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 На основу чл. 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), чл. 63. Статута 
града Лознице („Службени лист града 
Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст), на 
основу намера и ефеката мера утврђених 
на државном нивоу, а са циљем ублажавања 
штетних економских последица насталих 
услед болести COVID-19, Градско веће 
Града Лознице на 34. седници, одржаној 
24.09.2021. године, донело је

О Д Л У К У
о утврђивању фискалних мера подршкe 

привредним субјектима за смањeње 
негативних ефеката проузрокованих 

епидемијом болести COVID-19

У циљу ублажавања штетних економ-1. 
ских последица и смањивања нега-
тивних ефеката проузрокованих 
пандемијом заразне болести COVID-
19 и подршке предузетницима и 
привредним друштвима (у даљем 
тексту: привредни субјект) са 
седиштем на територији Града 
Лознице, утврђују се следеће једно-
кратне мере:
ослобађање од плаћања обавеза по −	
основу локалне комуналне таксе 
за истицање фирме на пословном 
простору,
ослобађање од плаћања обавеза −	
по основу накнаде за заузеће јавне 
површине,

ослобађање од плаћања обавеза по −	
основу закупа пословног простора у 
својини Града Лознице.

Мере ослобађања од плаћања обавеза 
из става 1. ове тачке примењују се за 
обрачунски период јануар-децембар 
пословне 2021. године.

Мере из тачке 1. ове одлуке примењују 2. 
се на привредне субјектекоји су 
редовно измиривали обавезе из става 
1. ове тачке и којису, на дан ступања 
на снагу ове одлуке, у Агенцији за 
привредне регистре имали активан 
статус, седиште на територији Града 
Лознице и, као претежну делатност, 
имали регистровану:

− 5510 –  хотели и сличан смештај,
− 5520 –  одмаралишта и слични   
објекти за краћи боравак,
− 5530 – делатности кампова, ауто-
кампова и кампова за туристичке 
приколице,
− 5590 –  остали смештај,
− 5610 –  делатности ресторана и 
покретних угоститељских објеката,
− 5621 –  кетеринг,
− 5629 –  остале услуге припремања 
и послуживања хране,
− 5630 – услуге припремања и 
услуживања пића,
− 7911 – делатност путничких 
агенција,
− 7912 – делатност тур-оператора,
− 7990 – остале услуге резервације и  
делатности повезане са њима,
− 9313 –  делатност фитнес клубова,
− 9602 –  делатност фризерских и 

Година ХLV    •    Број 10 
29. септембар 2021. године    •    Лозница

 

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ



Број 10 29. 09. 2021.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 2

козметичких салона,
− 9604 –  делатност неге и одржавања 
тела.

Изузетно од става 1. ове тачке, мере 
утврђене овом одлуком не примењују 
се на привредни субјект који услуге 
смештаја пружа у  једном или 
више угоститељских објеката чију 
категоризацију врши министарство 
надлежно за послове туризма.

У случају да је привредни субјект 3. 
делимично или потпуно платио 
обавезе за период који је предмет 
ослобађања овом одлуком, уплаћена 
средства биће пренета за измирење 
будућих задужења по истом основу.

Обавезује се Градска управа града 4. 
Лознице да непосредно, од дана 
ступања на снагу, примени ову 
одлуку.

Ова одлука ступа на снагу наредног 5. 
дана од дана доношења и биће 
објављена у „Службеном листу града 
Лознице’’.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22-3/21-II  
Датум: 24.09.2021. године 
Л о з н и ц а  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Марко Видић, с.р.

2
На основу члана 66. став 4., а у вези 

са чланом 58. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије”, број 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), члана 70. 
став 1. тачка 5) Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије”, број 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 
- др. закон и 157/20 - др. закон), члана 58. 
став 1. тачка 8) и 9) Статута града Лознице, 
члана 75. ст. 1. и 4.  („Службени лист града 
Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст) и 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у Градској управи, Градском 
правобранилаштву, Стручним службама и 
посебним организацијама (број 06-7-1/21-II 
од 29.04.2021. године, број 06-13-1/21-II од 
24.06.2021. године), градоначелник града 
Лознице, дана 09.08.2021. године донео је

РЕШЕЊЕ 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И УЛАГАЊА 

– ГРАДСКИ МЕНАЏЕР

 
 I Дејан Сталовић, дипломирани 
економиста из Бање Ковиљаче ПОСТАВЉА 
СЕ за помоћника градоначелника града 
Лознице у области економског развоја и 
улагања – градски менаџер (у даљем тексту: 
Градски менаџер), почев од 11.08.2021. 
године.

 II Именовани заснива радни однос на 
одређено време у Кабинету градоначелника 
док траје дужност градоначелника.

