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На основу члана 40. Статута града 

Лознице („Службени лист града Лознице”, 
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 20. 
октобра 2022. године, донела је 

О Д Л У К У
о престанку мандата члана Градског 

већа града Лознице
 

I Утврђује се да је Милану 
Недељковићу из Лознице престао мандат 
члана Градског већа града Лознице, услед 
поднете оставке дана 5. октобра 2022. 
године.

II Oва одлука биће објављена у 
„Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-1/1
Датум: 20. октобар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

2
 На основу члана 66., у вези члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 

116. Пословника Скупштине града Лознице 
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08 и 26/20 
– др. закон), Скупштина града Лознице на 
седници одржаној 20. октобра 2022. године, 
донела је 

О Д Л У К У
о избору члана Градског већа 

града Лознице
 

I За члана Градског већа града 
Лознице бира се Милан Југовић, мастер 
историчар из Лознице.

II Ова oдлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Сл. листу 
града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-1/2
Датум: 20. октобар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

3
На основу члана 40. и 84. Статута 

града Лознице (,,Службени лист града 
Лознице”, број 1/19 – пречишћен текст), а 
у складу са Законом о буџетском систему 
(,,Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон., 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 

Година ХLVI    •    Број 10 
24. октобар 2022. године    •    Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА -

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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и 118/21), Скупштина града Лознице на 
седници одржаној 20. октобра 2022. године, 
донела је

З А К Љ У Ч А К

 Прихвата се Извештај о извршењу буџета 1. 
града Лознице за период од 1. јануара до 
30. јуна 2022. године који је Градско веће 
града Лознице усвојило Одлуком број 
06-30-1/22-II дана 10.10.2022. године.

Закључак и Одлуку Градског већа 2. 
објавити у ,,Службеном листу града 
Лознице”.

 СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-2/1
Датум: 20. октобар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

На основу члана 63. тачка 2а) Статута 
града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, број 1/19 – пречишћен текст) 
и члана 2. тачка 2б) Одлуке о Градском 
већу 20/08 и 4/19), а у складу са Законом 
о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 
62/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), Градско 
веће града Лознице на седници, одржаној 
10.10.2022. године, донело је 

О Д Л У К У
  о усвајању Извештаја о извршењу 
буџета града Лознице  за период од 
01.  јануара до 30. јуна 2022. године

Усваја се Извештај о извршењу буџета 1. 
града Лознице за период од 01. јануара 
до 30. јуна 2022. године.

Саставни део ове Одлуке чини Изве-2. 
штај о извршењу буџета града Лознице 
за период од 01.  јануара до 30. јуна 
2022. године.

Одлуку доставити Одељењу за фина-3. 
нсије и локалну пореску администра-
цију.

Одлуку објавити у „Службеном листу 4. 
града Лознице“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-30-1/22-II
Датум: 10.10.2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

4
 На основу члана 6. ст. 5. до 9., и члана 
7а Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист 
СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука СУС и „Службени 
гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 
68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука 
УС, 86/2019,144/2020 и 118/2021) и члана 
40. и 84. Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице“, бр. 1/19 - пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на 
седници одржаној 20. октобра 2022. године, 
донeла је

О Д Л У К У 
о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2023. годину на територији  

града Лознице 
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Предмет

Члан 1.

 Овом одлуком утврђују се просечне 
цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2023. годину на територији 
града Лознице, и одређују се просечне 
цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности на основу којих је за текућу 
годину утврђена основица пореза на 
имовину за непокретности обвезника који 
не воде пословне књиге, које се налазе у 
најопремљенијој зони.

Просечна цена

Члан 2.

 Одлуком о одређивању зона и 
најопремљенијих зона на територији града 

Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 13/13) одређено је девет зона за 
утврђивање пореза на имовину, у зависности 
од комуналне опремљености и опремљено-
сти јавним објектима, саобраћајној пове-
заности са централним деловима града 
Лознице, односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу, и то: Централна зона 
Лозница, Прва зона Лозница, Друга зона 
Лозница, Трећа зона Лозница, Индустријска 
зона Шепак, Прва зона Бања Ковиљача, 
Друга зона Бања Ковиљача, Зона Лешница 
и Сеоска зона, као и да су Централна зона 
Лозница и Прва зона Лозница најопремље-
није зоне у граду Лозници.
 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2023. годину на територији 
града Лознице утврђују се по групама 
непокретности и износе:

А.

Групе непокретности
Централна 

зона 
Лозница

Прва зона 
Лозница

Друга зона 
Лозница

Индустријска 
зона Шепак

Трећа зона 
Лозница

1. Грађевинско земљиште 
(Утврђени порез на имовину 
плаћа се, по правилу за све, на 
право својине на грађевинско 
земљиште површине преко 10 
ари)1

3.054,43 
дин.*

6.402,92 
дин.

11.072,51 
дин. 1.172,62 дин.2 1.172,62 дин.

2.   Пољопривредно земљиште 
(Утврђени порез на имовину 
плаћа се, по правилу за све, 
на право својине на пољопри-
вредно земљиште површине 
преко 10 ари)1

** ** 145,44 дин.2 145,44 дин.2 145,44 дин.

3. Шумско земљиште (Утвр-
ђени порез на имовину плаћа 
се, по правилу за све, на право 
својине на шумско земљиште 
површине преко 10 ари)1

** ** 84,48 дин.2 84,48 дин.2 84,48 дин.

4. Друго земљиште (Утврђени 
порез на имовину плаћа се, 
по правилу за све, на право 
својине на друго земљиште 
површине преко 10 ари)1

** **

87,26 дин.
(60% цене 

пољо-
привредног 
земљишта) 3

87,26 дин.
(60% цене 

пољо-
привредног 
земљишта) 3

76,53 дин.2
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5.  Станови (Утврђени порез на 
стан у којем станује обвезник 
и у којој је пријављено његово 
пребивалиште  умањује се за 
50%, а највише 20.000 динара 
и за висину стопе амортизације 
за коју се умањује вредност 
непокретности)

94.769,85 
дин.

91.054,11 
дин.

93.653,47 
дин.

49.392,59 
дин.2

49.392,59 дин.

6. Куће за становање (Утврђени 
порез на кућу за становање 
у којем станује обвезник и у 
којој је пријављено његово 
пребивалиште  умањује се за 
50%, а највише 20.000 динара 
и за висину стопе амортизације 
за коју се умањује вредност 
непокретности)

50.138,49 
дин.

50.138,49 
дин.

53.174,92 
дин.

27.221,15 
дин.2

27.221,15 дин.

7. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) грађе-
вински објекти који служе за 
обављање делатности 4

106.059,64 
дин.

54.032,89 
дин.

67.900,14 
дин.

13.021,30 
дин.2

13.021,30 дин.

8. Гараже и помоћни објекти 33.787,38 
дин.

31.209,60 
дин.

30.762,29 
дин.

36.714,67 
дин.*

24.911,56 дин.2

Б.

Групе непокретности Прва зона Бања 
Ковиљача

Друга зона Бања 
Ковиљача Зона Лешница Сеоска зона

1. Грађевинско земљиште 
(Утврђени порез на имовину 
плаћа се, по правилу за 
све, на право својине на 
грађевинско земљиште повр-
шине преко 10 ари)1

661,91 дин2 661,91 дин. 647,75 дин. 582,40 дин.

2.Пољопривредно земљиште 
(Утврђени порез на имовину 
плаћа се, по правилу за 
све, на право својине на 
пољопривредно земљиште 
површине преко 10 ари)1

86,25 дин.2 86,25 дин. 86,70 дин. 76,95 дин.

3. Шумско земљиште (Утвр-
ђени порез на имовину 
плаћа се, по правилу за све, 
на право својине на шумско 
земљиште површине преко 
10 ари)1

117,42 дин.2 117,42 дин. 66,91 дин. 73,23 дин.
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4. Друго земљиште (Утвр-
ђени порез на имовину пла-
ћа се, по правилу за све, на 
право својине на друго зе-
мљиште површине преко 10 
ари)1

141,41 дин. 76,53 дин.2 76,53 дин.2 76,53 дин.

