SLU@BENI LIST

               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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- СКУПШТИНА ГРАДА 1
На основу члана 8. Закона о
територијалној организацији Републике
Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
18/16 и 47/18) и члана 40. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 21.
фебруара 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
1. Покреће се Иницијатива за измену
и допуну Закона о територијалној
организацији Републике Србије.
2. Текст Иницијативе из тачке 1. ове
Одлуке је саставни део ове Одлуке.
3. Ову Одлуку и иницијативу из тачке 2.
ове Одлуке доставити Министарству
државне
управе
и
локалне
самоуправе.
4. Ову Одлуку и текст Иницијативе
објавити у „Службеном листу града
Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Број: 06-6/19-29-1
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Република  Србија
Град  Лозница
СКУПШТИНА  ГРАДА
Број: 06-6/19-29-1/1
Датум: 21.2.2019. године
Лозница
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- Зоран Касаловић,
државни секретар Бирчанинова 6
11 000 Београд
Предмет: Иницијатива за измену и допуну
Закона о територијалној организацији
Републике Србије
Скупштина градa Лознице је Одлуком
број: 06-6/19-29-1 од 21. фебруара 2019.
године усвојила Иницијативу о покретању
поступка за измену и допуну Закона о
територијалној организацији Републике
Србије.
Овом иницијативом Скупштина града
изражава мишљење да су се стекли услови
да се Закон о територијалној организацији
Републике Србије (у даљем тексту: Закон)
измени, односно допуни у члану 20. у колони
редни број 10. Лозница, који се односи
на град Лозницу, тако што ће се у колони
насељена места, насељена места Клупци,
Башчелуци, Крајишници, Лозничко поље и
Плоча припојити насељеном месту Лозница
а насељено место Горња Ковиљача припојити насељеном месту Бања Ковиљача.
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Оваква иницијатива, односно предлог
је у потпуности у складу са Мишљењем
прибављеним од Републичког геодетског
завода – Службе за катастар непокретности
Лозница дописом број 952-006-38960/2018
од 05.12.2018. године.
У важећем катастарском операту,
односно катастарској евиденцији насељена
места Клупци, Башчелуци, Крајишници,
Лозничко поље и Плоча налазе се у
катастарској општини Лозница којој припада
и насељено место Лозница. Усвајањем ове
иницијативе, односно предлога наведена
насељена места би била припојена, односно
постала би део подручја насељеног места
Лозница а већ припадају катастарској
општини Лозница.
Овакав предлог је, између осталог, у
складу са Законом о државном премеру и
катастру којим је у члану 43. прописано да
катастарска општина по правилу обухвата
подручје једног насељеног места. Ако би
се овај предлог прихватио свим насељеним
местима на територији града Лознице, као
јединице локалне самоуправе, би одговарала
баш та катастарска општина, изузев
насељеног места Брезјак. По мишљењу
Службе за катастар непокретности Лозница
насељено место Брезјак треба да остане
изузетак јер би било каква промена изазвала
значајне промене у катастарском елаборату и
катастарском операту за К.О. Слатина, К.О.
Горње Недељице и К.О. Коренита.
Поред законских разлога оваква
иницијатива, односно предлог у складу је са
фактичким стањем на терену, будући да је
реч о насељеним местима која са насељеним
местом Лозница чине јединствено градско
насеље са одговарајућим комуналним,
инфраструктурним,
административним,
демографским, културним, економским,
еколошким и другим садржајима.
Слична, односно иста аргументација
односи се и на припајање насељеног места
Горња Ковиљача насељеном месту Бања
Ковиљача.
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У
прилогу
ове
иницијативе
достављамо вам радну верзију члана 20.
редни број 10. Лозница за коју предлажемо
да буде унета у текст нацрта Закона о
изменама и допунама Закона, која се односи
на град Лозницу након прихватања ове
Иницијативе.
У радној верзији, која је прилог уз
ову иницијативу, укључене су и исправке
грешака у постојећем тексту Закона јер према
напред описаном допису службе за катастар
непокретности у Лозници и њиховој важећој
катастарској евиденцији постоје грешке у
постојећем тексту Закона које се односе на
град Лозницу и то:
-

не постоји К.О. Горња Ковиљача,
за насељено место Доњи Добрић
постоји К.О. Доњи Добрић,
насељено место и К.О., односно речи
Јадранска Лешница треба да буду у
једном реду (ћелији),
не постоји К.О. Лешница град,
не постоји К.О. Клупци,
не постоји К.О. Лешница (град део),
за насељено место Лозница одговара
К.О. Лозница а не К.О. Лозница град
не постоји К.О. Лозница – село у реду
са насељеним местом Башчелуци,
за насељено место Клупци, Башчелуци, Крајишници, Лозничко поље и
Плоча одговара К.О. Лозница.

Имајући у виду мишљење и
аргуменатацију коју је изнела Скупштина
града очекујемо да се у текст нацрта измена
и допуна Закона унесу предлози Скупштине
града Лознице из ове иницијативе.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ   
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

25. 02. 2019.
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На основу члана 20. став 1. тачке 2.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС” бр. 129/07, 83/14 - други закон,
101/16 - други закон и 47/18), члана 94. Закона
о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС’’ бр. 68/15, 41/18,
44/18 - други закон и 83/18), члана 33. Закона
о изменaмa и допунама Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС” бр. 83/18) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’ бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 21. фебруара 2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
о  такси превозу и лимо сервису на
територији  града Лознице
I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се прописују ближи
услови за обављање такси превоза, ближе
се уређује организација и начин обављања
такси превоза и лимо сервиса на територији
града Лознице.
Члан 2.
Поједини изрази, употребљeни у овој
одлуци, имају следећа значења:
1) такси превоз је јавни превоз који се
обавља путничким возилом и за који
се накнада обрачунава таксиметром
2) путник је корисник такси превоза,
3) такси возач је физичко лице које
управља такси возилом и обавља
такси превоз као предузетник или
као запослени код предузетника или
привредног друштва,
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4) одобрење за обављање такси превоза
је решење о одобравању такси превоза
путника које се издаје у оквиру
дозвољеног броја такси возила који
је утврђен решењем Градског већа,
5) такси дозвола за такси возача је
решење о утврђивању испуњености
услова за такси возача, коју такси возач
носи са собом приликом обављања
такси превоза, коју је дужан да покаже
на захтев овлашћеног лица и која
садржи пословно име привредног
друштва или предузетника, редни
број, име и презиме такси возача,
статус такси возача (предузетник или
запослени), јединствени матични број
грађана такси возача (ЈМБГ), адресу
и фотографију,
6) ауто-такси дозвола је такси дозвола
за такси возило коју такси возач
носи са собом приликом обављања
такси превоза и коју је дужан да
покаже на захтев овлашћеног лица и
која садржи: број и датум издавања
ауто-такси
дозволе
(истоветан
броју и датуму издавања решење
о одобрењу за обављање такси
превоза путника); евиденциони
број такси таблице за возило;
презиме и име такси превозника,
односно назив привредног друштва;
пребивалиште/пословно
седиште;
марку, тип и регистарске ознаке
такси возила; марку-тип и фабрички
број таксиметра; податке о упису у
регистар такси делатности; простор
за промене података,
7) такси стајалиште је место на јавној
саобраћајној или другој посебно
уређеној површини које је одређено
и уређено за пристајање такси
возила, чекање и пријем путника
и које је обележено саобраћајном
сигнализацијом сходно прописима
којима се уређује безбедност
саобраћаја на јавним путевима,
Страна 3
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8) лимо сервис је јавни превоз који се
обавља путничким возилом које је
изнајмљено са услугом возача.
II  ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 3.
Градско веће града Лознице (у даљем
тексту: Градско веће) својим актом утврђујe
и усклађујe цену у оквиру такси тарифе
по којој се такси превоз мора обављати на
територији града Лознице.
Актом из става 1. овог члана утврђује
се ценовник услуга такси превоза у коме
је приказана цена такси услуге пређеног
километра, старта, минута чекања, доласка на
адресу по позиву, превоз пртљага по комаду,
као и фиксна цена превоза са локације од
посебног интереса за град Лозницу.
Цена такси превоза утврђује се
мерилом – таксиметром, које непрекидно,
за време вожње или заустављања у току
вожње, аутоматски израчунава и показује
цену вожње, у зависности од пређеног пута
и укупног трајања вожње.
Таксиметар мора бити подешен
искључиво у складу са актом из става 1. овог
члана и ценовником из става 2. овог члана.
Члан 4.
Градско веће, у складу са саобраћајнотехничким условима, доноси Програм
организовања такси превоза на територији
града Лознице којим сe одређују такси
стајалишта и дефинише организовање
такси превоза у оквиру којег се одређује и
оптималан број такси возила, у складу са
законом и овом одлуком.
Градско веће на основу Програма из
става 1. овог члана доноси акт којим утврђује
дозвољени број такси возила за обављање
такси превоза на територији града Лознице.
Програм из става 1. овог члана се
доноси у текућој за наредну годину.
Страна 4
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1. Услови и поступак за обављање такси
превоза
1.1. Обављање такси превоза
Члан 5.
Такси превоз као такси превозник
може обављати предузетник и привредно
друштво коме је издато решење о одобравању
такси превоза путника, у складу са Законом
о превозу путника у друмском саобраћају,
Законом о привредним друштвима, другим
законима, подзаконским актима и овом
одлуком.
1.2. Предузетник и привредно друштво
Члан 6.
Предузетник може обављати такси
превоз ако испуњава следеће услове:
1) да је регистрован за ову врсту
делатности,
односно
да
има
регистровану претежну делатност
„такси превоз'',
2) да има седиште и пребивалиште на
територији града Лознице,
3) да испуњава услов пословног угледа
у смислу одредаба Закона о превозу
путника у друмском саобраћају (у
даљем тексту: Закона) и ове одлуке,
4) да испуњава услове за такси возача
прописане чланом 87б. Закона;
5) да је власник или прималац лизинга
једног путничког возила, које
испуњава услове за обављање такси
превоза,
6) да поседује решење о одобрењу за
обављање такси превоза путника и
ауто-такси дозволу.
Привредно друштво може обављати
такси превоз ако испуњава следеће услове:
1) да је регистровано за ову врсту
делатности,
односно
да
има
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2)
3)
4)
5)

6)
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регистровану претежну делатност
„такси превоз’’,
да има седиште на територији града
Лознице,
да испуњава услов пословног угледа
у смислу одредаба Закона и ове
одлуке,
да је власник или прималац лизинга
путничког возила, које испуњава
услове за обављање такси превоза,
да такси возач запослен код привредног
друштва има закључен уговор о
раду са привредним друштвом и да
испуњава услове прописане чланом
6. став 1. тачка 4) ове одлуке,
да поседује решење о одобрењу за
обављање такси превоза путника и
ауто-такси дозволу за свако такси
возило.

Услове за обављање такси превоза
путника на територији града Лознице, у
смислу овог члана, испуњава предузетник
или привредно друштво, коме су у смислу
одредаба Закона и ове одлуке издата следећа
акта: решење о утврђивању испуњености
услова за такси возача предузетника,
односно за такси возача запосленог код
предузетника или привредног друштва
(такси дозвола за такси возача), решење о
утврђивању испуњености услова за такси
возило, решење о одобрењу за обављање
такси превоза путника и ауто-такси дозвола.
1.3. Такси возач
Члан 7.
Такси возач је физичко лице које
управља такси возилом и обавља такси превоз
као предузетник (такси возач предузетник)
или као запослени код предузетника или
привредног друштва, и за то поседује такси
дозволу за такси возача.
Испуњеност услова за такси возача
предузетника из члана 6. став 1. тачкe од 1)
до 5) ове одлуке, за такси возача запосленог
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код предузетника из члана 6. став 1.
тачка 4) ове одлуке, као и за такси возача
запосленог код привредног друштва из
члана 6. став 2. тачка 5. ове одлуке, утврђује
саобраћајни инспектор Градске управе града
Лознице–Одељења за инспекцијске послове,
комуналну полицију и ванредне ситуације (у
даљем тексту: саобраћајни инспектор), који
доноси решење о утврђивању испуњености
ових услова (такси дозвола за такси возача)
са роком важења три године.
Захтев за проверу испуњености
услова за такси возача запосленог код
предузетника, односно за такси возача
запосленог код привредног друштва
саобраћајном инспектору може поднети
само предузетник који испуњава услове из
члана 6. став 1. тачкe од 1) до 3), односно
привредно друштво које испуњава услове
из члана 6. став 2. тачкe од 1) до 3), уз који
прилаже доказе о испуњености прописаних
услова.
1.4. Такси возило
Члан 8.
Такси превоз обавља се путничким
возилом (такси возилом) предузетника или
привредног друштва, које поред услова
утврђених прописима о безбедности
саобраћаја на путевима, испуњава и следеће
услове:
1) да испуњава услове за такси возило
прописане чланом 87в. Закона;
2) да
је
фабрички
произведено
минимално у складу са условима
прописаним нормом „EURO 3'',
3) да има на видном месту за путника
истакнуте личне податке такси
превозника (назив, односно име и
презиме, адреса, број ауто-такси
дозволе и др.) као и фотографију
такси возача,
4) да на видном месту за путника у
возилу истакне важећи ценовник
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усклађен са актом из члана 3. ове
одлуке,
5) да има исправан суви противпожарни
апарат са важећим роком употребе,
6) да има исправно грејање, вентилацију
и унутрашње осветљење,
7) да је такси возило без оштећења,
уредно обојено и да се одржава у
чистом стању,
8) да има уграђен исправан таксиметар
који је подешен и оверен искључиво
у складу са законом којим се уређује
метрологија и актом из члана 3. ове
одлуке, који је постављен тако да
износ који откуцава буде видљив и
да се његовим укључењем светло на
кровној ознаци из тачке 9. овог члана
гаси,
9) да има кровну ознаку која има
инсталирано осветљењe и садржи
натпис „ТАXI'', број кровне ознаке
(који се подудара са бројем такси
таблица из тачке 10. овог члана) и
ознаку издаваоца кровне ознаке, коју
издаје правно лице са којим такси
превозник има закључен уговор
о пословно-техничкој сарадњи о
пружању услуге радио везе или
услуге информационих технологија,
10) да са предње и задње стране такси
возила има истакнуту такси таблицу
наранџасте боје која садржи: ознаку
евиденционог броја и речи: ТАХI
ГРАД ЛОЗНИЦА.
Испуњеност услова за такси возило
прописане чланом 87в. Закона тачке од
1) до 5), као и услове за такси возило из
става 1. тачке 2), 5), 6) и 7) овог члана
утврђује саобраћајни инспектор, који
доноси привремено решење о утврђивању
испуњености ових услова, које обавезно
садржи марку, тип и број шасије возила, а
за потребе добијања решење о одобрењу за
обављање такси превоза путника.
Страна 6
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Испуњеност услова за такси возило
прописане чланом 87в. Закона, као и услова
за такси возило из става 1. тачке од 1) до 2) и
од 5) до 9) овог члана утврђује саобраћајни
инспектор, који на основу привременог
решења из става 2. овог члана и доказа за
испуњеност услова прописаних чланом
87в. Закона тачке од 6) до 9), али и доказа за
испуњеност услова из става 1. тачке од 8) до
9) овог члана, доноси решење о утврђивању
испуњености услова са роком важења три
године, које обавезно садржи марку, тип,
број шасије и регистарске таблице возила.
Правно лице из става 1. тачка 9. овог
члана издаје кровну ознаку такси превознику
који достави сагласност Градске управе
града Лознице – Одељења за привреду и
локални економски развој, за коришћење
кровне ознаке.
Градска управа града Лознице –
Одељење за привреду и локални економски
развој издаје сагласност за коришћење
кровне ознаке из става 1. тачка 9. овог члана,
такси превознику који има регистровану
претежну делатност „такси превоз’’, решење
о одобрењу за обављање такси превоза
путника и закључен уговор о пословнотехничкој сарадњи о пружању услуге радио
везе или услуге информационих технологија
са правним лицем из става 4. овог члана, а за
потребе испуњавања услова за такси возило
из става 1. тачка 9. овог члана и добијање
решења о испуњености услова за такси
возило из става 3. овог члана.
Забрањено је издавати и користити
кровне ознаке без претходно прибављене
сагласности Градске управе града Лознице –
Одељења за привреду и локални економски
развој.
Захтев за проверу испуњености
услова за такси возило саобраћајном
инспектору може поднети само предузетник
који испуњава услове из члана 6. став 1. тачкe
од 1) до 3), односно привредно друштво
које испуњава услове из члана 6. став 2.
тачкe од 1) до 3), уз који прилаже доказе о
испуњености прописаних услова.
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1.5. Подношење захтева и издавање
одобрења, промене података, вођење
регистара
Члан 9.
Захтев за издавање решења о
одобравању такси превоза подноси се
Градској управи града Лознице - Одељењу
за привреду и локални економски развој
(у даљем тексту: Одељење за привреду и
локални економски развој) на прописаном
обрасцу.
Уз захтев се подноси:
1) решење о обављању делатности
које доноси Агенција за привредне
регистре,
2) доказ о уплати одговарајућих такси.
Уз захтев се прилаже и:
1) привремено решење о утврђивању
испуњености услова за такси возило
из члана 8. став 2. ове одлуке, које
у дану доношења овог решења,
у једном примерку, по службеној
дужности саобраћајни инспектор
доставља Одељењу за привреду и
локални економски развој,
2) решење о утврђивању испуњености
услова за такси возача, само за такси
возача предузетника, (такси дозвола
за такси возача), које у дану доношења
овог решења, у два примерка, по
службеној дужности саобраћајни
инспектор доставља Одељењу за
привреду и локални економски
развој.
Одредбе става 1, 2. и 3. овог члана
односе се и на привредно друштво које већ
обавља такси превоз, а које проширује возни
парк.
Члан 10.
На основу уредно поднетог захтева
за издавање решења о одобравању такси
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превоза, који садржи документацију из
члана 9. ове одлуке, Одељење за привреду
и локални економски развој доноси решење
о одобрењу за обављање такси превоза
путника, односно одобрење за обављање
такси превоза (у даљем тексту: одобрење).
Одељење за привреду и локални
економски развој на основу издатог одобрења
из става 1. овог члана издаје уверење из
члана 88. став 4. Закона.
Привредно друштво или предузетник
дужан је да у року од 40 дана од дана пријема
одобрења из става 1. овог члана пријави
почетак обављања делатности органу
надлежном за регистрацију привредних
субјеката, као и да Одељењу за привреду и
локални економски развој достави доказ о
пријави почетка обављања делатности, као
и решење о испуњеност услова за такси
возило из члана 8. став 3. ове Одлуке.
Ако у остављеном року из става 3.
овог члана не буду достављени докази из
става 3. овог члана, Градско веће ће укинути
одобрење из става 1. овог члана.
Такси превознику, односно привредном друштву или предузетнику који у
остављеном року из става 3. овог члана
достави доказе из става 3. овог члана,
Одељење за привреду и локални економски
развој издаје ауто-такси дозволу и уручује
такси дозволу за такси возача (само за такси
возача предузетника), као и такси таблице из
члана 8. став 1. тачка 10.
Такси превозник има право да отпочне
да обавља такси превоз на основу издатог
одобрења, и то после издавања, односно
уручивања дозвола и такси таблица из става
5. овог члана.
Ауто-такси дозвола се издаје на
основу одобрења из става 1. овог члана и
садржи:
1) број и датум издавања ауто-такси
дозволе (истоветан броју и датуму
издавања одобрења),
2) евиденциони број такси таблице за
возило,
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3) презиме и име такси превозника,
односно назив привредног друштва,
4) пребивалиште-пословно седиште,
5) марка, тип и регистарске ознаке такси
возила,
6) марка - тип и фабрички број
таксиметра,
7) податке о упису у регистар такси
делатности,
8) простор за промене података.
На одобрење из става 1. овог члана
може се изјавити жалба Градском већу у року
од 15 дана од дана достављања решења.
Одобрење из става 1. овог члана
престаје да важи по сили закона:
1) брисањем привредног друштва и
предузетника из регистра привредних
субјеката,
2) променом
седишта
привредног
друштва, односно седишта или
пребивалишта предузетника, на
територију друге јединице локалне
самоуправе,
3) правноснажношћу одлуке којом
је привредном друштву изречена
заштитна мера забране вршења
делатности јавног превоза у друмском
саобраћају, прописана законом којим
се уређују привредни преступи или
законом којим се уређују прекршаји,
4) правноснажношћу одлуке којом је
предузетнику изречена заштитна
мера забране вршења делатности
јавног превоза у друмском саобраћају
прописана законом којим се уређују
прекршаји.
Регистровани
такси
превозник
мора поднети редовно захтев за проверу
испуњености услова за такси возача и
такси возило саобраћајном инспектору
најкасније у року од три године од дана
издавања претходног решења о утврђивању
испуњености ових услова, уколико у
наведеном периоду није било промена у вези
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са испуњеношћу услова за такси возача и
такси возило, а по потреби и раније у случају
насталих промена у вези са испуњеношћу
услова, у смислу одредаба ове Одлуке.
Ако се у вршењу провере испуњености
услова у складу са ставом 10. овог члана
утврди да је такси превозник престао да
испуњава неки од услова за обављање такси
превоза, Градско веће укинуће одобрење, с
тим што се пре укидања одобрења одређује
рок не дужи од 30 дана у коме је такси
превозник дужан да достави доказе, односно
решење о испуњености прописаних услова,
осим доказа о чињеницама о којима се води
службена евиденција.
У случају да регистровани такси
превозник не поднесе редовно захтев из
става 10. овог члана, Градска управа града
Лознице - Одељење за инспекцијске послове,
комуналну полицију и ванредне ситуације
ће обавестити Градско веће и Одељење за
привреду и локални економски развој да
је такси превозник престао да испуњава
услове за обављање такси превоза у смислу
одредаба ове одлуке.
Ако је, у смислу става 10. и 11. овог
члана, као и других одредаба ове одлуке,
утврђено да је такси превозник престао да
испуњава услове за обављање такси превоза,
Градско веће ће укинути одобрење, с тим
што се пре укидања одобрења одређује рок
не дужи од 30 дана у коме је такси превозник
дужан да достави доказе, односно решење о
испуњености прописаних услова.
Члан 11.
Ако у току обављања делатности
такси превозник мења такси возило,
регистарске таблице односно ознаке,
таксиметар, презиме и име такси превозника
предузетника односно назив привредног
друштва,
пребивалиште
пословно
седиште и др, дужан је да промену пријави
подношењем захтева Одељењу за привреду
и локални економски развој, најкасније у
року од 15 дана од дана доношења решења
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о утврђивању испуњености услова за такси
возило, односно измењене такси дозволе за
такси возача, а у случају да се промене односе
само на Регистар Агенције за привредне
регистре 15 дана од дана доношења решења
Агенције.
Уз захтев из става 1. овог члана
доставља се:
1) решење саобраћајног инспектора о
утврђивању испуњености услова за
такси возило из члана 8. става 1. тачке
од 1) до 10) ове одлуке – у случају да
се промена односи на возило,
2) такси дозвола за такси возача
измењена на основу решења Агенције
за привредне регистре – у случају да се
промена односи на такси превозника
предузетника,
3) фотокопија
решења Агенције за
привредне регистре,
4) доказ о уплати одговарајућих такси.
Захтев за утврђивање испуњености
услова у погледу такси возила и/или такси
возача, такси превозник је дужан да поднесе
саобраћајном инспектору одмах, а најкасније
у року од 15 дана од дана настанка промене
из става 1. овог члана.
У случају да је такси превозник
пропустио рок из става 1. овог члана дужан
је да од саобраћајног инспектора прибави
потврду да је чињенично стање утврђено
решењем о утврђивању испуњености услова
за такси возило, односно такси возача,
непромењено.
Приликом пријаве промене података
у вези са такси возилом, у смислу става 1,
2. и 3. овог члана, Одељење за привреду и
локални економски развој на основу раније
издатог решења о одобрењу за обављање
такси превоза путника и оверене изјаве такси
превозника да ће такси превоз обављати
одговарајућим возилом (где су наведени
марка, тип и број шасије возила), издаје
такси превознику уверење из члана 10. став
2. ове Одлуке.
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Такси превозник дужан је да Градској
управи града Лознице - Одељењу за привреду
и локални економски развој и Одељењу за
инспекцијске послове, комуналну полицију
и ванредне ситуације пријави прекид
обављања делатности у року од два дана
од дана пријаве у регистру привредних
субјеката.
Такси превозник који промени правну
форму или изврши статусну промену може
да обавља такси превоз на основу новог
одобрења које Одељење за привреду и
локални економски развој издаје на захтев
правног следбеника такси превозника,
само ако су испуњени услови прописани
одредбама Закона и ове одлуке, као и ако је
број возила који се уноси у ново одобрење у
оквиру дозвољеног броја такси возила.
У случају смрти или губитка
пословне способности такси превозника
предузетника, наследник, односно члан
његовог породичног домаћинства (брачни
друг, деца, усвојеници и родитељи) који је
при том и сам пословно способно физичко
лице може наставити обављање делатности
на основу решења о наслеђивању или
међусобног споразума о наставку обављања
делатности, који потписују сви наследници,
односно чланови породичног домаћинства.
Пословно
способни
наследник
може наставити обављање делатности
предузетника и за живота такси превозника
предузетника ако то право врши на основу
расподеле заоставштине за живота у
складу са прописима којима се уређује
наслеђивање.
Лица из става 8. и 9. овог члана врше
пријаву наставка обављања делатности
Агенцији за привредне регистре Републике
Србије, у складу са законом о регистрацији
и законом којим се уређује правни положај
привредних друштава.
Након пријаве из става 10. овог члана
и извршених промена у Регистру привредних
субјеката, Одељење за привреду и локални
економски развој ће наведене промене
унети у одобрење и ауто-такси дозволу
Страна 9

