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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007), члана 40, и 84. Статута града Лознице, (''Службени лист града Лознице''', број
19/2008) а у складу са Стратегијом развоја пољопривреде (''Службени гласник РС'', број 55 и
71/2005) и Законом о пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник РС'', број 41/2009),
на предлог градоначелника, Скупштина града на седници одржаној дана 28. априла 2011.
године, донела је

Овим Програмом за ревитализацију села на територији града Лознице утврђују се:
циљеви политике развоја села кроз две кључнеобласти:

У изради програма полази се од анализе постојећег стања и усклађености са већ
усвојеним документима: Стратегијом економског развоја и Акционим планом за локални
економски развој.

У анализи постојећег стања као средство коришћена је анкета пољопривредних

газдинстава и извештај о раду комисије за израду базе података евиденцију пољопривредних

домаћинстава на територији града Лознице.Овај програм је у складу са Стратегијом развоја
пољопривреде Републике Србије и Законом о пољопривреди и руралном развоју Републике
Србије.

Програм предлаже Градоначелник са

У програму за ревитализацију села а почевши од основног циља, дефинисане су кључне
области,области имере са конкретнимциљевима .

Пољопривреда је поред индустрије и туризма трећи носећи стуб локалног економског
развоја градаЛознице . Развојним активностима на реализацији циљева у ове три области биће
испуњен главни стратешки циљ града да Лозница буде један од најзначајнијих центара развоја
Републике Србије и повољна дестинација за живот и рад са могућношћу да својим грађанима
обезбеди сигурну будућност.

Град Лозница заузима површину од 612 км од које 59%, односно 370 км чине
пољопривредне површине .

По последњем попису становништва само 10% становништва чини становништво које
се бави пољопривредом, чему је значајно допринела и ситуација у држави током деведесетих
година. Због велике концентрације становништва у граду и приградским насељима тежиште
улагања у претходним годинама представљало је улагање у инфраструктурно уређење града и
стварање услова за долазак инвестиција које ће отворити нова радна места и на тај начин
смањити проблем незапослености на територији града Лознице. У наредном периоду овим
програмом значајне активности града Лознице биће усмерене на ревитализацију руралног
подручју града.

На основу података из Управе за трезор о пререгистрацији из 2010. године на
територији града је тренутно присутно 5555 регистрованих пољопривредних газдинстава, од
којих је 3085 активних ,а 2470 пасивних.

58

ПРОГРАМ
ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Увод

Кључна област развоја пољопривредне производње за унапређење
конкурентностипољопривредног газдинства;

Кључнаобластруралногразвоја;

општим циљем ревитализације и очувања
села, спречавањамиграцијеиподизањаквалитетаживотанаселу.

Анализапостој ћег стања
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Поподацимаиз 2009.године само188 пољопривредних газдинстава обрађује површину
већу од 10 ха, која се сматра минималном количином земљишта за бављење економски
исплативом пољопривредним производњом. С обзиром да одређене области пољопривредне
производње могу бити профитабилне и на мањим поседима као што је производња поврћа у
стакленицима и пластеницима површину за бављењеекономски исплативом пољопривредном
производњомима још значајан број домаћинстава.

Главне карактеристика пољопривредне производње не само на територији града
Лознице него у читавој Србији су:

Слабо познавањенових тенденција у пољопривредној производњи;

Велики утрошак радаи средстава по јединициповршине скупа производња;

Непостојањепроизводње за познатог купца;

Варирањецена пољопривредних производа;

Непостојање стандардизације производње;

Слабо удруживањепољопривредника;

Уситњеност поседа;

Мала укљученост пољопривредних стручњака у развојне и саветодавне
активности за унапређењепољопривредне производњеидр.

Програмом за ревитализацију села дефинисане су мере којима се стварају услови за
развој пољопривреде и коришћење многобројних ресурса које нам ова област пружа.На
територији градаЛознице од 54месне заједнице, 51 је сеоска где су и даљеприсутне миграције
ка граду и иностранству.

У складу са Стратегијом развоја пољопривреде Републике Србије овим програмом се
захтева један организован и модеран приступ развоју пољопривреде где власник имања себе
треба да сматра предузетником који производи робу која му доноси профит на тржишту.
Потребно је организовати производњу по најлогичнијем закону, закону понуде и тражње и
производити оно што може да се прода или прерадом добије значајно већу цену.Циљеви
Стратегије развоја пољопривреде Републике Србије који подразумевају изградњу одрживог и
ефикасног пољопривредног сектора, обезбеђење квалитетне и безбедне хране
потрошачима,очување животне средине,осигуравање одрживог развоја села и припрема
пољопривредне производње за интеграције у ЕУ су и циљевиПрограма за ревитализацију села
града Лознице.Овим програмом су предвиђене мере за унапређење пољопривредне
производње и унапређења конкурентости пољопривредних газдинстава али мере које
доприносе руралномразвоју.

Донатори који се тренутно налазе у Србији агробизнис и рурални развој сматрају једним
одвеликих ресурсаСрбије и у наредномпериоду ће усмераватидонације на ову област.

Пољопривредно земљиште и здраво окружење је велики ресурс и потребно га је
искористити као потенцијал за квалитетнијиживот грађанаЛознице.

За израду једног квалитетног програма веома је значајно дефинисати кључне области,
области, циљеве, и мере. Такође је значајно дефинисати носиоце мера , период реализације и
наравно буџет као један од најзначајнијих елемената без чега читав програм није могуће
реализовати.

Средствима буџета града распоређена за функцију пољопривреда у оквиру којих су и
средства за реализацију годишњег програма из Фонда за развој пољопривреде града
Лознице, као и средства распоређена замесну самоуправу;

За реализацију активности предвиђених програмом користиће се и део средстава
распоређен и другим функцијама , а посебно намењених за реализацију програма јавних
предузећа и установа који се реализују на руралномподручју;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

–

Кључнеобласти

Средства зареализацију програма заразвој пољопривредесуодређена :
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Постојемогућности за реализацију пројеката преко донаторских идругихфондова;

Извори финансирања из буџета Републике Србије а преко програма надлежних
Министарстава;

Значајно је дефинисати политику локалне самоуправе у процесу креирања износа
средстава у годишњимбуџетима града за рурални развој као ињихову расподелу на различите
пројекте, програмеиактивности.

Овимпрограмом средства се усмеравају ка онимдомаћинствима која могу да допринесу
развоју пољопривреде и која су на тржишту могу постати конкурентна са својим производима.
Једна од мера јесу и средства Фонда за развој пољопривреде града Лознице која ће бити
пласирана путем дугорочних зајмова регистрованим пољопривредним газдинствима на основу
веома јасних критеријума. Такође и средства опредељена кроз финансијске и операционе
планове јавних предузећа и установа биће уложена у рурални развој на основу дефинисаних
приоритета.

Програм за ревитализацију села а на основу свега наведеног чинедве кључнеобласти:

за чију реализацију финансијску
конструкцију чине средства из Фонда за развој пољопривреде града Лознице,Министарства
пољопривреде кроз уредбамадефинисане програмеидр.

У области пољопривредне производње на територији града Лознице присутне су
следеће гране:

сточарство,

ратарство и повртарство,

воћарство и виноградарство ,

технологије за прераду биљнихиживотињских производа ,

За развој и унапређење наведених области пољопривредне производње значајна је
правилна заштита биља и прехрамбених производа као и институционални оквир за
спровођењеразвојних активности у области пољопривредне производње.

На територији града Лознице , доминантна је ратарска производња са површином под
житима од 17.160 ха, крминим биљем на П 6940 ха, индустријским биљем 1120х док је под
поврћем2840 ха.Ратарска производња је директно повезана са сточарскомпроизводњому којој
по подацима из 2010.године има укупно 277.700грла од чега говеда 10.500,свиња
36.000,оваца 16.200 иживине 215.000.Тенденција унапређења сточарске производњеодноси
се на увећање броја грла говеда , свиња и оваца и живине али и на унапређење расног састава
и квалитета меса и млечних производа. Површине под ратарским културама морају значајно
применити све мере за повећање обима производње , односно приноса кроз примену
савремених агротехничкихмера,наводњавањеи контролисану заштиту биља.

Воћарска производња се по регистрованим површинама у 2010. години одвијала на
површини од 2380 ха а од воћарских култура најзаступљеније су шљива ,јабука, крушка,
малина и купина. Заступљене су и друге воћарске културе али на веома малим површинама
као што су трешња, вишња, јагода и винова лоза.У наредном периоду треба тежити повећању
површина под воћем али и интензивирању постојеће воћарске производње уз примену
савремених агротехничкихмераи контролисане употребе пестицида..

Да би се наведене привредне гране развијале неопходно је радити на давању подршке
за унапређење и развој прерађивачких капацитета .Такође је неопходно обезбедити
институционални оквир за подршку развојним активностима пољопривреде на територији
града а кроз израду стратешких докумената и формирање савремене службе за развој
пољопривредеируралниразвој.

1.Кључна област развоја пољопривредне производње за унапређење
конкурентности пољопривредних домаћинстава
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Кључну област развоја пољопривреде чине следеће подобласти за унапређење
конкурентностипољопривредногдомаћинства:

ОбластА Сточарство;
Општициљ:Унапређењесточарскепроизводње .

Циљ Квалитетнароба заоткупупрерађивачкој индустријииувећањесточногфонда;
МЕРЕ:

Циљ2.Стварањетржишта заодгајивачеса територије града;
МЕРЕ:

Циљ3.Унапређењесточарскепроизводње ;
МЕРЕ :

ОбластБРатарствоиповртарство;
Општициљ:Унапређењератарскеиповртарскепроизводње

Тренутно број грла -2010.година: Прерађивачки капацитети:
Укупно:277.700 МлекараЛозница;
Говеда10.500 Мање сеоскемлекаре;
Свиње 36.000 Имлек,Шабачкамлекара - изван територије града;
Овце 16.200 Кланицеимесаре на територији града;
Живина 215.000

Све активности треба да буду усмерене на унапређењу сточарске производње у односу
на тренутно стање, а које ће допринети увећању сточног фонда, квалитетнијем расном саставу
и стварању тржишта за пласирање сточарских производа као и развоју прерађивачких
капацитета.