5. Станови (Утврђени по-
рез на стан у којем ста-
нује обвезник и у којој је 
пријављено његово пре-
бивалиште  умањује се за 50%, 
а највише 20.000 динара и за 
висину стопе амортизације 
за коју се умањује вредност 
непокретности)

96.606,55 дин. 57.752,55 дин.2 27.258,53 дин.2 27.258,53 дин.

6. Куће за становање (Ут-
врђени порез на кућу за 
становање у којем станује 
обвезник и у којој је при-
јављено његово пребива-
лиште  умањује се за 50%, а 
највише 20.000 динара и за 
висину стопе амортизације 
за коју се умањује вредност 
непокретности)

45.245,31 дин. 38.393,27 дин. 14.203,36 дин. 22.960,66 дин.

7. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) гра-
ђевински објекти који служе 
за обављање делат-ности 4

46.717,90 дин. 13.021,30 дин.2 25.421,22 дин. 13.021,30 
дин.2

8. Гараже и помоћни објекти 35.033,97 дин. 27.047,40 дин.2 19.060,83 дин.2 19.060,83 дин.

*      Није било релевантног промета за ту групу непокретности у периоду од 01.10.2021. до 30.09.2022. године, 
па је цена утврђена на основу просечних цена у најопремљенијим зонама за претходну годину.

** Ових група непокретности нема у предметној зони.

1      Не односи се на власнике земљишта са више парцела које се међусобно граниче, а збирно су већи од 10 
ари.

2    Цена утврђена на основу просечне цене граничне зоне јер није било релевантног промета непокретности 
у  предметној зони у одговарајућем временском периоду.

3    Цена утврђена на основу просечне цене пољопривредног земљишта у предметној зони умањеној за 40% 
јер у граничним зонама није било релеватних промена.

4     За непокретности из ове групе утврђене чланом 7. став 4. Законa о порезу на имовину за обвезнике који воде 
пословне књиге основицу за обрачун чини књиговодствена вредност непокретности исказана у пословним 
књигама на последњи дан текуће године.



Број 10 24. 10. 2022.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 6

Члан 3.

 Одређују се просечне цене квадратног 
метра непокретности на основу којих је за 
2022. годину утврђена основица пореза на 
имовину обвезника који не води пословне 
књиге, које се налазе у најопремљенијој 
зони, за одговарајуће непокретности, за 
које у члану 2. ове одлуке, нису утврђене 
просечне цене по метру квадратном, за 
утврђивање пореза на имовину за 2023. 
годину на територији града Лознице, и то:

Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште 3.054,43 дин.
2. Пољопривредно земљиште 00,00 дин.
3. Шумско земљиште 00,00 дин.
4. Друго земљиште 00,00 дин.
5. Гараже и помоћни објекти 36.741,67 дин.

Неизграђено грађевинско земљиште

Члан 4.

 Неизграђено грађевинско земљиште, 
које се користи искључиво за гајење биљака, 
односно садног материјала, односно шума, 
за сврху утврђивања основице пореза 
на имовину за 2023. годину разврстава 
се у пољопривредно, односно у шумско 
земљиште.

Завршне одредбе
Члан 5.

 Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу града Лознице“ и на интернет страни 
града Лознице.
 Ова одлука ступа  на снагу осмог (8) 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Лознице“, а примењује се од 01. 
јануара 2023. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-2/2 
Датум: 20. октобар 2022. године                                                               
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

5
На основу члана 27. став 10. и 

члана 29. став 4. Закона о јавној својини 
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 
153/20), члана 3. став 1. тачка 1. и став 3. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, 
давањем у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
24/12, 48/15 и 16/18) и члана 40. Статута 
града Лознице („Сл. лист града Лознице“, 
број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној дана 
20. октобра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о приступању прибављања 

непокретности непосредном погодбом у 
јавну својину града Лознице

 I  ПРИСТУПА СЕ прибављању 
непокретности непосредном погодбом у 
јавну својину града Лознице и то земљишта 
означеног као:

катастарска парцела бр. 15475/2 −	
К.О. Лозница у површини од 768м2 

улица Браће Грим, врста земљишта – 
земљиште у грађевинском подручју, 
по култури њива 6. класе, која се води 
у Листу непокретности бр. 10970 К.О. 
Лозница, у приватној својини Томић 
(Милорад) Жељка из Башчелука са 
уделом од 1/1,

ради проширењa гробља у насељеном месту 
Башчелуци у складу са Планом детаљне 
регулације „Гробље” у Башчелуцима („Сл. 
лист града Лознице“, број 1/22). 

II Формира се Комисија за спровођење 
поступка прибављања непокретности непо-
средном погодбом у јавну својину града 
Лознице, у саставу:
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Ра1. дојка Станковић, председник
Јована Михаиловић, члан2. 
Лазар Максимовић, члан3. 
Дејан Перић, члан4. 
Дан5. ијела Мирковић, члан.

III Задатак Комисије из тачке II 
овог решења је да у поступку прибављања 
непокретности из тачке I овог решења 
спроведе поступак у складу са одредбама 
Закона о јавној својини и Уредби о условима 
прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом, давањем у закуп ства-
ри у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда 
и да по окончаном поступку непосредне 
погодбе сачини и достави Скупштини 
града Лознице записник са одговарајућим 
предлогом Решења о прибављању непо-
кретности.

IV Непокретност из тачке I овог 
решења прибавиће се по тржишној вредности 
коју утврди овлашћени порески орган у 
складу са Законом о јавној својини.

V Решење ступа на снагу даном 
доношења.

  

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-2/3                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

6
На основу чл. 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона 

о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије’’, број 15/16 и 88/19), 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Слу-
жбени лист града Лознице’’, број 1/19 
- пречишћен текст) и Упутства о начину 
достављања образаца тромесечних изве-
штаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних 
предузећа Министарства привреде број         
110-00-72/2016-09 и 110-00-218/2021-09-01, 
а у вези са чл. 46. тачка 5б) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије’’, број 129/07, 83/14 -  др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18) и чл. 63. тачке 5а) 
и 5б) Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на 
седници одржаној 20. октобра 2022. године, 
донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању  Информације о 

степену усклађености планираних и 
реализованих активности у јавним 
предузећима чији је оснивач град 
Лозница за период од 01. 01. 2022. 

до 30. 06. 2022. године

Прихвата се Информација о степе-1. 
ну усклађености планираних и реа-
лизованих активности у јавним пре-
дузећима чији је оснивач град Ло-
зница за период од 01. 01. 2022. до 
30. 06. 2022. године коју је поднело 
Градско веће града Лознице.

Информација о степену усклађености 2. 
планираних и реализованих активно-
сти у јавним предузећима чији је 
оснивач град Лозница за период од 
01. 01. 2022. до 30. 06. 2022. године је 
саставни део овог закључка.

Овај закључак, преко надлежног оде-3. 
љења Градске управе града Лознице,     
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доставити Министарству привреде 
Републике Србије, ради даљег изве-
штавања у складу са законом којим 
се уређује правни положај јавних 
предузећа.
 