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

предузетника чију делатност наставља да
обавља лице из става 8. и 9. овог члана, при
чему се задржава исти број такси таблица.
Лице које наставља обављање
делатности такси превоза путника у смислу
става 8, 9, 10. и 11. овог члана, промене из
става 11. овог члана пријављује подношењем
захтева Одељењу за привреду и локални
економски развој,
уз који доставља
и: решење саобраћајног инспектора о
утврђивању испуњености услова за такси
возило, решење саобраћајног инспектора о
утврђивању испуњености услова за такси
возача (такси дозвола за такси возача),
фотокопију решења Агенције за привредне
регистре и доказ о уплати одговарајућих
такси.
Члан 12.
Одељење за привреду и локални
економски развој води регистар такси
превозника, такси возила и такси таблица /
кровних ознака.
Регистар из става 1. овог члана
садржи:
1) евиденциони број такси таблице/
кровне ознаке за возило,
2) презиме и име такси превозника
предузетника, односно назив привредног друштва,
3) пребивалиште-пословно седиште,
4) број и датум издавања одобрења,
5) податке о упису у регистар такси
делатности и матични број такси
превозника,
6) марка, тип, број шасије и регистарске
ознаке такси возила,
7) марка-тип и фабрички број таксиметра.
Одељење за инспекцијске послове,
комуналну полицију и ванредне ситуације
Градске управе града Лознице – саобраћајни
инспектор води регистар такси возача.
Регистар из става 3. овог члана
садржи:
Страна 10
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1) број и датум издавања такси дозволе
за такси возача,
2) презиме и име такси превозника,
односно назив правног лица,
3) редни број,
4) име и презиме такси возача,
5) статус такси возача (предузетник или
запослени),
6) јединствени матични број грађана
такси возача (ЈМБГ),
7) адресу такси возача.
2. Организација и начин обављања такси
превоза
Члан 13.
Такси превозник за време обављања
такси превоза дужан је да у такси возилу
држи:
1) фотокопију
одобрења
или
одобрење у електронском облику,
2) такси дозволу за такси возача,
3) ауто-такси дозволу,
4) ценовник утврђен актом Градског
већа из члана 3. ове одлуке,
5) уговор о раду за такси возача
запосленог код такси превозника,
6) доказ о осигурању путника у
јавном превозу од последица
несрећног случаја,
7) обавештење
Градске
управе
града Лознице – Одељења за
инспекцијске послове, комуналну
полицију и ванредне ситуације о
броју телефона на који корисник
такси превоза може изјавити
притужбе на пружену такси
услугу,
8) фотокопију сагласности или
сагласност у електронском облику
из члана 8. став 4. и 5. у складу са
одредбама ове одлуке,
9) другу документацију утврђену
важећим прописима.
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Члан 14.
Такси возач је обавезан да такси
превоз започне:
1) са такси стајалишта,
2) на радио или телефонски позив.
Изузетно, ако је такси возило
слободно и у покрету, на одговарајући знак
путника, такси превозник може да заустави
такси возило и да започне такси превоз и ван
такси стајалишта.
Члан  15.
Забрањено је паркирање такси возила
ван такси стајалишта.
Такси превозник не може користити
аутобуска стајалишта, осим у случајевима
прописаним одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима.
На такси стајалишту забрањено је
паркирање осим за такси возила.
Члан 16.
Када такси превозник користи такси
возило за сопствене потребе, дужан је да
кровну ознаку из члана 8. став 1. тачка 9) ове
одлуке прекрије на одговарајући начин или
да је привремено скине са возила.
Члан 17.
Такси возач може пристати на свако
такси стајалиште.
Такси возач дужан је да пристане
на прво слободно такси место на такси
стајалишту.
Члан 18.
Такси
стајалишта
се
морају
обележити одговарајућом хоризонталном и
вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Послови
изградње,
уређења,
обележавања, одржавања и управљања
такси стајалишта на подручју града
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Лознице поверавају се Јавном предузећу
за управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој’’ Лозница (у даљем тексту:
ималац јавних овлашћења).
Члан 19.
Локацију за изградњу такси стајалишта одређује ималац јавних овлашћења
из члана 18. став 2. ове одлуке уз претходну
сагласност Одељења за привреду и локални
економски развој.
Ималац јавних овлашћења из става
1. овог члана дужан је да пре прибављања
сагласности Одељења за привреду и локални
економски развој, прибави мишљење
Одељења за планирање и изградњу Градске
управе града Лознице и Полицијске станице
у Лозници.
Члан 20.
Такси возач је дужан да седи у
такси возилу или да се налази у његовој
непосредној близини када је паркирано на
такси стајалишту.
Члан 21.
Уколико такси возач није укључио
таксиметар у смислу одредаба Закона и ове
одлуке, путник није дужан да плати услугу
превоза.
У цену такси превоза урачунат је и
превоз личног пртљага путника.
Члан 22.
Такси возач је дужан да се
према путницима опходи са пажњом и
поштовањем.
Ако више путника истовремено
користи једно такси возило, износ који
покаже таксиметар плаћају заједно сви
путници који су користили исту релацију
или на други погодан начин у складу са
договором путника.
Страна 11
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Релацијом у смислу става 2. овог
члана сматра се такси превоз путника такси
возилом од места уласка путника до места
завршетка превоза.
Путник који је наручио, односно
започео такси превоз на одређеној релацији
има право да му се услуга такси превоза
до одредишта обави без пријема других
путника.
Члан 23.
Ако такси возач дође по позиву на
одређено место, а услуга такси превоза
не буде обављена кривицом наручиоца,
наручилац услуге превоза је дужан да плати
трошкове доласка такси возила.
Члан 24.
Ако је такси возач у немогућности да
започету вожњу заврши услед квара такси
возила и слично, дужан је да у најкраћем
року обезбеди путнику друго такси возило о
свом трошку.
Члан 25.
Такси возач мушкарац у току
обављања такси превоза мора бити уредно
ошишан и обријан или да има уредну браду
и бркове, не сме носити тренерку, кратке
панталоне, спортски шортс и папуче.
Такси возач жена у току обављања
такси превоза не сме носити тренерку, кратке
панталоне, спортски шортс и папуче.
Такси возач је дужан да се понаша у
складу са чланом 91а. и 91г. Закона.
III ЛИМО СЕРВИС
Члан 26.
Привредно друштво или предузетник
може да обавља лимо сервис на територији
града Лознице ако поседује решење Одељења
за привреду и локални економски развој,
којим је утврђено да привредно друштво или
Страна 12
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предузетник има регистровану претежну
делатност „такси превоз” и испуњава
услове у погледу седишта, услове у погледу
пословног угледа, као и услове у погледу
возила и возача прописане одредбама
Закона.
Члан 27.
Привредно друштво, односно предузетник захтев за добијање решења из
члана 26. ове одлуке подноси Одељењу за
привреду и локални економски развој на
прописаном обрасцу.
Уз захтев се подноси:
1) решење о обављању делатности
које доноси Агенција за привредне
регистре,
2) доказ о уплати одговарајућих такси,
3) решење саобраћајног инспектора о
утврђивању испуњености услова за
путничко возило којим се обавља
лимо сервис са роком важења од три
године,
4) решење саобраћајног инспектора
о утврђивању испуњености услова
за возача који управља путничким
возилом којим се обавља лимо сервис
са роком важења од три године.
Услови за путничко возило и возача из
става 2. тачке 3) и 4) овог члана за обављање
лимо сервиса на територији града Лознице
прописани су одредбама Закона.
Захтев за проверу испуњености услова
за путничко возило и возача саобраћајном
инспектору може поднети само предузетник
или привредно друштво који испуњава услов
пословног угледа у смислу одредаба Закона
и ове одлуке.
Испуњеност услова за путничко
возило и возача из става 3. овог члана
утврђује саобраћајни инспектор, који доноси
решења о утврђивању испуњености услова
за путничко возило и возача са роком важења
од три године.
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За свако наредно путничко возило и
следећег возача, у смислу става 2. тачке 3) и
4) и става 3. овог члана, привредно друштво
или предузетник које поседује решење
из члана 26. ове одлуке подноси захтев
саобраћајном инспектору за утврђивање
испуњености услова за путничко возило и/
или возача у складу са ставом 3, 4. и 5. овог
члана.
Решења саобраћајног инспектора о
утврђивању испуњености услова за возача
и возило за обављање лимо сервиса на
територији града Лознице су саставни део
решења из члана 26. ове одлуке.
Решење из члана 26. ове одлуке је
коначно.
Члан 28.
Привредно друштво или предузетник
које поседује решење из члана 26. ове
одлуке је дужно да Градској управи Лозница
– Одељењу за инспекцијске послове,
комуналну полицију и ванредне ситуације
– саобраћајном инспектору, пријави сваку
промену у погледу возила која се односе на
наведено решење, у року од 15 дана од дана
настале промене, те саобраћајни инспектор
доноси ново решење о утврђивању
испуњености услова за возило са роком
важења од три године у смислу одредаба
Закона и ове одлуке и исто, по службеној
дужности, доставља Одељењу за привреду
и локални економски развој.
У случају промене возила или
промене података у вези са постојећим
возилом којим се обавља лимо сервис,
решењем о утврђивању испуњености услова
за возило из става 1. овог члана ставља се
ван снаге претходно решење о утврђивању
испуњености услова за старо возило, односно
возило за које је настала промена података, у
смислу одредаба Закона и ове одлуке.
Привредно друштво или предузетник
које поседује решење из члана 26. ове Одлуке
је дужно да пријави Одељењу за привреду
и локални економски развој сваку промену
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у погледу седишта које је унето у наведено
решење, у року од 15 дана од дана настале
промене, те ће се настале промене унети у
ово решење.
Члан 29.
Одељење за привреду и локални
економски
развој
води
евиденцију
привредних друштава и предузетникa који
поседују решење из члана 26. ове одлуке.
Евиденција из става 1. овог члана
садржи пословно име привредног друштва
и предузетника, број и датум решења из
члана 26. ове одлуке и регистарске ознаке
путничких возила којима имају право да
обављају превоз.
Одељење за привреду и локални
економски развој је дужно да два пута
годишње достави министарству надлежном
за послове саобраћаја извештај о привредним
субјектима који имају право да обављају
лимо сервис, са подацима из става 2. овог
члана.
Извештај из става 3. овог члана за
првих шест месеци текуће године доставља
се најкасније до 15. јула текуће године, а за
других шест месеци текуће године најкасније
до 15. јануара наредне године.
Члан 30.
Привредно друштво или предузетник
који поседује решење из члана 26. ове
одлуке мора поднети редовно захтев за
проверу испуњености услова за возача,
односно возило саобраћајном инспектору
најкасније у року од три године од дана
издавања претходног решења о утврђивању
испуњености ових услова, уколико у
наведеном периоду није било промена у вези
са испуњеношћу услова за возача, односно
возило, а по потреби и раније у случају
насталих промена у вези са испуњеношћу
услова за возача, односно возило, у смислу
одредаба Закона и ове одлуке.
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Ако се у вршењу провере испуњености услова у складу са ставом 1. овог
члана утврди да је привредно друштво
или предузетник престао да испуњава
неки од услова за обављање лимо сервиса,
Градско веће укинуће решење из члана 26.
ове одлуке, с тим што се пре укидања овог
решења одређује рок не дужи од 30 дана у
коме је превозник дужан да достави доказе
о испуњености прописаних услова, осим
доказа о чињеницама о којима се води
службена евиденција.
Члан 31.
У возилу којим се обавља лимо сервис
мора се налазити:
1) фотокопија решења или решење у
електронском облику из члана 26.
ове одлуке, као и решења која чине
саставни део овог решења, и то:
- решење саобраћајног инспектора
о утврђивању испуњености услова за путничко возило којим се
обавља лимо сервис са роком
важења од три године,
- решење саобраћајног инспектора
о утврђивању испуњености услова
за возача који управља путничким
возилом којим се обавља лимо
сервис са роком важења од три
године,
2) уговор на основу кога се обавља
лимо сервис, закључен у писаном
или електронском облику, којим се
путничко возило изнајмљује у целини,
у складу са одредбама Закона,
3) уговор о раду за возача, односно
други уговор у складу са законом
којим се уређују права, обавезе и
одговорности из радног односа,
односно по основу рада или оверена
фотокопија, односно електронски
облик тих уговора за возаче који су
радно ангажовани,
4) документација из које се несумњиво
може утврдити сврха, циљ и трајање
Страна 14

25. 02. 2019.

путовања, као и начин обрачунавања
цене превоза,
5) друга документација утврђена важећим прописима.
IV ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ИНСПЕКЦИЈСКИ И КОМУНАЛНО-ПОЛИЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 32.
Одељење за привреду и локални
економски развој дужно је да прати
спровођење ове одлуке и предузима мере,
односно анализира ефекте њене примене.
Члан 33.
Испекцијски надзор над применом
ове одлуке врши Градска управа града
Лознице - Одељења за инспекцијске послове,
комуналну полицију и ванредне ситуације
преко саобраћајног инспектора.
Члан 34.
Комунално-полицијски надзор над
спровођењем комуналног и другог, овом
одлуком и законом, уређеног реда у области
такси превоза и лимо сервиса, прописаног
овом одлуком, врши Градска управа града
Лознице - Одељења за инспекцијске послове,
комуналну полицију и ванредне ситуације
преко комуналног полицајца.
Члан 35.
Саобраћајни инспектор, односно
комунални полицајац има право и дужност
да у вршењу надзора:
1) прегледа возила којима се обавља
такси превоз и лимо сервис,
контролише потребну документацију
за возило (саобраћајне дозволе,
уговоре о лизингу, решења, одобрења,
ауто-такси дозволе и др.);
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2) утврђује идентитете такси превозника,
такси возача и других одговорних
лица за обављање такси превоза, као
и свих лица одговорних за обављање
лимо сервиса (контролише личне
карте, возачке дозволе, уговоре о раду,
решења о утврђивању испуњености
услова за такси возаче - такси дозволе
за такси возаче, решења о утврђивању
испуњености услова за возаче лимо
сервиса и др.);
3) контролише превозничке исправе,
односно документацију за обављање
делатности (решења о упису у
Регистар Агенције за привредне
регистре, решења о обављању
делатности и др.);
4) контролише потврде о обављеном
лекарском прегледу – уверења о
здраственој способности;
5) контролише отварање, рад, изградњу,
уређење, обележавање, одржавање и
управљање такси стајалиштима;
6) наступи као анонимни корисник
услуге (прикривени путник) само
у случајевима када се коришћењем
других доказних радњи не могу
прикупити подаци од значаја за
вршење инспекцијског надзора или
би то било знатно отежано, односно
уколико основано сумња да се ради
о нерегистрованој делатности, уз
претходно прибављање посебног
писаног налога за инспекцијски
надзор;
7) контролише рад такси превозника и
превозника лимо сервиса, као и друга
права и дужности у вези са обављањем
такси превоза и лимо сервиса у складу
са важећим прописима.
Члан 36.
У вршењу инспекцијског, односно
комунално-полицијског надзора, саобраћајни
инспектор, односно комунални полицајац је
дужан и овлашћен да:

Број 3

1) нареди отклањање недостатака у
погледу испуњености услова за такси
возила којим се обавља такси превоз
и за возила лимо срвиса;
2) нареди отклањање недостатака у
погледу испуњености услова за такси
возача који обавља такси превоз и
возача лимо сервиса;
3) нареди отклањање недостатака,
односно промену података у вези са
обављањем делатности у Агенцији за
привредне регистре;
4) ако
утврди
неправилности
у
испуњености услова прописаних
законом и овом одлуком, поред
наредбе за отклањање недостатака
саобраћајни инспектор донеће и
решење о неиспуњавању услова
и привременом одузимању такси
таблица и ауто-такси дозволе, а све
до испуњења потребних услова;
5) забрани отварање такси стајалишта
супротно одредбама ове одлуке;
6) изда прекршајни налог за прекршаје
установљене овoм одлуком, законом
или прописом донетим на основу
закона;
7) поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка за прекршаје
установљене овом одлуком, законом
или прописом донетим на основу
закона;
8) обавести други надлежни орган да
предузме мере из своје надлежности;
9) предузима и друге мере утврђене
овом одлуком и законом.
Члан 37.
У вршењу инспекцијског надзора,
саобраћајни нспектор, односно комунални
полицајац је дужан и овлашћен да:
1) искључи такси возило којим се превоз
путника обавља противно одредбама
ове одлуке, закона и прописа донетих
на основу закона, одреди место
паркирања и одузме саобраћајну
Страна 15
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дозволу и регистарске таблице у
трајању од 10 дана, а у случају
поновног искључивања такси возила
истог такси превозника, у трајању од
30 дана;
искључи путничко возило којим
се лимо сервис обавља противно
одредбама Закона, ове одлуке и других
важећих прописа, одреди место
паркирања и одузме саобраћајну
дозволу и регистарске таблице у
трајању од десет дана, а у случају
поновног искључивања путничког
возила истог превозника, у трајању
од 30 дана;
нареди
такси
превознику
и
превознику лимо сервиса да у
одређеном року отклони уочене
недостатке и неправилности у раду,
ако такси превозник или превозник
лимо сервиса обавља превоз путника
супротно одредбама ове одлуке,
закона и прописа донетих на основу
закона;
привремено одузме такси возило
којим се обавља такси превоз, а
које је употребљено за извршење
прекршаја или привредног преступа,
до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне
преступе и изда потврду о одузимању
путничког возила;
привремено одузме такси таблице
и ауто-такси дозволу до отклањања
утврђене неправилности и изда
потврду о одузимању исте.