У остварењу овог општег циља разрађени су појединачни циљеви са дефинисаним
мерама чијом се реализацијомониостварују.

Мере за унапређењерасног састава стоке.

Мере за унапређењестручног знањауобласти сточарске производње.

Мере за стварањеудружењаиобразовањепољопривредних произвођача.

Мере за унапређење гајењарибе.

Мере за унапређењепчеларства и производњамеда.

Изложбе у сточарству.

Мере за стварањеудружењаиобразовањепољопривредних произвођача.

Мере за унапређењепрерађивачких капацитета.

Мере за подстицај отварањуприватних откупних станица.

Мере за унапређењемеханизације.

Мере за унапређењеуслова узгоја стоке и стандардизацију сточарске производње.

ТренутнеП- 2010: Прерађивачки капацитети:

Жита 17.160 ха Пекаре
Инд.Биље1120ха Производњесточне хране
Крмнобиље6940ха Хладњача- поврће
Поврће-2840 ха 0.Институт „ЈосифПанчић“-лековито биље

Све активности треба да буду усмерене на унапређењу ратарске и повртарске
производње у односу на тренутно стање . Ове активности ће допринети увећању обима
производњеи приноса по јединици површине као и стварању тржишта за пласирањератарских
и повртарских производа као и развоју прерађивачких капацитета.Овом подоблашћу
обухваћено је и лековито биље, гљивеишумски плодови.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.
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У остварењу овог општег циља разрађени су појединачни циљеви са дефинисаним
мерамачијом се реализацијомониостварују.

Мере за унапређење гајења поврћа у стакленицима и пластеницима али и на
отворенимповршинама.

Мере за унапређење гајењаиндустријског биља.

Мере за увећањеобимаиприноса у ратарској производњистрнихжита и крмног биља.

Мере за стручно усавршавањепољопривредних произвођача

Мере за подстицај удруживањупољопривредних произвођача.

Мере за гајење,скупљањеипрерадулековитог биља,гљива ишумских плодова.

Мере за унапређењепрерађивачких капацитета .

Мере за подстицајформирањуприватних откупних станица.

Мере за подстицај закупу тезги и простора на кванаташкој пијаци .

Мере за обнову и унапређење механизације.

Мере за наводњавање.

ТренутнеП-2010..-2380ха : Прерађивачки капацитети:
Шљива1650 ха Хладњача
Јабука 80 ха
Крушка 50ха
Трешња ха
Вишња35 ха
Бресква 15ха
Кајсија 10 ха
Малина350 ха
Купина150ха
Јагода 10 ха

Све активности треба да буду усмерене на унапређењу воћарске и виноградарске
производње у односу на тренутно стање а које ће допринети увећању обима производње и
приноса по јединици површине као стварању тржишта за пласирање воћарских и
виноградарских производа као и развоју прерађивачких капацитета.

У остварењу овог општег циља разрађени су појединачни циљеви са дефинисаним
мерамачијом се реализацијомониостварују.

Мере за заснивање нових засада по стандардимаВладеРС унапређење воћарске и
виноградарске производњенапостојећимповршинама.

Циљ Унапређње приноса и обима производње као и површина у ратарској и
повртарској производњи.
МЕРЕ:

Ц љ 2.Стварање тржишта за пласман ратарских и повртарских пољопривредних
производа.

Циљ 3. Унапређењепроизводње.

ОБЛАСТЦВоћарствоивиноградарство ;
ОПШТИЦИЉ:Унапређењевоћарскеивиноградарскепроизводње.

ЦИЉ1.Увећањеприноса , обимаиповршинаподвоћемивиновомлозом.
МЕРЕ:

1.

МЕРЕ:

МЕРЕ:

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

30

1.1.

и
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1.2.

1.3.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

1.1.

1.2.

2.1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4 .

1.5.

1.6.

Мере за унапређењестручног знањау воћарско виноградарској производњи.

Мере заформирањеудружења грађана, кооператива , задруга.

Мере за набавкумеханизације и опреме за наводњавање

Мере за унапређењепрерађивачких капацитета.

Мере за подстицајформирањуприватних откупних станица

Мере подстицаја за закуп тезги на пијаци и кванташкој пијаци.

Заштита биља и прехрамбених производа је област која је веома битна за правилан
узгој али и пласман пољопривредних производа прерађивачкој индустрији и на тржишту свежих
пољопривредних производа. Неправилна употреба пестицида онемогућава пласман
пољопривредних производа у прераду и на значајна тржишта тако да је неопходно дефинисати
програме за унапређење знања пољопривредних произвођача у овој области као и контролу
произведених производа.У овој области мере морају имати основу у Законима о безбедности
хране иЗакону о здрављубиља.

Стручно саветовање пољопривредних произвођача и организовање стручних
предавањана тему заштите биљаипрехрамбених производа.

Израда програма заштите различитих биљака ињихово пласирањеу сеоскеМЗ.

Испитивање квалитета намирницана пијацама.

ИзрадаСтратегије руралног развоја .

Пројекат „ Квиз знања“.

Издавањемесечног билтена са календаромпољопривредних радова.

Отварањеодељењасредњепољопривреднешколе.

Организовани састанци и скупови за повезивање произвођача и прерађивача.
Организовање мини-сајмова у области пољопривреде са територије града Лознице у циљу
повезивања а у корист руралног развоја и развоја пољопривреде.

Промоција свих мера за развој пољопривреде, руралног туризма и др. које доносе
Министарства уВладиРС.

ЦИЉ2.Унапређењепроизводње
МЕРЕ:

ЦИЉ3.Стварањетржишта запласманвоћаи грожђа
МЕРЕ:

ОБЛАСТДЗаштитабиљаипрехрамбенихпроизвода;
ОПШТИЦИЉ:БЕЗБЕДНОСТХРАНЕ

Циљ 1:Унапређење знања о безбедности производње хране и критеријум о МДК за
пласирањепроизводаупрераду.
МЕРЕ:

ЦИЉ2.Безбедност хране:
МЕРЕ:

Циљ Израда стратешких докумената и друге активности градске управе на развоју
пољопривредеируралномразвоју .
МЕРЕ:

ОБЛАСТЕ :МЕРЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХАКТИВНОСТИНАРАЗВОЈУПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИЦИЉ:Организованидефинисанприступразвоју пољопривреде

1.
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1.7.

1.8.

2.1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Координација и повезивање са Заводом за пољопривреду „ Лозница“, задругама ,
РПКВаљевоидругиминституцијама које су значајне за развој села.

Брендирањепроизвода.

Оснивање савременог агробизнис центра за развој пољопривреде и рурални
развој.

Рурални развој је веома широк појам и обухвата велики број активности које доприносе
развоју сеоских подручја, спречавању миграција и унапређењу квалитета живота. То
подразумева развој инфраструктуре која приближава село граду а односи се на квалитетну
путну мрежу, електромрежу, водоводну мрежу и управљања комуналним отпадом али и
стварање квалитетних услова за образовање, здравствену заштиту и организовање
друштвенихдогађаја значајних за останакмладих на селу.

Веома је битно дефинисати улогу ЈЛС у реализацији пројеката који су у надлежности
републичких институција каошто је то случај са уређењеми заштитом од експлоатације корита
река Дрине, Јадра, Корените и Цернице. Тренутна ситуација није повољна за обрадива
земљишта јер су изложена честом плављењу али и одношењу значајних површина.
Иницијатива за реализацију пројеката може бити покренута од локалне самоуправе али
финансијска средства, пројекте и реализацију морају обезбедити републичке институције:
Министарство пољопривреде, водопривредеишумарства као и ЈП“Србија воде“РС .

На сеоском подручју града Лознице постоје значајни услови за бављење сеоским
туризмом и део активности које се односе на развој туризма на сеоском подручју је надлежност
ТОГЛ.Део средстава за унапређење ове делатности домаћинства могу остварити преко
Министарства пољопривреде , водопривреде и шумарства али и преко секретаријата за
туризамуМЕРР.

Заштита животне средине је један од главних предуслова за безбедну пољопривредну
производњу али и организовано бављење сеоским туризмом. Значајан сегмент у заштити
животне средине поред управљања комуналним отпадом и решавањем проблема дивљих
депонија представљаи сузбијањеопасне коровске биљкеАмброзије.

Остваривањедефинисаних циљевамогуће је реализацијомдефинисаних мера .

Мере реконструкције локалних путева на сеоскомподручју.

Меререконструкције електромрежена сеоскомподручју.

Меререшавањепроблемаводоснабдевањана сеоскомподручју.

Мере за уређење корита река Дрина ,Јадар , Коренита и Церница на сеоском
подручју града.

Мере за санацију штета од клизишта , града, поплава и других елементарних
непогода.

Циљ2.Подизањекапацитета уГрадској управи.
МЕРЕ:

КЉУЧНАОБЛАСТ-Руралниразвој
Општи циљ: Стварање задовољавајућих услова за живот на селу изградњом
инфраструктуреиунапређењемквалитетаживота.

ОБЛАСТА :ИЗГРАДЊАИНФРАСТРУКТУРЕ
Циљ 1.Изграђена и реконструисана инфраструктура на територији сеоских месних
заједница.
МЕРЕ:
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ОБЛАСТБ :ЗАШТИТАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

.Здрава животна средина и створени услови безбедну пољопривредну
производњуалииразвој сеоског туризма.
МЕРЕ:

ОБЛАСТ Ц :ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА
Циљ3 . Квалитетандруштвениживотнасеоскомподручју.
МЕРЕ:

ОБЛАСТД:ЗДРАВСТВОИСОЦИЈАЛНАЗАШТИТА
Циљ4.Задовољавајуће услуге у здравству и створени квалитетни услови за спровођење
кућненегеибригеостарачкимдомаћинствима.
МЕРЕ:

ОБЛАСТЕ:ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРАиСПОРТ

МЕРЕ:

НОСИОЦИАКТИВНОСТИ:

Циљ 2

ЦИЉ5.Квалитетниусловизаобразовањеикултурно забавнеактивностидеце.

2.1.

2.2

2.3.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мере за управљање комуналним отпадом, сузбијање Амброзије и заштиту животне
срединена сеоскомподручју .