Овај закључак објавити у 4. „Службе-
ном листу града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-3/1                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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 На основу чл. 46. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’, број 15/16 и 88/19), чл. 63. тачке 
5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени лист града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен 
текст) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства 
привреде број 110-00-72/2016-09, Градско веће града Лознице, на седници одржаној 22. 09. 
2022. године, усвојило је

ИНФОРМАЦИЈУ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 
ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2022. ДО 30. 06. 2022. ГОДИНЕ

Лозница, август 2022. године
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ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2022. ДО 30. 06. 2022. ГОДИНЕ

Увод

 Поступак праћења реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања 
јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе уређен је одредбама следећих 
прописа:

Законом о јавним предузећима−	  („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 15/16 и 
88/19) у члану 63. прописано је да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе доставља надлежном органу јединице  локалне самоуправе тромесечне 
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја,
обрасци тромесечних извештаја јавних предузећа утврђени су −	 Правилником о 
обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 
36/16),
Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији −	
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства 
привреде бр. 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године (у даљем тексту Упутство) 
утврђено је да се обрасци достављају уредно попуњени и одштампани, уз пропратно 
писмо и акт надлежног органа (надзорни одбор јавног предузећа) о усвајању 
тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања, и то у року од 30 дана од дана истека тромесечја,
члан 64. −	 Закона о јавним предузећима прописује да надлежни орган јединице локалне 
самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености 
планираних и реализованих активности за јавна предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, а на основу претходно достављених тромесечних извештаја 
јавних предузећа,
Упутством−	  је, такође, прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе, 
на основу достављених тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа, сачињава информацију о степену 
усклађености планираних и реализованих активности, коју доставља Министарству 
привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја,
форму и садржину информације о степену усклађености планираних и реализованих −	
активности утврдило је Министарство привреде - Сектор за контролу, надзор и управне 
послове у области јавних предузећа и привредних регистара и о томе обавестило 
јединице локалне самоуправе дана 19. 7. 2016. године.

 Поред наведеног, неопходно је напоменути да је чланом 13. Закона о изменама и 
допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 47/18) 
прописано да општинско/градско веће прати реализацију програма пословања и врши 
координацију рада јавних предузећа чији је општина/град оснивач и да подноси тромесечни 
извештај о раду јавних предузећа скупштини општине/града, ради даљег извештавања у 
складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Нaведене надлежности 
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Градског већа утврђене су и чланом 63. тачке 5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен текст).

Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница

за период од 01. 01. 2022. до 30. 06. 2022. године

Пет јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, у складу са чланом 63. Закона о 
јавним предузећима, доставило је извештаје о реализацији годишњег програма  пословања 
за други квартал 2022. године:

Јавно предузеће 1. „Водовод и канализација’’ Лозница (у даљем тексту: ЈП „Водовод и   
канализација’’),
Комунално јавно предузеће 2. „Наш дом’’ Лозница (у даљем тексту: КЈП „Наш дом’’),
Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 3. 
„Топлана - Лозница’’ Лозница (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће „Топлана 
– Лозница’’),
Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање 4. „Лозница развој’’ Лозница 
(у даљем тексту: ЈП „Лозница развој’’) и
Јавно комунално предузеће 5. „Паркинг сервис’’ Лозница (у даљем тексту: ЈКП „Паркинг 
сервис’’).

 
 У наставку Информације следи збирни приказ планираних и реализованих показатеља 
пословања јавних предузећа за период од 01. 01. до 30. 06. 2022. године - кроз две задате 
табеле, уз образложење најзначајнијих одступања од планираних вредности.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 
ОД 01. 01. ДО 30. 06. 2022. године

Табела 1. 
у 000 

динара

Ред.  
бр. Јавно предузеће

Укупни приходи Укупни расходи
                 Бруто 
резултат

План
Реали-
зација План

Реали-
зација План

Реали-
зација

1.
ЈП „Водовод и 
канализација’’ 318.320 246.976 315.357 243.018 + 2.963 + 3.958

2. КЈП 10 „Наш дом’’ 192.574 169.320 201.963 181.564 - 9.389 - 12.244

3.

Јавно комунално 
предузеће 10 „Топлана – 
Лозница’’ 162.750 171.270 162.750 183.536 0 - 12.266

4.
Јавно предузеће 
„Лозница развој’’ 77.398 69.288 77.398 57.590 0 + 11.698

5. ЈКП „Паркинг сервис’’ 18.200 17.044 17.661 11.924 + 539 + 5.120

УКУПНО (1+2+3+4+5): 769.242 673.898 775.129 677.632 - 5.887 - 3.734
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Укупни приходи. У односу на планиране вредности за други квартал 2022. године реализовани 
приходи су збирно нижи за 12 %. Проценат реализације планираних прихода креће се у 
интервалу од 78% у ЈП „Водовод и канализација’’ до 105% у Јавном комуналном предузећу 
„Топлана – Лозница’’. Проценат реализације планираних прихода највиши је, дакле, у Јавном 
комуналном предузећу ’’Топлана – Лозница’’ и последица је продужетка грејне сезоне.

У структури укупних прихода код јавних предузећа доминирају пословни приходи. Ови 
приходи из редовних пословних активности представљају 94% укупних прихода. Одступање 
пословних прихода навише од планираних бележи Јавно комунално предузеће „Топлана – 
Лозница’’ за 6% (разлог за то је поменути продужетак грејне сезоне). 

У четири  јавна предузећа пословни приходи су нижи у односу на планиране: у ЈП „Водовод 
и канализација’’ за 24% (главни узрок томе јесте неадекватно планирање за други квартал 
2022. године), у КЈП „Наш дом’’ за 13% (основни разлози  за то јесу  смањен обим активности, 
мањи број извршилаца и др), у ЈП „Лозница развој’’ за 10%  и у ЈКП „Паркинг сервис’’ за 7% 
(разлог за то је смањен број наплате паркинг места, због изградње стадиона).

Укупни расходи. Збирно посматрано, јавна предузећа су реализовала мање расхода од 
планираних, док су, појединачно посматрано, једино у Јавном комуналном предузећу „Топла-
на – Лозница’’ реализовани расходи већи од планираних.

У структури укупних расхода преовлађују пословни расходи а, као такви, основни су узрок 
одступања планираних и реализованих вредности укупних расхода. Степен реализације 
планираних расхода највиши је у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’ (115%) 
- што је последица продужене грејне сезоне. Код четири јавна предузећа степен реализације 
планираних пословних расхода креће се од 73% у ЈП „Водовод и канализација’’, потом 74% 
у ЈП „Лозница развој’’ и у ЈКП „Паркинг сервис’’ до 92% у КЈП „Наш дом’’. Значајне уштеде 
на позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ова четири јавна 
предузећа основни су узрок одступања пословних расхода наниже у односу на планиране.

Бруто резултат. Одступање бруто резултата пословања јавних предузећа за период од   01. 
01. до 30. 06. 2022. године узроковано је претходно образложеним одступањима   укупних 
прихода и укупних расхода у односу на планиране износe.

Табела 2. у 000 динара

Ред. 
бр. Јавно предузеће

Број запослених Средства за зараде 
(Бруто I) Субвенције Кредитна

задуженост

План Реали-
зација План Реали-

зација План Реали-
зација

Стање на дан
30. 06. 2022.

1.
ЈП „Водовод и 
канализација’’ 132 119 73.950 62.079 2.000 1.393 103.553

2. КЈП „Наш дом’’ 223 179 103.222 85.200 5.000 4.000 0

3.

Јавно комунално 
предузеће 
„Топлана - 
Лозница’’ 53 47 23.419 22.511 14.000 14.000 0
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4.
Јавно предузеће 
„Лозница развој’’ 53 46 28.107 23.046 0 0 0

5.
ЈКП „Паркинг 
сервис’’ 21 17 9.702 6.654 0 0 0

 УКУПНО 482 408 238.400 199.490 21.000 19.393 103.553

Број запослених. Укупан број запослених у јавним предузећима чији је оснивач Град 
Лозница, на дан 30. 06. 2022. године, износи 408, од чега је на неодређено време запослено 
369 лица, а на одређено 39 лица. Број запослених у свим јавним предузећима је мањи од броја 
запослених који је планиран за други квартал текуће године.

Средства за зараде (Бруто I). Трошкови зарада запослених у пет јавних предузећа реализовани 
су на нивоу од 84% планираних. Подаци о трошковима зарада и броју запослених показују да 
јавна предузећа чији је оснивач Град Лозница у потпуности примењују смернице економске 
политике Владе Републике Србије у области зарада и запошљавања.