Саобраћајни инспектор, односно
комунални полицајац је дужан да без
одлагања о предузетој мери из става 1. тачке
1) и тачке 2) овог члана обавести Полицијску
станицу Лозница.
Члан 38.
Саобраћајни инспектор, односно
комунални полицајац у вршењу инспекцијСтрана 16
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ског, односно комунално-полицијског надзора у области такси превоза и лимо сервиса
је дужан и овлашћен да предузима и друге
мере прописане Законом и другим важећим
прописима.
Предузетници, правна лица и
запослени у области такси превоза и лимо
сервиса су дужни да омогуће несметано
вршење послова инспекцијског, комуналнополицијског надзора и контроле спровођења
одредаба ове одлуке.
Члан 39.
У случају сумње да се делатношћу
такси превоза и лимо сервиса баве
неовлашћена лица, саобраћајни инспектор и/
или комунални полицајац имају дужност да
такво возило зауставе и утврде испуњеност
услова за обављање такси превоза и
лимо сервиса у складу са овом одлуком и
законом.
Члан 40.
Заустављање возила из члана 39.
ове одлуке, возила са такси таблицама
и возила којима се обавља лимо сервис
врши се истицањем таблице: „СТОП
ИНСПЕКЦИЈА“, односно: „СТОП КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА''.
Возач возила из става 1. овог члана
дужан је да заустави возило и да поступи
по налогу саобраћајног инспектора и/или
комуналног полицајца.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Новчаном казном од 40.000 динара
казниће се за прекршај предузетник ако:
1) такси превоз путника обавља
супротно одредбама члана 5, члана 6.
ст. 1. тачке од 1) до 5) и члана 7. ст. 1.
и 2. ове одлуке;
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2) као такси стајалишта одреди и
користи простор који је у супротности
са актом из члана 4. ове одлуке којим
се одређују такси стајалишта;
3) такси превоз путника обавља
супротно одредбама члана 8. ст. 1.
тачка 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и
ст. 3. ове одлуке;
4) не поступи по обавезама из члана 10.
ст. 10. ове одлуке;
5) не поступи по обавезама из члана 11.
ове одлуке;
6) поступи супротно члану 14. ове
одлуке;
7) поступи супротно члану 15. ст. 1. и
2. (у смислу аутобуских стајалишта
одређених за градско-приградски
превоз) ове одлуке, ;
8) поступи супротно члану 16. ове
одлуке;
9) поступи супротно члану 17. ст. 2. ове
одлуке;
10) поступи супротно члану 20. ове
одлуке;
11) поступи супротно члану 22. ст. 1 ове
одлуке;
12) не утврди цену превоза путника у
складу са чланом 21. и 22. ове одлуке
(у случају да више путника користи
једно такси возило);
13) не поступи по обавезама из члана 24.
ове одлуке;
14) не поступа у складу са чланом 25. ове
одлуке;
15) поступи супротно члану 30. ст. 1. ове
одлуке;
16) не омогући несметано вршење
послова инспекцијског, комуналнополицијског надзора и контроле
спровођења одредаба ове одлуке;
17) користи истовремено оригинал и
дупликат исте ауто-такси дозволе,
односно дупликате исте ауто-такси
дозволе.
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Члан 42.
Новчаном
казном
прописаном
Законом казниће се за прекршај предузетник
ако:
1) не поступи по обавези из члана 3. ст.
4. ове одлуке;
2) обавља такси превоз путника, а не
испуњава услове из члана 6. ст. 1.
тачка 6. ове одлуке;
3) такси превоз путника обавља
супротно одредбама члана 8. ст. 6.
ове одлуке;
4) не поступи по обавезама из члана 13.
ст. 1. од тачке 1) до 9) ове одлуке;
5) поступи супротно члану 15. ст. 2.
(у смислу аутобуских стајалишта
одређених за међумесни превоз) ове
одлуке;
6) лимо сервис обавља супротно
одредбама члана 26. ове одлуке;
7) поступи супротно члану 28. ст. 1. и 3.
ове одлуке;
8) поступи супротно члану 31. ове
одлуке.
Члан 43.
Новчаном казном од 100.000 динара
казниће се за прекршај привредно друштво
ако:
1) обавља такси превоз путника
супротно одредбама члана 5. ове
одлуке;
2) као такси стајалишта одреди и
користи простор који је у супротности
са актом из члана 4. ове одлуке којим
се одређују такси стајалишта;
3) такси превоз путника обавља, а не
испуњава услове из члана 6. ст. 2.
тачке од 1) до 5 ) и члана 7. ст. 1. и 2.
ове одлуке;
4) такси превоз путника обавља
супротно одредбама члана 8. ст. 1.
тачка 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и
ст. 3. ове одлуке;
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5) не поступи по обавезама из члана 10.
ст. 10. ове одлуке;
6) не поступи по обавезама из члана 11.
ове одлуке;
7) поступи супротно члану 14. ове
одлуке;
8) поступи супротно члану 15. ст. 1. и
2. (у смислу аутобуских стајалишта
одређених за градско-приградски
превоз) ове одлуке;
9) поступи супротно члану 16. ове
одлуке;
10) поступи супротно члану 17. ст. 2. ове
одлуке;
11) поступи супротно члану 20. ове
одлуке;
12) поступи супротно члану 22. ст. 1 ове
одлуке;
13) не утврди цену превоза путника у
складу са чланом 21. и 22. ове одлуке
(у случају да више путника користи
једно такси возило);
14) не поступи по обавезама из члана 24.
ове одлуке;
15) не поступа у складу са чланом 25. ове
одлуке;
16) поступи супротно члану 30. ст. 1. ове
одлуке;
17) не омогући несметано вршење
послова инспекцијског, комуналнополицијског надзора и контроле
спровођења одредаба ове одлуке;
18) користи истовремено оригинал и
дупликат исте ауто-такси дозволе,
односно дупликате исте ауто-такси
дозволе.
Новчаном казном од 15.000 динара за
прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у привредном друштву.
Члан 44.
Новчаном казном прописаном Законом казниће се за прекршај привредно
друштво ако:
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1) не поступи по обавези из члана 3.
став 4. ове одлуке;
2) обавља такси превоз путника, а не
испуњава услове из члана 6. став 2.
тачка 6) ове одлуке;
3) обавља такси превоз путника
супротно одредбама члана 8. ст. 6.
ове одлуке;
4) не поступи по обавезама из члана 13.
став 1. од тачке 1) до 9) ове одлуке;
5) поступи супротно члану 15. ст. 2.
(у смислу аутобуских стајалишта
одређених за међумесни превоз) ове
одлуке;
6) лимо сервис обавља супротно
одредбама члана 26. ове одлуке;
7) поступи супротно члану 28. ст. 1. и 3.
ове одлуке;
8) поступи супротно члану 31. ове
одлуке.
Новчаном казном предвиђеном Законом за прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у привредном
друштву
Члан 45.
Новчаном
казном
прописаном
законом казниће се за прекршај возач
или власник возила уколико возач није
идентификован на лицу места, који поступи
супротно одредбама из члана 40. ст. 2. ове
одлуке.
Члан 46.
Новчаном казном од 10.000 динара
казниће се за прекршај возач или власник
возила уколико возач није идентификован на
лицу места, ако поступи супротно члану 15.
ст. 3. ове одлуке.
Члан 47.
Новчаном казном од 10.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако:
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1) такси стајалишта одреди и користи
простор који је у супротности са
актом из члана 4. ове одлуке којим се
одређују такси стајалишта;
2) поступи супротно члану 23. ове
одлуке.
Члан 48.
Новчаном казном прописаном законом казниће се за прекршај физичко лице
ако обавља такси превоз, а нема одобрење
или обавља лимо сервис, а нема решење из
члана 26. ове Одлуке.
Члан 49.
Новчаном казном у износу од 100.000
динара казниће се за прекршај ималац
јавног овлашћења из ове одлуке ако поступи
супротно одредбама члана 18. и 19. ове
одлуке.
Уколико су за прекршаје (поступања
која су у супротности са одредбама ове
одлуке) привредног друштва, одговорног
лица у привредном друштву, предузетника
или физичког лица, прописане одговарајуће
новчане казне Законом, примењиваће се
одредбе Закона.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Сва решења о одобрењу за обављање
такси превоза путника, ауто-такси дозволе,
решења о испуњености услова за такси
возила и решења о испуњености услова за
такси возаче (такси дозволе за такси возача),
издата до дана ступања на снагу ове одлуке,
а за активне регистроване такси превознике,
као и за активна такси возила и активне такси
возаче, остају на снази.
Решења саобраћајног инспектора о
утврђивању испуњености услова за активна
такси возила и активне такси возаче која су

Број 3

издата до дана ступања на снагу ове одлуке
важе најдуже три године од дана ступања
на снагу ове одлуке, а поновна провера
испуњености услова за такси возила и такси
возаче вршиће се у складу са одредбама ове
одлуке.
Регистровани такси превозници који
поседују решења о одобрењу за обављање
такси превоза путника издата пре ступања
на снагу ове Одлуке, чије такси возило не
испуњава услове прописане нормом „EURO
3'', могу обављати делатност такси превоза,
само под условом да је то возило уписано у
ауто-такси дозволи.
Такси возило из става 3. овог члана
обележено је такси таблицама црвене боје.
У случају да такси превозник из става
3. овог члана, у току обављања делатности
мења регистарске таблице или таксиметар на
такси возилу из става 3. овог члана, дужан је
да поступи у складу са одредбама члана 11.
ове одлуке.
У случају да такси превозник мења
возило из става 3. овог члана примењују се
одредбе ове одлуке.
Члан 51.
У случају да регистровани такси
превозник изгуби или трајно оштети
оригинал ауто-такси дозволу, истом се издаје
дупликат ауто-такси дозвола, уз претходно
дату изјаву регистрованог такси превозника
јавном бележнику (дату под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу),
а о чињеничном стању у вези са изгубљеном
или трајно оштећеном оригинал ауто-такси
дозволом, као и плаћање одговарајуће
локалне административне таксе прописане
за издавање ауто-такси дозволе.
Трајно оштећену оригинал ауто-такси
дозволу регистровани такси превозник враћа
Одељењу за привреду и локални економски
развој, а пре добијања дупликат ауто-такси
дозволе из става 1. овог члана.
Страна 19
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Дупликат ауто-такси дозвола из
става 1. овог члана има исти број и датум
издавања као оригинал ауто-такси дозвола,
а у исту се уносе подаци о регистрованом
такси превознику у складу са одредбама ове
одлуке, као и последње активно такси возло
регистрованог такси превозника.
Уколико регистровани такси превозник изгуби или трајно оштети дупликат
ауто-такси дозволу из става 1. овог члана,
спроводи се исти поступак као и у случају
губитка или трајног оштећења оригинал
ауто-такси дозволе, а у складу са одредбама
овог члана.
Издавањем дупликата ауто-такси
дозволе у смислу става 1. и става 4. овог
члана, престаје да важи претходно издата
оригинал или дупликат ауто-такси дозвола.
У случају да се попуни простор за
промену података у оригинал или дупликат
ауто-такси дозволи, истој се додаје нови
простор за промену података у који се уносе
одговарајући подаци у складу са одредбама
ове одлуке.

25. 02. 2019.

кровних ознака приликом прве наредне
промене возила.
На све што у вези са обављањем такси
превоза и лимо сервиса није прописано
овом одлуком примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона.
Члан 53.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о организацији
и начину обављања ауто-такси превоза на
територији града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 12/2015 и 2/2017 – др.
одлука).
Члан 54.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ‘’Службеном листу
града Лозницe’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 52.
Регистровани такси превозници
на територији града Лознице, који су на
дан ступања на снагу Закона о изменама
и допунама Закона о превозу путника у
друмском саобраћају („Службени гласник
РС”, бр. 83/2018) имали статус такси
превозника у складу са важећим прописима,
сматра се да испуњавају услов у смислу
поседовања сагласности из члана 8. став 4, 5
и 6. ове одлуке, стим што су дужни да у року
од годину дана од дана ступања на снагу
наведеног закона испуне услов из члана 8.
става 1. тачка 9. ове одлуке.
За регистроване такси превознике на
територији града Лознице, који су на дан
ступања на снагу ове одлуке имали статус
такси превозника у складу са важећим
прописима, број шасије такси возила ће се
уписивати у одобрење и у регистар такси
превозника, такси возила и такси таблица/
Страна 20

Број: 06-6/19-29-2
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16), чланова 20,
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 21. фебруара 2019. године, донела
је

25. 02. 2019.
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана – Лозница’’ Лозница
за 2019. годину
Члан 1.

Број 3

одржаној 21. фебруара 2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
o изменама и допунама Програма
пословања Комуналног јавног предузећа
„Наш дом’’ Лозница за 2019. годину
Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана
– Лозница’’ Лозница за 2019. годину, кога је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлана – Лозница’’, број
одлуке XXXIV-1/2018, на седници одржаној
8. 1. 2019. године.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Комуналног јавног предузећа „Наш дом’’
Лозница за 2019. годину, кога је донео
Надзорни одбор Комуналног јавног
предузећа „Наш дом’’ Лозница, број одлуке
29/1, на седници одржаној 11 . 1. 2019.
године.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ‘’Службеном
листу града Лознице’’.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-6/19-29-3/1
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница

Број: 06-6/19-29-3/2
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

4

На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16), чланова 20,
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници

5

На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16), чланова 20,
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
Страна 21
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одржаној 21. фебруара 2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа „Водовод и
канализација’’ Лозница за 2019. годину

25. 02. 2019.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменамa и допунама Програма
пословања Јавног предузећа за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој’’ Лозница за 2019.
годину

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног предузећа „Водовод и канализација’’
Лозница за 2019. годину, кога је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „Водовод
и канализација’’ Лозница, број одлуке 23/2,
на седници одржаној 10. 01. 2019. године.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозница развој’’ Лозница за
2019. годину, кога је усвојио Надзорни одбор
Јавног предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозница развој’’ Лозница,
број одлуке 01-42/1, на седници одржаној
14. 01. 2019. године.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ‘’Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-3/3
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ‘’Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-3/4
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16), чланова 20,
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 21. фебруара 2019. године, донела
је
Страна 22
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На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16), чланова 20,
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници

25. 02. 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

одржаној 21. фебруара 2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис’’ Лозница за 2019.
годину
Члан 1.

Број 3

Уредбе о критеријумима за доношење акта
о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Сл.
гласник РС“ бр.21/2018), члана 40 Статута
града Лозницe („Сл. лист града Лозница„
бр 1/19-пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 21. фебруара
2019. године доноси

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ  ЈАВНИХ  ОСНОВНИХ  
ШКОЛА

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис’’ Лозница за 2019. годину, кога је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис’’ Лозница, број
одлуке 14/19, на седници одржаној 22. 1.
2019. године.

Одлуком о мрежи јавних основних
школа утврђује се број и просторни распоред
јавних основних школа на територији града
Лозница.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.

Просторни распоред јавне основне
школе је просторно подручје са којег се
ученици уписују у јавну основну школу.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-3/5
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

8

На основу члана 104. став 3.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018- и други закони), члана 3. и 4.

Члан 1.

Члан 3.
Основно образовање и васпитање
на територији града Лозница реализује се у
14 ( четрнаест ) основних матичних школа
и 29 ( двадесетдевет ) издвојених одељења
за образовање ученика од првог до четвртог,
или првог до осмог разреда, као и једној
основној музичкој школи.
Члан  4.
Мрежу јавних основних школа чине
јавне основне школе које делатност основног
образовања и васпитања обављају у седишту
школе и ван седишта школе, организовањем
издвојених одељења на територији града
Лозница.
Страна 23
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Мрежу јавних основних школа
територији града Лозница чине:

на

1. Основна школа „Анта Богићевић”
Лозница - без издвојених одељења
2. Основна школа „Јован Цвијић”
Лозница - са издојеним четвороразредним одељењем у Воћњаку
3. Основна школа „Кадињача” Лозница
- са издвојеним осморазредним одељењем у Лозничком Пољу
4. Основна школа
„Вук Караџић”
Лозница - са издвојеним четвороразредним одељењима у Пасковцу и
Горњој Борини и осморазредним у
Зајачи
5. Основна школа „Вера Благојевић”
Бања Ковиљача - са издвојеним
четвороразредним одељењем Горња
Ковиљача и осморазредним у
Трбушница
6. Основна школа „Петар Тасић” у
Лешници - са издвојеним четвороразредним одељењима у Стражи,
Доњем Добрићу, Чокешини и Новом
Селу
7. Основна школа „Доситеј Обрадовић” Клупци, - са издвојеним
четвороразредним
одељењем
у
Руњанима
8. Основна школа „Краљ Александар I
Карађорђевић” Јадранска Лешница
- са издвојеним четвороразредним
одељењима у
Горњем Добрићу,
Јошеви и Милини
9. Основна школа „14 Октобар”
Драгинац - са издвојеним четвороразредним одељењима у Цикотама,
Ступници, Јаребицама и Великом
Селу
10. Основна школа „Свети Сава”
Липнички Шор - са издвојеним
четвороразредним одељењима у
Козјаку и Јелаву
11. Основна школа „Мика Митровић”
Брезјак - са издвојени осморазредним
одељењем у Коренити и четвороразредним у Доњим Недељицама
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12. Основна школа „Вук Караџић”
Липница - са издвојеним четвороразредним одељењем у Брадићима
13. Основна школа „Степа Степановић”
Текериш - са издвојеним осморазредним одељењем у Доњој Бадањи
и Горњој Бадањи, и четвороразредним
одељењима у Рибарице, Горњој
Сипуљи и Трбосиљу
14. Основна школа „Вукова спомен
школа” Тршић - без издвојених
одељења као и
15. Основна музичка школа „Вук
Караџић„ Лозница - са издвојеним
одељењем у насељеном месту
Крупањ, општина Крупањ.
Члан  5.
1. Просторно подручје Основне  
школе „Анта Богићевић” Лозница
обухвата подручја: месне заједнице Центар,
месне заједнице Георгије Јакшић, насељеног
места, односно месне заједнице Башчелуци
и насељеног места, односно месне заједнице
Крајишници.
2. Просторно подручје Основне
школе „Јован Цвијић” Лозница обухвата
подручја: месне заједнице Црногора и
насељеног места, односно месне заједнице
Плоча .
-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Воћњаку обухвата подручје
насељеног места, односно месне
заједнице Воћњак.

3. Просторно подручје Основне
школе „Кадињача” Лозница обухвата
подручје месне заједнице Ново насеље.
-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе, које се налази у
Лозничком Пољу обухвата подручје
месне заједнице Подриње.
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4. Просторно подручје Основне
школе „Вук Караџић” Лозница обухвата
подручје месних заједница Степа Степановић
и Филип Кљајић .
-

-

-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Зајачи обухвата подручје насељеног
места Зајача
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у
Пасковцу обухвата подручје
насељеног места Пасковац
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе, које се налази
у Горњој Борини обухвата подручје
насељеног места Горња Борина.

5. Просторно подручје Основне
школе „Вера Благојевић” Бања Ковиљача
обухвата подручје насељеног места Бања
Ковиљача .
-

-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Горњој Ковиљачи обухвата подручје
насељеног места, односно месне
заједнице Горња Ковиљача
Просторно подручје
издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Трбушници обухвата подручје
насељеног места Трбушница .

6. Просторно подручје Основне
школе „Петар Тасић” Лешница обухвата
подручје насељеног места Лешница .
-

-

-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе, које се налази у
Стражи обухвата подручје насељеног
места Стража
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Доњем Добрићу обухвата подручје
насељеног места Доњи Добрић
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази

-

Број 3

у Чокешини обухвата
подручје
насељеног места Чокешина
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Новом Селу обухвата подручје
насељеног места Ново Село.
7.

Просторно подручје Основне
школе „Доситеј Обрадовић” Клупци
обухвата подручје месне заједнице Клупци
-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у
Руњанима обухвата подручје
насељеног места Руњани.

8. Просторно подручје Основне
школе „Краљ Александар I Карађорђевић”
Јадранска Лешница обухвата подручје
насељеног места Јадранска Лешница.
-

-

-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Горњем Добрићу обухвата подручје
насељеног места Горњи Добрић
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Јошеви обухвата подручје насељеног
места Јошева
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Милини
обухвата
подручје
насељеног места Милина.

9. Просторно подручје Основне школе
„14. октобар” Драгинац обухвата подручје
насељеног места Драгинац и насељених
места Симоно Брдо, Филиповићи и
Шурице.
-

-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Цикотама обухвата подручје
насељених
места
Цикоте
и
Кривајица
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
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у Ступници обухвата подручје
насељеног места Ступница
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Јаребицима обухвата подручје
насељеног места Јаребице
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Великом Селу обухвата: подручје
насељеног места Велико Село.

10.
Просторно подручје Основне
школе „Свети Сава” Липнички Шор
обухвата
подручје насељеног места
Липнички Шор.
-

-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Козјаку обухвата подручје насељеног
места Козјак
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Јелаву обухвата подручје насељеног
места Јелав.

11. Просторно подручје Основне
школе „Мика Митровић” Брезјак обухвата
подручје насељених места Брезјак, Коренита
(део), Горњих Недељица и Слатине.
-

-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Коренити обухвата подручје
насељеног места Коренита
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Доњим Недељицама обухвата
подручје насељеног места Доње
Недељице.

12. Просторно подручје Основне
школе „Вук Караџић” Липница обухвата
подручје насељеног места Липница.
-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
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у Брадићу
обухвата
подручје
насељених места Брадић и Брњац.
13. Просторно подручје Основне
„Степа Степановић” Текериш обухвата
подручје насељених места Текериш и
Помијача.
-

-

-

-

-

Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Доњој Бадањи подручја насељених
места Доња Бадања и Доња Сипуља
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Горњој Бадањи обухвата подручје
насељених места Горња Бадања и
Југовићи
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Рибарици
обухвата
подручје
насељеног места Рибарица
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази у
Горњој Сипуљи обухвата подручје
насељеног места Горња Сипуља
Просторно подручје издвојеног
одељења ове школе које се налази
у Трбосиљу обухвата
подручје
насељеног места Трбосиље.

14. Просторно подручје Основне
школе „Вукова спомен школа” Тршић
обухвата подручје насељеног места Тршић .
15. Основна музичка школа „Вук
Караџић” Лозници обухвата подручје града
Лозница и општине Крупањ.
Члан  6.
Образовно васпитни рад у јавним
основним школама на територији града
Лозница изводи се на српском језику.
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Члан  7.

Члан  9.

Саставни део ове одлуке је Елаборат
за припрему одлуке о мрежи јавних основних
школа на подручју града Лознице за период
од 2018 до 2023 године, односно школске
2018/19 до школске 2023/24 године а кога
је урадио Радна група именована решењем
Градоначелника града Лозница.

По добијању сагласности Министарства просвете, науке и технолошког
развоја ова одлука ће бити објављена у
Службеном листу града Лозница, а ступиће
на снагу осмог дана од дана објављивања.

Члан  8.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о мрежи основних
школа на територији града Лознице бр.0636/16-05-23 oд 29.11.2016 („Сл. лист града
Лознице “ бр. 23/16) .

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-4
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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ЕЛАБОРАТ ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ
О  МРЕЖИ  ЈАВНИХ  ОСНОВНИХ  ШКОЛА  НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА , јануар  2019 године
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1. УВОД
Циљ израде овог Елабората је стварање стручне и информационе подлоге за доношење
Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Лозница .
1-1 Правни основ
За израду Елабората правни основ је:
-

Закон о основама система образовања и васпитања, члан 104 став 3 ( „Сл. гласник РС”
бр. 88/2017)
Закон о основном образовању и васпитању ( „Сл. гласник РС” БР. 18/10,101/17 и
113/17-др.закон )
Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године ( „Сл.
гласник РС” бр. 107/12)
Закон о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС” број
72/2009)
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност основног образовања и васпитања ( „Сл. гласник РС „ број 36/15,72/15)
Стручно упутство о формирању одељења и начин финансирања у основним и средњим
школама за школску 2017/2018 годину , МПНТР РС број 451-02-1859/2017-01 од
22.06.2017. године
Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа
и акта о мрежи јавних основних школа , члан 2 и члан 4 ( „Сл. гласник РС „ број
21/2018) и
Статут града Лозница

1-2 Извор података
-

Подаци и документација основних школа и надлежних служби ЈЛС
- Подаци и документација Регионалне привредне коморе и Републичког завода за
статистику
- Подаци пописа становништва 2011 године

1-3 Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних основних школа
Актом о мрежи јавних основних школа испуњени су следећи критеријуми и
принципи:
-

Једнако право и доступност на основно образовање и васпитање на подручју Града;
Потпун обухват основним образовањем и васпитањем све деце стасале за школу, без
дискриминације и сегрегације по било ком основу;
Доступност програма основног образовања за одрасле (у складу са исказаним
потребама);
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Оптимално коришћење расположивих ресурса за постизање образовно-васпитних
циљева;
Обезбеђено је петнаест основних школа на подручју Града , територијално рационално
распоређених;
Дефинисана су подручја школа са којих се уписују ученици , уз остављену могућност
да родитељ, у складу са Законом, може уписати дете у другу основну школу која не
припада његовом школском подручју где је стално настањен;
Оснивање и функционисање основних школа са мање од 480 ученика или 16 одељења
уз испуњење услова да су школе међусобно удаљене мање од два колометара , а ЈЛС
има статус Града
Испуњење стратешки битног услова: задржавање становништва на територији
Републике Србије , западна граница према БиХ

1-4 Обавезе и поступак који спроводи ЈЛС
У складу са чланом 104 Закона о основама система образовања и васпитања у ком
је прописано да акт о мрежи јавних основних школа доноси Скупштина јединице локалне
самоуправе . Председник града Лозница је решењем 18/2019 од 23. 01. 2019. формирао радну
групу за израду предлога мреже основних школа и предшколских установа на подручју града
Лозница . Радна група сачинила је предлог одлуке о мрежи јавних основних школа и елаборат
за припрему одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Лозница и доставила
их Скупштини на усвајање .

