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На основу члана 99. став 10. и члана 

100. став 1. тачка 4. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 
- исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 
- одлука УС, 132/14, 145/14, 65/17 и 83/18), 
члана 7., 9. и 19. Уредбе о условима, начину 
и поступку  под којима се грађевинско 
земљиште у  јавној својини може отуђити 
или дати у закуп по цени мањој  од тржишне 
цене, односно закупнине или без накнаде, 
као и услове, начин и поступак размене 
непокретности („Сл.гласник РС“ број 61/15, 
46/17 и 30/18), члана 10. став  2., члана 
47. тачка 4. и члана 48. Одлуке о отуђењу, 
размени и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“ број 3/15 и 
5/18), дела II став 2. и одељка 2.1. пододељак 
2.1.1. Програма отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини („Службени 
лист града Лознице“ број 3/15)  и  члана 40. 
Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице“ број 1/19 – пречишћен текст), 
по добијеној претходној сагласности Владе 
Републике Србије Закључком 05 број: 351-
1222/2019 од 7. фебруара 2019. године и по 
спроведеном поступку непосредне погодбе, 
Скупштина града Лознице на својој седници 
одржаној 11. фебруара 2019.  године,  донела 
је 

РЕШЕЊЕ

о отуђењу неизграђеног  грађевинског 
земљишта без накнаде

стицаоцу „Adient Automotive“ д.о.о. 
Бања Ковиљача

1. Град Лозница отуђује неизграђено 
грађевинско земљиште у јавној 
својини града Лознице, путем 
непосредне погодбе без накнаде, и 
то катастарску парцелу број 4533/2  
површине 4.39.21ха у КО Лозница, 
уписане у Листу непокретности бр. 
11510 КО Лозница, у Индустријској 
зони „Шепак“ у Лозници, у корист 
стицаоца „Adient Automotive“ 
д.о.о Бања Ковиљача, матични 
број 21378500, ради реализације 
инвестиционог пројекта којим се 
унапређује локални економски 
развој.

2. На основу овог Решења закључиће се 
са стицаоцем Уговор о отуђењу, без 
накнаде, неизграђеног грађевинског 
земљишта из тачке 1. овог Решења, 
који ће у име града Лознице потписати 
градоначелник града Лознице Видоје 
Петровић.

3. Потврђује се текст Уговора из тачке 
2. овог Решења, који је прилог овог 
Решења.

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

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење пред-
метног Решења садржан је у члану  99. став 
10. и члана 100. став 1. тачка 4. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 
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230 производних постројења у 33 земље 
света глобални је лидер у ауто индустрији, у 
производњи аутомобилских седишта.

Компанија ради са највећим светским 
произвођачима аутомобила, снабдевањем 
делова за најважније брендове аутомобила 
широм света. Са 20 милијарди долара 
консолидованих годишњих прихода, 
компанија испоручује око 25 милиона 
седишта који се користе у више од 360 
земаља света. 

Имајући у виду да је Писмом о 
намерама и Елаборатом о оправданости 
отуђења грађевинског земљишта без накнаде 
стицаоца „Adient Аutomotive“ д.о.о. Бања 
Ковиљача, предвиђен почетак реализације 
инвестиционог пројекта планиран за 2018. 
годину, Надзорни одбор ЈП „Лозница развој“ 
Лозница је 27.4.2018. године донео Одлуку 
којом се предлаже Градоначелнику града 
Лознице да на основу Програма отуђења 
грађевинског земљишта доносе Одлуку о 
покретању поступка отуђења неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини 
града Лознице у спроведеном поступку 
непосредне погодбе без обавезе плаћања 
накнаде од стране стицаоца. 

На основу покренуте иницијативе од 
стране Надзорног одбора ЈП „Лозница развој“ 
Лозница, Градоначелник је донео Одлуку о 
покретању поступка отуђења неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини 
града Лознице у поступку непосредне погодбе 
без накнаде број 97-1/2018-I од 30.04.2018.
године, уз обавезу ЈП „Лозница развој“ да 
претходно изради Елаборат  о оправданости 
отуђења грађевинског земљишта без накнаде 
стицаоцу „Adient Аutomotive“  д.о.о. Бања 
Ковиљача. 

Обрађивач ЈП „Лозница развој“ је 
након Одлуке Градоначелника израдило 
предлог Нацрта Елабората о оправданости 
отуђења неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини града, у 
Индустријској зони „Шепак“ и доставио 
Градском већу. На својој седници одржаној 
дана 21.05.2018.године Градско веће је 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 
- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 65/17 и 83/18), којима је прописан 
поступак отуђења неизграђеног грађевинског 
земљишта без накнаде од стране надлежног 
органа јединице локалне самоуправе. 