Субвеницје. У периоду од 01. 01. до 30. 06. 2022. године исплаћене су текуће субвенције 
комуналним јавним предузећима (ЈП „Водовод и канализација’’, КЈП „Наш дом’’ и Јавно 
комунално предузеће „Топлана – Лозница’’) у укупном износу од 19,4 мил. динара. Наведене 
исплате наизглед нису у потпуности усклађене са Одлуком о буџету града Лознице за 2022. 
годину, годишњим програмима пословања и посебним годишњим програмима коришћења 
буџетске помоћи јавних предузећа, а разлог за то јесте рачуноводствено одступање обрачу-
нског од буџетског (готовинског) основа.

Кредитна задуженост. ЈП „Водовод и канализација’’ је кредитно задужено. Користи кредит 
KFW Банке за унапређење система водоснабдевања и канализације у градовима /општинама 
средње величине. Сервисирање обавезе по наведеном кредиту је уредно.

Градско веће града Лознице подноси Информацију о степену усклађености планираних 
и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за 
период од 01. 01. 2022. до 30. 06. 2022. године Скупштини града Лознице ради даљег 
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-27-1/22-II                                                                                                                                                   
Датум: 22. 09. 2022. године      
Л о з н и ц а 

        
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О  Н А Ч Е Л Н И К
Видоје Петровић, с.р.
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7
 На основу чланова 22, 58. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19), 
чланова 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2022. годину („Службени 
лист града Лознице“, бр. 13/21) и чланова 25. 
и 33. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног предузећа „Водовод и канализација“ 
Лозница („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/16, 2/17 и 4/19), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној 20. октобра 
2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на расподелу 

добити за 2021. годину Јавног предузећа 
„Водовод и канализација’’ Лозница 

Даје се сагласност на Одлуку Над-1. 
зорног одбора Јавног предузећа 
„Водовод и канализација“ Лозница 
о расподели добити за 2021. годину 
бр.1201 од 3. 10. 2022. године.

Део добити за 2021. годину који се 2. 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.

Овo решење ступа на снагу наредног 3. 
дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-3/2                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

8
 На основу чланова 22 и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19), 
чланова 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2022. годину („Службени 
лист града Лознице“, бр. 13/21) и чланова 25. 
и 34. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ 
Лозница („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/16, 2/17,  3/18 и 4/19), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 20. 
октобра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на расподелу 
добити за 2021. годину  Комуналног 

јавног предузећа „Наш дом’’ Лозница 

Даје се сагласност на Одлуку 1. 
Надзорног одбора Комуналног јавног 
предузећа „Наш дом“ Лозница о 
расподели добити за 2021. годину бр. 
518/2 од 29. 06. 2022. године.

Део добити за 2021. године који се 2. 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.
 
Овo решење ступа на снагу наредног 3. 
дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-3/3                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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9
 На основу чланова 22, 58. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19), 
чланова 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2022. годину („Службени 
лист града Лознице“, бр. 13/21) и чланова 25. 
и 33. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана 
- Лозница” Лозница („Службени лист града 
Лознице“, бр. 19/16, 21/16, 4/19 и 1/21), 
Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 20. октобра 2022. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на расподелу 

добити за 2021. годину Јавног 
комуналног предузећа за производњу 

и дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлана - Лозница” Лозница

Даје се сагласност на Одлуку 1. 
Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистри-
буцију топлотне енергије „Топлана 
- Лозница” Лозница о расподели 
добити за 2021. годину бр. 15-5/2022 
од 30. 03. 2022. године.
Део добити за 2021. годину који се 2. 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.
Ово решење ступа на снагу наредног 3. 
дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-3/4                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

10
 На основу чланова 22, 58. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 15/16 и 88/19), 
чланoва 40. и 84. Статута Града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2022. годину („Службени 
лист града Лознице’’, бр. 13/21), чланова 29а) 
и 40. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног предузећа за управљање, планирање 
и пројектовање „Лозница развој’’ Лозница 
(„Службени лист града Лознице’’ бр. 
19/16, 23/16, 2/17 и 4/19), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној 20. октобра 
2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на расподелу 

добити за 2021. годину Јавног 
предузећа за управљање, планирање и 

пројектовање „Лозница развој’’ Лозница

Даје се сагласност на Одлуку 1. 
Надзорног одбора Јавног предузеће 
за управљање, планирање и пројекто-
вање „Лозница развој” Лозница о 
расподели добити за 2021. годину бр. 
01-231/2 од 29. 03. 2022. године.
Део добити за 2021. годину који се 2. 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода .
Овo решење ступа на снагу наредног 3. 
дана од дана објављивања у „Службе-
ном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-3/5                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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 На основу чланова 22, 58. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19), 
чланова 40. и 84. Статута Града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2022. годину („Службени 
лист града Лознице“, бр. 13/21)  и чланова 
25. и 33. Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис” Лозница („Службени лист града 
Лознице“, бр. 19/16, 8/17 и 4/19), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 20. 
октобра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на расподелу 

добити за 2021. годину 
Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис’’  Лозница

Даје се сагласност на Одлуку Над-1. 
зорног одбора Јавног комуналног пре-
дузећа „Паркинг сервис“ Лозница о  
расподели добити за 2021. годину бр. 
164/2022 од 21. 09. 2022. године.

Део добити за 2021. годину који се 2. 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.

Ово решење ступа на снагу наредног 3. 
дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-3/6                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

12

 На основу члана 44. ст. 1. тачка 3) и 
58. Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама (,,Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 
9. Закона о комуналним делатностима 
(,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 
88/11, 46/14 - Одлукa УС РС, 104/16  и 95/18), 
члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(,,Службени лист града Лознице“ бр. 1/19 
– пречишћен текст) и Одлуке о усвајању 
Концесионог акта за поверавање обављања 
делатности градско-приградског превоза 
путника на Пакету ''Ц'' линија на територији 
града Лознице (,,Службени лист града 
Лознице“ бр. 6/22), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној дана 20. 
октобра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о поништају поступка давања концесије 

– поверавања обављања делатности 
градско-приградског превоза путника на 
Пакету „Ц” линија на територији града 

Лознице у отвореном поступку 
број К6/2021

Члан 1.

 Овом Одлуком поништава се посту-
пак давања концесије–поверавања обављања 
делатности градско-приградског превоза пу-
тника на Пакету''Ц'' линија на територији 
града Лознице у отвореном поступку број 
К6/2021, који је спроведен на основу Одлуке 
о објављивању Јавног позива за прикупљање 
понуда за  концесију – поверавање обављања 
делатности градско-приградског превоза 
путника на Пакету ''Ц'' линија на територији 
града Лознице бр. 06-18/22-16-6/4 од 09. 06. 
2022.  године.

 Разлог за поништај поступка из става 
1. овог члана јесте непостојање исправне и 
прихватљиве понуде.
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Члан 2.

 У циљу обављања комуналне де-
латности градско-приградског превоза пу-
тника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији 
града Лознице, биће покренут нови поступак 
реализације пројекта јавно–приватног парт-
нерства са елементима концесије и избора 
најповољнијег понуђача, по коначности ове 
одлуке, у складу са законом.

Члан 3.

 До окончања поступка и избора из 
чл. 2. ове одлуке, обављање комуналне 
делатности градско-приградског превоза 
путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији 
града Лознице биће привремено поверено у 
складу са одредбама  Одлуке  о организацији 
и начину обављања градског и приградског 
линијског превоза путника на територији 
града Лозница.

Члан 4.

 Понуђач у поступку из чл. 1. ове 
одлуке, по пријему ове одлуке, може да 
поднесе захтев за заштиту права, у складу са 
Законом о јавним набавкама.

Члан 5.

 Ову одлуку објавити у ,,Службеном 
листу града Лознице“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове Одлуке 
садржан је у члану 44. став 1. тачка 3. 
Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама (,,Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), којим је 
прописано да давалац концесије поништава 
поступак давања концесије након истека 
рока за достављање понуда у следећим 
случајевима: тачка 3) ако након искључења 
понуда у поступку давања концесије не 
преостане ниједна прихватљива понуда.