Мере за спровођење годишњих програма уређења И заштите пољопривредног
земљиштана територији градаЛознице.

МереТОГЛ за развој сеоског туризма.

Меререконструкције сеоских домова културе.

Мере организовања квалитетних друштвених догађаја- књижевних вечери,
концерата, изложбиидр.

.

Мере за унапређењарадаамбуланти на сеоскомподручју .

Мере за реализацију пројекта кућне неге и ангажовање геронтодомаћица.

Мере за унапређење услова за одвијање наставе за децу предшколског и школског
узраста- реконструкција школа и стварање услова за бављење спортом и спровођење наставе
физичког васпитања.

Пројекат набавке „ Библиобуса” покретне библиотеке за доступност књиге сеоском

становништву.

Мере задотације културно уметничкимдруштвима са сеоског подручја.

5.4.Мере за изградњу спортских имини терена.

Буџет програма за рурални развој зависи одфинансијског и оперативног плана којим су
опредељена средства за развој инфарструктуре у месним заједницама, затим кроз
финансијске и оперативне планове и програме јавних предузећа и установа за активности на
сеоском подручју, дотација удружењима грађана у области пољопривреде као и могућности за
реализацију пројеката преко донаторских идругихфондова.

Носиоциактивности за кључне области и подобласти из овог програма су:
Фонд за развој пољопривреде градаЛознице,
Градска управа (Одељење за привреду иОдељење залокално економски развој),
Мрежа за руралниразвој,
Надлежнаминистарства,
Завод за пољопривреду ''Лозница'' АДЛозница,
Месне заједнице,

а у складу са роковимаициљевима утврђенимовимпрограмом.

–
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ОБЛАСТ /
МЕРЕ

Рок Циљ

Кључна област: Разавој
пољопривредне производње

Област А :Сточарство Тренутно број грла:
Укупно:277.700
Говеда 12.500
Свиње 56.000
Овце 18.500
Зивина 240.000

2011.
-
2013.

Унапређење сточарске
производње на територији
града Лознице

Мере за унапређење расног
састава у сточарству;

Носилац активности:Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ: Квалитетна роба за откуп
у прерађивацкој индустрији.
Како:Програм yа унапредејнеј

расног састава, предност имају
велики одгајивачи који могу да
склопе уговор са кланицама.

Мере за унапређење
механизације у сточарској
производњи.
Машине и апарати за сточарску
производњу:лактофризи,музилиц
е,хранил-ице,појилице,мешаоне
сточне хране и др.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:-Увећање сточног фонда и
квалитетне робе за
прерађивачку индустрију.
Како: Програм за газдинства
која су увећала број грла стоке .

Мере за унапређење
прерађивачких
капацитета:опрема за прераду
млека , меса, меда и др.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ: Стварање тржишта за
пољопривредне произвођаче са
територије града.
Како:Основни критеријум за

програме проширења и
отварања прерађивачких
капацитета су предуговори са
пољ.произвођачима са
територије града о испоруци
стоке, млека И сл.

Изложбе у сточарству- наступ на
сајму пољопривреде у Новом
Саду ;

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице

2011.
-
2013.

Циљ:Представљање великих
домаћинстава, размена
искустава, унапређење знања.
Како:Идентификација неколико

значајних домаћинстава и
финансирање закупа простора
за наступ на сајму од старне
градске управе.

Мере за унапређење стручног
знања у сточарској производњи;

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:-Унапређење
пољопривредне производње ;
Како: -Органиозовањем

едукације и студијских
путовања;

Мере за подстицај удруживања у
сточарској производњи;

Носилац активности: Градска

управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Обезбеђење тржишта,

мањи трошкови производње,
стварање потенцијала за
уговоре са прерађивачима.
Како:Идентификацијом

неколико заинтересованих
домаћинстава, пружањем
стручне помоћи оснивању и
скалпању уговора са
прерађивачима.

Мере за унапређење пчеларства
и производње меда;

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Завод за пољопривреду Лозница

2011.
-

2013.

Циљ:Производња меда значај –
увећање производње меда.
Како: Програм за развој

пчеларства
Постоји удружење које је
активно И чији заједнички

пројекат треба подржати. Пошто
постоји удружење програм је
намењен удружењу а не
поједицима јер у овој грани

сточарства се без удруживања
не постижу резултати.
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Мере за подстицај гајења рибе; Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Завод за пољопривреду Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Повећање производње,
повећање површина постојећих
и оснивање нових рибњака.
Како: Програм за проширење и

оснивање нових рибњака.

Мере подстицаја за отварање
приватних откупних станица ;

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју

2011.
-
2013.

Циљ:-Стварање тржишта
Како:Уступањем земљишта или

објеката у власништву града
или МЗ које ће се користити
искљуциво у сврху формирања
откупне станице.
-Расписивање јавног позива на
основу дефинисаних
критеријума ;
-Услов- потврда о регистрацији
ове делатности.

Мере за унапређење услова
одгајања стоке и стандардизација
производње.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Унапређење сточарске
производње
Како:-Унапређење услова одгоја
стоке адаптацијом фарми по
усвојеним стандардима Владе
РС и изградањом нових фарми.

ОБЛАСТ РАТАРСТВО И
ПОВРТАРСТВО

Тренутне П- 2010:
Жита 17.160 ха
Инд.Биље 1120ха
Крмно биље 6940ха
Поврце-2840 ха

Циљ: Унапређење ратарске и
повртарске производње на
таериторији града Лознице.

Мере за унапређење
производње у стакленицима и
пластеницима као и узгоја
поврћа на отворним површинама.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Увећање површине под
поврћем. Увећање приноса и
обима производње.
Како:-Сављањем малих поседа
у функцију значајних
производних капацитета и
подизањем пластеника и
стакленика као И унапређење
постојећих системима за
наводњавање и другом
опремом.

Мере за наводњавање Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ: Побољшање приноса;
Како: Наводњавањем;

Мере за увећање обима и
приноса у ратарсткој производњи
стрних жита и крмног биља.

Носилац активности: Градска

управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011-
2013.

Циљ:Увећан принос по

јединици површине обрадивог
земљишта. Увећан обим
производње.
Како: Интетнзивирањем

производње и применом
савремених агротехничких мера
.

Мере за унапређење стручног
знања у повртарској и ратарској
производњи;

Носилац активности: Градска

управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:-Унапређење
пољопривредне производње ;
Како: -Органиозовањем
едукације и студијских
путовања;

Мере за подтсицај гајењу,
скупљању и преради лековитог
биља,гљива и шумских плодова;

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Мобилисање значајног
броја људи за прикуплајње и
прераду лековитог биља и
шумских плодова. Посао који
обезбеђује средства за
живот.искоришћење великог
потенцијала у природним
ресурсима нашег краја. Могућа
нова радна места.
Како:Идентификација површина

под лековитм биљем, сарадња
са УГ” Флора” и УГ Гљивара ,
мобилисање нових цланова ,
сарадња са Институтом”Јосиф
Панчић”.
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Мере за унапређење
прерађивачких капацитета: мини
сушаре, хладњаче и др.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ: Сигуран пласман
производа.
Како:Значајан проценат
средстава из Фонда намењен
изградњи прерађивачких
капацитета.

Мере за унапређење стања
механизације.

Носилац активности: Градска

управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ: Унапређење производње

.
Како:Треба издвојити нека
средства али значајно мања од
средстава које це бити
опредељена за прераду.

Мере за подстицај удруживања у
повртарској производњи

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:-Обезбеђење тржишта,
мањи трошкови производње,
стварање потенцијала за
уговоре са прерађивачима.
Како:Идентификацијом
неколико заинтересованих
домаћинстава, пружањем
стручне помоћи оснивању И
скалпању уговора са
прерађивачима.

Мере за подстицај закупу тезги на
пијаци и простора на кванташкој
пијаци.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,

2011-
2013.

Циљ: Стварање повољних
услова за пласман
пољопривредних производа од
стране произвођача а не
препродаваца.
Како: Повољни услови или
симболичан закуп простора на
кванташкој пијаци за велике
произвођаче пољопривредних
производа:
Како:Расписиванејм конкурса
са тачно дефинисаним
критеријумима:
-Величина газдинства, број
чланова пољопривредног
газдинства, површине под
биљном културом која се
пласира из регистрационг листа
. На овакав начин се спречава
да највећу корист имају
препродавци.

Мере за подстицај отварању
приватних откупних станица .

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,

2011.
-
2013.

Циљ:-Стварање тржишта .
Како:Уступањем земљишта или
објеката у власништву гарад
или МЗ које ће се користити
исјкљуциво у сврху
формуирања откупне станице.
-Расписивање јавног позива на
основу дефинисаних
критеријума ;
-услов- потврда о регистарцији
ове делатности.

Мере за увећање обима и
приноса ратарске проиводње у
гајењу индустријског биља;

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ: Увећање површина под
индустријским биљем и
увећање приноса по јединици
обрадиве површине. Увећање
обима производње.
Како:-Склапањем уговора са
прерађивачима;
-Организовање кооператива-
(задруга, УГ);
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ОБЛАСТ ВОЋАРСТВО И
ВИНОГРАДАРСТВО

Тренутне П-2010.
-2380ха
-841.720 стабала
_________________
Шљива 1650 ха
Јабука 80 ха
Крушка 50ха
Трешња30ха
Вишња 35 ха
Бресква 15ха
Кајсија 10 ха
Малина 350 ха
Купина 150ха
јагода 10 ха

2011.
-
2013.

Циљ : Унапређење воћарске и
виноградарске производње
на територији града Лознице.

Мере за подстицај заснивања
нових засада по стандардима
Владе РС унапређење воћарске и
виноградарске производње на
постојећим површинама.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:
-Повећање производње
-Средњерочно планирање и
потенцијал за прерађивачку
индустрију и формирање
откупних станица
Како:Подстицај газдинствима
која имају потенцијал, искуство
и знање за даље проширење и
стварање јаких произвођача
воћа. Нема давања заснивању
засада на малим и безначајним
поврсинама.

Мере за унапређење
мехензације у воћарско-
виноградарској
производњи:орошивачи,
прскалице, опреме за
наводњавање и друге
механизације.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Унапређење
пољопривредне проиводње,
увећање приноса.
Како: Програм за значајна
домаћинства .