Члановима 7., 9. и 19. Уредбе о 
условима, начину и поступку  под којима 
се грађевинско земљиште у  јавној својини 
може отуђити или дати у закуп по цени мањој  
од тржишне цене, односно закупнине или 
без накнаде, као и услове, начин и поступак 
размене непокретности („Сл.гласник РС“ 
број 61/15, 46/17 и 30/18), ближе је уређен 
поступак отуђења неизграђеног грађевинског 
земљишта од стране надлежног органа 
јединице локалне самоуправе.

У члану 10. став  2., члану  47. тачка 
4.  и члану 48. Одлуке о отуђењу, размени 
и давању у закуп грађевинског земљишта 
у јавној својини града Лознице („Сл. лист 
града Лознице“ број 3/15 и 5/18), утврђена је 
надлежност Скупштине града за доношење 
Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског 
земљишта а у складу са Програмом отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини 
(„Сл. лист града Лознице“ број 3/15).

Циљ доношења предложеног Решења 
је унапређење локалног економског развоја 
и побољшање животног стандарда грађана. 

Разлог за доношење предметног 
Решења садржан је у околности да се граду 
Лозница Компанија „ADIENT LTD.&CO.
KG“ обратила 02.02.2018. године Писмом 
о намерама у којем се истиче да наведена 
компанија жели да инвестира на територији 
града Лознице у изградњу производног 
постројења, односно пројекта чија би 
укупна вредност  износила 20 милиона 
евра. За изградњу погона који би како је у 
Писму о намерама и наведено упослио 1500 
запослених радника, потребно је земљиште 
површине 200х220м2 на локацији комуналне 
опремљене Индустријске зоне „Шепак“.

Компанија „ADIENT LTD.&CO.
KG“ са 75.000 запослених који послују у 
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На основу прибављене претходне 
сагласности Владе Републике Србије на 
отуђење земљишта и по спроведеном 
поступку непосредне погодбе одлучено је 
као у изреци Решења.
  

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/19-28-1                    
Датум: 11. фебруар 2019. године   
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

утврдило Нацрт Елабората и исти упутило 
на јавни увид у трајању од 8 дана, а ЈП 
„Лозница развој“ одредило да организује и 
спроведе јавни увид. 

Јавно предузеће „Лозница развој“  
Лозница организовало је и спровело јавни 
увид у временском трајању од 8 дана и то 
од 24.5.2018. до 31.5.2018. године. Након 
обављеног јавног увида Јавно предузеће 
„Лозница развој“ је сачинило Извештај 
о обављеном јавном увиду и доставило 
Градском  већу Нацрт Елабората са 
Извештајем.

У циљу реализације описаног инве-
стиционог пројекта регистровано је код 
Агенције за привредне регистре Друштво 
са ограниченом одговорношћу „ADIENT 
AUTOMOTIVE“ са седиштем у Бањи 
Ковиљачи. 

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

2

 На основу члана 58. Закона о 
запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број  21/2016, 113/2017 и 95/2018), 
и члана 25. став 1. тачка 2. Одлуке о Градској 
управи града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, број 19/16, 25/16 и 13/17), Одлуке 
о утврђивању максималног броја запослених 
на неодређено време у организационим 
облицима у систему јавног сектора града 
Лознице за 2017. годину („Службени лист 
града Лознице“, број 13/17), и сагласности 
Синдикалне организације самосталног 
синдиката синдикалне организације Градске 
управе града Лознице од 28.01.2019. године, 
Градско веће града Лознице на предлог 
начелника Градске управе града Лознице, 
дана 31.01.2019. године, усвојило је

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ,

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, 
СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 1.

 У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, Градском правобранилаштву и 
посебним организацијама града Лознице, 
број: 06-35-1/17-II од 29.11.2017. године.

 У ПОГЛАВЉУ I  ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
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основним студијама у трајању од најмање 
4 године, високо образовање стечено 
на студијама другог степена из области 
менаџмента у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно дипломирани  менаџер – пројектни 
и иновациони менаџмент, са стеченим 
образовањем на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године.

Звање: Саветник

 Додатно знање/испити: Положен 
државни стручни испит за рад у органима 
државне управе.
 Радно искуство: Најмање 3 године 
радног искуства у струци.
 Посебни услови: Познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет)
 Број службеника: 1

Члан 2.

 У ПОГЛАВЉУ III ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ – Одсек 
за спровођење обједињене процедуре и 
планирања, код радног места под:

 Редним бројем 5. „АДМИ-
НИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ОБЈЕ-
ДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ“ опис послова 
мења се и гласи:
 
 Опис послова:

 Обавља административно техничке 
послове у поступку прикључења објеката на 
инфраструктуру. Обавља административно 
техничке послове по пријави радова, 
завршетка израде темеља и завршетка 
објеката у конструктивном смислу. Врши 
послове у вези укњижења објеката и 
доделе кућног броја. Прикупља податке 
за поступак обједињене процедуре, 

РАЗВОЈ – Одсек за локални економски 
развој и подршку улагањима, отвара се 
ново радно место под редним бројем „8“.