Разлози за доношење. Организација оба-
вљања градског и приградског линијског 
превоза путника на територији града Лозни-
це је у надлежности Града Лознице, што 
је прописано одредбама Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају, Закона о 
локалној самоуправи, Закона о комуналним 
делатностима, као и одредбама Одлуке  о 
организацији и начину обављања градског 
и приградског линијског превоза путника на 
територији града Лознице.

Будући да Град Лозница није осни-
вач јавног предузећа које би се бавило оба-
вљањем делатности градско-приградског 
линијског превоза путника, неопходно је 
спровођење поступка реализације пројекта 
јавно–приватног партнерства са елементима 
концесије за обављање делатности од општег 
интереса из надлежности Града, односно по-
веравања обављања комуналне делатности 
линијског превоза путника у градско-при-
градском саобраћају на територији града 
Лознице. 

За потребе спровођења поменутог 
поступка, Градско веће града Лознице је, 
Решењем о именовању Стручног тима број: 
06-22-13/20-II од 07.09.2020. именовало 
Стручни тим за спровођење поступка 
реализације пројекта јавно–приватног парт-
нерства са елементима концесије за оба-
вљање делатности од општег интереса из 
своје надлежности, односно поверавања 
обављања комуналне делатности линијског 
превоза путника у градско-приградском 
саобраћају на територији града Лознице 
- на Пакету ‘’Ц’’ линија (у даљем тексту: 
Стручни тим).

Скупштина града Лознице је дана 
09. 06. 2022. године донела Одлуку о 
усвајању Концесионог акта за поверавање 
обављања делатности градско-приградског 
превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на 
територији града Лознице бр. 06-18/22-16-
6/3, као и Одлуку о објављивању Јавног 
позива за прикупљање понуда за  концесију 
– поверавање обављања делатности градско-
приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ 
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линија на територији града Лознице бр. 06-
18/22-16-6/4, те је након тога објављен Јавни 
позив бр. K6/2021 – отворени поступак за 
прикупљање понуда за  концесију – пове-
равање обављања делатности градско-
приградског превоза путника на Пакету 
‘’Ц’’ линија на територији града Лознице 
(објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 69/2022 
од 24.06.2022. године).
 Поступак отварања понуда спроведен 
је у Градској управи града Лознице – канце-
ларија број 16, Карађорђева број 2, дана 23. 
08. 2022. године од 12:00 до 13:00 часова.

Благовремено, до 23.08.2022. године 
до 12:00 часова, на Порталу јавних набавки 
пристиглa je једна понудa за Пакет ‘’Ц’’ 
линија градско-приградског превоза путника, 
и то следећег понуђача:

Редни 
број

Назив или 
шифра 
понуђача

Датум 
пријема

Сат

1. Предузеће 
за саобраћај 
и туризам 
„Банбус’’ д.о.о. 
Обреновац, 
улица 4-та 
број 21, 11500 
Обреновац

22.08.2022. 12:58:17

Понуда предметног понуђача, послата 
у електронском облику преко Портала јавних 
набавки, је благовремена. 

Део понуде, у складу са Јавним 
позивом, који предметни понуђач није 
могао да достави електронским  средствима 
путем Портала јавних набавки, доставио 
је у писаном облику у затвореној коверти 
– предато у писарници Градске управе 
града Лознице (на адресу Скупштина града 
Лознице, 15300 Лозница, ул. Карађорђева 
бр. 2), благовремено до  23.08.2022. године 
до 12:00 часова.

Других понуда (благовремених, не-
одговарајућих, неприхватљивих, неблаго-
времених и сл.) на Порталу јавних набавки 
није  било.

Писаних понуда није било. Понуђач 
који је једини предао понуду у електронском 
облику није предао у писаном облику.

Стручни тим је преко Портала јавних 
набавки сачинио Записник о отварању 
понуда (пристиглих на порталу) дана 23. 08. 
2022. године, који је, такође преко Портала, 
достављен наведеном понуђучу на дан 
отварања понуда. 

 У поступку оцене предметне понуде, 
Стручни тим је утврдио следеће:

понуда наведеног понуђача, у писа-−	
ном облику у затвореној коверти, није 
предата у писарници Градске управе 
града Лознице (на адресу Скупштина 
града Лознице, 15300 Лозница, ул. 
Карађорђева бр. 2), до истека рока за 
достављање понуда, односно до  23. 
08. 2022. године до 12:00 часова;
понуда предметног понуђача фор-−	
мално правно није исправна и 
прихватљива, узимајући у обзир да 
исти није доставио понуду у писаном 
облику у затвореној коверти, а 
у складу са Јавним позивом бр. 
K6/2021 – отворени поступак за 
прикупљање понуда за  концесију – 
поверавање обављања делатности 
градско-приградског превоза путника 
на Пакету ‘’Ц’’ линија на терито-
рији града Лознице (објављен у 
„Сл. гласнику РС”, бр. 69/2022 од 
24.06.2022. године) и чланом 36. 
Закона о јавно-приватном партнер-
ству и концесијама (,,Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 88/11, 
15/16 и 104/16) – због чега се наведена 
понуда искључује у поступку давања 
предметне концесије;
будући да није било потпуних и −	
прихватљивих понуда, из разлога што 
након искључења понуда у поступку 
давања предметне концесије није 
преостала ниједна прихватљива 
понуда, неопходно је да Скупштина 
града Лознице као давалац концесије, 
а у складу са чланом 44. Закона о 
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јавно-приватном партнерству и ко-
нцесијама (,,Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 88/11, 15/16 и 
104/16), поништи поступак давања 
концесије, односно да донесе одлу-
ку о поништају поступка давања пре-
дметне концесије;
за поверавање обављања комуналне −	
делатности градско-приградског пре-
воза путника на Пакету „Ц’’ линија на 
територији града Лознице, потребно 
је у наредном периоду покренути 
нови поступак реализације пројекта 
јавно–приватног партнерства са еле-
ментима концесије, у складу са за-
коном;
до окончања претходно поменутог −	
поступка и избора најповољнијег 
понуђача, а у циљу обезбеђивања 
континуитета у обављању комуналне 
делатности, градско-приградски превоз 
путника на Пакету „Ц’’ линија 
на територији града Лознице 
потребно је привремено поверити 
у складу са одредбама  Одлуке  о 
организацији и начину обављања 
градског и приградског линијског 
превоза путника на територији града 
Лозница.

Ефекти који се постижу. Организација 
обављања комуналне делатности линијског 
превоза путника у градско-приградском 
саобраћају на територији града Лознице 
је надлежност града и поверавањем ове 
делатности стварају се потребни услови 
за нормалну свакодневну комуникацију 
грађана Лознице, а у циљу обављања својих 
редовних школских активности у процесу 
образовања свих категорија ученика и 
студената, радних активности запосленог 
становништва, као и у циљу обављања 
привредних и свих осталих активности 
од значаја за свакодневно функционисање 
различитих категорија становништва.
Финансијска средства потребна за спро-
вођење Одлуке. Чланом 12а. Одлуке  о 

организацији и начину обављања градског 
и приградског линијског превоза путника на 
територији града Лознице утврђено је да се 
средства за обављање градског и приград-
ског линијског превоза путника обезбеђују 
из цене услуге и из буџета Града.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-3/7                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

13
На основу члана 12. Одлуке  о 

организацији и начину обављања градског 
и приградског линијског превоза путника 
на територији града Лозница (,,Службени 
лист града Лознице“, број 7/09, 1/11, 4/11, 
16/12, 2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука, 
4/19 и 6/22) и члана 40. и 84. Статута града 
Лознице (,,Службени лист града Лознице“ 
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној дана 
20. октобра 2022. године, донела је:

О Д Л У К У
о давању накнадне сагласности на Јавни 

уговор о привременом поверавању 
обављања делатности градско-

приградског превоза путника на 
територији града Лознице на ''Пакету Ц'' 

линија

Члан 1.

 Предмет ове Одлуке је давање 
накнадне сагласности на (текст) Јавни 
уговор о привременом поверавању обављања 
делатности градско-приградског превоза пу-
тника на територији града Лознице на ''Па-
кету Ц'' линија.
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Члан 2.