2.  ПРОФИЛ ГРАДА ЛОЗНИЦА
2-1  Географски подаци
Град Лозница налази се на западу Србије, на
десној обали реке Дрине, између Цера и Поцерине,
Мачве и планина Гучева и Борање.
Заузима површину од 612 км2 , што чини 0,7
% територије Републике Србије. Такође, обухвата
54 насељена места. Од укупне површине, 59 % је
пољопривредно земљиште.

Најсевернија тачка Града налази се код Новог Села на 43°32’ СГШ, док је најјужнија
тачка код села Горња Борина на 19°13’ СГШ. Град Лозница припада Мачванском округу
захватајући 19 % његове територије. У рељефу града Лознице истичу се три маркантне
целине: на северу Цер са Иверком, у средини басен Јадра са алувијалном равни Дрине, и на
југу планински венац Гучева. Смештена између Цера и Иверка, на северу и североистоку,
Влашића, на истоку, Гучева, Костајника и огранака Борање, на југу, а отворена према западу
и северозападу, територија града Лознице топографијом подсећа на огроман амфитеатар –
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џиновску потковицу. Заклоњена планинама и њиховим огранцима од хладних северних и
источних ветрова. Лозница са околином представља својеврсну оазу жупног климата, по
којем се приметно разликује од поднебља суседних предела. Климат Лознице и њене околине
је веома погодан.
По водним ресурсима град Лозница је свакако међу првим у Србији. Њено водно
богатство је значајно и разноврсно. Чине га површински водотоци – реке, подземне воде,
обични и термо – минерални извори. Најзначајнији су: Дрина, Јадар, Лешница, Штира и
Жеравија. Водно богатство и његову разноврсност на градском подручју употпуњују воде
термоминералних извора. Најзначајније су воде Бање Ковиљаче, које се јављају у виду више
извора, као и воде Бање Бадање.
Добар георгафски положај Лознице, омогућио је и добру саобраћајну комуникацију.
Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд-Шабац-Лозница-Зворник-ТузлаСарајево, односно Бијељина-Лозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље
до Црногорског приморја. Путем Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац излази на Ибарску
магистралу. Кроз Лозницу пролази и железничка пруга Шабац-Зворник..

Сл.1 Локација града Лозница

Лозница има добар географско-саобраћајни положај.
Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд-Шабац-Лозница-Зворник-ТузлаСарајево, односно Бијељина-Лозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље
до Црногорског приморја.
Путем Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац излази на Ибарску магистралу.
Кроз Лозницу пролази и железничка пруга Шабац-Зворник.
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Сл. 2 Мапа града Лозницe са свим МЗ
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња.
Имала је важну улогу у историји, као гранични град Кнежевине Србије, истурен према
Босанском пашалуку, када је била окружно место, а и касније, као седиште Среза Јадранског,
а потом Лозничког.

Значајни природни ресурси у граду Лозница су шумски фонд, обрадиво пољопривредно
земљиште, налазишта метала и неметала, две бање (Бања Ковиљача и Бања Бадања) са
потенцијалима за развој здравственог туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања имају
статус специјалне болнице за рехабилитацију и значајне су туристичке дестинације за град
Лозницу.
2-2  Демографски подаци
Према попису из 2011. године у Граду живи 84.925 становника од чега је на територији
града стално насељено 79.327, односно 1,1% укупног становништва Србије. Према процени
Републичког завода за статистику, средином 2014. године у Лозници је живело 77.543
становника, од тога 39.444 жена и 38.099 мушкараца.
Стопа природног прирашатаја у 2014. години је била 4.
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Просечна старост становништва је 42 године.
Структура становништва према старости у 2013. и 2014. години
Узраст
0-6 година
7-14 година
15-18 година
Радно способно становништво (15-64 године)
Укупан број становништва

Жене
2.505
3.183
1.761
26.700
39.697

Мушкарци
2.578
3.337
1.783
26.970
38.439

Жене
2.497
3.157
1.656
6.610
26.302

Мушкарци
2.550
3.309
1.703
7.069
26.584

Структура становништва према типу насеља - Попис становништва 2011. године

Градско становништво
Сеоско становништво
Укупно становништво

Град
Број
24.363
54.964
79.327

Учешће (%)
30,71
69,29
100

Према подацима из децембра 2018. године, број незаполених на територији Града је
био 9114.

2-3 СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Привреду града Лознице данас представљају 947 привредних друштава (март 2016.
АПР) и 2.695 (март 2016.АПР) предузетничких радњи. Некада, у периоду од 1960. - 1990. године
Лозница је била значајан привредни центар тадашње Југославије са великим привредним
гигантима који су запошљавали велики број радника. Индустријска традиција Града заснива
се на искуству које потиче из овог периода. Некадашњи значајни привредни субјекти, као
нпр. фабрика Вискоза која је запошљавала 12 000 радника још увек су у стечајном поступку.
Терминолошки речено brownfield представља сада један велики проблем не само Лозници
него и у Србији, али се може посматрати и као ресурс за будући развој привреде. У оквиру
представљања привреде града Лознице значајно је споменути инфраструктурно опремљену
индустријску зону која представља једну од најповољнијих локација у Србији захаваљујући
бројним олакшицама на локалном и државном нивоу које су усклађене са важећим законима
и другим прописи
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Локална привреда
(привредна друштва и предузетници, односно и правна и физичка
лица која обаваљају неку делатност на територији града) 3.6422016.АПР
Величина предузећа 96,52% малих, 3,02% средњих, 0,46% великих
Доминантне гране
Индустрија текстила, Прехрамбена индустрија, Прерада папира и
привреде
амбалаже, Дрвопрерађивачка индустрија и др.
NATURA TRADE -производња папирне амбалаже,ЕНИКОН
-металска индустрија,EP BELT-текстилна индустрија, МН Највеће домаће
грађевинарство ,STOBEX-грађевинарство, Radaljac companyкомпаније
прехрамбена индустрија, Nelly - прехрамбена индустрија, KIKA
-текстилна индустрија и др.
Golden Lady-Vаly - текстилна индустрија; АДИЕНТ –
производња делова за аутомобилску индустрија , DIV Chabros
Најважнији страни - дрвопрерађивач; S-biom-производња пелета, RIO SAVA
инвеститори
Eksploration д.о.о- рударство; IDEA-трговина,
МИНТ – производња компоненти за ауто индустрију (компанија
која започиње своје пословање на територији града Лозница .
Број предузећа

Привредна структура
Према подацима из 2011. године било је регистровано 860 предузећа, а према подацима
из јуна 2016. године на територији града Лозницe је регистровано 947 предузећа. Мала
предузећа имају доминатно учешће (96,03%), велика и средња учествују са 3,97 %.
У структури регистрованих предузећа доминирају трговинска предузећа, која чине
готово 40% укупног броја. Овако високо учешће одговара значају који трговина има у Лозници,
узимајући у обзир њено учешће у запослености и креирању народног дохотка у граду Лозница.
Када је реч о индустрији, у овој делатности је регистрована четвртина предузећа у Лозници.
У 2016. години на територији града Лозница регистровано је 2.695 приватних
предузетника, који се највећим делом, у готово половини случајева, баве занатством.
Сектор малих предузећа и приватно предузетништво су се током кризних година
показали као највиталнији део лозничке привреде, обезбеђујући запошљавање и приходе
становништва.
Оно што се може навести као главни проблем са којим се суочавају предузећа и
предузетници у Лозници јесте недостатак финансијских средстава, јер су кредити скупи, а
услове обезбеђења је тешко задовољити.
Економија
Број регистрованих запослених*
Регистровани запослени* у односу на број становника (у %)
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД)
Број регистрованих незапослених
Регистровани незапослени на 1 000 становника

15595
19,1
32663
11936
153

(2015)
(2014)
(2015)
(2015)
(2014)
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Становништво према економској активности 2011.
Жене
Обављају занимање
Незапослени

Економски активни

Мушкарци

Економски неактивни
Деца млађа од 15 година
Пензионери
Лица са приходима од имовине
Ученици/студенти (15 и више година)

7918
4382

12178
5617

5740
9027
93
3044

6044
7250
486
2850

Лица која обављају само кућне послове у свом домаћинству

8048

1582

1984
40236

3084
39091

Остала неактивна лица
Укупно
Индустрија

Данас град Лозница представља регионални центар динамичких привредних
активности у којем се развија конкурентно пословање. Последње деценије на територији
града забележен је развој малог и средњег предузетништва. У индустријској зони присутно
је 5 инвестиција од којих је једна страна директна инвестиција текстилне компаније Golden
Lady која данас запошљава око 1 000 радника .Остала 4 инвеститора су домаћа привредна
друштва: Радаљац компани, Натура-трејд, Вема -ин и Ледена лозица .
Главне индустријске гране су:
* Текстилна индустрија,
* Прехрамбена и кондиторска индустрија,
* Прерада дрвета,
* Прерада метала,
* Грађевинска индустрија,
* Хотелијерство и угоститељство.
Туризам
Природа овог дела Подриња, коју чини територије града Лозница богата је и
разноврсна. Равничарски, долински, брежуљкасти и ниско планински рељеф на територији
микрообласти Јадра, међусобно се спајају и прожимају на специфичан начин, чинећи простор
препознатљивим и туристички интересантним. Разноврсна природа, складних рељефних
облика, плодно земљиште, природне и антропогене вредности, специфичан микроклимат,
бурна историјска прошлост, препознатљива по људима и догађајима и њима посвећеним
споменицима и манифестацијама, доприноси препознатљивости града Лозница на домаћем
туристичком тржишту.
Више од осталих туристичких вредности у граду Лозници истичу се:
РЕКА - Дрина,
БАЊЕ - Бања Ковиљача и Бања Бадања,
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ПЛАНИНЕ - Гучево и Цер,
ЗНАМЕНИТО МЕСТО - Тршић,
МАНАСТИРИ – Троноша и Чокешина,
АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА - Пауље, код Брезјака, у Руњанима и др.
ОСТАЦИ СТАРИХ ГРАДОВА И УТВРЂЕЊА - Видојевица, Косанин град, Тројанов
град, Ковиљкин град (Градац), Јеринин град и др.
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ - Споменик из Првог српског устанка у Чокешини,
Споменик палим жртвама у Драгинцу, Спомен костурница на Церу, Спомен костурница на
Гучеву и др.
МУЗЕЈИ - завичајни Музеј Јадра у Лозници, музејске поставке у Тршићу: Музеј
језика и писма, Музеј Вукових сабора и Вукова спомен кућа са окућницом, знаменито место
Текериш: Историјска поставка Церске битке
ГАЛЕРИЈЕ: Стална поставка слика Миће Поповића и Вере Божичковић Поповић у
Лозници, Галерија Мине Караџић - Лозница.
КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ: Вуков сабор, Ђачки Вуков
сабор, Мићини дани, Цвијићеви дани, Краљевски карневал, Моточашће, Дани меда, , Регата
на Дрини, Октобарски дани, обележавање Церске и Гучевске битке,
СТАРЕ ЗГРАДЕ - Основна школа „Анта Богићевић”, стара гимназија „Вук Караџић”,
кућа Катића - галерија Миће Поповића, Музеј Јадра, Вуков дом културе и др; старе виле у
Бањи Ковиљачи: Босна, Ковиљача, Далмација, Херцеговина, Подриње, Гучево, Стражилово
и др, сумпорно купатило „Краља Петра Првог”, бањска дворана „Кур - салон” и др.
СПОМЕНИЦИ ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ: Вук Караџић, Јован Цвијић, Филип
Вишњић, Степа Степановић, Влада Зечевић
Као носиоци развоја туризма издвајају се Бања Ковиљача и Бања Бадања. Богато
културно историјско наслеђе такође чини територију града Лознице веома значајном
дестинацијом за посету туриста.

3. УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НА   ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА ЛОЗНИЦИ
3-1 Историјски осврт на развој образовне делатности
1) Основна школа „Анта Богићевић” Лозница
Прва Лозничка школа основана је далеке 1795 године .Тршићанин Гргур Гргуревић је
отворио школу у Лозници у коју је кренуо највећи реформатор српског језика Вук Стефановић
Караџић.
Од 1813 до 1815 године, у време пропасти Првог и почетка Другог српског устанка ,
прилике нису дозвољавале било какав рад у просвети , све до 1834 године када Јадар излази
из оквира Босанског пашалука и постаје саставни део Кнежевине Србије .
1840 године Попечитељство Просвештенија (министарство просвете) гради нову
школску зграду у самом граду , где се и данас налази.
Зграда је подигнута и делимично заслугом првог лозничког учитеља Петра Шаркића,
родом из Борова у Славонији.
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По подацима из 1836 године Лозничка школа је имала 32 ученика, а школске 1858/59
отворена је Основна женска школа која има укупно 75 ђака .
12. августа 1914 године бомбардована је Лозница , а међу првим зградама порушена
је зграда школе.
Ослобађањем Лознице 2. новембра 1918 године школовање деце је настављено, а
након 10 година донета је одлука о подизању нове школске зграде 1928 године.
У периоду од 1930 до 1941 године многа деца су уписана у Лозничку четвороразредну
школу, али школовање нису завршили.
Други светски рат привремено зауставља рад основне Лозничке школе која све до 1932
године није имала име, а од 6. децембра 1933 . године школа носи назив Народна основна
школа Вука Караџића у Лозници .
1951. године Савет за просвету и културу Лознице донео је одлуку о отварању
осмогодишње школе која од те године носи име великог српског војводе из Првог српског
устанка Анте Богићевића.
У школској 1985/86 години почели су радови на изградњи нове школске зграде која је
предата на употребу у септембру 1986. године.
Нaјзначајнији ученици школе су свакако Вук Стефановић Караџић и Јован Цвијић
, а поред њих школа је дала више доктора наука и небројено много академски образовних
Лозничана.
Школа данас има 31 одељење и око 830 ученика . Настава се реализује у две зграде ,
у старој згради где наставу похађају ученици првог циклуса образовања (од 1. до 4. разреда)
и у новој згради где се реализује кабинетска настава другог циклуса образовања (од 5 . до 8.
разреда). Наставни кадар чини 52 наставника и учитеља.
2)  Основна школа „Јован Цвијић” Лозница    
ОШ „Јован Цвијић” Лозница: Школа је основана 1953. године Одлуком НО Среза
јадранског, бр. 15871, од 19.09.1953. године.
На првој седници Наставничког већа, одржаној 15. јануара 1954. године, на предлог
директора школе, Радомира Васиљевића, донета је једногласна одлука да школа носим име
Јована Цвијића.
Прве школске године школу је похађало 368 ученика распоређених у десет одељења
од првог до шестог разреда.
Од школске 1954/55.године, школа је потпуно осмогодишња. Те године је установљено
уписно подручје које се у наредним деценијама знатно проширивало и данас обухвата месне
заједнице Црногора, Лагатор укључујући Трешањску улицу као граничну са подручјем МЗ
Клупци и део новог насеља са постојећим насељеним улицама Булевар Патријарха Павла,
Улица Момчила Гаврића и Мине Караџић, МЗ Плоча (Горња и Доња), дела МЗ Центар који
обухвата улице Пашићеву, Трг Јована Цвијића, затим насеља Штира1 и Штира2, Шуловача,
МЗ Стара Варош- Улицу Вука Караџића, Учитељска, Зеке Буљубаше, Зајачки пут, подручје
МЗ Мала са улицама Војводе Путника, дела Болничке улице и Др Марина.
Од 1958. године, школи као матичној припојене су четвороразредне школе у Клупцима
и Воћњаку. Основна школа у Клупцима се касније осамосталила док је школа у Воћњаку остала
у саставу матичне као Издвојено одељење са четири разреда. Уписно подручје Издвојеног
одељења у Воћњаку обухвата МЗ Воћњак. Школа је удаљена од матичне 6 километара.
На основу успешног рада и иновативног приступа настави школа је Одлуком Завода за
унапређивање школства НР Србије бр. 346, од 13. марта 1959. године проглашена за огледну
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школу, а 26. децембра 1967. године додељено јој је и највише признање у просвети и култури
Србије, Вукова награда.
Од оснивања до краја деведесетих година прошлог века, број ученика у школи се сваке
школске године знатно повећавао, тако да је у периоду највеће бројности у школу уписивано
преко стотину ученика, а укупан број је био преко 1000 ученика.
У истом периоду број ученика Издвојеног одељења се такође повећава, тако да су
доласком у матичну школу, од 5. разреда ученици из Воћњака остајали у већ формираним
одељењима.
Број ученика школе, у протеклој деценији се смањује, што је у великој мери и последица
смањења становништва у целини.
Поред одељења редовне наставе у матичној школи ради и продужени боравак,
организована је школске кухиња у којој се врши припрема хране. У школи ИО Воћњак
реализује се предшколски програм, (реализује ПУ Бамби), за децу са подручја МЗ Воћњак.
3)  Основна школа „Кадињача” Лозница
Основна школа „;Кадињача“ основана је школске 1960/61. године. Почела је са радом,
као четворогодошња школа, са 12 одељења која су издвојена из школе „Анта Богићевић“
и „Јован Цвијић” у просторијама зграде бившег Дома ученика, где је остала седам година.
Учионице су биле „расуте“ у три зграде, крајње неусловне за одвијање наставе па је изградња
нове школске зграде започела је 1968. године, а цео објекат, осим фискултурне сале, био је
завршен до краја наредне године. Идуће године, завршена је фискултурна сала, игралиште,
поплочане стазе и платои и ограђено школско двориште, тако да је за почетак 1970. године
зграда била у целости завршена. Школи је припојена ОШ у Зајачи у својству издвојеног
одељења и овакво стање је било до почетка 1980. године.
Рационализацијом школске мреже од 1992. године школи је припојена школа „Жика
Поповић“ из Лозничког Поља, у својству издвојеног одељења.
У првој школи постојало је 5 учионица, опремљена радионица за општетехничко,
1 просторија за учила за све предмете, 1 просторија за помоћно особље и кухињу,
канцеларија директора и секретара и благајника. Настава физичког васпитања се одвијала у
„Партизану“(садашња „Соколана“).
Данас, у разредној настави, свако одељење изводи наставу у својој учионици. У
предметној настави, настава се изводи у кабинетима, и то за: математику/физику, хемију/
биологију, музичку културу, техничко образовање, информатику, српски језик, енглески/
немачки језик, историју/географију и ликовну културу. Једна учионица је слободна и служи
несметаном извођењу наставе у случају преклапања часова у истом кабинету. Распоред
коришћења кабинета унапред је утврђен.
У првој школи било је 365 ученика распоређених у 12 одељења.
У разредној настави радила су 4 учитеља а предметна настава била је заступљена са
по једним наставником. Укупно је било15 запослених.
4)  Основна школа „Вук Караџић” Лозница
Данашњу зграду основне школе подигле су радне организације лозничке општине, а
радове су изводили Грађевинско предузеће „Зидар“ и „Занатско“ током 1964/65. године. За
време изградње њени ученици су похађали наставу у другим градским школама.
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Осмог новембра 1965. године школа је завршена и свечано отворена. Имала је 13
учионица и један стан, грејало се на каљеве пећи, које су се ложиле из ходника.
Школски простор дограђен је током 1989/90., а већ следеће године је почело коришћење
нових опремљених кабинета за биологију, физику и хемију. Донација Јапанске амбасаде је у
великој мери помогла да се сала за физичко васпитање стави у функцију и тиме допринела
унапређивању услова рада – свечано отварање овог објекта било је 8. јуна 2004. године у
присуству представника: јапанске амбасаде, МП и спорта, локалне управе, директора
основних и средњих школа, родитеља, чланова колектива и ученика.
Као подршка друштвеној акцији повећања безбедности ученика, школа је осветљена и
под видео надзором од 2004. године. Настава и радни простор се свакодневно модернизују.
Издвојено одељење у Зајачи
Школа је почела са радом 1936. год. у приватној кући Влајка Стевановића, који је
уједно био и њен послужитељ, а први учитељ Михаило Ристановић. Почело се са 26 ученика.
Од V разреда су деца из Зајаче, Пасковца и Горње Борине у 4 некомбинована одељења, а од I
до IV два одељења у комбинацији I и III те II и IV разреда.
Нова школска зграда је завршена и усељена 1939. г.а 1952. г. оформљена је осмољетка.
Градњу су финансирали: рудници и топионице антимона, Земљорадничка задруга Пасковац
и Народни срески одбор. Школа се налази у непосредној околини прерађивачких погона РТБ
Зајача.
Од школске 2007/2008. год. настава се изводи у новој згради, реконструкцију је
финансирао власник предузећа „Рудници и топионица Зајача“. Комплетно је обновљен и
школски намештај. Школа има централно грејање.
Издвојено одељење у Пасковцу
Зграда основне школе у Пасковцу је првобитно имала само једну учионицу и
наставнички стан, а предата је на употребу 1949. год. Због све већег прилива ученика указала
се потреба за проширењем школског простора. У току 1950. године наставнички стан је
претворен у учионицу, а уз школску зграду је дограђен стан за наставнике – садашња намена
му је простор за предшколце.
Помоћ при изградњи школског простора пружила је Земљорадничка задруга из
Пасковца.
Ученици од I до IV су организовани у два одељења у комбинацији I и III те II и IV
разреда.
Издвојено одељење у Горњој Борини
Школа је почела са радом 1959. године, са 27 ђака у првом и другом разреду. Први
учитељ је био Раде Поповић. Од 1961. год. има 40 ученика.
Имала је краћи прекид у раду, од школске 2002/03. до 2005/06. јер није било деце .
5)  Основна школа „Вера Благојевић” Бања Ковиљача
Први помен школе у Бањи Ковиљачи имамо у 1844. години када се спомиње рад
приватне школе. Деценију касније она се спомиње као једна од шест школа Јадранског среза
са учитељем Станком Убавкићем.
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Школа је покривала поред Ковиљаче и села Борину, Брасину и Радаљ, а 1862. године
тражено је њено затварање. Иницијативу је покренула ковиљачка општина, а потписницу су
били председник суда, два члана и 17 одборника (неписмених). Образложење је било да је
зграда неопходна суду. Иако је предлог подржало и начелништво, уз додато образложење да
уз школу нема цркве, Министарство је предлог одбило. Даљи развој школства је пратио развој
српске државе и среза. У периоду стицања независности Србије, 1878.године, ковиљачка
школа је једна од осам школа јадранског среза (три у Лозници) са 30 ученика. Међутим,
почетком 80-их година XIX века школа ће имати проблема због честих поплава /налазила се
на простору данашњег парка/ па је њен рад и опстанак доведен у питање. Зато ће до краја
ове деценије бити подигнута нова школска зграда на узвишењу /простору где је и садашња
школска зграда.
Нови период развоја школа ће имати са развојем Ковиљаче као туристичког и бањског
места.
Већ 1910, године постављен је камен темељац за нову школску зграду. Камен је у
присуству дугогодишњег ковиљачког учитеља Војислава Качавенде, поставио лично краљ
Петар I Карађорђевић. Школска зграда је убрзо изграђена и представљала је одличне услове
за образовање.
Не постоје подаци да ли је школа радила у време Првог светског рата али ће свој рад
наставити одмах по ослобођењу Србије у школској 1918/19.години. У извештајима школског
надзорника наводи се као једна од три школе које су у најбољем стању у јадранском срезу.
Ипак у првој послератној школској години ковиљачка школа појављује се као школа са три
разреда и 117 ђака, од чега већ у наредној години видимо да су више од једне трећине ученице.
Међутим, у списима лозничког суда о одређивању ратне штете школама, 24.11.1921.године,
школа у Ковиљчи добија пресуду на 75.000 динара, што је после јаребичке школе највиша
одређена сума одштете. Те године отворена је и народна библиотека у Ковиљачи која ће бити
спојена касније са школском књижницом.
Нови период развоја представља послератни период. Развој после другог светског
рата. У том периоду и место и школа су пратиле развој целог краја изазван развојем хемијске
индустрије Вискоза. У том периоду, 50-их година, школа узима име народног хероја Вере
Благојевић, а током 60-их година добија и нову, већу, школску зграду у којој и данас матична
школа. У том периоду изградиће се школске зграде и отворити школе у Трбушници и Горњој
Ковиљачи.
6) Основна школа „Петар Тасић” Лешница
Основна школа „Петар Тасић“ налази се у Лешници на 16-ом километру магистралног
пута Лозница – Шабац.
Школа је почела са радом 1838. године.
Решењем Скупштине општине Лозница бр. 022-15 од 12.12.1973. године утврђено је:
- да је Основна школа у Лешници основана од стране Скупштине општине Лозница,
- да је Одлуком о подручјима основних школа СО Лозница, број 01-8580 од 12.12.1966.
године постављена као потпуна основна школа са издвојеним одељењима у Јелаву, Стражи,
Доњем Добрићу, Новом Селу и Чокешини,
- да је назив школе: Основна школа „Петар Тасић“ у Лешници,
- да је седиште школе у Лешници и
- да је основана за подручја насељених места Јелав, Стража, Доњеи Добрић, Ново
Село и Чокешина.
Страна 41