 8. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ 
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 Опис послова:

 Покреће иницијативе за развој 
пољопривреде града, припрема и 
реализује програме едукације за потребе 
развоја пољопривреде на територији 
Града, ради анкетирање, анализу потреба 
пољопривредних произвођача. Предлаже 
решења која ће допринети руралном 
развоју пољопривредне производње, 
припрема или учествује у припремању 
промоционих и макркетиншких материјала 
којима се представља  пољопривреда 
Града, остварује свакодневне контакте са 
локалним пољопривредницима, организује 
и учествује у организацији и припрема 
локалне кампање за информисање јав-
ности о мерама Министарства пољо-
привреде који доприносе унапређењу 
развоја пољопривреде и индивидуалних 
пољопривредних газдинстава, сарадња са 
донаторским програмима који се односе на 
пољопривреду и рурални развој, припрема 
пројеката и реализација истих у области 
пољопривреде, координација у процесу 
формирања удружења задруга у локалној 
заједници, сарадња са Републичким и 
регионалним институцијама, владиним и 
невладиним организацијама које се баве 
облашћу пољопривреде и руралног развоја.

 Стручна спрема: високо образовање 
стечено на студијама другог степена из области 
пољопривредних наука у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичким струковним 
студијама), односно дипломирани инжењер 
пољопривреде са стеченим образовањем на 
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ГРАДСКО ВЕЋА  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:06-2-10/19-II
Датум: 31.01.2019. године
Л о з н и ц а                                                                                      

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК   ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје Петровић, с.р.

3

На основу Закона о слободним зонама 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 62/2006), члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/2007, 83/2014- и др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 63. 
Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице“ број 1/19-пречишчен текст) 
и члана 2. став 1 тачка 40. и чланa 34. Одлуке 
о Градском већу („Службени лист града 
Лознице“ број 20/08) Градско веће града 
Лознице на 95. редовној седници, одржаној 
дана 11.2.2019. године, донело је

О Д Л У К У

I  Овом Одлуком даје се саглаасност 
да Катастарске парцеле број:

- 4533/1 површине 7ха 94а 86м2,

- 4533/2 површине 4ха 39а 21 м2,

- 4533/3 (део) површине 51а 14м2,

- 4533/5 површине 1ха 27а 19м2,

- 4533/7 површине 1ха 27а 44м2,

- 4533/8 површине 21а 29м2,

- 4533/12 (део) површине 56а 80м2,

републичког завода за статистику, локалне 
пореске администрације, службе за катастар 
непокретности, надлежног министарства и 
других органа на локалном и републичком 
нивоу. У случајевима потребе поступа према 
опису послова за издавање решења у складу 
са чланом 145. Закона. Врши друге послове 
по налогу начелника Одељења.
Води електронску, јавно доступну базу 
података о току сваког појединачног 
предмета (од подношења захтева за 
локацијске услове  до издавања употребне 
дозволе), са актима прибављеним и 
издатим у обједињеној процедури, ажурира 
регистар обједињених процедура на нивоу 
града, омогућава доступност података   
о току сваког појединачног предмета, 
објављује локацијске услове, грађевинске 
и употребне дозволе  у електронском 
облику путем интернета, остварује сарадњу 
са централним регистром обједињених 
процедура, омогућава преузимање у 
централну евиденцију свих података, аката и 
документације садржаних у регистру Града 
у роковима и на начин прописан законом и 
правилником подноси пријаве за привредни 
преступ као и прекршајне пријаве против 
имаоца јавних овлашћења и одговорног лица 
имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени 
законом прописани услови – за непоступање 
у законом прописаним роковима, предузима 
и друге радње неопходне за несметано 
и правилно функционисање регистра, 
одговоран је за законито, систематично 
и ажурно вођење регистра обједињених  
процедура, припрема  решења за све објекте 
који се постављају на јавној површини, 
врши и друге послове у складу са законом и 
подзаконским актима. 

Члан 3.

Овај  Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања на 
огласној табли Градске управе града Лознице, 
а биће објављен у „Службеном листу града 
Лознице“.
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4
На основу члана 189. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 -др. 
закон) и члана 49-51. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/2010 и 101/2017) и Правилника 
о мерилима за утврђивање економске 
цене програма васпитања и образовања 
у предшколским установама (”Сл. гласник 
РС”, бр. 146/2014), Градско веће на седници 
одржаној 11.2.2019.године, донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ 
ЦЕНЕ И УЧЕШЋА КОРИСНИКА 
У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„БАМБИ” ЛОЗНИЦА

Члан 1.

