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- ГРАДСКA УПРАВА 2.	ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ............................................................................................................................. 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ БРОЈ 6
18. мај 2017. године
Број

Назив акта

Страна
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14.	ОДЛУКА о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским
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- СКУПШТИНА ГРАДА 1. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ ...................1
2.	ОДЛУКА O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ . .............................108
3.	ОДЛУКА о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
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4.	ОДЛУКА о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима .......... 159
5.	ОДЛУКА о изменама и допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа ‘’Паркинг сервис’’ Лозница ............................162
6.	ОДЛУКА о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа ‘’Паркинг сервис’’
Лозница за 2017. годину ..........................................................................................................162
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сервис“ Лозница . .......................................................................................................................176
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16. јун 2017. године
Број

Назив акта

Страна

- ГРАДСКО ВЕЋЕ 1.	ОДЛУКa о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Лознице за 2017. годину........... 1
2.	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ...................................................... 2

- СКУПШТИНА ГРАДА 3. решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Јавног
предузећа ’’Водовод и канализација’’ Лозница.......................................................... 48
4.	ОДЛУКa о ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ЛОЗНИЦА............................................................................................................................................... 48
5. решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Комуналног јавног предузећа ’’Наш дом’’ Лозница............................................................ 49
6.	ОДЛУКa о допунама Статута комуналног јавног предузећа „Наш дом“
Лозница............................................................................................................................................... 49

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ БРОЈ 10
22. јун 2017. године
Број

Назив акта

Страна

- скупштина града 1. одлука О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ‘’ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ’’ ЛОЗНИЦА............................................ 1
2. одлука О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА’’ ЛОЗНИЦА............................................................................................................ 17
3. одлука О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’НАШ ДОМ’’ ЛОЗНИЦА..................................................................................................................... 33
4. одлука О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС’’ ЛОЗНИЦА....................................................................................................... 50
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ БРОЈ 11
30. јун 2017. године
Број

Назив акта

Страна

- ГРАДСКА УПРАВА 1.	ПРАВИЛА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА......................... 1

- КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 2. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ............................................................................................................... 3
3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.......... 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ БРОЈ 12
21. јул 2017. године
Број

Назив акта

Страна

- ГРАДСКА УПРАВА 1.	ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СА НАЂЕНИМ СТВАРИМА.............................................................. 1
2.	ИСПРАВКА „Службеног листа града Лознице“, број 8/17............................................... 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ БРОЈ 13
7. септембар 2017. године
Број

Назив акта

Страна

- СКУПШТИНА ГРАДА 1. ОДЛУКА о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период
од 1. јануара до 30. јуна 2017. године ....................................................................................1
2.	ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ . ................................2
3.	ОДЛУКА О давању сагласности на Програм о изменама и допунама
Програма пословања Јавног предузећа ‘’Водовод и канализација’’
Лозница за 2017. годину ............................................................................................................55
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4.	ОДЛУКА о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
Програмa коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа ‘’Водовод и
канализација’’ Лозница за 2017. годину ............................................................................ 55
5.	ОДЛУКА о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
Програма пословања Центра за културу ‘’Вук Караџић’’ Лозница за 2017.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ БРОЈ 14
11. септембар 2017. године
Број

Назив акта

Страна

- СКУПШТИНА ГРАДА 1. одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача (извориште ‘’Зеленица’’) ................................... 1
2.	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЊА
КОВИЉАЧА – ИЗВОРИШТЕ „ЗЕЛЕНИЦА“........................................................................................ 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ БРОЈ 15
16. новембар 2017. године
Број