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

25. 02. 2019.

Назив - Основна школа „Петар Тасић“ школа носи од 1958. године, по учитељу Петру
Тасићу из Лесковца који је у њој службовао.
Основна школа „Петар Тасић“, као матична, има 4 издвојена одељења: у Чокешини,
Новом Селу, Доњем Добрићу и Стражи.
Издвојено одељење школе у Јелаву је ушло у састав ОШ „Свети Сава“ у Липничком
Шору, Одлуком Владе РС о броју и просторном распореду основних школа у Републици
Србији објављеној у „Сл. гласнику РС“ бр. 58/1994.
Матична школа је осморазредна, а школе у издвојеним одељењима су
четвороразредне.
Након завршеног првог циклуса образовања ученици из издвојених одељења прелазе
у матичну школу где настављају школовање у другом циклусу.
Матична школа има својство правног лица. Послује под матичним бројем 07120281.
Издвојена одељења немају својство правног лица. ПИБ школе је : 101188704.
Средства школе се воде код Управе за трезор.
7) Основна школа „Доситеј Обрадовић” Клупци
Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Клупци се налази у предграђу Лознице. Удаљена
је од центра града око два километра. Школа је почела са радом 1948. године у приватној кући
Добросава Јеринића, касније је била у саставу ОШ „ Јован Цвијић“. Дана 17.02.1994. године
уписом у регистар Привредног суда, у Ваљеву Фи-1224/94, школа мења назив тако да ОШ
„Влада Зечевић“ са седиштем у Клупцима, добија садашњи назив ОШ „Доситеј Обрадовић“
Клупци, који назив и сада носи.
Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у Клупцима у свом саставу има једно издвојено
одељење у Руњанима. Матична школа у Клупцима је осморазредна а школа у издвојеном
одељењу у Руњанима је четвороразредна школа. Издвојено одељење у Руњанима је удаљено
од матичне школе 2 километра. Издвојено одељење у Руњанима је ушло у састав ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Клупци
Одлуком Владе Републике Србије о броју и просторном распореду основних школа
у Републици Србији објављеној у „Сл. гл. РС” бр. 58/1994. Настава у матичној школи
одвија се у две смене а настава у издвојеном одељењу у једној смени. Након завршеног
првог циклуса образовања ученици из издвојеног одељења прелазе у матичну школу где
настављају школовање у другом циклусу. Матична школа има својство правног лица, послује
под матичним бројем 07120303 а издвојено одељење нема својство правног лица. ПИБ школе
је: 101189615.
Средства школе се воде код Управе за трезор.
8) Основна школа „Краљ Александар I Карађорђевић” Ј. Лешница
Школа је почела са радом 1870.године као четворазредна ,а у осморазредну је прерасла
у периоду 1951.-1954.године. Школу су похађали ученици из Јадранске Лешнице, Горњег
Добрића, Јошеве, Каменице, Милине, Брњца, Доњег Добрића, и Брадића. Изградњом путне
мреже, обезбеђује се превоз ученика из Брњца у Драгинац,Брадића у Липницу и Доњег
Добрића у Лешницу, те се број ученика у Јадранској Лешници смањио.
Највећи број ученика био је школске 1973-1974. године када је школу похађало 912
ученика. Услед миграција становника из села у град и рационалнијег планирања породица,
број ученика се смањио.
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Оснивач школе је скупштина општине Лозница, решење Секретаријата за скупштинске
послове Скупштине општине Лозница број 022-18 од 24.12.1973.године. а према Закону о
основној школи Републике Србије. Школа је регистрована код Окружног привредног суда у
Ваљеву под бројем 5 - 69- 00. Број јединственог регистра -матични број-је 7120362 а шифра
делатности 8520, редовно основно образовање и школи има одељење које похађају ученици
са сметњама у развоју.
Седиште школе је у Јадранској Лешници.
Школа има и три издвојена одељења и то су Јошева, Горњи Добрић и Милина, а
ученици долазе још и из Каменице и Доњег Добрића.
9) Основна школа „14. октобар” Драгинац
Што се тиче настанка и оснивања саме школе, у књизи „Јадар у прошлости“ стоји
записано: „Кметови јадарског среза, 3. новембра 1839. године изјаснише се да ће једнога
учитеља у срезу добровољно примити у школу Јаребичку, данашњу Драгиначку“.
Тадашња школа је имала око 40 ученика, који су долазили из далеких села, доносећи
са собом храну за целу недељу, а враћали се кућама сваке суботе предвече. Дакле, школа
је почела са радом далеке 1839.године. Матичном школом постаје1954.године, а школске
1960/61. добија назив Основна школа „14.октобар“ у знак сећања на највећу гробницу сељака
на Балкану .
Наша школа је савремена школска зграда у функцији од 1984.године, која просторно
у потпуности задовољава захтеве савремене наставе. У оквиру матичне школе налазе се 4
издвојена одељења : Јаребице, Велико Село, Цикоте и Ступница.
Издвојено одељење у Јаребицама почело је са радом фебруара 1950.године
Најстарије издвојено одељење наше школе је Велико Село, које је почело са радом
25.10.1925.године.
Школско звоно зазвонило је први пут у Цикотама 12.3.1945.године
Издвојено одељење у Ступници започело је свој рад школске 1940/41.године.
Шифра делатности је 8520- основно образовање.
Основна школа „14.октобар“остварује програм основног образовања и васпитања који
се одвија се у два циклуса: први циклус је од 1-4 разреда, а други циклус је од 5-8 разреда.
У школи се остварује редован школски програм, као и индивидуално образовни план
за ученике са сметњама у развоју.
Настава се одвија у једној, преподневној смени. У матичној школи наставу похађају
ученици од првог до осмог разреда.У ИО Јаребице су две комбинације, као и у Великом Селу
док је у Цикотама и Ступници неподељено одељење.
10) Основна школа „Свети Сава” Липнички Шор
Основна школа „Свети Сава“ у Липничком Шору постоји од 1944 год. и тада је носила
назив „Основна школа Липнички Шор“. Одлуком Скупштине општине Лозница бр.022-16 од
24.12.1973.год. основана је школа у Липничком Шору под називом „Основна школа Липнички
Шор“. Школа је дана 06.12.1978.год. поднела захтев Окружном привредном суду Ваљево за
промену имена и дана 09.02.1979.год. школа је у судски регистар уписана као Основна школа
„Владислав Броњевски“ Липнички Шор. Школа је носила назив „Владислав Броњевски“ све
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до 10.02.1994.год. када је у судски регистар Привредног суда Ваљево уписана као Основна
школа „Свети Сава“ Липнички Шор, који и данас носи.
Школа је регистрована у Привредном суду у Ваљеву решењем бр. ФИ 1228/98 од
01.07.1998. године.
Основна школа „Свети Сава“ Липнички Шор састоји се од : Матичне школе у
Липничком Шору и два издвојена одељења и то: ИО школе у Козјаку и ИО школе у Јелаву.
Школа у Козјаку је ИО школе „Свети Сава“ Липнички Шор од 1976 год. ИО школе у
Јелаву је ушло у састав школе Одлуком Владе РС о броју и просторном распореду основних
школа у Републици Србији објављеној у „Сл. гласнику РС“ бр. 58/1994 и том одлуком ОШ
„Свети Сава“ је утврђена као основна школа са два издвојена одељења и то:
Матична школа у Липничком Шору – осморазредна и ИО школе у Козјаку и Јелаву
четвороразредне издвојена одељења.
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС бр. 022-05-81/201307 од 24.07.2014. год. утврђено је да школа испуњава услове у погледу простора, опреме,
наставних средстава, наставника, стручних сарадника, броја ученика односно одраслих и
програма образовања и васпитања и да ОШ „Свети Сава“ Липнички Шор може да обавља
делатност основног образовања и васпитања у седишту матичне школе у Липничком Шору,
у првом и другом циклусу и у Издвојеним одељењима у Козјаку и Јелаву у првом циклусу,
као и да остварује школски програм за образовање одраслих, односно да обавља делатност
основног образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих.
Овим решењем извршена је верификација наше школе у свему као у наведеном решењу
и можемо рећи да је наша школа једина основна школа на подручју града
Лозница која има решење МПНТР РС о верификацији установе за основно образовање
и васпитање и основно образовање и васпитање одраслих по моделу функционалног основног
образовања.
11) Основна школа „Мика Митровић” Брезјак   
Основна школа „Мика Митровић“ Брезјак основана је 1842.године под називом
„Недељичка школа“ и спада међу најстрије школе у лозничкој општини.Школа је најпре
радила као четворогодишња, а 1880. године прераста у шестогодишњу. Све до шездесетих
година прошлог века радила је под називом „Недељичка основна школа“ а тада добија назив
по имену народног хероја Мике Митровића.1950. године, прераста у осмогодишњу, а у Доњим
Недељицама је сазидана школска зграда и основано четвороразредно издвојено одељење
Доње Недељице.Године 1991.Основној школи „Мика Митровић“ Брезјак припојена је школа
у Коренити.
Школа већ дуги низ година врло успешно сарађује са локалном заједницом,пре свега
са Месним заједницама Горње и Доње Недељице и Kоренита,а онда са са осталим деловима
локалне самоуправе.Посебно успешна сарадња остварена је са Компанијом „Рио тинто“ где
школа успешно сарађује са представницима ове компаније,пружајући им у складу са својим
могућностима, потребну логистику за сарадњу са локалним становништвом,а за узврат ова
компанија је за школу донирала новчана средства у износу већем од 1.000.000,00 динара до
сада.(за реконструкција две учионице,наставна средства и опрема)
Школа у свом саставу у овом моменту има укупно 18 одељења, осам у матичној школи
у Брезјаку, осам у осморазредном издвојеном одељењу у Коренити и 2 комбинована одељења
у Доњим Недељицама.
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Школу похађа 298 ученика од чега 167 у Брезјаку, 118 у Коренити и 13 у Доњим
Недељицама. Овај број одељења у школи се понавља од школске 2013/14 године са изузетком
2016/17 и 2017/18 године, када је школа имала 19 одељења (два пета-шеста разреда у матичној
школи).

12) Основна школа „Вук Караџић” Липница
Основна школа „Вук Караџић” дуго година се звала Грнчарска школа, подигнута је
на тадашњој тромеђи села Грнчара, Руњани и Липница. Земљиште за изградњу цркве Св.
Преображења на Приљевима и школе, које су изграђене једна поред друге, дао је на поклон
парох руњански поп Владимир Ст. Поповић.
Грнчарска општина је на збору одржаном 9. марта 1886.год. донела је одлуку да
изгради школу „јер у околини нигде нема близу школе“ и пошто је за то добила одобрење
од министра просвете преко среске власти, затражила је од министра грађевина да одобри
грађење, а министра финансија да од расположивих 6.600 динара (у облигацијама код народа)
утрошити 4.200 динара за грађење школе и прирезом од народа прикупити 9.900 динара (550
пореских глава по 18 динара), тако да се је Министар грађевина је 1.септембра 1887.године
одобрио да се зида школа са две учионице за по 50 до 60 ђака, стан за једног учитеља, али по
потреби да се може временом дозидати стан и за другог учитеља и стан за фамилуса.
Школа је саграђена и отворена на почетку школске 1892/93. године.
После неколико година рада школска зграда је дозидана, дограђене су две учионице и
још један стан за учитеље, па је школа добила веома леп изглед.
Први учитељ у нашој школи био је Владимир Сарић из села Руњана.
Од рата који је вођен 1914.године, на школској згради остали су знатни трагови од
пушчаних, митраљеских и топовских зрна те је школска зграда била знатно оштећена. На њој
су се вршиле мање поправке и тако оштећена је била све до 1927. год. тек 1927. год. Школски
одбор је донео одлуку да се зграда реновира и у ту сврху потрошено је око 48.000, дин.
У школи у Липници, 15.12.1937. год. отворено је пето одељење. У школи су радили :
Милан Стефановић, управитељ школе са супругом Љубицом Стефановић, Надежда Петровић,
Станимир Бешлић и Живка Радојчић. Шесто одељење основано је 1939.године, у коме је
радио наставник Чедомир Недељковић.
Све до 1941. године, школа је радила и служила као пример у срезу. Немачка казнена
експедиција је прошла кроз села и поубијала већи број људи, међу њима у школском дворишту
су стрељали учитеља Бешлића са петоро људи. На место Бешлића 1941. године дошао је
Миљан Лакић а затим место Љубице Стефановић која је стављена на располагање – Велизар
Медић. Школа је наставила свој рад после казнене немачке експедиције са прекидима услед
страха од непријатеља који су често навраћали.
Током 1943. године, белогардејци са Гестапоом блокирали су село и том приликом
похватали око 80 људи, међу њима и учитеље : Милана Стефановића, Чедомира Недељковића
и Велизара Медића, отеравши их у затвор. Одатле су неке пустили, а једну групу са учитељима
Миланом Стефановићем и Чедомиром Недељковићем отерали у логор Бањица а затим у
Немачку на рад.
Решењем Среског народног одбора од 01.09.1950. године, претворена је ова школа у
осмолетку. У новоотвореном петом разреду било је уписано 84 ученика.
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Нова школаска зграда са 7 учионица и наставничким канцеларијама изграђена је 1958.

Од 1959. године, школа мења назив у Основна школа „Вук Караџић“ Липница са
издвојеним одељењима у Руњанима, Козјаку и Брадићу.
13) Основна школа „Степа Степановић” Текериш
Основна школа „Степа Степановић“ у Текеришу почела је са радом далеке 1843.
године. То је најстарија школа у Горњем Јадру и једна од најстаријих на подручју лозничке
општине. Текеришка школа је у време Церске битке била превијалиште и болница, а самим
тим и сведок ове велике српске победе.
Од 1924. године и прославе десетогодишњице Церске битке, школа у Текеришу
носи име војводе Степе Степановић, у част српског војсковође који је најзаслужнији за ову
победу.
Четвороразредна школа у Текеришу 1950. године постаје осмолетка за Горњи Јадар,
а 1992. године постаје матична школа за овај крај, када су јој припојене осморазредне школе
Горње и Доње Бадање. Нова школска зграда саграђена је и усељена 1885/86. године и та зграда
уз веће и мање поправке служи и данас. Данас се настава поред школе у Текеришу одвија у
издвојеним одељењима: Горњој и Доњој Бадањи, Горњој Сипуљи, Трбосиљу и Рибарици.
На предлог Завода за заштиту споменика културе из Крагујевца, зграда школе је
проглашена за споменик културе - културно добро од значаја Републике Србије.
Проглашење је извршено у јуну 1990. године на седници СО Лозница.
14) Основна школа „Вукова спомен школа” Тршић
Сам настанак школе везује се за иницијативу мештана Тршића који су 1892. године
упутили молбу Министарству просвете и Црквених послова да се заузму код Народне
скупштине за подизање живог споменика – Народне школе уваженом великану – Вуку
Караџићу. До оживљавања иницијативе долази пет година касније када су Вукови посмртни
остаци пренети из Беча за Београд. Том чину присутвовале су многе друштвене познате
личности које су испред установа које су представљале уместо венаца обећали новчане прилоге
за изградњу школе у Тршићу. Средстава су прикупљана упоредо са израдом пројекта.
Одређивању места за школу и постављање камена темељца присуствовао је и краљ
Петар I у мају 1906. године. Краљ је захтевао да се од школе види место где је било Вуково
огњиште, а на место самог будућег огњишта школе гардисти су поболи заставу. Краљ је дао
новчани прилог за подизање школе. Школа у Тршићу прве кораке првака чула је и прихватила
давне 1908. године када је завршена прва школска зграда на имању које је било Вуково.
Имала је једну учионицу, стан за учитеља и 39 ученика. Током 1914. и 1915. године школска
зграда неколико пута је рушена и поново изграђивана. Школске 1919/1920. године настава се
одвијала у приватној кући, да би наредне године отпочео рад у реновираној школској згради.
У периоду између два рата настава се претежно одржавала у једном одељењу, а од 1940.
Министарство просвете је одобрило да школа у Тршићу носи назив Државна народна школа
“Вукова”. Од 1940. до 1956. зграда школе је претрпела многа реновирања, да би 1956. године
била донета одлука о изградњи нове осмогодишње школе.
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Нову школску зграду је пројектовао Мате Бајлон, архитекта из Београда, чији
школски објекти у Тршићу представљају јединствено архитектонско здање на територији Р.
Србије, а чију фасаду у потпуности чине камен и дрво, на новој локацији поред Жеравије.
Свечано отворање нове „Вукове спомен школе“ у Тршићу било је 28. новембра 1964. године,
а усељавање у нову школску зграду 24. фебруара 1965. године. То је био велики тренутак
за ученике и раднике „Вукове спомен школе“ у Тршићу, тада су са њима поделили радост
и мештани Вуковог Тршића. Школске 1965/66., уписано је једно одељење петог разреда,
школске 1972/73., уписује се једно одељење шестог разреда, школске 1973/74., уписује се
једно одељење седмог разреда, а 1974/75. годину једно одељење осмог разреда.
Поводом двестогодишњице рођења Вука Караџића подигнута је нова „Вукова спомен
библиотека“ са галеријом и више наменском салом, која је свечано отворена 20. септембра
1987. године на дан „Вуковог сабора“. Дограђена су и два кабинета, за математику-физику и
биологију-хемију. Површина школске зграде данас, износи 2131 m², при чему је 1987. године
саграђено око 1200 m².
У погледу образовно-васпитног деловања, сада се у школи учи и ради у солидно
опремљеним учионицама и кабинетима. У кабинету информатике, сваки ученик има могућност
самосталног рада на рачунару, као и могућност употребе интерактивне табле. „Вукова
спомен библиотека“, садржи око 18.000 јединица књижевне грађе. За ученике нижих
разреда обезбеђен је намештај: једноседи различитих боја и дизајна који одговарају узрасту
ученика, ормарићи за одлагање школског прибора. У будућности се тежи на дигитализацији
и савременим трендовима наставе заснованим на исходима учења, у складу са стандардима
препорученим за крај основног образовања.
Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност основног образовања и васпитања донетим 8. априла 2015. године ОШ „Вукова
спомен школа“ није више изузета. Све до доношења овог правилника школа је, а закључно
са Правилником о мерама за утврђивање цена услуга у основној школи („Сл.гласник РС“,
бр.42/93) била изузета у смислу да је могла да функционише као самостална школа иако
је имала 8 одељења. Чињеница је да школа до тада и до поднешења овог захтева никада
није остварила могућност признања од посебног интереса за Републику Србију. Овде
наглашавамо да се школа налази на простору меморијалног комплекса који од 2002.
године има статус знаменитог места.