 Oвим решењем утврђује се висина 
економске цене и висина учешћа корисника 
у обезбеђивању средстава за оставаривање 
делатности у Предшколској установи 
„Бамби” Лозница, чији је оснивач град 
Лозница.

Члан 2.

  Утврђује се висина економске цене, 
месечно по детету, за следеће  програме и 
услуге:

1. Економска цена програма васпитања 
и образовања у целодневном боравку 
за узраст од једне  године до поласка 
у припремни предшколски програм, 
у трајању од 11 сати дневно, утврђује 
се у висини  од  25.027,74 динара 
месечно по детету.

2. Економска цена припремног пред-
школског програма у целодневном 
боравку, у трајању од 11 сати дневно, 

- 4533/35 површине 1ха 40а 85м2,

- 4533/40 површине 7ха 40а 78м2,

- 4533/48 површине 9ха 06а 62м2,

- 15630 површине 2ха 25а 13м2

све у КО Лозница укупне површине 36ха 
31а 31м2 ( у даљем тексту: Земљиште) уђе 
у подручје, односно режим Слободне зоне 
Шабац, на начин како је то предвиђено 
одредбама Закона о слободним зонама.

II Овом Одлуком даје се сагласност 
Привредном друштву за управљање 
Слободном зоном „Слободна зона Шабац“ 
д.о.о Шабац, са седиштем у ул. Београдски 
пут бб Шабац, Србија, да се Земљиште може 
користити за обављање делатности у режиму 
слободне зоне.

III Претходно наведене сагласности 
се дају за потребе проширења подручја 
Слободне зоне Шабац на део подручја 
Индустријске зоне „Шепак“, град Лозница. 

IV Овлашћује се Градска управа града 
Лознице да предузме неопходне радње и 
активности како би се Земљиште укључило 
у режим слободне зоне.

V Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у Службеном 
листу града Лознице.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-4-4/19-II 
Датум: 11.2.2019. године
Л о з н и ц а                        

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје Петровић, с.р.
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установа не обезбеди адекватан боравак 
детета у другом објекту за дане одсуства 
детета услуга се не наплаћује.

Члан 5.

Даном почетка примене ове одлуке 
престаје да важи Одлука Градског већа 
о утврђивању економске цене и учешћа 
корисника у обезбеђивању средстава за 
остваривање делатности Предшколске 
установе „Бамби“ Лозница број:06-9-5/18-II 
од 04.05.2018.године.

Члан 6.

 Ова одлука ступа на снагу  осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Лознице”, а примењиваће се од 
обрачуна у  марту 2019. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-4-7/19-II
Датум: 11.02.2019. године
Лозница

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје  Петровић, с.р.

5

Република Србија
ГРАД  ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-2-26/19-II
Датум: 31.01.2019. год. 
Лозница

 Градско веће града Лознице на својој 
93. редовној седници одржаној  31.01.2019. 
године, разматрајући Предлог Програма 

утврђује се у висини од  22.400,19 
динара месечно по детету.

3. Економска цена полудневног про-
грама за узраст од 3 до 5,5 година, у 
трајању од 4 сата дневно, утврђује се 
у висини од 9.101,00  динара месечно 
по детету.

 Дневна економска цена по детету 
утврђује се дељењем месечне економске 
цене по детету из става 1. овог члана са 
бројем радних дана у месецу.

Члан 3.

 Учешће корисника услуга у 
економској цени по детету износи  20% и 
то:

1. за целодневне облике рада  за децу од 
1-5,5 година, у трајању од 11 часова 
дневно, утврђује се у износу од  
5.000,00 динара месечно по детету;

2. за целодневни облик рада за децу 
припремног предшколског програма 
(5,5 до 6,5 година), у трајању од 11 
часова дневно, утврђује се у износу од   
4.480,00 динара месечно по детету;

3. за петодневни полудневни облик рада 
за децу од 3-5,5 година, у трајању од 
4 сата дневно, утврђује се у износу од 
1.800,00 динара по детету.

Члан 4.

 Кориснику услуга, обрачун за наплату 
врши се по утврђеној месечној цени у складу 
са чланом 3. овог решења. 
 За дане одсуства корисник плаћа 
износ од 50% од утврђеног износа из члана 
3 овог решења.

