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 На основу члана 32. став 1. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, бр. 129/07), чл. 
2а и 2б Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији (‘’Службени гласник 
Републике Србије’’, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 
70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 
2/12, 93/12, 47/13 и 108/13), члана 6. став 1. 
тачка 3., члана 7. став 1., члана 11., члана 15. до 
18. и члан 60. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и чл. 40. и 
84. Статута града Лознице (''Службени лист 
града Лознице'', бр. 19/08 и 6/13), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 29. 
јануара 2014. године, донела је

О Д Л У К У
о локалним комуналним таксама на 

територији града Лознице

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овом Oдлуком уводе се локалне 
комуналне таксе које се плаћају за коришћење 
права, предмета и услуга.

Члан 2.

 Локалне комуналне таксе уводе се за:
Истицање фирме на пословном 1. 
простору,
Коришћење рекламних паноа, 2. 
укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на 
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објектима и просторима који припадају 
граду Лозници (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.),
Држање моторних друмских и 3. 
прикључних возила, осим пољопри-
вредних возила и машина,
Коришћење простора на јавним 4. 
површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе (осим 
продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће 
радиности),
Држање средстава за игру (''забавне 5. 
игре''),
Коришћење простора за паркирање 6. 
друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним 
местима,
Коришћење слободних површина за 7. 
кампове, постављање шатора или дру-
ге објекте привременог коришћења,
Заузеће јавне површине грађевинским 8. 
материјалом и за извођење грађе-
винских радова.

 
Члан 3.

 Обвезник локалне комуналне таксе је 
корисник права, предмета и услуга из чл. 2. 
ове Одлуке.

Члан 4.

 Таксена обавеза настаје даном почетка 
коришћења права, предмета или услуге за чије 
је коришћење прописано плаћање локалне 
комуналне таксе.
 Таксена обавеза траје док траје 
коришћење права, предмета или услуга.



Број 1 30. 01. 2014.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 2

Члан 5.

 Локалне комуналне таксе не плаћају 
се за коришћење права, предмета и услуга 
од стране државних органа, организација и 
установа, органа, организација и установа 
територијалне аутономије и јединице локалне 
самоуправе, као и од стране субјеката чији је 
оснивач  град Лозница.

Члан 6.

 На територији града Лознице локална 
комунална такса плаћа се у различитој висини 
у складу са Тарифом локалних комуналних 
такси која је саставни део ове одлуке.
 

Члан 7.

 У погледу начина утврђивања 
комуналне таксе, обрачунавања, наплате, 
рокова плаћања и др. сходно се примењују 
одредбе  закона којим се уређује буџетски 
систем, закона којим се уређује порески 
поступак и Правилника о условима и начину 
вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна („Службени 
гласник РС», бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 
99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13 и 120/13).

Члан 8.

 Комуналне таксе из чл. 2. ове Одлуке 
представљају изворни приход града Лознице.

II НАДЗОР

Члан 9.

 Надзор над спровођењем ове Одлуке 
врши Одељење за инспекцијске послове – 
комунална инспекција, Одељење комуналне 
полиције и Одељење локалне пореске 
администрације Градске управе града 
Лознице.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

 Новчаном казном од 100.000 до 
300.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице које не уплати локалну комуналну таксу 
за коришћење права, предмета и услуга из чл. 
2. ове Одлуке у износу и року прописаним 
Тарифом локалних комуналних такси 
(Тарифни бр. 6.),  или ако не поднесе тачну 
и потпуну пријаву односно не пријави тачну 
промену података на начин и у роковима 
прописаним Тарифом локалних комуналних 
такси  или на захтев Одељења локалне пореске 
администрације не достави тражене податке, 
информације и документацију ( Тарифни бр. 
1,  став 10., став 11. и став 12 и Тарифни број 
5 став 3. и став 4.).
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном 
лицу наовчаном казном од 10.000 до 75.000 
динара.

Члан 11.

 Новчаном казном од 10.000 до 50.000 
динара казниће се за прекршај  предузетник 
који не уплати локалну комуналну таксу за 
коришћење права, предмета и услуга из чл. 
2. ове Одлуке у износу и року прописаним 
Тарифом локалних комуналних такси 
(Тарифни бр. 6)  или ако не поднесе тачну и 
потпуну пријаву односно не пријави тачну 
промену података на начин и у роковима 
прописаним Тарифом локалних комуналних 
такси  или на захтев Одељења локалне пореске 
администрације не достави тражене податке, 
информације и документацију (Тарифни бр. 
1,  став 10., став 11. и став 12. и Тарифни број 
5 став 3. и став 4.).