 III Градски менаџер, обавља следеће 
послове:

предлаже инструменте локалне - 
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развојне политике за подстицање, 
привлачење инвеститора, односно 
подстицања привлачења улагања, 
примењујући при том стандарде 
повољног пословног окружења;
ради на јачању аналитичке основе - 
за прецизније и подацима засновано 
кретање развојне политике, 
инструмената и мера у области 
локалног економског развоја;
успоставља транспаретне механизме - 
сталне комуникације и сарадње са 
привредом;
предлаже мере за поједностављање - 
локалних процедура за реализацију 
улагања других послова из области 
надлежности локалне самоуправе;
ради на развоју комуналне и локалне - 
економске инфраструктуре;
сарађује по налогу градоначелника - 
са Канцеларијом за јавна улагања, 
Саветом за економски развој, 
Министарствима, Владом Републике 
Србије, Привредном комором и 
другим органима и организацијама, 
како домаћим тако и страним као и 
органима и организацијама града 
Лознице;
спроводи утврђену политику локалног - 
економског развоја у сарадњи са 
помоћницима градоначелника, 
прикупља податке од значаја за 
инвестирање у град и предлаже 
подстицајне мере на утврђивању 
локалног економског развоја;
саставља извештаје, анализе, - 
информације, и обавља друге послове 
по налогу градоначелника;
учествује са улагачима у изради - 
инвестиционих програма;
обавља и друге послове из области - 
за коју је постављен, по налогу 
градоначелника, као и послове 
утврђене актом о организацији Градске 
управе у чијој се надлежности налазе 
послови везани за послове помоћника 
градоначелника за економски развој 

и улагања - градског менаџера.

 IV Градски менаџер може бити 
разрешен и пре истека времена на који је 
постављен, даном подношења оставке, 
односно даном разрешења.

 V Градски менаџер остварује права, 
обавезе и одговорности из рада и по основу 
рада у складу са законом и другим прописима 
којима се регулишу права, обавезе и 
одговорности запослених у јединицама 
локалне самоуправе.
 Градски менаџер права, обавезе 
и одговорности из става 1. овог члана 
остварује у Градској управи, као постављено 
лице у складу са Законом о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије”, број 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - 
др. закон и 157/20 - др. закон).

 VI Ово решење објавити у 
„Службеном листу града Лознице”.

Град Лозница
Градоначелник
Број: 446/2021-I
Датум: 09.08.2021. год.    
Л о з н и ц а

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

3
 На основу члана 66. став 4., а у вези 
са чланом 58. ст. 2. и 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије”, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - 
др. закон и 47/18), члана 58. став 1. тачке 8) 
и 9) и члана 75. став 2. и 4. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице”, 
број 1/19 - пречишћен текст), градоначелник 
града Лознице, дана 03.08.2021. године 
донео је
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РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

 I Разрешава се Дејан Сталовић, 
дипломирани економиста из Бање Ковиљаче, 
дужности помоћника градоначелника града 
Лознице закључно са 04.08.2021. године, 
због заснивања радног односа на другом 
радном месту.

 II Ово решење се објављује у 
„Службеном листу града Лознице”.

Град Лозница
Градоначелник
Број: 393-1/2021-I
Датум: 03.08.2021.год.    
Л о з н и ц а

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

4 

Република Србија
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-22-6/21-II 
Датум: 24.09.2021. године 
Л о з н и ц а  

На основу члана чл. 46. став 7. и чл. 56. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018), Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник Републике Србије, бр. 21/2016, 
113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон) и  члана 
34. Одлуке о Градском већу („Сл. лист града 
Лознице’’, број 20/2008 и 4/2019), Градско 
веће града Лознице, на  34. редовној седници, 
одржаној дана 24.09.2021. године,  донело је

Р Е Ш Е Њ Е

ПОСТАВЉА СЕ Милорад Матић, 
дипл. правник из Лознице, на место заменика 
начелника Градске управе града Лознице, на 
период од 5 година.

Коефицијент за обрачун и исплату 
зараде именованом из става I овог Решења 
утврдиће се посебним решењем.

Заменик начелника Градске управе 
остварује права, обавезе и одговорности из 
рада и по основу рада у складу са законом 
и другим прописима којима се регулишу 
права, обавезе и одговорности запослених у 
Градској управи града Лознице.

Именовани је дужан да ступи на рад 
дана 03.10.2021. године.

Правна поука: Против овог Решења 
може се поднети тужба надлежном суду 
у року од 15 дана од дана пријема овог 
Решења.

Ово Решење доставити: 1. Градоначелнику, 
2. Начелнику Градске управе, 3. Именованом,
4. Одељењу за рад органа града, информационе 
и заједничке послове, 5. Одељeњу за финансије 
и локалну пореску администрацију, 6. Архиви.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Марко Видић, с.р.

5
 На основу члана 69. Пословника 
Скупштине града Лознице („Сл. лист града 
Лознице”, бр. 16/08 и 26/20 - аутентично 
тумачење) даје се

И С П Р А В К А  
Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 

на територији града Лознице 
за 2021. годину
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У „Службеном листу града Лознице”, 
бр. 9/21 врши се исправка техничке грешке 
– броја под којим је заведен Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
града Лознице за 2021. годину и то тако што 
се број: „06-16/21-11-1/1” замењује бројем: 
„06-16/21-11-4/2”.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Дејан Марковић, дипл. правник, с.р.
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