У случају проглашења ванредне 
ситуације или елементарне непогоде за дане 
одсуства детета услуга се не наплаћује.
        У случају више силе ( реконструкције, 
санације, адаптације објекта и др.) уколико 
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надлежних за послове безбедно-
сти саобраћаја – израда пројектне 
документације за постављање 
видео надзора  на важнијим рас-
крсницама на градском подручју 
Лознице, где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 
600.000,00 динара,

• техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције које кон-
тролишу и регулишу саобраћај 
на путевима и других органа 
надлежних за послове безбедности 
саобраћаја – постављање видео 
надзора  на важнијим раскрсница-
ма на градском подручју Лознице  
(укључујући набавку рачунарске 
и софтверске опреме и сл.), као и 
њихово умрежавање на централно 
место у просторијама Полицијске 
станице Лозница – саобраћајне 
полиције и у просторијама ЈП 
''Лозница развој'' из Лознице, 
где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 2.400.000,00 
динара,

• техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције – набавка 
мотоцикла, где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 
1.500.000,00 динара, 

• техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције – набавка 
„алкометара'', где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 
300.000,00 динара,

• техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције – набавка 
опреме за контролу и регулисање 
саобраћаја - „стоп” таблица, 
светлоодбојних прслука, батериј-
ских лампи, мерних трака, рас-
тегљивих баријера и др, где су за 
ове намене предвиђена средства у 
износу од 200.000,00 динара,

коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Лознице у 
2019. години Савета за безбедност саобраћаја 
на територији града Лознице, а на основу 
чланова 17, 18. и 19. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима (“Службени гласник 
РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 
32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - Одлука УС РС,  24/2018, 41/2018 
- др. закон и 87/2018), члана 34. Одлуке о 
Градском већу („Сл. лист града Лознице’’, бр. 
20/2008) и члана 63. Статута града Лознице 
(„Сл. лист града Лозница”, бр. 1/2019 – 
пречишћен текст), донeло је

П Р О Г Р А М

коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији града Лознице у 
2019. години

1. Програмом коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
града Лознице у 2019. години, пред-
виђена су укупна средства у износу од 
23.806.000,00  динара.

2. За финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
града Лозница у 2019. години, предви-
ђена су средства у износу од 11.903.000,00 
динара и то за:

- техничко опремање јединица сао-
браћајне полиције које контролишу 
и регулишу саобраћај на путевима и 
других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја, где су за ове 
намене предвиђена средства у износу 
од 5.000.000,00 динара, и то за:

• техничко опремање јединица сао-
браћајне полиције које контро-
лишу и регулишу саобраћај 
на путевима и других органа 
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• за обележавање / одржавање 
одговарајућих манифестација 
(Глобална недеља безбедности 
саобраћаја, Недеља мобилности, 
Светски дан сећања на жртве 
саобраћајних незгода, „на матуру 
без аутомобила’’, тренинга без-
бедне вожње, изложбе цртежа 
деце, школских квизова са темом 
безбедности саобраћаја и сл., 
где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 200.000,00 
динара,

- унапређење саобраћајног васпитања 
и образовања, где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 
1.000.000,00 динара, и то за:

• предавања, презентације, трибине, 
јавне часове и сл., где су за ове 
намене предвиђена средства у 
износу од 150.000,00 динара,

• стручне семинаре, саветовања и 
сл., где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 150.000,00 
динара,

• вршњачку едукацију, где су за ове 
намене предвиђена средства у 
износу од 250.000,00 динара,

• набавку одговарајућих публи-
кација, бојанки, приручника 
за децу, васпитаче, учитеље, 
наставнике, стручне литературе и 
сл. где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 250.000,00 
динара,

• уређење полигона за адекватну 
обуку учесника у саобраћају / 
деце школског узраста, где су за 
ове намене предвиђена средства у 
износу од 200.000,00 динара

3. За поправљање стања саобраћајне инфра-
структуре на територији града Лознице, 
где су за ове намене предвиђена средства 
у износу од 11.903.000,00 динара, а 

- научно – истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја, где су за 
ове намене предвиђена средства у 
износу од 2.000.000,00 динара, и то 
за израду:

• Стратегије безбедности саобраћаја 
на путевима на територији града 
Лознице и Годишњих планова 
безбедности саобраћаја за спро-
вођење предметне Стратегије, 
где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 2.000.000,00 
динара,

- превентивно – промотивне активно-
сти из области безбедности сао-
браћаја, где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 
3.903.000,00 динара, и то за: 

• вођење одговарајућих кампања 
за унапређење безбедности 
саобраћаја, где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 
300.000,00 динара;

• набавку адекватне опреме (светло-
одбојних прслука, светлоодбојних 
наруквица – трака, светлоодбојних 
беџева, светлоодбојних привезака, 
светлоодбојних врећица за ствари – 
торби, светлоодбојних кишобрана, 
„стопка”, батеријске лампе, 
опреме за школске саобраћајне 
патроле, безбедносних седишта 
за децу, кацига за мотоциклисте и 
бициклисте, ротационих светала 
за тракторе и др, сигурносних 
троуглова за спора возила – 
тракторе и др, сетова предњих и 
задњих светала за бицикле, „алко-
тестера”, „пијаних наочара”, 
„handsfree” или „bluetooth” уређаја 
за телефонирање, ангажовање 
симулатора чеоног судара и сл.), 
где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 3.403.000,00 
динара,
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- изградњу – уређење надземног 
пешачког прелаза – „пасареле’’, 
преко железничке пруге, а у близини 
Главне железничке станице, где су 
за ове намене предвиђена средства у 
износу од 5.000.000,00 динара,:

4. Надлежни за спровођење активности 
из тачке 2. овог Програма / техничко 
опремање јединица саобраћајне полиције 
које контролишу и регулишу саобраћај на 
путевима и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја – израда 
пројектне документације, постављање 
видео надзора на важнијим раскрсницама 
на градском подручју Лознице и др., је ЈП 
''Лозница развој'' из Лознице у сарадњи 
са Одељењем за финансије  и локалну 
пореску администрацију Градске управе 
Лозница – Одсек за јавне набавке.

5. Надлежни за спровођење активности 
из тачке 2. овог Програма / техничко 
опремање јединица саобраћајне полиције 
које контролишу и регулишу саобраћај 
на путевима и других органа надлежних 
за послове безбедности саобраћаја 
/ набавка мотоцикла, „алкометара”, 
опреме за контролу и регулисање 
саобраћаја, а за саобраћајну полицију 
је Одељење за финансије  и локалну 
пореску администрацију Градске управе 
Лозница – Одсек за јавне набавке.

6. Надлежни за спровођење активности 
из тачке 2. овог Програма / активности 
у вези научно – истраживачког рада у 
области безбедности саобраћаја / набавка 
Стратегије безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Лознице 
и Годишњих планова безбедности 
саобраћаја за спровођење предметне 
Стратегије, је Одељење за финансије  
и локалну пореску администрацију 
Градске управе Лозница – Одсек за јавне 
набавке.

7. Надлежни за спровођење активности 
из тачке 2. овог Програма / активности 

предвиђени су следећи инфраструктурни 
радови:

- обележавање „зона школа” на 
територији града Лознице, где су за 
ове намене предвиђена средства у 
износу од 403.000,00 динара, и то за:

• постављање адекватних мерача 
брзине / уређаја за упозоравање 
возача о прекорачењу дозвољене 
брзине;

- за израду пројеката светлосне 
саобраћајне сигнализације, као и за 
постављање нове и замену постојеће 
светлосне саобраћајне сигнализације 
где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 6.500.000,00 
динара, и то за:

• раскрсницу улица Слободана 
Пенезића и Бањске,

• раскрсницу улица Бањске и 
булевара Доситеја Обрадовића,

• раскрсницу улица Филипа Кља-
јића и Марка Радуловића,

• раскрсницу улица Вука Караџића 
и Саве Ковачевића,

• раскрсницу улица Пашићеве и 
Миодрага Борисављевића,

• раскрсницу булевара Доситеја Обра-
довића и улице Кнеза Милоша,

• раскрсницу булевара Доситеја Обра-
довића и улице Луке Стевића,

• раскрсницу булевара Доситеја 
Обрадовића и улице Светог Саве,

• раскрсницу булевара Доситеја Обра-
довића и улице Павла Јуришића 
Штурма – обе раскрснице,

• раскрсницу булевара Доситеја 
Обрадовића и улице Слободана 
Пенезића,
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5.  ЈП ''Лозница развој '' из Лознице,
6.  ЈКП ''Паркинг сервис'' из Лознице,
7. Одељењу за привреду и локални 

економски развој Градске управе 
Лознице,

8. Одељењу за инспекцијске послове, 
комуналну полицију и ванредне ситуације 
Градске управе Лознице,

9. Одељењу за планирање и изградњу 
Градске управе Лознице,

10. Одељењу за финансије и локалну 
пореску администрацију Градске управе 
Лознице,

11.  Архиви х 2.

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје Петровић, с.р.

6

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-2-9/2019-II
31.01.2019. године
Л о з н и ц а

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број  129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), члана 34. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС”, 
број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 
108/16 и 113/17), члана 9. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имо-
винских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикуљања писмених понуда 

на унапређењу саобраћајног васпитања 
и образовања / уређење полигона за 
адекватну обуку учесника у саобраћају, 
односно за унапређење саобраћајног 
образовања и васпитања деце школског 
узраста, је ЈП ''Лозница развој '' из 
Лознице, у сарадњи са Одељењем 
за финансије  и локалну пореску 
администрацију Градске управе Лозница 
– Одсек за јавне набавке.

8. Надлежни за спровођење активности из 
тачке 2. овог Програма / превентивно 
– промотивних активности, као и 
осталих активности на унапређењу 
саобраћајног васпитања и образовања 
(изузев уређења поменутог полигона), 
је Савет за безбедност саобраћаја на 
територији  града Лознице, у сарадњи 
са Одељењем за финансије  и локалну 
пореску администрацију Градске управе 
Лозница – Одсеком за јавне набавке.