15) Основна музичка школа „Вук Караџић” Лозница
Школа је основана 1954. године актом СО Лозница број 13819.0
Упис у судски регистар извршен је решењем ФИ-1048/78 од 22.11.1978. године
под бројем 1-230-00 под називом Школа за основно музичко образовање „Вук Карађић” у
Лозници Решењем ФИ – 7620/93 од 28.09.1993. школа мења назив у Основна музичка школа
„Вук Караџић” у Лозници. Решењем ФИ -1261/98 од 2.7.1998. школа је регистрована за
делатност :
8010 - основно образовање
80103- основно образовање посебног типа (музичко образовање) .
Решењем ФИ- 91/2010 од 15.12.2010 године , под бројем 5-71-00 , Привредни суд
Ваљево (усаглашавање са Законом о класификацији делатности – Сл. гл. РС број 104/2009).
Делатност : 85.20 – основно образовање
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Делатност: Основна делатност Школе је образовање ученика за стицање основног
музичког образовања и васпитања у трајању од 2 до 6 година у складу са Правилником о
Наставном плану и програму основног музичког васпитања (Сл. гл. РС – Просветни гласник
број 5/2010) .
Школа је верификована да обавља делатност основног музичког образовања
и васпитања у трајању од две до шест година Решењем Министарства просвете, науке и
технолошког развоја број: 022-05-89/2013-07 од 05.06.2014. године.
Школа остварује и припремни предшколски програм.
Делатност Школе у складу са Законом о класификацији делатности: 85.20- основно
образовање Министарство просвете, науке и технолошког развоја Решењем Број: 610-0000690/2016-07/2 од 14.06.2017. године дало је сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке
о мрежи основних школа на територији града Лознице, Број: 06- 36/16-5-23 од 29.11.2016.
године, Скупштине града Лознице. Истим актом Министарство је дало сагласност на Одлуку
о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Крупањ Број:
61-16/2016 од 21.12.2016.године којом је одређено постојање издвојеног одељења Школе у
Крупњу.
3-2 Приказ тренутне мреже јавних основних школа
1. Основна школа „Анта Богићевић” Лозница без издвојених одељења
2. Основна школа „Јован Цвијић” Лозница, са издојеним четвороразредним
у Воћњаку

одељењем

3. Основна школа „Кадињача” Лозница, са издвојеним осморазредним одељењем у
Лозничком Пољу
4. Основна школа „ Вук Караџић” Лозница , са издвојеним четвороразреним одељењима
у Пасковцу и Горњој Борини и осморазредним у Зајачи
5. Основна школа „Вера Благојевић” Бања Ковиљача са издвојеним
одељењем Горња Ковиљача и осморазредним у Трбушница

четвороразредним

6. Основна школа „Петар Тасић” у Лешници, са издвојеним четвороразредним
одељењима у Стражи, Д. Добрићу, Чокешини и Новом Селу
7. Основна школа „Доситеј Обрадовић” Клупци, са извојеним четвороразредним
одељењем у Руњанима
8. Основна школа „Краљ Александар I Карађорђевић” у Јадранска Лешница са издвојеним четвороразредним одељењима у Горњем Добрићу, Јошеви и Милини
9. Основна школа „14 Октобар” у Драгинцу , са издвојени четвороразредни одељењима
у Цикотама, Ступници, Јаребицама и Великом Селу
10. Основна школа „Свети Сава” у Липничком Шору, са издвојеним четвороразредним
одељењима у Козјаку и Јелаву
11. Основна школа „Мика Митровић” Брезјак, са издвојени осморазредним одељењем у
Коренити и четвороразредним у Доњим Недељицама
12. Основна школа „Вук Караџић” Липница , са издвојеним четвороразредним одељењем
у Брадићима
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13. Основна школа „Степа Степановић” у Текеришу, са издвојеним осморазредним
одељењем у Д. Бадања и Г. Бадања, и четвороразредним одељењима у Рибарице, Г.
Сипуљи и Трбосиљу
14. Основна школа „Вукова спомен школа” у Тршићу без издвојених одељења као и
15. Основна музичка школа „Вук Караџић” у Лозници са издвојеним одељењем у
Крупњу
3-3 Просторни распоред и међусобна удаљеност јавних основних школа
Петнаест основних школа распоређено је просторно на територији града Лозница тако
да најоптималније задовољи потребе и право на основно образовање ученика. На територији
Града, који се налази на десној обали реке Дрине , између територија града Шапца , општина
Мали Зворник , Крупањ и Осечина , на површини од 612 км2. основне школе се налазе на
међусобној удаљености:
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7,3

1,5
6,4

Ош „Вук Караџић „ Лозница
Ош „Вера Благојевић „ Бања
Ковиљача
Ош „Петар Тасић“ Лешница
Ош „Доситеј Обрадовић „
Клупци
Ош „Краљ Александар I
Карађорђевић“ Ј.Лешница

Ош „14.октобар „ Драгинац

1,2

0,9
0,9

Ош „Јован Цвијић „ Лозница
Ош „Кадињача“ Лозница

Ош „Анта Богићевић“
Лозница
0,9

Ош „Јован Цвијић“
Лозница

Ош“Анта Богићевић Лозница

Број 3
25. 02. 2019.

5км

„Вера Благојевић“,
Вере Благојевић 4,
15316 Бања Ковиљача
015/818-177
osverabbk@gmail.com

2.

Горња Ковиљача
1-4.раз.

16км

Горња Борина
1-4.раз.
7км

12км

Зајача
1-8. раз.

Трбушница
1-8. раз.

8 км

Пасковац
1-4.раз.

Вук Караџић“,
Филипа Кљајића 45,
15300 Лозница
015/877-202,
osvukkaradzic@open.
telekom.rs

1.

Удаљеност између
издовјених одељења
где има могућнисти
за спајањем

Не постоји добра
саобраћајна
повезаност и није
могуће спајање
издвојених одељења

11 км

До Зајаче око 4 км

До Пасковца -4 км

До Зајче-4км

Удаљеност
ИО од
матичене
школе

Издвојено
одељење

Назив основне школе

Ред.
бр.

Матична школа
располаже довољним
просторним
капацитетом за већи
бр. ученика

Школа у Зајачи
у добром стању
и има простор за
све ученике и из
издвојених одељења.

Стање и капацитет
објекта за прихват
ученика

Могуће да ученици из Горње
Ковиљаче од 1. разреда похађају
наставу у матичној школи.
Спајање ИО Трбушница са матичном
школом није могуће. Отежавајућа
околнос за преалазак ученика из ИО
у матичну школу је превоз. Деца би
морала да користе редовне аутобуске
линије које нису најбоље усклађене
са динамиком рада у школи.

Ученици из издвојених одељења
би могли да крену од 1. разреда у
Зајачу. Постоји добра саобраћајна
тповезаност између Пасковца и
Зајаче.
Ученици из Г. Борине долазе пешке у
школу у Зајачи, што би био проблем
за млађе ученике.

Напомена

ПРЕГЛЕД СТАЊА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЛОЗНИЦА
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Страна 51

Страна 52
5 км

10.км

Доње Недељице
1-4.раз.

Коренита
1-8.раз.

„Мика Митровић“
15309 Брезјак
015/843-097
osmikam2012@gmail.com

„Степа Степановић“
15234 Текериш
015/850-040
tekeris@yahoo.com

5.

7км

Горња Бадања
1-8.раз.
Трбосиље
1-4.раз
Рибарица
1-4.раз
Горња Сипуља
1-4.раз
8км

Трбосиље би могло да
се припоји матичној
школи.
Рибарица ближа
Драгинцу. Удаљеност
око 5км

Доња БадањаГорња БадањаГорња Сипуља.
Удањеност између
ових издвојених
одељења око 10-15км

Не постоји добра
саобраћајна
повезаност и није
могуће спајање
издвојених одељења

Не постоји добра
саобраћајна
повезаност и није
могуће спајање
издвојених одељења

Матична школа
располаже довољним
капацитетом за
прихват ученика из
Доњих Недељица, али
за прихват ученика
из Корените нама
могућности.
Просторни
капацитети и стање
објеката у свим
издојеним одељењима
као и матичној школи
добри.

Матична школа
располаже великим
просторним
капацитетом за
пријем свих ученика
из издвојених
одељења. По речима
директора, школа би
са организацијом рада
у две смене могла да
прими и ученике из
суседних места са
подручја ОШ „Мика
Митровић” и ОШ
„Степа Степановић”

Посебан проблем у организацији
путовања ученика до школе. Терен
јако разуђен, удаљеност између
издвојених одељења велика, а и
ученици из својих места боравка
пешаче по неколико километара
до школе, односно до аутобуских
стајалишта.
Једино могуће решење је
обезбеђивање организованог превоза
само за ученике школе.

Прелазак ученика из ИО у Д.
Недељицама у матичну школу,
отежава превоз који је неусклађен са
динамиком рада у школи. Ученици
који похађају наставу у ИО из
удаљенијих делова маеста до школе
долазе пешке.

Ученици из свих издвојених
одељења од 5. разреда долазе у
матичну школу, углавном пешке или
аутобуским превозом из Ступнице.
За ученике млађих разреда, због
узраста и физичке кондиције долазак
у школу би представљао проблем,
без посебно организованог превоза
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15км

6км

7км

Доња Бадања
1-8.раз.

3км

2,5км

3км

4.

6км

Велико Село
1-4.раз.
Јаребице
1-4.раз.
Цикоте
1-4.раз.
Ступница
1-4.раз.

„14. Октобар“,
Драгинац бб
15311 Драгинац
015/854-042
os.14.oktobar@gmail.com

3.
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Чокешина
1-4.раз
Ново Село
1-4.раз
Доњи Добрић
1-4.раз
Стража
1-4.раз

Јошева
1-4.раз
Горњи Добрић
1-4.раз

„Вук Караџић“
Карађорђева 49
15300 Липница
015/860-709
skolavklip@gmail.com

„Петар Тасић“
Браће Милетић 1
15307 Лешница
015/840-379
ospetartasic@yahoo.com

„Краљ Александар I
Карађорђевић“
15308 Јадранска
Лешница
015/852-501
osskola.kralj@mts.rs

8.

9.

Милина
1-4.раз

Брадић
1-4.раз

12 км

4 км

7 км

4 км

6 км

4,5 км

18 км

7км

4км

Јелав
1-4.раз

7.

3км

Козјак
1-4.раз

„Свети Сава“
Маршала Тита 1
15341 Липнички Шор
015/812-393
os-lipnickisor@mts.rs

6.

Територијално блеже
су школе у Јошеви и
Милини, које би могле
бити спојене.
Школа у Горњем
Добрићу би могла
бити спојена са
матичном школом.

Издвојена одељења
Ново Село, Доњи
Добрић и Стража није
могуће спојити, јер
не постоји могућност
доброг саобраћајног
повезивања и
организовања превоза.

Спајање издовјеног
одељења и матичне
школе је могуће

Оба издвојена
одељења би могла да
се припоје матичној
школи

Матична школа
располаже довољним
капацитетом за све
ученике из издвојених
одељења.

Матична школа
располаже великим
простором, тако да
може да прихвати
све ученике из својих
издвојених одељења

Школа располаже
довољним
капацитетом за све
ученике

Школа располаже
довољним
капацитетом за све
ученике

Отежавајућа околност је превоз
ученика у школу.
Ефективније решење је да сви
ученици из издвојених одељења
похађају наставу од 1. разреда у
матичној школи. У том случају
би било потребно обезбеђивање
посебног школског аутобуса.

Отежавајућа околност је превоз
ученика у школу, нарочито ученика
млађих разреда.
Евентуално обезбеђивање посебног
школског аутобуса би решило
проблем превоза.

Проблем представља долазак деце
у школу због удаљености од места
становања до школе. Тренутно до
школе у ИО деца долазе пешке а са
преласком у матичну школу додатно
оптерећење би био превоз редовним
аутобуским линијама које нису
најбоље усклађене са динамиком
рада у школи.
Проблем је путовање млађих ученика
из Брадића у матичну школу, због
удаљености места боравка и узраста.
У ИО у Брадићу долазе и деца из
суседних села: Брњац, дела Грнчаре
и дела Руњана..
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Издвојена одељења имају и основне школе „Јован Цвијић” у Воћњаку (удаљена од
матичне школе 6 км) , „Кадињача” у Лозничком Пољу (удаљена од матичне школе 2,5 км)и
„Доситеј Обрадовић” у Руњанима (удаљена од матичне школе 2 км).
Ученици из ИО у Воћњаку, ОШ „Јован Цвијић”, би у случају потребе могли од 1. разреда
да похађају матичну школу. Школски објекат је у добром стању, просторно располаже са 4
учионце у којима се реализује настава и једном учионицом која је уступљена Предшкослког
установи за реализацију предшкоског програма за децу из Воћњака.
Такође и у ИО Руњани, које припада ОШ „Доситеј Обрадовић” у Клупцима, је
иста ситуација, када је у питању евентуално спајање са матичном школом, капацитетима и
тренутним корушћењем простора у школском објекту издвојеног одељења.
Ученици Издвојеног одељења у Лозничком Пољу, које припада ОШ „Кадињача”, не
могу да буду интегрисани у матичну школу, јер школа не располаже довољним просторним
капацитетима, а и подручје је насељено, тако да није очекивано смањење броја ученика у
Издвојеном одељењу.
3-4  Уписна подручја јавних основних школа
1. 	 Просторно подручје Основне  школе „Анта Богићевић” Лозница обухвата подручја:
месне заједнице Центар , месне заједнице Георгије Јакшић, насељеног места,
односно месне заједнице Башчелуци и насељеног места, односно месне заједнице
Крајишници.
2.

Просторно подручје Основне школе „Јован Цвијић” Лозница обухвата подручја:
месне заједнице Црногора и насељеног места, односно месне заједнице Плоча.
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Воћњаку
обухвата подручје насељеног места, односно месне заједнице Воћњак.

3. Просторно подручје Основне школе „Кадињача” Лозница обухвата подручје месне
заједнице Ново насеље.
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе, које се налази у Лозничком
Пољу обухвата подручје месне заједнице Подриње.

4. Просторно подручје Основне школе „Вук Караџић” Лозница обухвата подручје
месних заједница Степа Степановић и Филип Кљајић.
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Зајачи обухвата
подручје насељеног места Зајача
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Пасковцу
обухвата подручје насељеног места Пасковац
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе, које се налази у Горњој
Борини обухвата подручје насељеног места Горња Борина.

5. Просторно подручје Основне школе „Вера Благојевић” Бања Ковиљача обухвата
подручје насељеног места Бања Ковиљача .
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Горњој Ковиљачи
обухвата подручје насељеног места , односно месне заједнице Горња Ковиљача
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Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Трбушници
обухвата подручје насељеног места Трбушница.

6. 	 Просторно подручје Основне школе „Петар Тасић” Лешница обухвата подручје
насељеног места Лешница.
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе , које се налази у Стражи
обухвата подручје насељеног места Стража
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Доњем
Добрићу обухвата подручје насељеног места Доњи Добрић
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Чокешина
обухвата подручје насељеног места Чокешина
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Новом Селу
обухвата подручје насељеног места Ново Село.

7. Просторно подручје Основне школе „Доситеј Обрадовић” Клупци обухвата подручје
месне заједнице Клупци
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Руњанима
обухвата подручје насељеног места Руњани .

8. Просторно подручје Основне школе „Краљ Александар I Карађорђевић” Јадранска
Лешница обухвата подручје насељеног места Јадранска Лешница
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Горњем
Добрићу обухвата подручје насељеног места Горњи Добрић
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Јошеви
обухвата подручје насељеног места Јошева
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Милини
обухвата подручје насељеног места Милина.

9. Просторно подручје Основне школе „14. октобар” Драгинац обухвата подручје
насељеног места Драгинац и насељених места Симоно Брдо, Филиповићи и
Шурице.
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Цикотама
обухвата подручје насељених места Цикоте и Кривајица
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Ступници
обухвата подручје насељеног места Ступница
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Јаребицима
обухвата подручје насељеног места Јаребице
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Великом Селу
обухвата: подручје насељеног места Велико Село.

10. Просторно подручје Основне школе „Свети Сава” Липнички Шору обухвата
подручје насељеног места Липнички Шор
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Козјаку обухвата
подручје насељеног места Козјак
Страна 55
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Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Јелаву обухвата
подручје насељеног места Јелав.

11. Просторно подручје Основне школе „Мика Митровић” Брезјак обухвата подручје
насељених места Брезјак, Коренита (део), Горњих Недељица и Слатине.
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Коренити
обухвата подручје насељеног места Коренита
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Доњим
Недељицама обухвата подручје насељеног места Доње Недељице.

12. Просторно подручје Основне школе „Вук Караџић” Липница обухвата подручје
насељеног места Липница.
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Брадићу
обухвата подручје насељених места Брадић и Брњац.

13. Просторно подручје Основне „Степа Степановић” Текериш обухвата подручје
насељених места Текериш и Помијача.
-

Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Доњој Бадањи
подручја насељених места Доња Бадања и Доња Сипуља
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Горњој Бадањи
обухвата подручје насељених места Горња Бадања и Југовићи
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Рибарици
обухвата подручје насељеног места Рибарица
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Горњој
Сипуљи обухвата подручје насељеног места Горња Сипуља
Просторно подручје издвојеног одељења ове школе које се налази у Трбосиљу
обухвата подручје насељеног места Трбосиље.

14. Просторно подручје Основне школе „Вукова спомен школа” Тршић обухвата
подручје насељеног места Тршић.
15. Основна музичка школа „Вук Караџић” Лозници обухвата подручје га
града Лозница и општине Крупањ.
У складу са Законом родитељи користе право и могућност да упишу дете у основну
школу које није са њеног школског подручја . Такође, основне школе уписују и децу која су
са територије друге општине из разлога близине или двојног држављанства и места боравка
(ако долазе из Републике Српске)
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3-5   Анализа кретања броја ученика првог разреда , укупног броја ученика и броја
одељења у претходне четири године (2014/15-2017/18)

1. ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ” ЛОЗНИЦА
Школска година
Укупан број ученика
Број ученика првог разреда
Број одељења

2014/15
854
85
32

2015/16
       832
       94
       32

2016/17
823
107
         32

2017/18
813
91
32

2. ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”  ЛОЗНИЦА
Школска
година
2014/15.
2015/16.
2016/17.
2017/18.
2018/19.
Школска
година
2014/15.

2015/16.
2016/17.
2017/18.
2018/19.

а) Матична школа
Број ученика уписаних Укупан број ученика
у 1. разред
школе (1-8. разреда)
80
637
74
647
79
634
75
652
82
664
б) Издвојено одељење Воћњак
Број ученика уписаних Укупан број ученика
у 1. разред
школе (1-4. разреда)
7
41

10
10
9
7

47
46
40
37

Број одељења
(1-8. разреда)
25
25
25
26
26
Број одељења
(1-4. разреда)
3
(два самостална
и једно
комбиновано)
4
4
4
4

Преглед укупног броја ученика (1-8. разеред, матичне школе и ИО Воћњак)
Школска година
Број ученика 1-8. разред
Укупан број
одељења
2014/15.
678
28
2015/16.
694
29
2016/17.
680
29
2017/18.
692
30
2018/19.
701
30
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3. ОШ „КАДИЊАЧА” ЛОЗНИЦА
1. Укупан број ученика од 2014/15. до 2018/19.године
2014/15.
Матична школа
Специјално одељење
Издвојено одељење
Укупно
2.

2015/16.

633
11
216
860

2016/17.

2017/18.

2018/19.

668
9
201
878

685
10
211
906

674
9
198
881

661
11
205
877

Укупан број уписаних у први разред од 2014/15. до 2018/19.године
2014/15.
Матична школа
Издвојено одељење
Укупно

2015/16.

86
29
115

2016/17.

2017/18.

2018/19.

91
19
110

89
26
115

85
20
105

2016/17.

2017/18.

2018/19.

25
2
10
37

25
2
10
37

25
2
10
37

77
19
96

3. Укупан број одељења од 2014/15. до 2018/19.године
2014/15.
Матична школа
Специјално одељење
Издвојено одељење
Укупно

2015/16.