 Даје се сагласност на (текст) Јавни 
уговор о привременом поверавању обављања 
делатности градско-приградског превоза 
путника на територији града Лознице на 
''Пакету Ц'' линија.

Члан 3.

 Саставни део ове Одлуке чини (текст) 
Јавни уговор о привременом поверавању 
обављања делатности градско-приградског 
превоза путника на територији града Ло-
знице на ''Пакету Ц'' линија, из члана 1. ове 
Одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ,,Службеном листу 
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-3/8                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 10. и 38. Закона 

о планском систему Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 30/18), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.
закон) и члана 40. Статута града Лозница 
(„Службени лист града Лозница“, број 
1/19 – пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној дана 20. 
октобра 2022.године,  донела је

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ГРАДА 

ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД 2023. - 2028. 
ГОДИНЕ

Члан 1.

Градско веће града Лознице покре-
ће поступак израде Стратегије за унапре-
ђење положаја младих Града Лознице за 
период 2023.-2028. године (у даљем тексту: 
Стратегија). Израдом овог документа обе-
збеђује се стратешки документ који де-
финише приоритетне области за младе и 
активности које одговарају на специфичне 
потребе младих.

Члан 2. 

Циљ Стратегије је да дефинише 
локалну омладинску политику као сет 
стратешких мера које повезују низ области 
живота младих, а усмерене су на унапређење 
квалитета живота младих, њиховог физичког 
и психичког благостања и свеукупне 
добробити, као и обезбеђивање могућности 
за развој знања, вештина и ставова 
неопходних за бољу и лакшу интеграцију 
младих у друштво и преузимање активног 
учешћа у друштвеном животу.

Члан 3.

 Ради спровођења ове одлуке, одно-
сно спровођења процеса припреме и израде 
Стратегије, Градско веће града Лознице 
именоваће чланове Радне групе за израду 
Стратегије за унапређење положаја младих 
Града Лознице за период 2023.-2028. го-
дине (у даљем тексту: Радна група), а адми-
нистративно-техничку подршку за рад Радне 
групе, обезбеђује Канцеларија за младе града 
Лознице.

Члан 4. 

 Рок за израду Стратегије је 8 (осам) 
месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Члан 5.

 О  Нацрту  Стратегије унапређења 
положаја младих Града Лозница за период 
2023. - 2028. године биће одржана  јавна 
расправа.  

Члан 6.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Лозница“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-4/1                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

15
 На основу члана 29. тачка 6), 79. и 
80. став 1, 2. и 3. Закона о смањењу ризика 
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од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС” број 87/2018), 
члана 14. Одлуке о организацији и функци-
онисању цивилне заштите на територији 
града Лознице („Сл. лист града Лознице” 
бр.10/19), члана 3. до 12. и 14. до 16. Уредбе 
о јединицама цивилне заштите, намени, 
задацима, мобилизацији и начину употребе 
(„Службени гласник РС” број 84/2020), 
Одлуке о личној и материјалној формацији 
јединица цивилне заштите које образују 
јединице локалне самоуптаве (Интерно бр. 
01-4682/21 од 05.05.2021. године, Мини-
старство унутрашњих послова РС) и члана 
40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист 
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст), 
Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 20. октобра 2022. године, донела 
је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Предмет и циљ

Члан 1.

 Овом одлуком утврђује се врста, број 
и величина јединица цивилне заштите, лична 
и материјална формација, начин попуне љу-
дством, мобилизацијско место, извршилац 
и заменик извршиоца мобилизације, вре-
ме трајања мобилизације, опремање, оспо-
собљавање, финансирање и друго јединица 
цивилнe заштите на територији града Ло-
знице, а у циљу спровођења мера цивилне 
заштите и активности за спречавање и 
умањење последица катастрофа у ратном, 
ванредном стању и ванредној ситуацији 
са задацима заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара и обезбе-
ђења основних услова за живот.

Врсте 

Члан 2.

 За потребе извршавања мера цивилне 
заштите на територији града Лознице, фо-
рмирају се следеће врсте јединица цивилне 
заштите:

 - јединице цивилне заштите опште 
намене и
 - специјализоване јединице цивилне 
заштите за узбуњивање.

Број и величина

Члан 3.

Улогу јединице цивилне заштите оп-
ште намене има Добровољнo ватрогаснo 
друштвo јачине 1 (jeдан) вод, бројне величине 
до 30 (тридесет) војних обвезника.

Једна специјализована јединица ци-
вилне заштите за узбуњивање је јачине 1 (је-
дног) одељења, бројне величине по 8 (осам) 
војних обвезника.

Критетијуми и намена

Члан 4.

Врсте, величина, број и категорије 
војних обвезника припадника јединица 
цивилне заштите утврђује се у складу са 
Проценом ризика од катастрофа и Одлу-
ком о личној и материјалној формацији је-
диница цивилна заштите које образује је-
диница локалне самоуправе Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије.
 Јединица цивилне заштите опште 
намене, намењене су за учествовање у га-
шењу пожара на отвореном, за изградњу 
и ојачавање заштитних насипа и црпљење 
воде, за рашчишћавање из рушевина, за 
предузимање активности при евакуацији, 
збрињавању и заштити живота и здравља 
угрожених људи, животиња, материјалних 
и културних добара и животне средине, као 
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и за предузимање превентивних мера од 
настанка опасности.
 Специјализована јединица цивилне 
заштите за узбуњивање намењена је за 
укључивање јавних сирена у случају 
елементарних непогода и других несрећа (по 
добијању сигнала из надлежног оперативног 
центра 112) као и за основно одржавање и 
поправке уређаја и средстава система за 
јавно узбуњивање.

Распоређивање
 

Члан 5.

 Распоређивање војних обвезника у 
јединице цивилне заштите, врши Центар 
Министарства одбране за локалну само-
управу Шабац, а у складу са исказаним 
потребама за попуном наведених јединица и 
одобреним плановима попуне.
 Добровољци се распоређују у једи-
нице цивилне заштите у складу са њихо-
вим претходно стеченим знањима, спосо-
бностима, склоностима и исказаним жељама. 
Пре распоређивања у јединице цивилне за-
штите, надлежни орган односно служба града 
Лознице упућује списак лица и дужности у 
Центар МО за локалну самоуправу Шабац, 
ради провере.
 Добровољац потписује писану изјаву 
о добровољном прихватању права и обавеза 
припадника јединице цивилне заштите 
на пет година, саопштава му се дужност и 
тиме постаје припадник јединице цивилне 
заштите. Уз писану изјаву прилаже и 
потврду о здравственој способности, издату 
од стране изабраног лекара здравствене 
установе као и друге податке и исправе од 
значаја за распоређивање у јединице цивилне 
заштите.

Мобилизацијско место

Члан 6.

 За јединице цивилне заштите форми-
ране овом одлуком, мобилизацијско место је 

Лозница. По добијању сагласности на пре-
дложена мобилизацијска зборишта од стране 
Регионалног центра Министарства одбране 
Ваљево, свакој јединици дефинисати осно-
вно и резервно мобилизацијско збориште.
 
Мобилизација

Члан 7.

 Извршиоци и заменици извршилаца 
мобилизације су командири јединица, одно-
сно њихови заменици. Извршиоци моби-
лизације о току извршења мобилизације и 
ангажовања јединица цивилне заштите изве-
штавају градоначелника града Лознице и 
организационе јединице надлежне службе за 
територију града Министарства унутрашњих 
послова и Министарства одбране.

Члан 8.

 Време трајања мобилизације једини-
ца цивилне заштите је 24 сата. У планираном 
времену ће се мобилисати јединице цивилне 
заштите на мобилизацијском зборишту, оп-
ремити потребним материјалним средстви-
ма, извршити смотру и информисање при-
падника јединица односно довести јединице 
цивилне заштите у стање приправности за 
извршење додељених задатака.

Члан 9.

