, уверења и дозволе чија је основа у Закону о
општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС”
30/2010), као и плански документи – план генералне регулације, план детаљне регулације и
урбанистички пројекти. Одељење за инспекцијске послове доноси решења, захтеве за
покретање прекршајног поступка, обавештења, записнике, извештаје, службене белешке,
уговоре.
Комунална полиција сачињава службене белешке, записнике, инструкције, захтеве за
покретање прекршајног поступка.
Град издаје „Службени лист Града Лозница”, у којем се објављују поједина општа и
појединачна акта, које доносе органи Града. „Службени листови града Лознице” као и одлуке
које је Скупштина града донела 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. и 2017.
године налазе се и на интернет страници града (Градска власт → Документи → Одлуке).
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ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА
ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

КОЈИМА

Градска управа Лозница поседује велики број информација у вези:
 нормативних аката,
 одлука,
 решења,
 правилника,
 стратегија,
 закључака,
 записника,
 финансијских планова,
 сагласности,
 потврда,
 склопљених уговора,
 понуда итд.
Све информације у раду или у вези са радом Скупштине града Лозница, градоначелника,
Градског већа и Градске управе доступне су тражиоцу информације у складу са одредбама
Закона о слободном приступу информација од јавног зачаја (''Службени гласник РС'' бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), осим када су се по Закону стекли услови за искључење
или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног заначаја.
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ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) свако има право да му буде
саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да
ли му је она иначе доступна.
Лице овлашћено за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од
јавног значаја је: Милојка Смиљанић, дипл. правник, тел: 015/879-200, централа.
Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које
олакшавају проналажење тражене информације.
ТРАЖИЛАЦ НЕ МОРА НАВЕСТИ РАЗЛОГЕ ЗА ЗАХТЕВ.
Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено
лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке
отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а
недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о
одбацивању захтева као неуредног.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој форми (на
адресу Градска управа Лозница, Карађорђева 2, 15300 Лозница путем факса 015/882-921,
879-206) или у електронској форми (на е-маил msmiljanic@loznica.rs)
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију
и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Усмено на записник захтев се може
поднети у периоду од 0700 до 1500 часова, на другом спрату, у канцеларији бр. 9. на горе
поменутој адреси.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати
накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкова упућивања.
Трошкови копирања и достављања документа се обрачунавају у складу са Уредбом о висини
накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације
од јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 8/2006), чији је саставни део
Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова за издавање копије докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја, и то на следећи начин:
1. Копија докумената по страни:
 на формату А3 - 6 динара
 на формату А4 - 3 динара
2. Копија докумената у електронском запису:
 дискета - 20 динара
 ЦД 35 динара
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 ДВД
40 динара
3. Копија документа на аудио касети - 150 динара
4. Копија документа на аудио-видео касети - 300 динара
5. Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик - 30 динара
6. Упућивање копије документа – трошкови се обрачунавају према редовним износима у
ЈП ППТ Србије.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе
информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је
дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних
трошкова према овом трошковнику.
Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова,
ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају
достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.
Од обавеза плаћања наведене накнаде ослобођена су лица из члана 17. став 3. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће
захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом
знању, документ налази.
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против
решења државног органа, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и
36/2010)
У Информатору о раду, у овој тачки, су приложени обрасци за подношење захтева и
жалби, али је државни орган дужан да размотри захтев иако није сачињен на доле наведеним
обрасцима.
Напомена:
Сви доле приказани захтеви могу се наћи и на интернет презентацији Града Лозница
(Градска власт → Документи → Обрасци)
Линк: Обрасци
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