23
2
9
34

24
2
9
35

4. ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” ЛОЗНИЦА
Број  ученика на почетку школске године

Матична
ИО Зајача
ИО Пасковац
ИО Г.Борина
УКУПНО
Страна 58

2014/2015
У
З
499
499
58
53
18
18
3
3
578
573

2015/2016
У
З
506
502
54
53
18
18
2
2
580
575

2016/2017
У
З
479 475
54
56
18
18
2
2
553
551

2017/2018
У
З
478
471
53
55
17
17
4
4
552
547
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Број првака на почетку школске године
2014/2015
У
З
45
47
6
6
7
7

Матична
ИО Зајача
ИО Пасковац
ИО Г.Борина

-

УКУПНО

58

60

2015/2016
У
З
74
72
3
3

2016/2017
У
З
44
44
2
2

2017/2018
У
З
63
62
2
2

4

4

3

3

4

4

1

1

-

-

1

1

70

69

82

80

49

49

Број одељења
2014/2015
21
6
2
1
30

Матична
ИО Зајача
ИО Пасковац
ИО Г.Борина
УКУПНО

2015/2016
21
6
2
1
30

2016/2017
21
6
2
1
30

2017/2018
21
6
2
1
30

5. ОШ „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ” БАЊА КОВИЉАЧА
Табела 1. Преглед са бројем ученика и одељења у школској 2012/13 и 2017/18. години
Назив школе

Број
Број
Број
Број
Број
Број
Испуњеност
ученика одељења ученика одељења ученика одељења критеријума
школска школска школска школска школска школска броја ученика
2012/13 2012/13 2017/18 2017/18 2018/19
2018/19
да/не
394
18
353
18
ДА

1. Основна
школа ,,Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљачаматична
школа
ИО
117
Трбушница
ИО Горња
14
Ковиљача
Укупно
525

8

109

8

ДА

2

16

2

ДА

28

478

28
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Табела 2. Приказ броја ученика и броја одељења у ОШ,,Вера Благојевић“
Назив школе
2014/15
ОШ,,Вера
Број
Број
Благојевић“
првака ученика/
бр.
одељења
Матична школа 36
368/18
ИО Трбушница 12
122/8
ИО Горња
5
16/2
Ковиљача
УКУПНО
53
506/28

2015/16
Број
Број
првака ученика
/ бр.
одељења
37
351/18
15
116/8
6
21/2

2016/17
Број
Број
првака ученика
/ бр.
одељења
33
336/18
12
112/8
3
20/2

2017/18
Број
Број
првака ученика
/ бр.
одељења
40
353
13
109
2
16

58

48

55

488/28

468/28

478/28

6. ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ” ЛЕШНИЦА
2.4. Број укупно уписаних ученика, ученика 1. разреда и број одељења у претходне  
четири школске године:
Број ученика 1.
Укупан број
Број одељења
разреда
ученика
2014/2015
Лешница
34
499 21
Чокешина
4
26 2 комбинована
Ново Село
3
22 2 комбинована
Доњи Добрић
10
53 4
Стража
6
24 2 комбинована
УКУПНО:
57
624 31
2015/2016                                                                                                                                             
Лешница
Чокешина
Ново Село
Доњи Добрић
Стража

УКУПНО:

Лешница
Чокешина
Ново Село
Доњи Добрић
Стража
УКУПНО:
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54
4
11
7
10
86

500 21
23 2 комбинована
31 2 комбинована
44 4
27 2 комбинована
625 31
2016/2017                                                                                                                                             

50
6
4
8
12

511 22
20 2 комбинована
27 2 комбинована
36 4
34 3 (2+1
комбинована)
628 33

80
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2017/2018                                                                                                                                             
Лешница
Чокешина
Ново Село
Доњи Добрић
Стража

38
7
11
12
4
УКУПНО:

491 22
22 2 комбинована
31 2 комбинована
39 4
32 3 (2+1
комбиновано)
615 33

72

7. ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КЛУПЦИ
МАТИЧНА ШКОЛА
Школска година
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Укупан број
ученика
440
427
422
423

Број уписаних
првака
42
43
46
48

Број одељења у
школи
19
18
18
18

Укупан број
ученика
27
22
24
22

Број уписаних
првака
4
4
6
8

Број одељења

ИО РУЊАНИ
Школска година
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

2
2
2
2

8. ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ” ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА
Приказ броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и броја одељења у претходне
четири школске године и текуће школске године.
Школска 2014/2015
Ученици првог разреда
Јадранска Лешница 30
Јошева 10
Горњи Добрић 5
Милина 6

Школска 2015/2016
Ученици првог разреда		
Јадранска Лешница 34.
Јошева 10
Г. Добрић 2
Милина 1
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Укупан број ученика
Јадранска Лешница 289
Јошева 45
Горњи Добрић 25
Милина 12
Укупно ученика 371
Укупно одељења 21

Укупан број ученика
Ј.Лешница 286
Јошева 44
Г.Добрић 21
Милина 12
Укупно ученика 363
Укупно Одељења 21

Школска 2016/2017
Ученици првог разреда
Јадранска Лешница 27.
Јошева 12
Горњи Добрић 2
Милина 1
Укупан број ученика
Јадранска Лешница 309
Јошева 42
Горњи Добрић 11
Милина 11
Укупно ученика 373
Укупно одељења 20

Школска 2017/2018
Ученици првог разреда
Јадранска Лешница 24.
Јошева 21
Горњи Добрић 3
Милина 1
Укупан број ученика
Јадранска Лешница 304
Јошева 54
Горњи Добрић 11
Милина 8
Укупно ученика 377
Укупно одељења 20

9. ОШ „14. ОКТОБАР” ДРАГИНАЦ
2.5. Број укупно уписаних ученика, ученика 1. Разреда и број одељења у претходне
четири школске године:
Број ученика 1.
разреда
Драгинац
Јаребице
Велико Село
Цикоте
Ступница
УКУПНО:

15
2
7
6
3
33

Драгинац
Јаребице
Велико Село
Цикоте
Ступница
УКУПНО:

12
3
5
4
3
27
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Укупан број
ученика
2014/2015

2015/2016

Број одељења
194
5
22
20
15
256

12
1неподељено
2 комбинована
2 комбинована
2 комбинована
19

186
7
20
19
12
244

12
1неподељено
2 комбинована
2 комбинована
2 комбинована
19
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2016/2017
Драгинац
Јаребице
Велико Село
Цикоте
Ступница
УКУПНО:

12
1
7
2
2
24

179
8
23
17
11
238
2017/2018                                                                                                                                             

12
1неподељено
2 комбинована
2 комбинована
2 комбинована
19

Драгинац
Јаребице
Велико Село
Цикоте
Ступница
УКУПНО:

15
4
2
4
2
27

181
9
21
16
10
237

11
1неподељено
2 комбинована
2 комбинована
2 комбинована
18

10. ОШ „СВЕТИ САВА” ЛИПНИЧКИ ШОР
Уписани ученици у последње 4 године – табеларни приказ
Школска Бр.
година
ученика
2014/15
370
2015/16
359
2016/17
354
2017/18
350

Бр.
одељења
19
21
21
20

Бр. ученика 1. Разреда

Бр.
Бр.
Укупно Укупно
полазника оде- одеученика и
љења љења полазника
Л.Шор    Козјак     Јелав
23
12
9
43
2
21
413
31
11
10
38
2
23
397
27
9
11
47
3
24
401
29
7
8
30
2
22
380

11. ОШ „МИКА МИТРОВИЋ” БРЕЗЈАК
Табеларни приказ уписаних првака и укупан број ученика у периоду 2014 – 2018.
година:
година
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.

Укупан
број
првака
36
37
39
33
29

Матична
школа
Брезјак
14
21
18
15
15

ИО
Коренита

ИО
Д.Недељице

17
12
16
15
13

5
4
5
3
1

Укупан број
ученика од 1. До
8.разреда
351
342
338
315
298
Страна 63

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

25. 02. 2019.

12. ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” ЛИПНИЦА
Преглед броја ученика првог разреда и укупног броја ученика у претходне четири године.
2014/15.
разред
I
II
III
IV I-IV
V
VI VII VIII V-VIII
I -VIII
број
71
102
173
20
14
15
22
33
24
20
25
ученика
број  
7
6
13
2
1
2
2
2
1
1
2
одељења
2015/16.
разред
број
ученика
број  
одељења
2016/2017.
разред
број
ученика
број
одељења
2017/18.
разред
број ученика
број  
одељења

I

II

III

IV

I-IV

V

VI

VII

VIII

V-VIII

I -VIII

22

18

13

17

70

25

33

25

22

105

175

2

1

2

2

7

1

2

1

1

5

12

I

II

III

IV

I-IV

V

VI

VII

VIII

V-VIII

I -VIII

24

24

17

15

80

15

25

33

25

98

178

2

2

1

2

7

1

1

2

1

5

12

I
20

II
24

III
22

IV
14

I-IV
80

V
12

VI
17

VII
25

VIII
32

V-VIII
86

I -VIII
166

2

2

2

1

7

1

1

1

2

5

12

13. ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ТЕКЕРИШ
Кретање броја ученика првог разреда– од 2015/16 до 2018/19. године
Школска година

Укупан број ученика првог разреда
(матична школа и ИО)

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

10
16
9
8
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Кретање укупног броја ученика – од 2015/16 до 2018/19. године
Школска година

Укупан број ученика у школи
(матична школа и ИО)

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

132
121
110
92

Кретање броја одељења– од 2015/16 до 2018/19. године
Школска година

Укупан број одељења
(матична школа и ИО)

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

21
21
19
20

14. ОШ „ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА” ТРШИЋ
Табела 6: Број ученика у школи, од 2013/2014. до 2018/19.
2018/2019.г.

УКУПНО УЧЕНИКА ПО ШКОЛСКИМ ГОДИНАМА
2017/2018.г. 2016/2017.г 2015/2016.г. 2014/2015.г.

81

82

88

90

94

2013/2014.г.
104

15. ОМШ „ВУК КАРАЏИЋ” ЛОЗНИЦА
Школска година
2015/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Први разред
( уписано)
57
54
45
80

Укупно ученика

Број класа

285
294
315
331

22
22
23
24

Укупно у свим основним школама у последње четири године број ученика у првом
разреду смањио се за 21, а укупан број ученика смањио се за 605.
Чињеница је да је број ученика у последњих четири школске године у основним
школама опао за 605, али је приметан и тренд благе стагнације. Ако се узме у обзир могућ
развој ситуације у привреде ЈЛС, који ће довести и до прилива становништва, могуће је
очекивати и позитивне резултате тј. Повећање броја младих брачних парова са децом –
будућим ученицима основних школа.
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Основним образовањем на подручју града Лозница обухваћена су сва деца стасала за
полазак у школу. Такође, потпун је и обухват све деце у припремном предшколском програму,
у години пред полазак у школу.
3-6  ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ  ШКОЛА
У свим основним школама просторни и кадровски капацитети су у складу са
прописаним критеријумима неопходним за квалитетно обављање делатности основног
образовања и васпитања :
1. Основна школа „Анта Богићевић” Лозница без издвојених одељења
- Година изградње школе – 1928
- Година реновирања старе школе – 1995
- Година изградње нове школе - 1986
- Површина школе- 4.52 м2
- Површина учионица и кабинета – 1.450 м2
- Површина фискултурне сале – 475 м2
- Површина дворишта – 5.779 м2
Број ученика : школска 2016/2017 година – 823, школска 2017/2018- 813 уч.
Број обрачунских радника (признатих од стране МПНТР) : школске 2017/2018 – 69.
2. Основна школа „Јован Цвијић” Лозница, са издојеним четвороразредним одељењем
у Воћњаку
- Година изградње школе : - 1953
- Година доградње школе -1974
- Унутрашња површина школе са салом за физичко – 2926 м2
Издвојено одељење у Воћњаку :
- Година изградње школе – 1968
- Унутрашња површина школе – 350 м2
Број ученика у матичној школи :
- 2016/2017 - 634
- 2017/2018 – 652
Број ученика у ИУ Воћњак :
- 2016/2017- 46
- 2017/2018- 40
59,15.

Број обрачунских радника (признатих од стране МПНТР): школске 2017/2018 –
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3. Основна школа „Кадињача”   Лозница, са издвојеним осморазредним одељењем у  
Лозничком Пољу
- Година изградње школе – 1968
- Унутрашња површина школе – 3766 м2, површина спортских терена – 1432 м2
Издвојено одељење у Лозничком Пољу
- Година изградње школе 1982 ,
- Унутрашња површина школе – 1715 м2 , спортски терени – 1400м2
Број ученика у матичној школи :
- 2016/2017 – 677
- 2017/2018 – 695
Број ученика у ИО Лозничко Поље:
- 2016/2017- 201
- 2017/2018 - 211
Број обрачунских радника (признат од стране МПНТР) : школска 2017/2018 - 89

4. Основна школа „ Вук Караџић” Лозница , са издвојеним четвороразреним одељењима  
у Пасковцу и Горњој Борини и осморазредно у Зајачи
Матична школа :
- Година изградње школе – 1965
- Унутрашња површина школе – 4100 м2,
Издвојено одељење у Зајачи  
- Година изградње школе 1939
- Нова зграда изграђена је 2008 ,
- Унутрашња површина школе – 610 м2 ,
Издвојено одељење у Пасковцу :
- Година изградње школе – 1949
- Година доградње – 1950
- Унутрашња површина школе – 190м2
Издвојено одељење у Г.Борини :
- Година изградње – 1959
- Унутрашња површина – 110мв
Број ученика у матичној школи :
- 2016/2017 – 475
- 2017/2018 – 471
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Број ученика у ИО Зајача :
- 2016/2017- 56
- 2017/2018 – 55
Број ученика у ИО Пасковац :
- 2016/2017- 18
- 2017/2018 – 18
Број ученика у ИО Г.Борина :
- 2016/2017 – 2
- 2017/2018 - 4
Број обрачунских радника (признат од стране МПНТР) : школска 2017/2018 - 72

5. Основна школа „ Вера Благојевић” Бања Ковиљача са издвојеним  четвороразредним
одељењем Горња Ковиљача и осморазредним у Трбушници
Матична школа :
- Година изградње школе – 1911
- Година изградње нове зграде – 1963
- Унутрашња површина – 1498 , површина фискултурне хале – 2562
ИО Трбушница :
- Година изградње школе - 1980
- Унутрашња површина – 623м2
Издвојено одељење Г. Ковиљача :
- Година изградње школе – 1960
- Унутрашња површина – 115 м2, површина фискултурне хале 80 м2
Број ученика у матичној школи :
- 2016/2017 – 336
- 2017/2018 – 353
Број ученика у ИО Трбушница :
- 2016/2017- 112
- 2017/2018- 109
Број ученика у ИО Г.Ковиљача :
- 2016/2017-20
- 2017/2018- 16
Број обрачунских радника (признат од стране МПНТР) : школска 2017/2018 – 60,56
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6. Основна школа „Петар Тасић” у Лешници, са издвојеним четвороразредним
одељењима  у Стражи, Д. Добрићу, Чокешини и Новом Селу

Година изградње
Година доградње/
реновирања
Површина школе
Број учионица
Површина учионица
Површина
фискултурне сале
Површина дворишта
Површина игралишта
Број запослених
- Број наставника
- Број стручник
сарадника
- Број осталих
запослених

Лешница

Чокешина

Ново Село

Стража

1946.

Доњи
Добрић
1975.

1956.

1946.

1978.
2939
21
986
2326

1994.
236
2
102
/

/
187
2
96
/

/
310
2
110
/

1998.
270
3
108
/

4445
808
54
39

1459
312
3
2

4101
/
4
3

1204
/
4
3

1882
/
4
3

3

/

/

/

/

12

1

1

1

1

1948.

7. Основна школа „Доситеј Обрадовић” Клупци, са извојеним четвороразредним
одељењем у Руњанима
МАТИЧНА ШКОЛА
- Година изградње школе – 1948
- Унутрашња површина школе – 2441м2
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У РУЊАНИМА
- Година изградње школе – 1956
- Унутрашња површина – 264м2
БРОЈ УЧЕНИКА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ
- Школска 2016/17-422
- Школска 2017/18- 423
БРОЈ УЧЕНИКА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ
- Школска 2016/17 – 24
- Школска 2017/18 – 22
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8. Основна школа „Краљ Александар I Карађорђевић” у Јадранска Лешница са
издвојеним четвороразредним одељењима у  Горњем Добрићу, Јошеви и Милини
МАТИЧНА ШКОЛА
- Година изградње школе – 1870
- Година доградње – 1950,1968 и 1984
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У
- Горњем Добрићу -1946
- Јошева- 1891
- Милина- 1938
УНУТРАШЊА ПОВРШИНА:  
Матична школа – 1545 м2
Издвојена одељења :
Г.Добрић – 162 м2
Јошева – 152 м2
Милина - 151 м2
Број ученика у матичној школи :
- 2016/17- 309
- 2017/18 – 304
Број ученика у издвојеним одељењима :
Горњи Добрић :
- школска 2016/17- 11
- школска 2017/18 – 11
Јошева:
- школска 2016/17 – 42
- школска 2017/18 – 54
Милина:
- школска 2016/17 – 11
- школска 2017/18 – 8
Број обрачунских радника признат од стране МПНТР у школској 2017/18 – 40,76.
9. Основна школа „14 Октобар” у Драгинцу, са издвојени четвороразредни одељењима
у Цикотама, Ступници, Јаребицама и Великом Селу
2.6. Просторни и кадровски капацитет:
Драгинац
Јаребице
Година изградње
Година доградње/
реновирања
Површина школе
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1974.

Велико
Село
1925.

/
3089

/
380

312

Цикоте

Ступница

1945.

1940.

153

124
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Површина учионица
Површина
фискултурне сале
Површина дворишта
Површина игралишта
Број запослених
- Број наставника
- Број стручник
сарадника
- Број осталих
запослених
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14
750

4
146

4
192

3
146

1
36

360
10322
1200
40
26
6

/
9447
/
3
2
/

/
3600

/
9447

/
2540

3
2
/

2
1
/

2
1
/

8

1

1

1

1

Просторни капацитет:
На основу расположивог броја учионица, настава у матичној школи и у издвојеним
одељењима у Великом Селу и Јаребицама, Цикотама и Ступници се одвија у једној смени.
Обзиром на број одељења и број ученика, школа има потребан простор и довољан
број учионица за остваривање програма основног образовања и васпитања.
Од октобра 2013. године матична школа се греје на пелет, када су пуштена у рад два
нова котла на пелет..
У издвојеним одељењима грејање је на чврсто гориво (пећи на дрва) и то у ИО у
Јаребицама, Цикотама и Ступници фок је у ИО Велико Село централно грејање из сопствене
котларнице.
10. Основна школа „Свети Сава” у Липничком Шору, са издвојеним четвороразредним
одељењима у Козјаку и Јелаву
МАТИЧНА ШКОЛА
- Година изградње – 1974
- Унутрашња површина – 2143м2
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
ИО КОЗЈАК
- Година изградње – 1944
- Унутрашња површина – 290м2
ИО ЈЕЛАВ
- Година изградње – 1963
- Унутрашња површина – 193м2
БРОЈ УЧЕНИКА
МАТИЧНА ШКОЛА
-Школска 2016/17- 354
-Школска 2017/18 – 348
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ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
ИО КОЗЈАК
- Школска 2016/17-42
- Школска 2017/18 – 40
ИО ЈЕЛАВ
- Школска 2016/17 -35
- Школска 2017/18 – 38
Број обрачунских радника одобрених од стране МПНТР за школску 2017/18 – 41,97

11. Основна школа „Мика Митровић” Брезјак, са издвојени осморазредним одељењем
у Коренити и четвороразредним у Доњим Недељицама
МАТИЧНА ШКОЛА
- Година изградње – педесетих година прошлог века
- Унутрашња површина- 1228м2
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА ИЗГРАДЊА
ИО КОРЕНИТА – педесетих година прошлог века
Унутрашња површина – 618м2
ИО Д.НЕДЕЉИЦЕ – 1951
Унутрашња површина – 232м2
БРОЈ УЧЕНИКА
МАТИЧНА ШКОЛА
- Школска 2016/17- 181
- Школска 2017/18 – 174
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
КОРЕНИТА :
- Школска 2016/17 -136
- Школска 2017/18 – 124
Д.НЕДЕЉИЦЕ
- Школска 2016/17 – 21
- Школска 2017/18 – 17
Број обрачунских радника одобрених од стране МПНТР – 38,10
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12. Основна школа „ Вук Караџић” Липница , са издвојеним четвороразредним одељењем у Брадићима
Школа је основана 1892. године, те више од века образује и васпитава децу са подручја
Месних заједница: Брадић, Липница, Грнчара, Руњани, Брњац, Велико Село и Козјак. Школа
се налази на удаљености од 10 километара од града Лознице и смештена је на висоравни
између два регионална пута Лозница – Шабац и Ваљево – Лозница. Удаљеност наше школе
од најближих школа у окружењу је: до Липничког Шора је 5 км, а до Клубаца је такође 5-6
километара.
13. Основна школа   „Степа Степановић” у Текеришу, са издвојеним осморазредним
одељењем  у  Д. Бадањи и Г. Бадањи, и четвороразредним одељењима у Рибарицама,
Горњој Сипуљи и Трбосиљу
Основна школа „Степа Степановић“ у Текеришу почела је са радом далеке 1843.
године. То је најстарија школа у Горњем Јадру и једна од најстаријих на подручју лозничке
општине.
- Унутрашња површина школе – 594м2
Број ученика
- Школска 2016/17-121
- Школска 2017/18 - 110
ИО Горња Бадања
Одлуком Министарства просвете 1. децембра 1891. године основана је школа у Горњој
Бадањи. Школа поседује стару и нову школску зграду чија је градња завршена августа 2007.
године. Школа је удаљена 7 км од матичне школе у Текеришу.

- Унутрашња површина – 696м2
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ИО Доња Бадања
Доња Бадања је село у Јадру, у подножју планине Цер и ниске планине Иверак. Школа
у Доњој Бадањи почиње са радом септембра 1881. године. Данас је ова школа издвојено
одељење и чине је стара и нова зграда. У старој згради смештени су ученици од првог до
четвртог разреда, док у новој згради наставу похађају ученици од петог до осмог разреда
Школа је удаљена 7 км од матичне школе у Текеришу.

- Унутрашња површина – 619м2
ИО Трбосиље
При матичној школи функционише и издвојено одељење у Трбосиљу. Школска
зграда, смештена у лепом природном окружењу са отвореним погледом на планину Цер и у
долини речице, отворена је 1953. године и од тада се настава у овом одељењу континуирано
одвија. Рад са ученицима одвијао се и кроз комбинована одељења, али и кроз неподељено
четвороразредно одељење - зависно од броја ученика. Иако давно саграђена, спољашњост
школске зграде је релативно очувана и у добром стању. Школа је удаљена 6 км од матичне
школе у Текеришу.

- Унутрашња површина 124м2
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ИО Рибарица
Школска зграда у ИО Рибарице завршена је 1946. године. Настава се одвија у
комбинованом одељењу (неподељена школа – један учитељ). Школа је удаљена 15 км од
матичне школе у Текеришу.

- Унутрашња површина – 124м2

ИО Горња Сипуља
Школа у Горњој Сипуљи почела је са радом школске 1944/45. године. То је
четворогодишња школа коју похађају ученици од првог до четвртог разреда (неподељена
школа – један учитељ). Школа је удаљена 15 км од матичне школе у Текеришу.

- Унутрашња површина – 124м2
Број обрачунских службеника које је признало МПНТР за школску 2017/2018 – 47.
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14. Основна школа „Вукова спомен школа“ у Тршићу  без издвојених одељења  
Основна школа „Вукова спомен школа“ грађена је 1964. године и 1986. године, а
подигнута на парцели чија је површина 7144 m2 од чега је: под објектом 2144 m2, а школско
двориште 5000 m2.
Материјално – технички услови рада школе сe стално унапређују у односу на сваку
претходну школску годину. Укупна корисна површина зграде је распоређена је на 2 учионице
и 5 кабинета за: математику и физику, биологију и хемију, српски језик, техничко образовање
и информатику. У школи постоји и фискултурна сала са свлачионицама за извођење наставе
физичког васпитања, галерија и летња позорница. Поред фискултурне сале наша школа има
и 2 отворена асфалтирана терена за мали фудбал, рукомет и кошарку. Фискултурна сала,
галерија, летња позорница користе се и за друге садржаје: такмичења, семинаре, изложбе,
представе и сл. Ради унапређења извођења и безбедности наставе физичког васпитања у
фискултурној сали су постављене заштитне мреже за расвету, прозоре и радијаторе. У оквиру
школе су и библиотека са читаоницом, 2 припремне просторије, једна радна просторија за
стручног сарадника, директора, секретара и административно – финансијког радника, кухиња
са трпезаријом и зборница школе. У школи постоји видео надзор чиме је повећана безбедност
ученика и запослених.
Број ученика :
- школска 2016/17- 88
- школска 2017/18-82
Број обрачунских радника (признатих од стране МПНТР): школске 2017/2018 – 30.

15. Основна музичка школа „Вук Караџић” у Лозници са издвојеним одељењем у
Крупњу
- Година изградње школе -1954
- Унутрашња површина школе 572м2
Број ученика:
- школска 2016/17- 315
- школска 2017/18 – 331
Број обрачунатих радника које је признало МПНТР за школску 2017/18 – 39.
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4. ПЛАН РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛОЗНИЦА
1
1

Деца рођена
у Лозници, са
пребивалиштем
родитеља на
територији
града Лозница

2
2013.

3
2014.

4
2015.

5
2016.

6
2017.

7
2018.

624

654

635

677

622

634

НАПОМЕНА: Број деце чији један, или оба родитеља имају пребивалиште на територији
града Лознице.