Члан 12.
 
 Новчаном казном од 5.000 до 30.000 
динара казниће се за прекршај физичко лице 
које  не уплати локалну комуналну таксу за 
коришћење права, предмета и услуга из чл. 
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2. ове Одлуке у износу и року прописаним 
Тарифом локалних комуналних такси 
(Тарифни бр. 6).

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

 На питања која нису регулисана овом 
Одлуком примењиваће се одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе.

Члан 14.

 Саставни део ове oдлуке представља 
Тарифа локалних комуналних такси утврђена 
за поједина права, предмете и услуге (тарифни 
бројеви 1 – 8), пријава за утврђивање локалне 
комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору – образац П ЛКТ-1 и 
пријава за утврђивање локалне комуналне 
таксе за држање средстава за игру (''забавне 
игре'') – образац П ЛКТ-2.

Члан 15.

 Ступањем на снагу ове oдлуке преста-
је да важи Одлука о локалним комуналним 
таксама (''Службени лист града Лознице'', бр. 
22/12).

Члан 16.

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ,,Службеном листу 
града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-1
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

Тарифни број 1

Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору

 Правна лица која су према закону 
којим се уређује рачуноводство  разврстана у 
средња  правна лица, као и предузетници и 
мала правна лица који имају годишњи приход 
преко 50.000.000 динара (осим предузетника 
и правних лица која обављају делатности: 
банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима 
нафте, производње и трговине на велико 
дуванским производима, производње цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружање коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека),  таксу 
плаћају у годишњем износу и то:

динара        
1.  Предузетници 25.408,00
2.  Мала правна лица 33.877,60
3.  Средња правна лица 42.347,00

 Правна лица која су према према 
закону којим се уређује рачуноводство  
разврстана у велика правна лица (осим 
предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства, осигурања имо-
вине и лица, производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружање коцкарских услуга и ноћних барова 
и дискотека), таксу плаћају у годишњем 
износу од  101.632,80  динара.

 Правна лица која су према закону 
којим се уређује рачуноводство  разврстана 
у велика, средња и мала правна лица, као и 
предузетници, без обзира на годишњи приход, 
а који обављају неку од следећих делатности:

Банкарство1. 
Производња и трговина нафтом и 2. 
дериватима нафте
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Производња цемента3. 
Електропривреде4. 
Казина, коцкарнице, кладионице, бинго 5. 
сале и пружање коцкарских услуга
Осигурања имовине и лица6. 
Производња и трговина на велико 7. 
дуванским производима
Поштанске, мобилне и телефонске 8. 
услуге
Ноћни барови и дискотеке таксу 9. 
плаћају у годишњем износу и то:

динара        
1.  Предузетници   84.694,00
2.  Мала правна лица 169.388,00
3.  Средња правна лица 211.735,00
4.  Велика правна лица 254.082,00

 
 Предузетници и  правна лица  
који су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у мала правна 
лица (осим предузетника и правних лица која 
обављају делатност банкарства, осигурања 
имовине и лица, производњом и тровином 
нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, 
производња цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарнице, кладионица, бинго сала 
и пружање коцкарких услуга и ноћних барова 
и дискотека), а имају годишњи приход до 
50.000.000,00 динара не плаћају ову таксу.
 Локална комунална такса се плаћа за 
истакнуту фирму на пословном простору.
 Под фирмом, у смислу ове Одлуке, 
подразумева се сваки истакнути назив или 
име које упућује на то да правно или физичко 
лице обавља одређену делатност.
 Ако се на пословном објекту налази 
више истакнутих фирми истог обвезника, 
такса се плаћа само за једну фирму.
 Ако обвезник има више објеката на 
територији града Лознице таксу за истакнуту 
фирму за коју је предвиђен највиши износ 
таксе плаћа у пуном износу, док за сваку 
следећу  истакнуту фирму таксу плаћа у 
износу од 50% утврђене тарифе, а највише до 
износа утврђеног Законом.

