На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12), члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 16. децембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница за 2014. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Водовод и
канализација“ Лозница за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа „Водовод и канализација“ Лозница на седници од 05.12.2013.
године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-52/13-13-2
Датум: 16. децембар 2013. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12), члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 16. децембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање
грађевинским земљиштем „Град“ Лозница за 2014. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за управљање
грађевинским земљиштем „Град“ Лозница за 2014. годину, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем
„Град“ Лозница на седници од 04.12.2013. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-52/13-13-3
Датум: 16. децембар 2013. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12), члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 17. децембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и
пословног простора ''Лозница'' Лозница за 2014. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу и
одржавање стамбеног и пословног простора ''Лозница'' Лозница за 2014. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу и одржавање
стамбеног и пословног простора ''Лозница'' Лозница на седници од 04.12.2013.
године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-52/13-13-4
Датум: 17. децембар 2013. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12), члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 17. децембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“
Бања Ковиљача за 2014. годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Дирекција за управљање и
развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача за 2014. годину, који је донео
Надзорни одбор ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања
Ковиљача на седници од 29.11.2013. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-52/13-13-5
Датум: 17. децембар 2013. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12), члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 17. децембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа
Дирекција за развој и урбанистичко планирање ''Урбоплан'' Лозница
за 2014. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција за развој
и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница за 2014. годину, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко
планирање „Урбоплан“ Лозница на седници од 04.12.2013. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-52/13-13-6
Датум: 17. децембар 2013. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12), члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 17. децембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Лозница за 2014. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Лозница за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Лозница за 2014. годину на
седници од 04.12.2013. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-52/13-13-7
Датум: 17. децембар 2013. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12), члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 17. децембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница
за 2014. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница
2014. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница
2014. годину на седници од 04.12.2013. године.

за
за
за
за

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-52/13-13-8
Датум: 17. децембар 2013. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12), члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 17. децембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа ''Наш
дом'' Лозница за 2014. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања Комуналног јавног предузећа ''Наш
дом'' Лозница за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор Комуналног јавног
предузећа ''Наш дом'' Лозница за 2014. годину на седници од 04.12.2013.
године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-52/13-13-9
Датум: 17. децембар 2013. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