НАЗИВ УСТАНОВЕ

ОПШТИНА

10.РАЗВОЈ МРЕЖЕ ПУ ЗА НАРЕДНИХ 5 ГОДИНА
ОЧЕКИВАНИ БРОЈ ДЕЦЕ ПО РАДНИМ
ГОДИНАМА
МАТИЧНА
УСТАНОВА
И
ОБЈЕКТИ

БРОЈ ДЕЦЕ
У РАДНОЈ
2018/2019.Г.

2019/20.

2020/21.

2021/22.

2022/23.

2023/24.

0/

382/98

372/108

350/100

348/92

333/102

„Чаролија“

274/58

274/58

240/60

196/84

224/56

200/76

„Лане“

99/75

99/75

76/62

83/57

83/52

85/50

„Лептирић“

91/

68/

68/

68/

65/

65/

„Пчелица“

58/ 73

58/73

52/28

74/26

54/46

54/46

„Пинокио“

39/27

39/27

34/28

56/26

62/28

68/22

„Звончић“

79/

79/

76/

76/

72/

70/

„Јадранче“
ОШ „С. Сава“
Козјак
вртић у изградњи

37/

37/

35/

35/

30/

30/

49/ 8

49/8

45/10

43/7

42/8

39/11

0/

0/

0/

0/0

204/46

198/52

ОШ „Кадињача“

27/0

27/0

0/

0/

0/

0/

ОШ „Ј. Цвијић“

/28

/28

/0

/0

/0

/0

ОШ „В. Караџић“
ОШ „А.
Богићевић“
ОШ Брадић

/64

/64

/36

/36

/26

/26

/30

/30

/0

/0

/0

/0

/8

/8

/7

/7

/8

/6

ОШ Брезјак

14/13

14/13

12/15

14/12

10/13

14/12

ОШ В. Село

/5

/5

/5

/3

/5

/4

ОШ Воћњак

5/5

5/5

6/8

8/8

6/7

5/7

ОШ Г. Бадања

/5

/5

/3

/1

/3
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ОШ Г. Добрић

/2

/2

/3

/2

/4

/1

ОШ Г. Ковиљача

/5

/5

/5

/6

/4

/3

Вртић „Бамби“

ОШ „В. Караџић“
ОШ „А.
Богићевић“
ОШ Брадић

/64

/36

/36

/26

/26

/30

/30

/0

/0

/0

/0

/8

/8

/7

/7

/8

14/13

14/13

12/15

14/12

10/13

ОШ В. Село

/5

/5

/5

/3

/5

/4

ОШ Воћњак

5/5

5/5

6/8

8/8

6/7

5/7

ОШ Г. Бадања

/5

/5

/3

/1

/3

/3

ОШ Г. Добрић

/2

/2

/3

/2

/4

/1

ОШ Г. Ковиљача

/5

/5

/5

/6

/4

/3

ОШ Д. Бадања

/7

/7

/3

/2

/1

1

ОШ  Д. Добрић

8/13

8/13

8/13

10/12

7/11

8/10

ОШ Драгинац

13/16

13/16

12/15

12/14

10/12

10/13

ОШ Зајача

/5

/5

/4

/4

/2

/5

ОШ Ј. Лешница

/31

/31

/28

/27

/30

/28

ОШ Јелав

/8

/8

/6

/6

/5

/5

МЗ  Јошева

/14

/14

/15

/15

/14

/12

ОШ Клупци

/46

/46

/44

/42

/43

/41

ОШ Коренита

/14

/14

/15

/15

/14

/12

ОШ Лешница

/27

/27

/34

/29

/27

/28

ОШ Липница

/12

/12

/12

/9

/8

/9

ОШ Л. Шор

/29

/29

/27

/26

/24

/25

ОШ Лоз. Поље

/25

/25

/22

/19

/0

/0

ОШ Н. Село

9/9

9/9

8/8

6/7

6/6

6/6

ОШ Руњани

2/6

2/6

1/6

2/6

/6

2/4

ОШ Стража

/2

/2

/5

/6

/3

/3

ОШ Ступница

/2

/2

/3

/4

/2

/1

ОШ Текериш

/1

/1

/3

/3

/3

/1

ОШ Трбосиље

/3

/3

/5

/3

/3

/2

ОШ Трбушница

/16

/16

/14

/13

/12

/11

ОШ Тршић

2/10

2/10

/8

/9

/6

/7

ОШ Цикоте

1/5

1/5

/5

/4

/5

/3

ОШ Чокешина

2/7

2/7

1/6

2/8

3/5

/6

809/714

1056/684

1057/666

1231/694

1202/709

1180/699

1523

1740

1723

1925

1911

1897

ОШ Брезјак

ПУ”БАМБИ”
ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА
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Легенда:
Број деце од 1-5,5 година/ број деце у припремном предшколском програму
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На основу евиденције и података о очекиваном приливу деце у наредних пет година
у Предшколској установи „Бамби„ у Лозници може се приметити да ће број деце која се
укључују у процес образовања и васпитања остаје на приближно истом нивоу, уз мање
осцилације.
Како се у наредном периоду очекуја значајан развој привреде града Лозница , што ће
довести до отварања нових радних места, досељавања становништва и везивање младих људи
за територију града Лозница, очекује се пораст броја деце и ученика који ће бити укључени
у процес образовања и васпитања.
У наредним годинама број уписаних ученика у 1. разред у свим школама биће у
стагнацији, или благом порасту.
5.  ЗАКЉУЧАК
5-1 Развој мреже јавних основних школа у наредних пет година
У складу са свим изнетим подацима и извршене анализе предвиђања су следећа
1. У следећих 5 година број уписаних ученика у 1. разред у свим школама биће у
стагнацији или благом порасту. После тога (деца која буду рођена од 2018 . године и даље)
број уписаних ученика био би у порасту, што би било последица развоја града Лозница –
отварање нових радних места, која су у току и у најави , досељавање становништва, односно
повећање броја младих запослених брачних парова и задржавање на овим просторима,
2. Постојеће основне школе које, захваљујући улагањима, поседују све неопходне
материјалне, просторне и кадровске ресурсе, обезбедиће ученицима квалитетно и савремено
основно образовање,
3. Постојањем и фунционисањем постојећих основних школа обезбеђује се опстанак
села н аподручју града Лозница, што је прека потреба (евидентно је да гашење школа по
селима убрзава негативне демографске трендове – убрзано остајање без становништва).
Имајући у виду специфичности и величину терена и насеља, међусобне удаљености
и саобраћајне повезаности, као и специфичности брдско-планинског и пограничног подручја,
а полазећи од захтева који треба да испуни основно образовање и васпитање, сматрамо да ће
се кроз предложену мрежу јавних основних школа испунити основни циљеви због којих се
основно образовање организује и да ће обухват ученика бити потпун и под једнаким условима
доступан.
Постојање више самосталних школа са издвојеним осморазредним и четвороразредним одељењима на подручју града Лозница у пракси се показало као најоптималније и
најефикасније решење.
Председник радне групе за израду Елабората
помоћник  градоначелника града Лознице
		
Љубинко Ђокић, с.р.  
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На основу члана 92. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 –др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и члана
40. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници одржаној 21. фебруара 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о ангажовању другог лица за обављање
послова екстерне ревизије завршног рачуна
буџета града Лознице за 2018. годину
Члан 1.
Град Лозница ће, у складу са Законом
о буџетском систему, за обављање послова
екстерне ревизије завршног рачуна буџета
града Лознице за 2018. годину ангажовати
друго лице које испуњава услове за обављање
послова ревизије.

10

На основу члана 43. став 1. тачка 12)
Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљања у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 87/18) и члана
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице“, број 1/19-пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 21. фебруара 2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду Градског
штаба за ванредне ситуације
града Лознице за 2018. годину

1. Усваја се Извештај о раду Градског
штаба за ванредне ситуације града
Лознице за 2018. годину, број
82-1/2018-III који је донео Градски
штаб за ванредне ситуације за
територију града Лознице на седници
одржаној 10.12.2018. године.

Члан 2.
Избор лица за обављање послова екстерне
ревизије завршног рачуна буџета града
Лознице за 2018. годину извршиће се у складу
са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15 ).

2. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у
„Службеном листу“ града Лознице.

Члан 3.
Поступак јавне набавке може се започети
по добијању сагласности Државне ревизорске
институције на ову oдлуку.
Члан 4.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Лозницe“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-6
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-5
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р
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ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“, број 87/18), члана 8. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације
(„Службени гласник РС“, број 98/10), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“ број 1/19-пречишћен текст),
а на предлог градоначелника града Лознице,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 21. фебруара 2019. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланa
Градског штаба за ванредне ситуације за
територију града Лознице
I   Разрешава се Раденко Петровић
из Лознице дужности члана Градског штаба
за ванредне ситуације за територију града
Лознице.
II Именује се Срђан Бркић, официр
полиције, начелник Полицијске станица
Лозница за члана Градског штаба за ванредне
ситуације за територију града Лознице.
III Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.

12

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени
гласник РС“,
број 15/16) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
бр 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 21.
фебруара 2019. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
   о престанку мандата члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за управљање,
планирање и пројектовање
„Лозница развој“ Лозница

I Слободану Петровићу из Горњег
Добрића, престаје мандат члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за управљање ,
планирање и пројектовање „Лозница развој“
Лозница , представнику локалне самоуправе,
на лични захтев, са 1.2.2019. године, због
испуњености услова за старосну пензију.
             II Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ,,Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-8
Датум: 21. фебруар  2019.године
Л о з н и ц а   
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-7
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС’’, број 88/17) и члана
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
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лист града Лознице'', бр.1/19- пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 21. фебруара
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу  и именовању чланoва  
Школског одбора
Средње економске школе  Лозница
I Разрешавају Смиља Мишковић
и Драган Деспотовић дужности члана
Школског одбора Средње економске школе
Лозница, представници запослених.

25. 02. 2019.

II За чланове Школског одбора
Средње економске школе Лозница именују
се Душан Марић и Маја Спасојевић,
представници запослених.
III Решење ступа на снагу даном
доношења о биће објављено у „Службеном
листу града Лознице'' .
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-6/19-29-9					
Датум: 21. фебруар 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

- ГРАДСКО ВЕЋЕ 14
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-7-1/19-II
20.2.2019.године
Лозница
На основу члана 41. став 1. Закона
о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл.гласник РС, бр.36/09,
88/10, 38/15 и 113/17) и члана 34. Одлуке о
Градском већу („Сл. лист града Лознице’’,
број 20/08), Градско веће града Лознице, на
96. редовној седници одржаноj 20.2.2019.
године, разматрајући предлог Измена
и допуна Локалног акционог плана
запошљавања за 2019. годину у граду
Лозници, уз прибављено мишљење Локалног
савета за запошљавање од 12.2.2019. године,
донело је
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ОДЛУКУ
I
УСВАЈАЈУ СЕ   Измене и допуне
Локалног акционог плана запошљавања за
2019. годину у граду Лозници.
II
Саставни део ове Одлуке су Измене
и допуне Локалног акционог плана
запошљавања за 2019. годину у граду
Лозници.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.'
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

25. 02. 2019.
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  ГРАД ЛОЗНИЦА                                                  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ У ГРАДУ
ЛОЗНИЦА

Фебруар, 2019. године
Град Лозница, ул Карађорђева бр.2, Тел: 015/879-200,882-921,879-206 Факс: 015/882-921
www.loznica.rs
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Изменама и допунама Локалног акционог плана за запошљавање за 2019. годину градa
Лозницe додају се следећa поглављa: предлог мера активне политике запошљавања у складу
са НАПЗ, финансирање ЛАПЗ за 2019.годину и праћење, оцена и извештавање о реализацији
ЛАПЗ.

ПРЕДЛОГ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019.
ГОДИНУ
У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
теже запошљива лица су незапослена лица која због здравственог стања, недовољног
или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или
професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или због других
објективних околности теже налазе посао.
У 2019. години статус теже запошљивих лица која ће имати приоритет при укључивању
у мере активне политике запошљавања имаће: млади до 30 година живота, вишкови
запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе
са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно
незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао
дуже од 18 месеци), млади у домском смештају, млади у хранитељским породицама, млади у
старатељским породицама и жртве породичног насиља.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати
и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су:
жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена лица, повратници према
споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба
супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних
дела, на начин којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада у складу са НАПЗом за 2019. годину.
Селекција лица са евиденције Националне службе за запошљавање - филијала Лозница
за укључивање у мере активне политике запошљавања врши се у складу са Упутством о
условима за укључивање незапосленог у мере активне политике запошљавања („Службени
гласник РС”, број 97/09).
И поред многобројних активности усмерених ка повећању запослености и стварању
бољег привредног амбијента, проблем незапослености је још увек један од проблема Града.
Одређеним програмима и мерама активне политике запошљавања подстиче се равноправнији
положај теже запошљивих категорија лица на тржишту рада.
Као посебни приоритети које би требало решавати у циљу побољшања постојеће
ситуације на локалном тржишту рада, издвајају се:
- висока стопа незапослености осетљивих група (младих – 23,14%, старијих од 50 год
– 31,35%, особа са инвалидитетом, Рома...);
- недовољне квалификације незапослених лица, неквалификовани и нискоквалификовани
чине 24,3% укупно незапослених;
- висока стопа дугорочне незапослености – лица која чекају на запослење – лица која
чекају на запослење дуже од годину дана – 68,11%;
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низак ниво информатичке образованости;
низак ниво активације незапослених;
застарела знања и вештине, радне навике – посебно незапослених лица који су
проглашени технолошким вишком;
послодавци нерадо запошљавају младе без искуства, старије и особе са
инвалидитетом;
недовољно радних места за особе са инвалидитетом;

Ради решавања ових проблема, а у складу са Европском стратегијом до 2020. године,
Националном стратегијом запошљавања за период 2012–2020. године, као и Националним
акционим планом запошљавања за 2019. годину, Локалним акционим планом запошљавања у
2019. години у Граду утврђују се пакети активних мера које су једнаке стратешким правцима
и приоритетима предвиђем наведеном стратегијом:
•

Јавни радови,

•

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих,

•

Стручна пракса

1.   Програм јавних радова - у програм јавних радова могу се укључити незапослена
лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ.
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за: исплату накнаде за обављен посао незапосленим
лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова спровођења јавних радова и, у случају
потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење
одређених јавних радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца
или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим
компетенцијама. У 2019. години организоваће се јавни радови у области социјалне заштите
и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи јединице
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења.
У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих категорија теже
запошљивих лица, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у
ЛАПЗ.
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2. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
- може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија
теже запошљивих, и то: млади до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови
запослених, лица без квалификација и нискоквалификовани, Роми, особе са инвалидитетом,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији
дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади
до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве
породичног насиља, а које су утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта и
наведене у ЛАПЗ.
Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу, али је крајњи „корисник“
субвенције незапослено лице које се запошљава кроз ову меру.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
у 2019. години одређује се према степену развијености јединице локалне самоуправе утврђеним
у складу са посебним прописом Владе. Овај износ субвенције увећава се за 20%, за следеће
категорије теже запошљивих лица: особе са инвалидитетом, радно способни корисници
новчане социјалне помоћи, млади у домском смештају, хранитељским и старатељским
породицама и жртве породичног насиља.
3. Програм стручне праксе - у програм стручне праксе могу се укључити незапослена
лица без обзира на године старости, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада
утврђеним у ЛАПЗ-у;
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад
у струци, за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања
приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом,
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање
средњим образовањем и реализује се без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе реализоваће се преко техничког споразума Града и филијале
за запошљавање Лозница.
Град ће преко Националне службе за запошљавање - филијала Лозница, поднети
министарству надлежном за послове запошљавања, захтев за учешће у суфинансирању
програма или мера активне политике запошљавања и то за мере јавни радови и субвенција за
запошљавање лица из категорије теже запошљивих и програм стручне праксе.
•

Пројекат „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама” ИПА 2012

Град Лозница ће из средстава предвиђених ЛАПЗ-ом за 2018. годину обезбедити
наставак пружања услуга односно активних мера које су се реализовале кроз пројекат
„Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама” ИПА 2012:
•
•

Клуб за тражење посла
Самоуслужна радна станица

Град Лозница сматра да је наставак сарадње на Пројекту ИПА 2012 од изузетне
важности за тржиште рада у целини, као и за смањење незапослености на територији града
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Лозница. Успостављање континуитета у спровођењу ових мера може обезбедити осетан
помак у успостављању боље усклађености понуде и потражње радне снаге на локалном
тржишту рада. Град Лозница изражава и своју добру вољу за одрживост овог Пројекта,
што представља добру основу за даљу сарадњу са ЕУ, односно ефикасно коришћење њених
фондова.

ФИНАНСИРАЊЕ ЛАПЗ 2019. ГОДИНЕ
Износ средстава предвиђен буџетом града Лознице за приоритете Локалног
акционог плана запошљавања за 2019. годину у граду Лозница износи 21.225.100,00
динара, а финансијски план ће бити реализован уз суфинансирање из буџета Републике
Србије са учешћем у износу до 50%.
У складу са оствареном сарадњом са Градом, Национална служба за запошљавање
- филијала Лозница ће започети реализацију одобрених захтева за учешће у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања, након преноса средстава из буџета
Републике Србије и буџета Града.
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Програм је намењен незапосленим
лицима са евиденције Филијале
Лозница у циљу запошљавања
првенствено теже запошљивих
категорија лица и незапослених у
стању социјалне потребе, очувања
и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса.

Кратак опис

НСЗ и
град
Лозница

Одговорност

140

Број
лица

150.000,00

Износ по
лицу

21.000.000,00

Укупан износ

РС

10.510.000,00 10.490.000,00

ЈЛС

Извор финансирања

Субвенције за
запошљавање
незапослених
лица из
категорије теже
запошљивих

Назив мере

Послодавци који припадају
приватном сектору, првенствено
мала и средња предузећа, могу за
запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих
остварити субвенцију за
запошљавање на новоотвореним
радним местима. Субвенција
се исплаћује послодавцу у
једнократном износу, међутим,
крајњи «корисник» субвенције је
незапослено лице које се запошљава
кроз ову меру.

Кратак опис

НСЗ и
град
Лозница

Одговорност

30

Број
лица

200.000,00

Износ по
лицу

6.000.000,00

Укупан
износ

3.010.000,00

2.990.000,00

Извор финансирања
ЈЛС
РС

Приоритет 2: Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (могућност
суфинансирања)

Јавни радови

Назив мере

Приоритет 1: Јавни радови (могућност суфинансирања)

       Приоритети:       

Број 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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Стручна пракса

3.

Стручно оспособљавање
незапослених лица за
самосталан рад у струци и
стицање услова за полагање
стручног испита. Програм је
намењен незапосленим лицима
без радног искуства у струци са
најмање средњим образовањем.
Трајање програма утврђено
је општим односно посебним
законом, а програм се најдуже
финансира до 12 месеци.

Кратак опис

НСЗ и
Град
Лозница

Одговорност

18

Број
лица

257.232,00

Износ по
лицу

4.630.176,00

Укупан износ

															

Назив активности

Р.бр.

Приоритет 3: Програм Стручна пракса (техничка подршка)

4.630.176,00

/

Извор финансирања
ЈЛС
РС

25. 02. 2019.
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Број 3

Страна 89

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

25. 02. 2019.

ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ ЗА 2019.ГОДИНУ
Процес праћења, оцене и извештавања о реализацији ЛАПЗ за 2019.годину за
град Лозницу је битан како би се утврдило да ли су применом одређене мере постигнути
очекивани ефекти на локалну политику запошљавања. Да би се ефекти могли адекватно
пратити, потребно је утврдити јасне и мерљиве показатеље успеха – индикаторе. Такође,
процес праћења и извештавања је битан као полазна основа за припрему и израду наредног
ЛАПЗ.
Табела: Праћење и оцена реализације ЛАПЗ за 2019.год.
Мера/активност
Потписивање споразума
о сарадњи са НСЗ
Расписивање јавних
позива

Индикатор
Потписан споразум
Расписана три јавна позива:
-јавни радови,
-субвен.послод.за зап.лица из
категорије теже запошљивих,
-стручна пракса

Временски оквир
април/мај

-мај/јун
-мај/јун

Одговорност
ЈЛС И НСЗ

ЈЛС И НСЗ

-септембар
Укупан број лица по
поднетим захтевима
који су у поступку
одлучивања (по мерама)
Одлучивање по
захтевима
Укупно укључена лица
у мере
Укупан број лица која су
завршила меру

Ефекат мере на
запошљавање (бруто
ефекат)
Утрошак средстава

Анализа успешности
ЛАПЗ
Припрема извештаја о
реализацији ЛАПЗ

Страна 90

-Јавни радови - 140
-Субвенција послодавцима – 30
-Стручна пракса - 18
Одобрено захтева:
Јавни радови
-Субвенција послодавцима
-Стручна пракса
Јавни радови - 140
-Субвенција послодавцима – 30
-Стручна пракса - 18
-Јавни радови - 140
-Субвенција послодавцима - 30
-Стручна пракса - 18
Од тога теже запошљиви - 70 %
-Јавни радови - 140
-Субвенција послодавцима - 30
-Стручна пракса - 18
Од тога теже запошљиви - 70%
-Јавни радови- 21.000.000
-Субвенција послодавцима6.000.000
-Стручна пракса-4.670.176
Анализа запослености по
мерама АПЗ
Извештаји по мерама и укупно

Мај/новембар

ЈЛС И НСЗ

Мај/новембар

ЈЛС И НСЗ

Мај/новембар
Октобар/новембар 2019
Јул/новембар 2020
Септембар 2020

ЈЛС И НСЗ
ЈЛС И НСЗ

Јун/децембар 2021

ЈЛС И НСЗ

Новембар/децембар
2019

ЈЛС И НСЗ

Новембар 2019/
Новембар 2020
Новембар/децембар
2019

ЈЛС И НСЗ
ЈЛС И НСЗ

25. 02. 2019.

Прикупљање података
за припрему ЛАПЗ

Израда нацрта ЛАПЗ
и давање инпута за
припрему локалног
буџета
Израда предлога ЛАПЗ
и усвајање

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Анализа ЛАПЗ 2019,
Анализа на тржишту кретања
радне снаге,
Број и структура
незапослености, ефекти итд.
Израђен нацрт ЛАПЗ
Пројектован потребан износ
средстава саставни део нацрта
буџета ЈЛС
Усвојен ЛАПЗ за 2020

Новембар 2019
Јануар 2020

Број 3

ЈЛС И НСЗ

Децембар 2019/
јануар 2020

ЛСЗ

Јануар/
фебруар 2020

ЛСЗ и ЈЛС

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-7-1/19-II
Датум: 20. фебруар 2019. године
Лозница
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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