Назив акта

Страна

- СКУПШТИНА ГРАДА 1.	ОДЛУКА о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период
од 1. јануара до 30. септембра 2017. године .......................................................................1
2.	ОДЛУКА o усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности
градско-приградског превоза путника на ‘’Пакету А’’ и ‘’Пакету Б’’ линија
на територији града Лознице .................................................................................................2
3.	Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско – приградског
превоза путника на Пакету ‘’А’’ и Пакету ‘’Б’’ линија на територији града
Лознице ...............................................................................................................................................3
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6.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Јошева ................76
7.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Каменица .........77
8. ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Милина .78
9.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту
Трбосиље ...........................................................................................................................................79
10.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Помијача . ..........81
11.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и
тргова на територији Лешнице ............................................................................................82
12.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у
насељеном месту Ново Село ...............................................................................................83
13.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у
насељеном месту Доњи Добрић .........................................................................................84
14.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Јадранска Лешница..........................................................................................85
15.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у
насељеном месту Текериш ...................................................................................................86
16.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Јаребице .............88
17.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Симино Брдо ....90
18.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Филиповићи ....92
19.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Рибарице ............93
20.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Југовићи ............94
21.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња
Бадања ................................................................................................................................................95
22.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Доња
Сипуља . .............................................................................................................................................97
23.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња
Сипуља . .............................................................................................................................................98
24.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Цикоте ...............100
25.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Шурице ..............102
26.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Чокешина .................................................................................................................................................103
27.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Руњани ..............105
28.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Грнчара . ............108
29.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Горње Недељице ........................................................................................................................................................109
30.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Доње
Недељице ........................................................................................................................................111
31.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Брезјак ...............113
32.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Коренита ..........114
33.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту
Ступница ........................................................................................................................................118
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34.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Слатина ............120
35.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Брадић..................................................................................................................................................................121
36.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Брњац .................123
37.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Велико Село ...125
38.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Доња Бадања .127
39.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Воћњак . ............129
40.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Пасковац .........132
41.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња
Борина ..............................................................................................................................................134
42.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у
насељеном месту Липнички Шор . ..................................................................................135
43.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у
насељеном месту Козјак . ....................................................................................................136
44.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у
насељеном месту Горњи Добрић . ....................................................................................137
45.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица на
територији Тршића ...................................................................................................................138
46.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у
насељеном месту Зајача ......................................................................................................140
47.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Башчелуци . ....141
48.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Крајишници ....142
49.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Плоча .................144
50.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Драгинац ..........147
51.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Горња Ковиљача . .........................................................................................................................................................148
52.	ОДЛУКА о утврђивању назива улица у насељеном месту Лозничко поље .........................................................................................................................................................150
53.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица,
тргова и реона на подручју Бање Ковиљаче ...............................................................157
54.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица на
територији Трбушнице . ..........................................................................................................160
55.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и
тргова у насељеном месту Клупци . ..............................................................................163
56.	ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и
тргова на подручју града Лознице ..................................................................................165
57.	ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
„СПОМЕН КОМПЛЕКС ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ВРЕДНОСТИ И ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ ЦЕРА“ ДОО ШАБАЦ.............................................................................................................167
58.	КАДРОВСКИ ПЛАН ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ .......................................167
59.	ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЛОЗНИЦА ..............................................................172
60. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЛОЗНИЦА . ..................................................................................................................172
61. решење о разрешењу и именовању чланa Градског штаба за ванредне
ситуације за територију града Лознице ............................................................................175
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62. решење о разрешењу и именовању председника
Управног одбора
Туристичке организације града Лознице . .................................................................175
63. решење o разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске
установе „Бамби“ Лозница ..................................................................................................175
64. решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Центра за
социјални рад „Лозница“ Лозница . .................................................................................176
65. решење о разрешењу и именовању Школског одбора ОШ „Јован Цвијић“
Лозницa ...........................................................................................................................................176
66. решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Краљ
Александар I Карађорђевић’’ Ј. Лешницa . ...................................................................177
67. решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Техничке
школе у Лозници . ......................................................................................................................177
68. решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Средње
економске школе у Лозници . ...........................................................................................178

- ГРАДСКО ВЕЋЕ 69.	ОДЛУКА о отварању наменског (хуманитарног) жиро-рачуна .......................179
70.	ПРАВИЛНИК о условима и начину коришћења новчаних средстава у
хуманитарне сврхе .................................................................................................................179
71.	ПРАВИЛНИК о пружању и остваривању услуге лични пратилац детета ....180
72	ПРОГРАМ коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2017. годину ...........................................................................................................183

- ГРАДСКА УПРАВА 73. одлука о стављању ван снаге Правилника о условима и начину остваривања права из социјалне заштите . ............................................................................187
74. решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији града Лознице и одређивању просечних цена и одговарајућих
непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица
пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне
књиге, које се налазе у најопремљенијој зони .........................................................187

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ БРОЈ 16
30. новембар 2017. године
Број

Назив акта

Страна

- ГРАДСКО ВЕЋЕ 1.	ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ . ........................................................................................... 1
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