Мере за унапређење
прерађивачких капацитета: мини
сушаре, хладњаче и др.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ: Сигурна пласман
производа
Како:Значајан проценат
средстава из Фонда намењен
изградњи прерађивачких
капацитета, значајно већи него
за механизацију у воћарској
производњи.

Мере за подстицај отварању
приватних откупних станица .

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,

2011.
-
2013.

Циљ:-Стварање тржишта .
Како:Уступањем земљишта или
објеката у власништву граад
или МЗ које ће се користити
исјкљуциво у сврху формирања
откупне станице.
-Расписивање јавног позива на
основу дефинисаних
критеријума ;
-услов- потврда о регистарцији
ове делатности.
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Мере за подстицај закупу тезги на
пијаци и простора на кванташкој
пијаци

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,

2011-
2013.

Циљ: Стварање повољних
услова за пласман
пољопривредних производа од
старне произвођача а не
препродаваца.
Како: Повољни услови или
симболичан закуп простора на
кванташкој пијаци за велике
произвођаче пољопривредних
производа расписиванејм
конкурса са тачно дефинисаним
критеријумима:
-Величина газдинства, број
чланова пољопривредног
газдинства, површине под
биљном културом која се
пласира из регистрационг листа
. на овакав начин се спречава
да највећу корист имају
препродавци.

Мере за унапређење стручног
знања у воћарско- виноградарској
производњи.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:-Унапређење
пољопривредне производње ;
Како: Органиозовањем
едукације и студијских
путовања;

Мере за стварања задруга,
удружења и кооператива.

Носилац активности: Градска

управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Обезбеђење тржишта,

мањи трошкови производње,
стварање потенцијала за
уговоре са прерађивачима.
Како:Идентификацијом

неколико заинтересованих
домаћинстава, пружањем
стручне помоћи оснивању и
склапању уговора са
прерађивачима.

ОБЛАСТ Д ЗАШТИТА БИЉА И
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Рок Општи циљ: Безбедност
хране

Мере стручног саветовања
пољопривредних произвођача и
организовање стручних
предавања

Градска управа Лозница, Фонд за
развој пољопривреде града
Лознице, Мрежа за подршку
руралном развоју, Завод за
пољопривреду Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Унапређење знања о
безбедности производње хране
и критеријум о МДК за
пласирање производа у
прераду
Како: Ангажовањем стручњака
за рад на терену, реализација
пројеката у области едукације
на тему застите биља.

Мере испитивања квалитета
намирница на пијацама.

Градска управа и ЈКП“ Наш дом“. 2011.
-
2013.

Циљ: Безбедност хране.
Како: Ангажовање националних
лабараторија за тестирање
квалитета хране неколико пута
годишње а на основу предлога
пројекта стручне службе
градске управе и републичког
пољопривредног инспектора.

Израда програма заштите
различитих биљака и њихово
пласирање у сеоске МЗ

Градска управа Лозница, Завод за
пољопривреду Лозница и земљо.
Задруге

2011.
-
2013.

Циљ:Стручна помоћ у заштити
биља.
Како:Дефинисањем ове
активности као обавезне у раду
будућег агробизнис центра.
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Област Е;
Мере институционалних
активности

Носилац Рок Циљ: Организован и
дефинисан приступ развоју
пољопривреде.

Израда Стратегије руралног
развоја;

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Плански развој села
Како: Покретање процедзуре
израде документа , именовање
одговорног лица и давање рока.
Избор методологије и
укљуцивање струцних
консултаната у процес израде
документа.

Пројекат“Квиз знања“; Носилац активности: Градска
управа Лозница, Завод за
пољопривреду Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Подизање квалитета
друштвеног живота на селу.
Како:Организовањем квиза од
стране градске управе уз
координацију агробизнис центра
и дефинисањем буџета за ову
активност.

Подизање капацитета ЛСУ у
области пољопривреде;

Носилац активности:Градска
управа

2011.
-
2013.

Циљ:Значајно за рурални
развој због могућности за
реализацију пројеката преко
фондова ЕУ у будућем периоду.
Како:Организовањем стручне
службе или формирањем
агробизнис центра. Упућивањем
постојећих кадрова на
едукацију, набавака стручне
литературе , примање нових
кадрова на основу показаних
спосбности на
тестирању.Обезбеђење опреме
и возила за рад на терену јер је
то проблем који спрецава
обилазак сеоског подручја и
планирање активности на
терену.

Издавање месечног билтена са
календаром пољопривредних
радова;

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Завод за пољопривреду Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Значајно за образовање и
усавршавање пољопривредних
произвођача.
Како:Дефинисањем буџета за
ову активност , једна од
дефинисних и обавеyних
активности агробиyнис центра.

Отварање Одељења средње
пољопривредне школе при
средњој школи „Свети Сава“;

Носилац активности:Иницијатива
Градска управа; Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Министарство просвете , СШ“
Свети Сава“.

2011.
-
2013.

Циљ:Образовање младих који
желе да остану на селу и
организују пољопривредну
производњу на свом имању.
Останак младих на селу.
Како: заједничке активности
средње школе „ Свети Сава“ и
градскле управе ка
Министарству просвете.

Организовани састанци и скупови
за повезивање произвођача и
прерађивача. Организовање
мини-сајмова у области
пољопривреде са територије
града Лознице у циљу
повезивања а у корист руралног
развоја и развоја пољопривреде.

Носилац активности: Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница

2011.
-
2013.

Циљ:Повезивање понуде и
тражње ; стварање услова за
унапређење пољопривредне
производње и прерађивачке
делатности.
Како:дефинисана активност
агробизнис центра и планирана
буџетска средства за ову
активност.

Промоција свих мера за развој
пољопривреде, руралног туризма
и др. које доносе Министарства у
Влади РС.

Носилац активности:Градска
управа Лозница, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,
Мрежа за подршку руралном
развоју, Завод за пољопривреду
Лозница, ТОГЛ;

2011.
-
2013.

Циљ:Привлачење средстава са
Републичког нивоа за
унапређење пољопривреде.
Како:Обавезна активност свих
референата који се баве
пољопривредом у градској
управи и дефинисана активност
агробизнис центра у
будуцности.
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Координација и повезивање са
Заводом за пољопривреду „
Лозница“, задругама , РПК
Ваљево и другим институцијама
које су значајне за развој села .

Носилац активности:Градска
управа; Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,

2011.
-
2013.

Циљ: Рурални развој уз
координацију и рад свих
институција са локалног ,
регионалног и републицког
нивоа .
Како: Градска управа има улогу
координатора и организатора
округлих столова, дискусија и
заједничких активности.

Брендирање пољопривредних
производа.

Носилац активности:Градска
управа, ТОГЛ, Фонд за развој
пољопривреде града Лознице,.

2011.
-
2013.

Циљ: Стварање бренда града
Лознице.

КЉУЧНАОБЛАСТ -Руралниразвој
Општи циљ: Стварање задовољавајућих услова за живот на селу изградњом инфраструктуре и
унапређењем квалитетаживота.

ОБЛАСТ:Развој
инфраструктуре.

Временски
оквир

ЦИЉ:Изграђена и реконструисана
инфраструктура на територији сеоских месних
заједница.

1.Мере
реконструкције
локалних путева на
сеоском подручју.

Носилац
активности:ЈП”Град”,
Градска управа, Градско
веће и МЗ; Фонд за развој
пољопривреде града
Лознице,

2011.-2013. Циљ: Квалитетна мрежа локалних путева на
територији сеоских МЗ према тачно усвојеном
плану које предлаже ЈП” Град” са тачно
дефинисним буџетом , израђеном пројектном
документацијом И дефинисаном
реализацијом 2010.-2012.
Како: Кроз план И програм рада ЈП” Град” за
период 2010.-2012. а који се синхронизује са
годишњим плановима рада овог предузећа.

2.Мере
реконструкције
електромреже на
сеоском подручју.

Носилац
активности:Градска
управа, Градско веће, ЈП”
Град”, ЕПС и МЗ;

2011.-2013. Циљ:Квалитетна електромрежа у сеоском
подручју.
Како:Кроз дефинисан трогодишњи програм
стручне службе МЗ, годишње програме ЈП”
Град” И стварање партнерства са
електродистрибуцијом Подриње – Лозница.

3.Мере решавања
проблема
водоснабдевања на
сеоском подручју.

Носилац
активности:ЈП”Водовод и
канализација”, Градска
управа, Градско веће и
МЗ;

2011.-2013. Циљ:Квалитетан водоводни систем на
сеоском подручју града Лознице,.
Како:Кроз трогодишњи план ЈП”Водовод И
Канализација” а који се синхронизује са
годишњим плановима рада овог предузећа.

4.Мере уређења
корита река Дрина
,Јадар ,Коренита и
Церница на сеоском
подручју града;

Носилац
активности:Градска
управа, Министарство
пољопривреде, ЈП” Србија
воде”;

2011.-2013. Циљ: Заштита производних пољопривредних
површина од плављења и одношења плодног
тла.
Како: Кроз пројекте ЈП” Србија воде”.

5.Мере за санацију
штета од клизишта ,
града, поплава
идругих
елементарних
непогода.

Носилац
активности:Градска
управа,осигуравајућа
друштва, Мин.пољ. и др.

2011.-2013. Циљ: Осигурање пољопривредних штета и
стваранеј услова за надокнаду у случају
елементарних непогода.
Како: Заједничким активностима лсу,
Министарства и осигуравајућих друштава.

ОБЛАСТ Б
:ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Носилац
активности:Градска
управа, ЈКП” наш дом”, ЈП
” Град”;

2011.-2013. Циљ 2.Здрава животна средина и створени
услови безбедну пољопривредну производњу
али и развој сеоског туризма.

Мере за управљање
комуналним отпадом,
сузбијање Амброзије
и заштиту животне
средине на сеоском
подручју .

Носилац
активности:Градска
управа, Фонд за развој
пољопривреде града
Лознице, ЈКП” Наш дом”,
Завод за пољопривреду
Лозница, медицински
центар;

2011.-2013. Циљ: Проширење зоне изношења смећа на
све МЗ, организовано управљање
комуналним отпадом и уништавање
Амброзије.
Како:Унапређењем организације рада ЈКП”
Наш дом” и модернизацијом процеса
износшења смећа као и набавком опреме.
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Мере за спровођење
годишњих програма
уређења И заштите
пољопривредног
земљишта на
територији града
Лознице.