9. Надлежни за спровођење активности из 
тачке 3. овог Програма / поправљање 
стања саобраћајне инфраструктуре 
на територији града Лознице, је ЈП 
''Лозница развој '' из Лознице, у сарадњи 
са Одељењем за финансије  и локалну 
пореску администрацију Градске управе 
Лозница – Одсеком за јавне набавке.

10. Програм коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
града Лознице у 2019. години објавити у 
„Службеном листу града Лознице”.

Овај Програм доставити:

1.  Градоначелнику,
2. Председнику, заменику председника 

и члановима Савета за безбедност 
саобраћаја на територији  града 
Лознице,

3.  Начелнику Градске управе Лознице,
4. Заменику начелника Градске управе 

Лознице,
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у Лозници, улица Војводе Путника 2, 
површине 48,78 м2 , по цени 246,01 динара 
по м2 .

Члан 2.

Након доношења Решења о давању у 
закуп непокретности у јавној својини града 
Лознице са овлашћеним представницима 
понуђача закључиће се уговори  о закупу 
пословног простора.

Члан 3.
 
 Овлашћује се начелник Градске 
управе града Лознице да у име града 
Лознице потпише Уговор о давању у 
закуп непокретности, са овлашћеним 
представницима понуђача. 

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу града Лознице’’ .

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје Петровић, с.р.

(„Службени гласник РС”, број 16/2018),  и 
члана 63.тачка 10а Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, број 
1/19-пречишћен текст), члана 2. Одлуке о 
Градском већу града Лознице („Службени 
лист града Лозницe” број 20/08), поступају-
ћи по предлогу Комисије о спровођењу 
поступка издавања у закуп непокретности 
у јавној својини града Лознице, Градско 
веће града Лознице на 93. редовној седници 
одржаној дана 31.01.2019.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању у закуп непокретности у јавној 

својини града Лознице

Члан 1.

Непокретности у јавној својини града 
Лознице - пословни простори дају се у закуп 
најповољнијим понуђачима по расписаном 
јавном огласу од 19.12.2018.године, и то:

1. Пресс 015 Д.О.О. Мајур пословни 
простор у Лозници, улица Милоша Поцерца 
58 магацин до трафоа- I фаза објекта 
површине 21,36 м2 , по цени 401,00 динара 
по м2.

2. Кости Зарићу из Лознице, улица 
Војводе Путника 2  стамбени простор 

- ГРАДСКА УПРАВА -

7
 На основу члана 77. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закон), члана 5. Правилника 
о додатној образовној, здравственој и 
социјалној подршци детету, ученику и 
одраслом („Службени гласник РС“ број 
80/2018) и члана 5 Одлуке о Градској 
управој града Лознице („Службени лист 
града Лознице”, број 19/16, 25/16 и 13/17), 

начелник Градске управе града Лознице 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА 
ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ 

ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, 
ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ 

ПОДРШКОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ
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1. Образује се Интерресорна комисија 
за процену потреба детета, ученика 
и одраслог за додатном образовном, 
здравственом и социјалном подршком 
(у даљем тексту: Комисија).

 Комисија врши процену потреба 
за додатном подршком детета, ученика 
и одраслог са пребивалиштем, односно 
боравиштем на  територији града Лознице.

2. Седиште рада Комисије је у Лозници, 
улица Карађорђева бр.2. 

 Комисија ради у згради Градске 
управе града Лознице.

3. Комисија се образује ради процене 
потреба за пружањем додатне 
подршке којом се остварују права, 
услуге и ресурси који детету, ученику 
и одраслом обезбеђују превазилаже-
ње физичких, комуникацијских 
и социјалних препрека унутар 
образовних установа и заједнице у 
целини.

4. Комисија има пет чланова и то 
четири стална и једног повременог 
члана.
Стални чланови Комисије имају 

заменике који се именују из истих структура 
као и чланови чији су заменици. 

Комисија има председника Комисије 
кога бирају стални чланови из својих 
редова.

Стручну и административно-техничку 
подршку Комисији пружа  Координатор 
Комисије.

 За сталне чланове Комисије 
именују се:

1) Др Светлана Обадовић Поповић, 
педијатар, члан, представник система 
здравствене заштите,
Др Драгана Нешковић  Марковић, 
спец. опште медицине, заменик 
члана, 

2) Милица Васић, школски психолог, 
члан, представник образовно-вас-
питног система 
Ђурђина Симић, школски психолог, 
заменик члана, 

3) Снежана Ивановић, социјални рад-
ник, члан, представник система 
социјалне заштите 
Сања Грујичић, специјални педагог, 
заменик члана

4) Драгана Лукић, олигофренопедагог, 
члан, 
Бојана Пуцаревић, олигофренолог, 
заменик члана 

Мандат сталних чланова Комисије и 
њихових заменика траје четири године.