 Мобилизација јединица цивилне за-
штите спроводи се према Плану моби-
лизације. Планом мобилизације регулише се 
организација позивања припадника јединица 
цивилне заштите, организација прихвата 
припадника јединица на мобилизацијском 
зборишту, организација изузимања опреме 
из магацина и њена расподела припадницима 
јединице као и начин и организација 
превожења јединице до места ангажовања и 
друго.
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  Извршилац мобилизације и његов 
заменик одговорни су за израду Плана мо-
билизације, чување као и за извршење мо-
билизације јединица цивилне заштите.

Члан 10.

 Позивање припадника јединица циви-
лне заштите на мобилизацију  спроводи се 
путем општег или појединачног позива. У 
условима ванредног и ратног стања, позивање 
припадника јединица цивилне заштите врши 
Центар МО за локалну самоуправу Шабац. 
 Када се прогласи ванредна ситуа-
ција, у случају ванредног догађаја или када 
постоји непосредна опасност од настанка 
елементарне непогоде и техничко-техно-
лошке несреће, позивање  припадника је-
диница цивилне заштите врши надлежна 
служба  града Лознице.
 Позив за општу мобилизацију  исти-
че се на јавним местима и објављује у свим 
јавним гласилима, штампаним и електро-
нским медијима.
 Приликом извршења делимичне мо-
билизације, припаднику јединице цивилне 
заштите уручује се на адреси становања или 
адреси запослења прописан појединачни 
позив за ангажовање на задацима заштите и 
спасавања.
 Ради ефикаснијег позивања припа-
дника јединица цивилне заштите исти се 
могу позивати телефоном. Припадницима 
јединица цивилне заштите који су се одазвали 
на општи или телофонски позив одмах по 
пристизању на мобилизацијско збориште 
уручује се прописани појединачни позив.

Члан 11.

 Градоначелник, или лице које овласти 
обавештава организациону јединицу надле-
жне службе за територију града - Одељење 
за ванредне ситуације у  Шапцу, о донетој 
наредби за мобилизацију јединица цивилне 
заштите. 

Члан 12.

 Јединице цивилне заштите могу се 
ангажовати самостално или у садејству 
са другим снагама заштите и спасавања у 
следећим случајевима:

када се прогласи ванредна ситуација;- 
у случају ванредног догађаја;- 
када постоји непосредна опасност - 
од настанка елементарне непогоде и 
техничко технолошке несреће;
у циљу обуке и увежбавања за - 
спровођење мобилизације.

 Јединице цивилне заштите могу се 
ангажовати за предузимање превентивних 
мера и активности у циљу смањења ризика и 
претњи по живот и здравље људи, животиња 
и материјалних добара.

Опремање, оспособљавање и 
финансирање

Члан 13.

 Опремање јединица цивилне зашти-
те потребним материјално-техничким сред-
ствима и опремом, у складу са утврђеном 
материјалном формацијом, врши се из ра-
сположиве опреме набавке и из пописа.
 

Члан 14.

 Оспособљавање и обучавање једи-
ница цивилне заштите врши се у складу 
са Правилником о начину обучавања, 
оспособљавања, наставним плановима и 
програмима субјеката и снага система сма-
њења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, бр. 128/2020).
 Обучавање и оспособљавање једини-
ца цивилне заштите обавља се у регионалном 
тренинг центру.
 Јединица цивилне заштите опште 
намене подлеже обавези основне обуке у 
регионалном тренинг центру и има за циљ 
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оспособљавање припадника јединице за 
ефикасно извршавање задатака заштите и 
спасавања.
 Специјализована јединица цивилне 
заштите за узбуњивање подлеже обавези 
специјалистичке обуке у регионалном тре-
нинг центру и има за циљ оспособљавање 
припадника за ефикасно извршавање зада-
така, укључивање јавних сирена у случају 
елементарних непогода и других несрећа, 
одржавање и поправку уређаја и средстава 
за јавно узбуњивање.
 План и динамику обучавања јединица 
цивилне заштите доноси регионални тренинг 
центар, на основу захтева Града Лознице 
односно надлежне службе града..
 Обуку јединица цивилне заштите 
организује регионални тренинг центар у са-
радњи са надлежном службом органа града 
Лознице, Ватрогасним савезом Србије и 
Црвеним крстом Србије према наставном 
плану и програму обуке донетим у складу са 
Правилником из става 1. овог члана. 

Члан 15.

 Средста за формирање, опремање и 
обуку јединица цивилне заштите обезбеђују 
се у буџету града Лознице.

Евиденција

Члан 16.

 Градска управа града Лознице – 
Одељење за инспекцијске послове и ван-
редне ситуације – Одсек за планирање 
одбране и ванредне ситуације води еви-
денцију о припадницима, средствима и опре-
ми јединица цивилне заштите, планира, 
организује и спроводи мобилизацију је-
диница, организује и спроводи обуку при-
падника јединица у складу са законом и 
планом и програмом обуке и обавља дру-
ге послове у складу са надлежностима и 
наредбом Градског штаба за ванредне ситу-
ације за територију града Лознице.

Завршне одредбе

Члан 17.

 Ступањем на снагу ове одлуке пре-
стаје да важи Одлука о формирању једи-
ница цивилне заштите опште намене за 
територију града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, бр. 10/2019). 

Члан 18.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-4/2                 
Датум: 20. октобар 2022. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

16
На основу члана 24. став 3. Закона 

о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 47/18) 
и члана 40. став 1. тачка 10. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, 
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 20. 
октобра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног предузећа 

,,Водовод и канализација“ Лозница
         

    I

 Жељко Марјановић, дипломирани 
официр полиције из Лознице, именује 
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се за директора Јавног предузећа ,,Водовод и 
канализација“ Лозница на период од четири 
године.

II

 Именовани је дужан да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања овог 
решења у ,,Службеном гласнику Републике 
Србије“.

III

 Ово решење је коначно.

IV

 Решење са образложењем објавити у 
,,Службеном гласнику Републике Србије“, 
,,Службеном листу града Лознице“, као 
и на званичној интернет страници града 
Лознице.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 24. став 3. Закона 
о јавним предузећима прописано је да 
директоре јавних предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује 
орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, 
након спроведеног јавног конкурса.

 Чланом 40. став 1. тачка 10. 
Статута града Лознице, прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
именује директоре јавних предузећа чији 
је оснивач јединица локалне самоуправе.

Одлуком о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Лозница (,,Службени 
лист града Лознице“, број 21/16), 
прописан је начин и поступак именовања и 
спровођења јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Лозница, као и организација и рад 
Комисије за спровођење јавног конкурса 
за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач град Лозница.
 Јавни конкурс за избор директора 

Јавног предузећа ,,Водовод и канализација“ 

Лозница, објављен је у ,,Службеном гла-
снику Републике Србије”, број 88/22 од 
5.8.2021. године, ,,Службеном листу града 
Лознице” дневном листу ,,Новости” и 
на званичној интернет страници града 
Лознице. Као рок за поднешење пријава 
одређено је 30 дана од дана објављивања 
јавног конкурса у ,,Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
 Јавни конкурс за избор директора 
Јавног предузећа ,,Водовод и канализација” 
Лозница спровела је Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа (у даљем тексту: Комисија), коју 
је именовала Скупштина града Лознице 
Решењем број: 06-18/22-16-8/3 од 9.6.2022. 
године.

Комисија је на седници одржаној 
16.9.2022. године констатовала да је на 
Јавни конкурс за именовање директора 
Јавног предузећа ,,Водовод и канализација” 
Лозница, благовремено поднета једна 
пријава. Уз ову пријаву приложени су и 
сви потребни докази. Увидом у доказе 
о испуњености прописаних услова за 
именовање директора приложених уз 
пријаву кандидата, Комисија је на истој 
седници, а у складу са одредбом члана 
40. став 1. Закона о јавним предузећима, 
донела Закључак о утврђивању списка 
кандидата за директора Јавног предузећа 
,,Водовод и канализација” Лозница са 
именом кандидата, са којим ће се спровести 
изборни поступак за именовање директора 
Јавног предузећа ,,Водовод и канализација” 
Лозница и то:

1. Жељко Марјановић, дипломи-
рани официр полиције из Лознице.

Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор директора је, 
примењујући мерила утврђена Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног 
предузећа (,,Службени гласник РС”, број 
65/16), спровела изборни поступак у коме 
је увидом у податке из пријаве, прибављену 
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и поднету документацију и усменим 
разговором са кандидатом, извршила 
оцену стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата.

На основу спроведеног изборног 
поступка, у складу са чланом 40. став 3. 
Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници одржаној 3.10.2022. године 
утврдила резултате за кандидата и на 
основу члана 41. став 1. Закона о јавним 
предузећима саставила Ранг листу канди-
дата Јавног предузећа ,,Водовод и кана-
лизација“ Лозница и то: 

       
- Жељко Марјановић,  дипломи-

рани официр полиције из Лознице, 
кога је Комисија оценила са просечном 
оценом 2,62 од максималних 3,00.

 На основу достављене Ранг листе 
кандидата Јавног предузећа ,,Водовод и 
канализација” Лозница и Записника са 
седница Комисије за спровођење јавног 
конкурса за избор директора овог јавног 
предузећа, Градско веће града Лознице 
утврдило је Предлог Решења о именовању 
директора Јавног предузећа ,,Водовод 
и канализација“ Лозница и предложило 
Скупштини града Лознице да донесе 
Решење о именовању директора.
 Из свега напред изнетог одлучено је 
као у диспозитиву овог решења.

 Упутство о правном леку: Против 
овог решења може се поднети тужба 
Вишем суду у Шапцу у року од 30 дана од 
дана пријема овог решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-5/1
Датум: 20. октобар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

17
 На основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник РС”, број 
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној сaмоуправи (,,Службени гласник 
РС”, број 129/07, 83/14 – др. зaкон, 101/16 
– др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), 
члана 40. тачка 10. и члана 84. Статута града 
Лознице (,,Службени лист града Лознице”, 
број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 20. 
октобра 2022, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа 
„Водовод и канализација” Лозница

 I  Марку Николићу, дипл. грађ. 
инж. из Козјака, престаје мандат вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа 
„Водовод и канализација“ Лозница због 
именовања директора предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу.

 II Решење ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављено у ,,Службеном листу 
града   Лознице”.

О б р а з л о ж е њ е

 Решењем Скупштине града Лознице 
број 06-24/21-12-6/2 од 25. октобра 2021. 
године, Марко Николић, дипл. грађ. инж. из 
Козјака, именован је за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ,,Водовод и 
канализација“ Лозница, до именовања дире-
ктора јавног предузећа по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже годину дана.
 У међувремену спроведен је јавни 
конкурс за избор директора јавног предузећа 
и Скупштина града Лознице дана 20. окто-
бра 2022. године именовала је Жељка Марја-
новића за директора.
 На основу напред наведеног Ску-
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пштина града Лознице донела је решење као 
у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-5/1а
Датум: 20. октобар 2022. године
Л о з н и ц а                                                                                 

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18
 На основу члана 17. став 3. а у ве-
зи са чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и члана 40. и 84. Статута града 
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице  на седници одржаној 20. октобра  
2022. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата и именовању 

председника и члана Надзорног одбора  
Комуналног јавног предузећа „Наш дом” 

Лозница

           I  Констатује се престанак мандата 
председника и члана Надзорног одбора Ко-
муналног јавног предузећа „Наш дом” Ло-
зница и то:

Здравку Перићу1.  из Лознице, пред-
седнику, представнику локалне само-
управе

Драгану Тадићу2.  из Брадића, члану, 
представнику локалне самоуправе.

II  У Надзорни одбор Комуналног 
јавног предузећа „Наш дом” Лозница име-
нују се:

Вера Унковић 1. из Лознице, за пред-
седника, представник локалне само-
управе, 

Миодраг Васиљевић 2. из Лознице, 
за члана, представник локалне само-
управе, 

           III   Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном  
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-5/2
Датум: 20. октобар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

19
           На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 40. и 84. Статута града 
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице  на седници одржаној 20. октобра 
2022. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата и именовању 

председника и члана Надзорног одбора  
Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлана  - Лозница” Лозница

           I  Констатује се престанак мандата 
председника и члана Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана  
- Лозница” Лозница и то:
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Вери Унковић1.  из Лознице, пред-
седнику, представнику локалне само-
управе

Миодрагу Васиљевићу2.  из Лознице, 
члану, представнику локалне само-
управе.

II  У Надзорни одбор Јавног ко-
муналног предузећа за производњу и ди-
стрибуцију топлотне енергије „Топлана  - 
Лозница” Лозница именују се:

Велемир Јанковић 1. из Лознице, за 
председника, представник локалне 
самоуправе, 

Горан Васић 2. из Лознице, за члана, 
представник локалне самоуправе, 

 III   Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном  
листу града Лознице”.

                                              
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-5/3
Датум: 20. октобар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

20
            На основу члана 116. став 5. Закона 
о основама система  образовања и ва-
спитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21)  и члана 40. 
и 84. Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен 
текст), на предлог Комисије за кадровска и 
административна питања, Скупштина града 
Лознице на  седници одржаној 20. октобра 
2022. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора Основне школе „Вук 
Караџић” у Лозници

 I  Разрешава се Слађана Љубинковић, 
представница родитеља, дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Вук 
Караџић” у Лозници.
                                   
        II  Именује се Наташа Јокић Марковић, 
представница родитеља, за члана Школског 
одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Лозници.

         III  Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице”.                                           
   

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-31/22-18-5/4
Датум: 20. октобар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

21
 На основу члана 42. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљања у ван-
редним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број 87/18), члана 5. Уредбе о саставу, 
начину и организацији рада штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник 
РС“, број 27/2020), члана 2. тачка 40. и члана 
34. Одлуке о Градском већу („Службени лист 
града Лознице“, број 20/08 и 4/19) и члана 
63. Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице“ број 1/19-пречишћен текст), 
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а на предлог градоначелника града Лознице, 
Градско веће града Лознице, на седници  
одржаној 11.10.2022. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 

Градског штаба за ванредне ситуације за 
територију града Лознице

 I   Разрешавају се дужности члана 
Градског штаба за ванредне ситуације за 
територију града Лознице:

Владимир Радојчић из Козјака, 1. 
Влади2. мир Матић из Лознице, 
Мирослав Панић из Лознице, 3. 
Весна Мелезовић из Лознице.4. 

 II  У Градски штаб за ванредне ситу-
ације за територију града Лознице  именују 
се:

Милорад Матић, дипломирани пра-1. 
вник из Лознице, заменик начелника 
Градске управе града Лознице,

Милијана Сакић, професор српског 2. 
језика и књижевности из Лознице, 
члан Градског већа града Лознице,

Зорка Владић, економиста из Бање 3. 
Ковиљаче, секретар Црвеног крста 
Лозница,   

Благоје Ранковић, пензионер из Ло-4. 
знице, члан Градског већа града Ло-
знице, 

за чланове Градског штаба за ванредне ситу-
ације за територију града Лознице.

 III  Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:06-30-10/2022
Датум: 11.10.2022. године                                                                                            
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

- СКУПШТИНА ГРАДА -

1. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 
ГРАДСКОГ ВЕћА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ. .......... 1

2. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ 
ВЕћА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  ............................... 1

3. ЗАКЉУЧАК О ПРИхВАТЊУ ИЗВЕШТАЈА О 
ИЗВРШЕЊУ БУџЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 
ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2022. 
ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ ГРАДСКО ВЕћЕ ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ УСВОЈИЛО ОДЛУКОМ БРОЈ 06-
30-1/22-II ДАНА 10.10.2022. ГОДИНЕ.

 ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 
ИЗВРШЕЊУ БУџЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 
ПЕРИОД ОД 01.  ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2022. 
ГОДИНЕ    ......................................................... 1

4. ОДЛУКА О УТВРђИВАЊУ ПРОСЕЧНИх 
ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУ-
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