Носилац
активности:Градска
управа, Фонд за развој
пољопривреде града
Лознице, ЈП”Град”;

2011.-2013. Циљ: Уређење сеоских и атарских путева,
јарака, канала и др.
Како:На основу годишњих програма уређења
и заштите пољопривредног земљишта.

Мере ТОГЛ за развој
сеоског туризма.

Носилац
активности:Градска
управа, ТОГЛ;

2011.-2013. Циљ: Развој сеоског туризма.
Како:Кроз маркетиншке, едукационе и друге
активности ТОГЛ и подстицајне мере
Министарстава Владе РС.

ОБЛАСТ
Ц:ПОДИЗАЊЕ
КВАЛИТЕТА
ДРУШТВЕНОГ
ЖИВОТА

Носилац
активности:Градска
управа , установе града и
КУД-ови;

2011.-2013. Циљ : Квалитетан друштвени живот на
сеоском подручју.

Мере организовања
квалитетних
друштвених догађаја-
књижевних вечери,
концерата, изложби и
др.

Носилац
активности:Градска
управа, Градско веће,
установе града.

2011.-2013. Циљ: Подизање квалитета друштвеног
живота.
Како: Организовањем културно забавних
догађаја.

Мере реконструкције
сеоских домова
културе;

Носилац
активности:Градска
управа, Градско веће и
МЗ;

2011.-2013. Циљ: Подизање квалитета друштвеног
живота на селу.
Како:Анализа стања сеоских домаова
цултуре, дефинисање критеријума за
приоритетизацију

ОБЛАСТ Д:
ЗДРАВСТВО И
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА.

Носилац
активности:Градска
управа

2011.-2013. Циљ:Задовољавајуће услуге у здравству и
створени квалитетни услови за спровођење
кућне неге и бриге о старачким
домаћинствима.
Како: Реализацијом пројеката ЗЦ” Миленко
Марин”, Градске управе и Центра за
социјални рад.

Мере унапређења
рада амбуланти на
сеоском подручју

Носилац
активности:Градска
управа, ЗЦ” Миленко
Марин”, Мин. здравља

2011.-2013. Циљ: Пружање услуга ЗЦ” Миленко Марин”
на сеоском подручју.
Како: Реконструкцијом старих И отварањем
нових амбуланти.

Мере за реализацију
пројекта кућне неге и
ангажовање
геронтодомаћица

Носилац
активности:Градска
управа, ЗЦ” Миленко
Марин”, Центар за
социјални рад” и Мин.
здравља.

2011.-2013. Циљ: услуге старим и болесним
становницима на сеоском подручју..
Како:реализацијом пројеката ЗЦ” М.Марин” и
Центра за социјални рад.

ОБЛАСТ Е:
ОБРАЗОВАЊЕ И
КУЛТУРА

Носилац
активности:Градска
управа, школе, установе
културе

2011.-2013. ЦИЉ:Квалитетни услови за образовање и
културно забавне активности деце.

Мере за унапређење
услова за одвијање
наставе за децу
предшколског и
школског узраста-
реконструкција школа
и стварање услова за
бављење спортом и
спровођење наставе
физичког васпитања.

Носилац
активности:Градска
управа, основне школе на
сеоском подручју, Мин.
просвете;

2011.-2013. Циљ:Квалитетни услови за образовање деце
на сеоском подручју.
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Пројекат набавке „
Библиобуса” –
покретне библиотеке
за доступност књиге
сеоском
становништву.

Носилац
активности:Градска
управа; Библиотека
Вуковог завичаја и Мин.
културе;

2011.-2013. Циљ: Пружање услуга библиотеке на сеоском
подручју.
Како: Куповним возила и реализацијом
пројекта покретне библиотеке – библиобуса.

Мере за дотације
културно уметничким
друштвима са сеоског
подручја.

Носилац
активности:Градска
управа и МЗ;

2011.-2013. Циљ: Помоћ КУД-овима на сели за
унапређење и увећање броја чланова као и
могућност наступа и учешћа на такмичењма.
Значајно за децу на селу којима је ово скоро
једина могућа ваншколска активности.
Како: Кроз редован конкурс Уг у области
културе.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-11/11-23-
Датум: 28. април 2011. године
Л о з н и ц а

1 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

2

На основу члана 18. Одлуке о
оснивању Фонда за развој пољопривреде
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.
21/08 и 4/10), члана 40. и 84. Статута града
Лознице (''Сл. лист градаЛознице'', бр. 19/08),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. априла године,
донела је

Даје се сагласност на Програм
рада Фонда за развој пољопривреде града
Лознице за 2011. годину, који је донеоУправни
одбор Фонда за развој пољопривреде града
Лознице на седнициод 07.04.2011. године.

Одлуку објавити у ''Службеном
листу градаЛознице''.

2011.

1.

2.

О Д Л У К У
о давању сагласности на Програм рада
Фонда за развој пољопривреде града

Лознице за 2011. годину

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-2
28. 2011.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

3

Наоснову члана 40. и 84.Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној априла 2011. године,
донела је

1. Усваја се Извештај о раду Фонда за
развој пољопривреде града Лознице за 2010.
годину.

2. Закључак доставити Фонду за развој
пољопривреде градаЛознице .

3. Закључак објавити у «Службеном
листу градаЛознице».

28.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: 28. април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-3

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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4

Наоснову члана став 1. тачка 1. и 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице (''Службени лист
града Лознице'', број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној дана 28.
априла2011. године, донела је

Иници ј ат и ва
Одборничке групе ''Уједињени региони
Србије'':

за промену
, како би се извршила

праведнија расподела средстава и како би
80% од пореза на плате који се прикупи у
градуЛозници припаолокалној самоуправи,

за промену
, како би се омогућило грађанима

Лознице да директно бирају и смењују
градоначелника и

за
, којим би се вратила имовина

локалним самоуправама и на тај начин
подстакао и убрзао развој свих градова и
општина уСрбији.

Обавезуј се председник Скупштине
града Лознице да са прихваћеном
иницијативом упозна Народну Скупштину
Републике Србије, Владу Републике Србије и
надлежнаминистарства.

Саставни део овог Закључка чини
иници ј ат и ва Одборнич к е г ру пе
''УједињенирегиониСрбије''.

Ова ј Закључак об јавити у
''Службеном листу града Лознице'' и
доставити Народној Скупштини Републике
Срби је , Влади Републике Срби је ,
Министарству за људска и мањинска права,
државну управу и локалну самоуправу и
Министарствуфинансија.

79.

1.

2.

3.

e

З А К Љ У Ч А К

Прихвата се

Закона о финансирању
локалне самоуправе

Закона о локалним
изборима

хитно доношење Закона о јавној
својини

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦ

I

II

III

IV

E

Број: 06-11/11-23-
Датум: 28. април 2011. године
Л о з н и ц а

4

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

5

Полазећи од чињенице да у сопственом
д ел о в ањ у ј а с н о з а с т у п а ц иље ве
децентрализације државе и друштва, кроз
афирмацију локалне самоуправе, као и од
околности да су Уједињени региони Србије
већ покренули Народну петицију са истим
циљевима, високо уважавајући традицију
локалне самоуправе у граду, уверена да ће
сви одборници Скупштине града Лознице
умети да препознају глас народа, Одборничка
група '' УједињенирегиониСрбије'' покреће

за промену :

, како би се извршила праведнија
расподела средстава и како би 80% од пореза
на плате који се прикупи у граду Лозници
локалној самоуправи, што је дупло више него
данас. Највише новца треба да остане тамо
где је зарађен, како би се употребио за
изградњу школа, вртића, домова здравља,
путева, комуналне инфраструктуре, установа
културе, спортских терена, тј. за побољшање
квалитетаживота свих грађанаЛознице,

, како
би се омогућило грађанима Лознице да
д и р е к т н о б и р а ј у и см ењу ј у с в о г
градоначелника, а не да то раде партијске
централе. На тај начин ће грађани Лознице
моћи и да контролишу и да смене онога кога
непосредно изаберу, а не да избор и смена
г р а д о н а ч е л н и к а б у д е р е з у л т а т
међупартијских договора,
као и за :

, којим би се вратила имовина
локалним самоуправама и на тај начин
подстакао и убрзао развој свих градова и
општина уСрбији. Крајње је време да се укине
накарадни Закон о средствима у својини
Републике Србије из 1995. године, којим је
управљање државном својином у потпуности
централизовано и бирократизовано. Значајан
део јавне својине данас стоји неискоришћен
или пропада, јер нема домаћина који би знао и
умеода је на најбољимогући начин употреби.

И н и ц и ј а т и в у

Закона о финансирању локалне
самоуправе

Закона о локалним изборима

хитно доношење Закона о јавној
својини

1.

2.

ШЕФ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ

Милена Манојловић Кнежевић, с.р
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На основу члана 11. до 18. Закона о
финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/2006), Закона
о п р е с к о м п о с т у п к у и п о р е с к о ј
администарцији (''Службени гласник РС'', бр.
80/02, 84/02, 23/0

и 53/10) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице (''Службени лист града Лознице'', бр.
19/2008), Скупштина града Лознице, на
седници одржаној 28. априла 2011. године,
донела је

У Одлуци о локалним комуналним
таксама на територији града Лознице
(''Службени лист града Лознице, бр. 3/2010), у
Табели локалних комуналних такси, у
Тарифном броју 10., у ставу 2. брише се тачка
10.

У Табели локалних комуналних такси,
у Тарифном броју 10., досадашња тачка 11.
постаје тачка 10, а досадашња тачка 12.
постаје тачка 11.

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

3, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07,
20/09

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о локалним

комуналним таксама
на територији града Лознице

Члан 1.

Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-11/11-23-
Датум: 28. април 2011. године
Л о з н и ц а

5

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

7

На основу члана 2. и 4. Закона о
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС",
бр. 16/97 и 42/98) , члана 6. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.
гласник РС'', бр. 41/09 и члана 20. и 32.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник
РС'', 07) и члана и 84. Статута града
Лознице ("Сл. лист града Лознице", бр.
Скупштина града Лозниц на седници
одржаној 28. априла 2011. године, донела је

У Одлуци о јавним паркиралиштима
(''Сл. лист града Лозниц број 6/09) додаје се
члан 12 а. који гласи:

Резервацију паркинг места без плаћања
одговарајуће таксе могу вршити одређене
категорије инвалиднихлица, и то:

- за путничка возила станара инвалидних
лица - возача, од до телесног
оштећења, односн степена телесног
оштећења, тешко покретних инвалида, по
основу оштећења доњих екстремитета и
карлице, као и залицанадијализи;

- за путничка возила за потребе превоза
станара инвалидних лица, од до
телесног оштећења, односн степена
телесног оштећења, тешко покретних
инвалида, по основу оштећења доњих
екстремитета, карлице, слепих лица од
до 100 % оштећења вида, као и за лица на
дијализи;

- за путничка возила родитеља, односно
старалаца инвалидне деце са оштећењима
доњих екстремитета и карлице, као и слепе
деце.

Н а ј а в н и м п а р к и р а л иш т и м а
резервацију и адекватно обележавање
паркинг места за возила дефинисаних
категорија инвалидних лица врши ЈКП
''Паркинг сервис'' из Лознице.

У оквиру стамбених блокова
резервацију и адекватно обележавање
паркинг места за возила дефинисаних

53/10),

129/ 40.
19/08),

e

e'',

80 % 100 %
o I, II, III

80 % 100 %
o I, II, III

90 %

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о авним

паркиралиштима

Члан 1.

j

''
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категорија инвалидних лица врши ЈП ''Град''
из Лознице.

Резервацију паркинг места без
плаћања одговарајуће таксе могу вршити
одређене категорије инвалидних лица за
само једно путничко возило.''

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

Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: 28. април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-6

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

8

На основу члана у вези са
чланом 35 . став 10. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 УС и 24/11) , Правилника о
садржини, начину и поступку израде планског
документа (''Сл. гласник РС '', број 31/10,
69/10 и 16/11), члана 32. став 1. тачка 6. а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) и
члана 40. став 1. тачка 7. Статута града
Лознице (''Сл. лист градаЛознице'', бр. 19/08),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 28. априла2011. године, донела је

Овом Одлуком приступа се изради Плана
генералне регулације за насељено место
ДоњаБадања (у даљемтексту: План).

ЦиљизрадеПлана за насељеноместо
ДоњаБадања је одређивањесмерница за

46. a

О Д Л У К У
о изради Плана генералне регулације

за насељено место Доња Бадања

Члан 1.

Члан 2.

развој делатности и намену површина, као и
услова за одрживи и равномерни развој,
односно искоришћавање потенцијала које
територија насељеног места Доња Бадања
нуди, а у циљу просторног уређења
насељеног места са основном регулацијом и
правилима градње.

Границу планског подручја обухваћеног
Планом представља цело грађевинско
подручје за насељено место Доња Бадања.
бухват планског подручја је прелиминаран,

односно коначан ће се дефинисати приликом
припремеи стручне контроле концепта плана.

План садржинарочито:
границу плана и обухват грађевинског

подручја;
2) поделу простора на посебне целине и

зоне;
3) претежну намену земљишта по зонама и

целинама;
4) регулационе линије улица, површина

јавне намене и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда планадетаљнерегулације;

5) нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена израда плана
детаљнерегулације;

6) трасе, коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;

вертикалну регулацију;
8) правила уређења и правила грађења по

зонамаицелинама;
9) зоне за које се обавезно доноси план

детаљнерегулације;
10) локације за које се ради урбанистички

пројекат;
11) рокове за израду плана детаљне

регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције
постојећих објеката (изградња објеката или
извођење радова којима се мења стање у
простору), до усвајањаплана;

12) мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;

13) инжењерско-геолошке услове;
14) мере енергетске ефикасности

изградње;
15) графички део.

Члан 3.

Члан 4.

O

1)

7)
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План за насељено место Доња Бадања,
садржаваће текстуални и графички део у
аналогномидигиталномоблику.

Рок за доношењеПлана је деветмесеци
оддана ступањана снагу овеОдлуке.

Средства за израду Плана обезбедиће
се из буџета Града Лознице или из других
извора у складу са законом.

Стручни део израде Плана поверен је
ЈП ''Урбоплан'' из Лознице.

Саставни део ове Одлуке је и Одлука о
приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину Плана, број
сл./2011 од21.02.2011. године.

Нацрт Плана биће након стручне
контроле изложен на јавни увид у
просторијама Одељења за планирање и
изградњу градске управе града Лознице, а
излагање нацрта Плана на јавни увид, биће
оглашено у локалном листу и трајаће 30 дана
одданаоглашавања.

Саставни део ове Одлуке јесте
графички приказ граница и обухвата планског
подручја.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
градаЛознице.''

E

Члан 5.

Члан 6.

Члан 7.

Члан 8.

Члан 9.

Члан 10.

Члан 11.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦ

Број: 06-11/11-23-
Датум: 28. април 2011. године
Л о з н и ц а

7

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

9

На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној априла 2011. године,
донела је

Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању ЈП «Град» Лозница
за период јануар-децембар2010. године.

Закључак доставити ЈП«Град»Лозница.

Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

28.

1.

2.

3.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-8
28. 2011.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

10

Наоснову члана 40. и 84.Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној априла године,
донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању КЈП «Наш дом»
Лозница за период јануар-децембар 2010.
године.

2. Закључак доставити КЈП «Наш дом»
Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29. 2011.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-9
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.



Strana 2230.04.2011. SLU@BENI LIST GRADA LOZNICEBroj 3

11

На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној априла године,
донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању ЈП «Водовод и
канализација» Лозница за период јануар-
децембар2010. године.

2. Закључак доставити ЈП «Водовод и
канализација»Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29. 2010.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-10
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

12

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице («Службени лист града
Лознице», број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној априла

године, донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању ЈКП «Топлана-
Лозница» Лозница за период јануар-
децембар2010. године.

2. Закључак доставити ЈКП «Топлана-
Лозница»Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29.
2011.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-11
29.

13

Наоснову члана 40. и 84.Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној априла године,
донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању ЈСП «Лозница»
Лозница за период јануар-децембар 2010.
године.

2. Закључак доставити ЈСП «Лозница»
Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29. 2011.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-12
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

14

Наоснову члана 40. и 84.Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној априла године,
донела је

Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању ЈП «Дирекција за
управљање и развој Бање Ковиљаче» Бања
Ковиљача за период јануар-децембар 2010.
године.

Закључак доставити ЈП «Дирекција за
управљање и развој Бање Ковиљаче» Бања
Ковљача.

Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29. 2011.

1.

2.

3.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-13
29.
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На основу члана 40. и 84. Статута

града Лознице («Службени лист града
Лознице», број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној априла

године, донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању ЈП Дирекција за
развој и урбанистичко планирање ''Урбоплан''
Лозница за период јануар-децембар
године.

2. Закључак доставити ЈП Дирекција за
разво ј и урбанистичко планирање
«Урбоплан»Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29.
2011.

2010.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-14
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

16

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице («Службени лист града
Лознице», број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној априла

године, донела је

Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању ЈКП «Паркинг
сервис» Лозница за период јануар-децембар
2010. године.

Закључак доставити ЈКП «Паркинг
сервис»Лозница.

Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29.
2011.

1.

2.

3.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-15
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

17

Наоснову члана 40. и 84.Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној априла године,
донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању Центра за културу
''Вук Караџић'' Лозница за период јануар-
децембар2010. године.

2. Закључак доставити Центру за културу
''Вук Караџић'' Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29. 2011.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-16
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

18

Наоснову члана 40. и 84.Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној априла године,
донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању Предшколске
установе «Бамби» Лозница за период јануар-
децембар2010. године.

2. Закључак доставити Предшколској
установи «Бамби»Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29. 2011.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-17
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице («Службени лист града
Лознице», број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној априла

године, донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању Библиотеке
Вуковог завичаја Лозница за период јануар-
децембар2010. године.

2. Закључак доставити Библиотеци
Вуковог завичаја Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29.
2011.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-18
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

20

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице («Службени лист града
Лознице», број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној априла

године, донела је

Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању Установе за
физичку културу «Лагатор» Лозница за
период јануар-децембар20 године.

2. Закључак доставити Установи за
физичку културу «Лагатор»Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном
листу градаЛознице».

29.
2011.

1.

10.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-19
29. 2011.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

21

Наоснову члана 40. и 84.Статута града
Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 29. априла 2011. године,
донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању Туристичке
организације града Лознице за период јануар-
децембар2010. године.

Закључак доставити Туристичкој
организацији градаЛознице.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2.

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-20
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

22
Наоснову члана 40. и 84.Статута града

Лознице («Службени лист града Лознице»,
број 19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 29. априла године,
донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању Центра за
социјални рад Лозница за период јануар-
децембар2010. године.

2. Закључак доставити Центру за
социјални радЛозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

2011.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-21
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице («Службени лист града
Лознице», број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној априла

године, донела је

1. Усваја се Извештај о раду и
финансијском пословању Црвеног крста
Лозница за период јануар-децембар 2010.
године.

2. Закључак доставити Црвеном крсту
Лозница.

3. Закључак објавити у «Службеном листу
градаЛознице».

29.
2011.

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-22
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

24

На основу члана 18. Одлуке о
оснивању Фонда за развој пољопривреде
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.
21/08 и 4/10) и члана 40. ст.1. тачка 10.
Статута града Лознице (''Сл. лист града
Лознице'', бр. 19/08) Скупштина града
Лознице на седници одржаној 29. априла

године, донела је

Даје се сагласност на измене и
допуне Стат у та Фонда за разво ј
пољопривреде града Лознице који је Управни
одбор Фонда за развој пољопривреде града
Лознице донео на седници одржаној

године.

2011.

07.04.2011.