5. Стални члан Комисије разрешава се 
дужности пре истека рока на који је 
именован, у следећим случајевима:

1) на свој захтев;
2) ако не обавља или неодговорно 

обавља послове;
3) ако не дође на три састанка 

заредом;
4) ако му престане радни однос у 

установи у којој ради;
5) ако се накнадно утврди да нема 

три године радног искуства у 
струци.

6. Повремени члан Комисије је лице 
које добро познаје дете, ученика или 
одраслог.

Повременог члана Комисије одређује 
председник Комисије, за сваког појединачно, 
на основу предлога, односно сагласности 
родитеља, односно другог законског 
заступника и одраслог.

Обавештење о одређивању по-
временог члана, председник Комисије 
доноси у писаној форми и доставља га 
повременом члану и његовом послодавцу.

7. За Координатора Комисије одређује 
се Роса Савић, запослена у Градској 
управи града Лознице, на радном 
месту саветник на пословима 
социјалне заштите и социјалне 
политике.
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- Формира и води збирку података 
о деци, ученицима и одраслима за 
које је покренут поступак процене, 
у електронској и штампаној форми, 
у складу са законом којим се уређује 
заштита података о личности;

- Формира и води збирку података 
о раду Комисије, у складу са 
Правилником;

- Информише јавност о свом раду 
и начину остваривања додатне 
подршке;

- Доноси пословник о свом раду;
- Обавља и друге послове у складу 

са законом, Правилником и општим 
актом града Лознице.

 Комисија је руковалац података у 
поступку прикупљања и обраде података. 

9. Координатор Комисије:

- Прикупља документацију која је 
неопходна за покретање и вођење 
поступка процене,

- Доставља документацију члановима 
Комисије,

- Организује и администрира процес 
процене,

- Сазива повремене чланове Комисије,
- Прикупља и обрађује податке и 

води Збирке података у складу са 
Правилником,

- Ажурира базу података о раду 
Комисије и корисницима,

- Припрема податке за извештаје 
Комисије и

- Обавља друге послове за потребе 
Комисије, у складу са законом, 
Правилником и општим актом 
општине/града.

10. Услове и средства за рад Комисије, 
као и услове за чување документације, 
обезбеђује Градска управа града 
Лознице. 

 Координатор Комисије учествује у 
раду Комисије, без права одлучивања.

8. Комисија:

- Врши процену за свако дете, ученика 
и одраслог, за које добије захтев, 
односно иницијативу за покретање 
поступка, без дискриминације по 
било ком основу;

- Предлаже, односно препоручује 
надлежним органима и службама 
мере додатне подршке у складу са 
прописом којим се уређују ближи 
услови за процену потреба за 
пружањем додатне подршке детету, 
ученику и одраслом (у даљем тексту: 
Правилник);

- Информише родитеља, односно 
другог законског заступника и 
одраслог о мерама додатне подршке 
из система образовања, здравствене 
и социјалне заштите, у складу 
са Правилником, и упућује их на 
надлежне институције;

- Доноси заједничко, образложено 
мишљење на основу појединачне 
процене сваког члана Комисије и 
усаглашених ставова сталних и 
повременог члана;

- Одлучује по приговору родитеља, 
односно другог законаког заступника 
и одраслог, изјављеном против 
мишљења Комисије;

- Прати остваривање предложене 
додатне подршке;

- Доставља редовне извештаје о свом 
раду, предложеној и оствареној 
подршци Градској управи, два пута 
годишње, у роковима прописаним 
Правилником; доставља Збирни 
извештај за календарску годину 
ресорним министарствима након што 
га усвоји Градско веће;

- Прикупља, обрађује и чува податке 
о деци, ученицима и одраслима 
најдуже до завршетка школовања, 
као и податке о свом раду;
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накнаде за рад Интерресорне коми-
сије број: 362/12-III1 од 14.3.2012.
године.

13. Ово решење објављује се у „Службе-
ном листу града Лознице’’ .

Број: 180/19-III1
У Лозници, дана 30.01.2019.године

НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ  УПРАВЕ

Милојка Смиљанић, с.р.

11. Председник, стални и повремени 
члан Комисије имају право на накнаду 
за рад у износу од 1.500 динара за 
председника Комисије и 1.200 динара 
за сталне и повремене чланове,  за 
свако донето мишљење Комисије.

12 .  Даном доношења овог решења 
престаје да важи Решење о образо-
вању, именовању и одређивање 
накнаде за рад Интерресорне комисије 
број: 433/2011-III1 од 5.5.2011.године 
и Решење  о измени Решења о обра-
зовању, именовању и одређивање 
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