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и

допуне Статута
Фонда за развој пољопривреде града

Лознице

I

II Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-23
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

25

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
ГРАДЛОЗНИЦА
Фондзаразвој пољопривреде
градаЛознице
Број: 83/2011
Датум: 07.04.2011. године
Лозница

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута

Фонда за развој пољопривреде града
Лознице

УПРАВНИ ОДБОР
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ГРАДА ЛОЗНИЦ

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Александар Стефановић,
дипл. инг. пољ., с.р.

-

На основу члана 16. и члана 28.
Статута Фонда за развој пољопривреде Града
Лознице (''Службени лист града Лознице'',
број 7/09), Управни одбор Фонда на седници
одржаној 07.04.2011. године, донео је

Члан7. мењасеи гласи:
Ради стварања услова за подстицање развоја
пољопривреде, Фонд обавља следеће
делатности:

- 6499 остале финансијске услуге, осим
осигурањаипензионихфондова,

расподела средстава за реализацију
циљеваФонда,

- учешће у припреми планова и
програма унапређења развоја појединих
области пољопривреде.

Одлука ступа на снагу по добијању
сагласности од стране оснивача.

I

II

E
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На основу члана 27. став 1. тачка 1.

Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Сл. гласник
РС'', бр. 25/2000, 25/2002 и 107/ и члана
40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист
града Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној априла
2011. године, донела је

Даје се сагласност на измене Статута
КЈП ''Наш дом'' Лозница које је донео Управни
одбор КЈП ''Наш дом'' Лозница на седници
одржаној године.

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

2005)

29.

02.11.2010.

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене Статута

КЈП ''Наш дом'' Лозница

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1.

2.

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-24
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

27

На основу члана 17. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл. гласник РС'', број
25/2000, 25/2002 и 107/05), члана 8. Одлуке о
организовању Комуналног јавног предузећа
''Наш дом'' у Лозници (''Сл. лист општине
Лозница бр. 8/98, 4/93, 4/95, 6/97, 1/98, 5/98,
5/99, 3/01, 2/08 и 6/09), члана 28. Статута, а у
вези са Законом о класификацији делатности
(''Сл. гласник РС'', бр. 104/09) и Уредбом о
класификацији делатности (''Сл. гласник РС'',
54/10), Управни одбор Комуналног јавног
предузећа ''Наш дом'' на својој 18-ој редовној
седници одржаној дана 02.11.2010. године,
донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА

КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''НАШ ДОМ''

Члан 1.

''

8130

4781 -

562

У Статуту Комуналног јавног
предузећа ''Наш дом'' Лозница (''Сл. лист
општине Лозница'', бр. 6/97, 5/98, 5/99, 3/2001,
2/2003) у члану 4. став 1. мењасеи сада гласи:

Комунално јавно предузеће ''Наш
дом'' обављаследећеделатности:

3811 –Скупљањеотпада који није опасан
3821 – Третман и одлагање отпада који

није опасан
3832 – Поновна употреба разврстаних

материјала
3900 – Санација, рекултивација и друге

услуге управљањаотпадом

Услуге уређења и одржавања

околине
9603 –Погребнеи сроднеделатности
8110 –Услуге одржавањаобјеката
8121 –Услуге редовног чишћења зграда
8122 – Услуге осталог чишћења зграда и

опреме
8129 –Услуге осталог чишћења
9104 – Делатност ботаничких и зоолошких

вртова и заштита природних вредности
9609 – Остале непоменуте личне услужне

делатности
Трговина на мало храном, пићима и

дуванским производима на тезгама и
пијацама

4799 – Остала трговина на мало изван
продавница, тезги и пијаца

9321 – Делатност забавних и итеметских
паркова

5610 – Делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката

1 –Кетеринг
5629 – Остале услуге припремања и

послуживањахране
4677 – трговина на велико отпацима и

остацима
4 7 11 – Т р г о в и н а н а м а л о у

неспеци јализованим продавницама,
претежно храном, пићимаидуваном

4311–Рушењеобјеката
4721 – Трговина на мало воћем и поврћем

у специјализованимпродавницама
4725 – трговина на мало пићима у

специјализованимпродавницама
4726 - трговина на мало производима од

дувана у специјализованимпродавницама
4729 – Остала трговина на мало храном у

с п е ц и ј а л и з о в а н и м п р од а в н и ц а м а
4752 – трговина на мало металном робом,

бојама и стаклом у специјализованим
продавницама

–
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4779 – Трговина на мало половном робом
у продавницама

0113 – Гајење поврћа, бостана,
коренастих и кртоластих биљака

0119 – Гајење осталих једногодишњих и
двогодишњихбиљака

0130 – Гајење садногматеријала

Остале одредбе Статута Комуналног
јавног предузећа ''Нашдом'' остају на снази.

Ова Одлука ступа на снагу даном
добијања сагласности од Скупштине града
Лознице.

Члан 2.

Члан 3.

Број: 1272/3
Датум: 02.11.2010. год.
Л о з н и ц а

Председник Управног одбора
Драгана Симић, дипл. ецц, с.р.

28

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (''Сл. гласник РС'', бр. 42/91 и 7
и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл.
лист града Лознице'', бр.19/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 29.
априла2011. године, донела је

1. Даје се сагласност на Измене и
допуне Статута Туристичке организације
града Лознице које је донео Управни одбор
Туристичке организације града Лознице на
седнициодржаној 11.04.2011. године.

2. Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

1/94)

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и

допуне Статута
Туристичке организације града Лознице

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-25
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

29

ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДАЛОЗНИЦЕ
Број: 8/11
11.04.2011. године
Лозница

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута ТОГ

Лознице

Члан 1.

-

73 . 20 –

На основу члана 9. и 30. Статута
Туристичке организације града Лознице,
Управни одбор на седници одржаној
11.04.2011. године, донео је

Мења се члан 6. став 2. Статута ТОГ
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 7/10) и
гласи:

84.13 – уређење пословања и допринос
успешнијемпословању у области економије
79.90 – остале услуге резервације и

делатности повезане сањима
55.10 – хотелии сличан смештај
55.30 – делатност кампова, аутокампова и

кампови за туристичке приколице
55.20 - одмаралишта и слични објекти за

краћиборавак
47.78 – трговина на мало новим

прои з водима у с п еци ј а л и зо ваним
продавницама

продаја на мало сувенира,
рукотворина, религијских предмета
47.26 – трговина на мало производима од

дувана у специјализованимпродавницама
56.10 – ресторани
47.61 – трговина намало књигама
82.30 – организовањесајмова
93.19 – остале спортске активности
58.13 – издавањеновина
58.14 – издавање часописа и периодична

издања
59.20 – издавање звучних записа
58.19 – осталаиздавачка делатност

истраживање тржишта и
испитивање јавногмњења
74.20 -фотографске услуге
70.22 – консултантске активности у вези с

пословањемиосталимуправљањем
61– телекомуникације
49.39 – остали превоз путника у копненом

саобраћају
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60.10 – емитовањерадио програма
60.20 производња и емитовање ТВ

програма

Ова Одлука, по добијању сагласности
Оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивањанаогласној таблиТОГЛознице.

Члан 2.

Председник УО
Данијела Милутиновић, с.р.

30

I

II

На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса ("Сл.гласник РС", број 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице (''Сл. лист града
Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 29. априла

године, на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
донела је

За директора ЈП "Град" Лозница,
именује се дипл економиста,
из Клубаца, ул. Богосава Новаковића, бр. 13,
чији је ЈМБГ

Решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Сл. листу града
Лознице".

2011.

1206959773611.

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈП "Град"

Лозница

Зоран Томић,

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-27
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

31

I

II

На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса ("Сл.гласник РС", број 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице (''Сл. лист града
Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној априла
2011. године, на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
донела је

За директора ЈКП "Топлана-Лозница"
Лозница, именује се дипл. инг.
технологије из Клубаца, ул. СлавкаРодића бб,
чији је ЈМБГ

Решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Сл. листу града
Лознице".

29.

1103961773625.

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора

ЈКП "Топлана-Лозница" Лозница

Милан Панић,

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 6
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-2
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

32

На основу члана 132. Закона о
здравственој заштити ("Сл.гласник РС", бр.
107/05, 88/10 и 99/10) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице (''Сл. лист града
Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 29. априла
2011. године, на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
донела је

За директора Дома здравља ''Др
Миленко Марин'' Лозница именује се

спец. опште медицине
из Лознице, Трг Вука Караџића 1/X-19, чији је
ЈМБГ2108961778622.

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора

Дома здравља ''Др Миленко Марин''
Лозница

др
Снежана Марковић, ,

I
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II Решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Сл. листу града
Лознице".

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-28
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

33

На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл. гласник РС'',
бр.25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана
40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист
Града Лознице'', бр.19/08) Скупштина града
Лознице на седници одржаној 29. априла

године, на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
донела је

Разрешава се из
Бање Ковиљаче, дужности члана Управног
одбора ЈП ''Дирекција за управљање и развој
Бање Ковиљаче'' у Б.Ковиљачи, због сукоба
интереса, као преставник локалне
самоуправе.

За члана Управног одбора ЈП
''Дирекција за управљање и развој Бање
Ковиљаче'' у Б.Ковиљачи именује се

, и з Б .Ковиљаче , к ао
представник локалне самоуправе.

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

2011.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана

Управног одбора
ЈП ''Дирекција за управљање и развој

Бање Ковиљаче'' у Б.Ковиљачи

Ненад Лазаревић

Ана
Ристановић

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I

II

III

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-29
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

34

На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса (' 'Сл. гласник РС'',
бр.25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана
40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист
Града Лознице'', бр.19/08) Скупштина града
Лознице на седници одржаној 29. априла
2011. године, на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
донела је

Разрешава се из
Лознице, дужности члана Управног одбора
ЈКП ''Паркинг сервис'' у Лозници, услед
поднете оставке, као преставник локалне
самоуправе.

За члана Управног одбора ЈКП
''Паркинг сервис'' у Лозници именује се

, из Лознице, као
представник локалне самоуправе.

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана

Управног одбора
ЈКП ''Паркинг сервис'' у Лозници

Бранислав Вујић

Радован Степановић

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I

II

III

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-30
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

35

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Сл. гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94)
и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.129/07), и
члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл.
лист Града Лознице, бр.19/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 29.
априла године, на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
донела је

2011.



Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана

Управног одбора
Установе за физичку културу ''Лагатор''

Лозница

Милорад Матић

Томислав Чотрић,

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I

II

III

Разрешава се из
Руњана, дужности члана Управног одбора
Установе за физичку културу ''Лагатор''
Лозница, због сукоба интерес као
представник локалне самоуправе.

За члана Управног одбора Установе
за физичку културу ''Лагатор'' Лозница
именује се из Јадранске
Лешнице, представник локалне самоуправе.

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

a,
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Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-31
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

36

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и
71/94), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
бр.129/07), и члана 40. и 84. Статута града
Лознице (''Сл.лист Града Лознице, бр.19/08),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној априла године, донела је

Разрешава се , из
Лешнице, дужности члана Управног одбора
Туристичке организације града Лознице, као
представник локалне самоуправе.

У Управни одбор Туристичке
организације града Лознице именује се

, диполомирани економиста

29. 2011.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана

Управног одбора
Туристичке организације града Лознице

Драгица Вучетић

Милица Костић

I

II

из Лознице, као представник локалне
самоуправе.

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

III

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-32
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.37

На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса (' 'Сл. гласник РС'',
бр.25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана
40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист
Града Лознице'', бр.19/08) Скупштина града
Лознице на седници одржаној 29. априла
2011. године, на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
донела је

Разрешава се
из Лознице, дужности члана

Управног одбора КЈП ''Наш дом'' Лозница, као
преставник локалне самоуправе.

За члана Управног одбора КЈП ''Наш
дом'' Лозница именује се , из
Доњих Недељица, као представник локалне
самоуправе.

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана

Управног одбора
КЈП ''Наш дом'' Лозница

Славољуб
Станојевић,

БранкоМилетић

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I

II

III

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-33
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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38
На основу члана 54. став 2.. Закона о

основама система образовања и васпитања
(«Сл. гласник РС», број и члана 40. и
84. Статута града Лознице («Сл.лист града
Лознице», бр.19/08), на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 29. априла године,
донела је

Разрешава се ,
наставник, дужности члана Школског одбора
ОШ «Јован Цвијић» Лозница, због сукоба
интереса, представник запослених.

За члана Школског одбора ОШ
«Јован Цвијић» Лозница именује се

, наставник разредне наставе,
представник запослених.

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном
листу градаЛознице».

72/09)

2011.

Р Е Ш Е Њ Е
разрешењу и именовању члана

Школског одбора
ОШ «Јован Цвијић» Лозница

Цветана Срећковић

Нада
Панић

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

o

I

II

III

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-34
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.39

На основу члана 54. став 2.. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'', број и члана 40. и 84.
Статута града Лознице (''Сл.лист града
Лознице'', бр.19/08), на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 29. априла године,
донела је

72/09)

2011.

Р Е Ш Е Њ Е
разрешењу и именовању члана

Школског одбора
ОШ ''Вук Караџић'' Липница

o

I Разрешава се ,
дужности члана Школског одбора ОШ ''Вук
Караџић'' Липница, због одласка у пензију,
представник запослених.

Милош Симић

II

III

За члана Школског одбора ОШ ''Вук
Караџић'' Липница именује се ,
професор, из Рибарице, представник
запослених.

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

Душко Бојић

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-35
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

40

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл.лист града Лознице'',
бр.19/08) и члана 29. и 44. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл.лист града
Лознице'', бр. 16/08), на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 29. априла године, донела је

Разрешава се , из
Лознице, дужности члана Комисиј за
кадровска и административна питања
Скупштине градаЛознице .

За члана Комисије за кадровска и
административна питања Скупштине града
Лознице именује се виша
медицинска сестра изДоњегДобрића .

Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу градаЛознице''.

2011.

e

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана

Комисије за кадровска и
административна питања

Весна Панић

ДесанкаПавловић,

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I

II

III

Број:
Датум: април 2011. године
Л о з н и ц а

06-11/11-23-36
29.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Службени лист града
Лознице'', број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној дана 2
априла2011. године, донела је

Задужује се директор Центра за
културу Лозница да у року од седам дана од
дана доношења овог Закључка у сарадњи са
надлежним органима (Одељењем за
планирање и изградњу, ЈП ''Град'' Лозница,
Заводом за заштиту споменика културе у
Ваљеву и др.) изнађу могућности за продају
сувенира као и производа домаће радиности-
мештанима, односно грађанима МЗ ''Тршић''
на локацији комплекса заштићене зоне првог
реда у Тршићу привремено до проналажења
трајног решења.

Закључак објавити у "Службеном
листу градаЛознице"

9.

II

З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦ

I

E

Број: 06-11/11-23-
Датум: 2 април 2011. године
Л о з н и ц а

16/1
9.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

42

АКТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Република Србија
ГРАДЛОЗНИЦА
ГРАДСКАУПРАВА
Одељењезапланирањеиизградњу
Број: сл/2011
Датум: 21.02.2011. год.
Ло зница

На основу члана Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04), а у
вези са чланом 46. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09 и
81/09), члана 18. тачка 5. алинеја 1. Одлуке о
Градској управи градаЛознице (''Сл.лист

9.

града Лознице'', број 20/08, 9/09 и 8/10) и
члана 69. Статута града Лознице ("Сл. лист
града Лознице" бр. 19/08), Градска управа
града Лознице, Одељење за планирање и
изградњу, доноси

Приступа се изради Стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
за насељено место Доња Бадања (у даљем
тексту: План), наживотну средину.

У оквиру Стратешке процене утицаја
на животну средину разматраће се постојеће
стање животне средине на подручју
о б у х в а ћ е н о м П л а н о м , з н а ч а ј и
карактеристике Плана, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и
макро локацију и друга питања и проблеми
заштите животне средине у складу са
критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја Плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.

О извршеној Стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину урадиће се
извештај који ће обухватити обавезне
елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Обавезни елементи Извештаја о стратешкој
процени су:

1. Полазне основе стратешке процене,
2. Општи и посебни циљеви стратешке

процене и избор индикатора,
3. Процена могућих утицаја са описом

мера предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,

4. Смернице за процену утицаја
пројекта на животну средину (смернице које
се односе на спровођење плана и обавезну
израду студије о процени утицаја пројеката
на животну средину у складу са прописима
којима се уређује процена утицаја на
животну средину),

О Д Л У К У
о приступању изради Стратешке процене

утицаја на животну средину
Плана генералне регулације за насељено

место Доња Бадања

Члан 1.

Члан 2.

Члан 3.



5. Програм праћења стања животне
средине у току спровођења плана
(мониторинг),

6. Приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене,

7. Приказ начина одлучивања, опис
разлога одлучујућих за избор датог плана и
програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који
су питања животне средине укључена у
план,

Закључци до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој процени
представљене на начин разумљив за
јавност,

Други подаци од значаја за стратешку
процену.

Извештај о стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину део је
документације која се прилаже узПлан.

За носиоца израде Извештаја о
стратешкој процени одређује се ЈП
''Урбоплан'' из Лознице, који ће дефинисати
методологију и састав стручног тима за
израду Извештаја о стратешкој процени
Плана.

Рок за израду Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана мора бити усклађен
са роком за израду Плана генералне
регулације за насељеноместоДоњуБадању.

Средства за израду Извештаја о
стратешкој процени Плана обезбедиће се из
буџета Града Лознице или из других извора у
складу са законом.

У току изрде Извештаја о стратешкој
процени Плана, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим
органима и организацијама које имају
интерес у доношење одлука које се односе на
заштитуживотне средине.

Извештај о стратешкој процени Плана
биће изложен на јавни увид , заједно са
јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану
19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину и члана 50. Закона о
планирањуиизградњи.

8.

9.

Члан 4.

Члан 5.

Члан 6.

Члан 7.

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Одлука из члана 1. је саставни део
Одлуке о изради Плана генералне регулације
за насељеноместоДоњаБадања.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од
дана објављивања "Службеном листу града
Лознице''.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић, дипл. пр. планер, с.р
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17
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ПРОГРАМ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ СЕЛА НА
ТЕРИТОРИЈИГРАДАЛОЗНИЦЕ

1

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ПРИХВАТА ИНИЦИЈАТИВА
ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ "УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ
СРБИЈЕ"

.

.

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП "ГРАД"
ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАКОЈИМСЕУСВАЈАИЗВЕШТАЈОРАДУИ
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КЈП "НАШ ДОМ"
ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧА КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА"ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМСЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ТОПЛАНА-
ЛОЗНИЦА"ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМСЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈСП "ЛОЗНИЦА"
ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМСЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА
УПРАВЉАЊЕИРАЗВОЈБАЊЕКОВИЉАЧЕ"

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМСЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
"УРБОПЛАН"ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМСЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ПАРКИНГ
СЕРВИС"ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМСЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ "ВУККАРАЏИЋ"ЛОЗНИЦА

1

2.

7

3.

17

18

5

18

4.

6.

A

A

ОДЛУК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕЗА2011. ГОДИНУ

ИНИЦИЈАТИВ ОДБОРНИЧКЕГРУПЕ "УЈЕДИЊЕНИ
РЕГИОНИ СРБИЈЕ" ЗА ПРОМЕНУ ЗАКОНА О
ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЗАКОНА О
ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА И ХИТНО ДОНОШЕЊЕ
ЗАКОНАОЈАВНОЈСВОЈИНИ

ОДЛУК О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ

ОДЛУК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
АВНИМПАРКИРАЛИШТИМА

ОДЛУК О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ДОЊА
БАДАЊА

A

A
J 19

A
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. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ "БАМБИ"ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ
ВУКОВОГЗАВИЧАЈАЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУКУЛТУРУ "ЛАГАТОР"ЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕГРАДАЛОЗНИЦЕ

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИРАДЛОЗНИЦА

. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА
ЛОЗНИЦА

ОДЛУК О ИЗМЕНАМА СТАТУТА КОМУНАЛНОГ
ЈАВНОГПРЕДУЗЕЋА ''НАШДОМ''

. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПИВРЕДЕГРАДАЛОЗНИЦЕ

. ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ

. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
СТАТУТАКЈП ''НАШДОМ'' ЛОЗНИЦА

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДАЛОЗНИЦЕ
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