 Ако обвезник има седиште на 
територији града Лознице таксу за истакнуту 
фирму на адреси седишта плаћа у износу од 
50% утврђене тарифе, док за сваку следећу  
истакнуту фирму таксу плаћа у износу од 
25% утврђене тарифе, а највише до износа 
утврђеног Законом.
 Обвезник локалне комуналне таксе 
за истицање фирме на пословном простору 
дужан је да поднесе пријаву на образцу П 
ЛКТ-1 коју је саставило овлашћено Одељење 
локалне пореске администрације Градске 
управе града Лознице, а ради утврђивања 
обавезе плаћања локалне комуналне таксе и 
то у року од 15 дана од дана регистровања 
делатности. Образац   П ЛКТ-1 представља 
саставни део ове oдлуке.
 Обвезник локалне комуналне таксе на 
истицање фирме је дужан да сваку насталу 
промену која је од утицаја на висину утврђене 
обавезе пријави надлежном органу у року од 
15 дана од дана настанка промене. За време 
привремене одјаве обвезнику мирује таксена 
обавеза.
 Обвезник је дужан да у траженом 
року на захтев Одељења локалне пореске 
администрације достави тражене податке, 
информације и документацију.
 Правна лица у поступку ликвидације 
задужују се таксом из овог тарифног броја  до 
дана регистровања и објављивања Одлуке о 
покретању поступка ликвидације у складу са 
законом којим се уређује ликвидација.
 У случају да обвезник не поднесе 
пријаву у прописаном року, Одељење локалне 
пореске администрације ће утврдити таксу на 
основу података надлежних органа који врше 
упис у регистар, инспекцијског надзора и 
других података којим располаже.
 Такса се утврђује решењем Одељења 
локалне пореске администрације у годишњем 
износу сразмерно времену рада правног лица 
односно предузетника, а плаћање се врши 
месечно – до 15. дана у месецу за претходни 
месец, на уплатни рачун јавног прихода број: 
840-716111843-35.
 Решење се доноси за сваку календарску 
годину.
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 До доношења решења о утврђивању 
таксе за текућу годину, такса се плаћа 
аконтационо у висини обавезе за последњи 
месец године која претходи години за коју се 
утврђује и плаћа такса.
 Разлику између износа таксе утврђене 
решењем за текућу годину и аконтационо 
уплаћеног износа таксе за месеце за које је 
обавеза плаћања таксе доспела, обвезник је 
дужан да уплати у року од 15 дана од дана 
достављања решења о утврђивању таксе за 
текућу годину.
 У погледу начина утврђивања таксе, 
обрачунавања, застарелости, камате за 
доцњу у плаћању, рокова плаћања, редовне 
и принудне наплате, пореско прекршајног 
поступка и осталог што није регулисано овом 
одлуком, примењују се одредбе закона којим 
се уређује порески поступак.

Тарифни број 2

Коришћење рекламних паноа, укључујући 
и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и 

просторима који припадају граду Лозници 
(коловози, тротоари, зелене површине, 

бандере и сл.)

Локалну комуналну таксу за коришћење 
рекламних паноа укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора 
на јавним површинама и објектима јавне 
намене плаћају правна лица и предузетници 
у следећим износима и то:
 I  Правна лица разврстана у средња као 
и предузетници и мала правна лица која имају 
годишни приход преко 50.000.000,00 динара 
осим предузетника и правних лица која 
обављају делатност банкарства, осигурања 
имовине и лица, производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, 
производња цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарнице, кладионице, бинго сала и 
пружање коцкарких услуга и ноћних барова и 
дискотека, плаћају таксу у годишњем износу:

динара        
1.  Предузетници 5.081,60
2.  Мала правна лица 6.775,52
3.  Средња правна лица 8.469,00

 II Правна лица разврстана у велика 
правна лица плаћају таксу на годишњем нивоу 
у износу од  20.326,56  динара.

III Правна лица, мала, средња и 
велика и предузетници који обављају 
делатност банкарства, осигурања имовине 
и лица, производњом и трговином нафтом и 
дериватима нафте, производње и трговине 
на велико дуванским производима, 
производња цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарнице, кладионице, бинго сала и 
пружање коцкарких услуга и ноћних барова и 
дискотека, плаћају таксу на годишњем нивоу 
у износу:

динара        
1.  Предузетници 16.938,80
2.  Мала правна лица 33.877,60
3.  Средња правна лица 42.347,00
4.  Велика правна лица 50.816,40

IV  Предузетници и мала правна 
лица осим предузетника и правних лица која 
обављају делатност банкарства, осигурања 
имовине и лица, производњом и трговином 
нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, 
производња цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарнице, кладионице, бинго сала 
и пружање коцкарких услуга и ноћних барова 
и дискотека, а имају годишњи приход до 
50.000.000,00 динара не плаћају ову таксу.
 Обрачун таксе из овог тарифног 
броја врши Одељење локалне пореске 
администрације на основу решења које издаје 
Одељење за планирање и изградњу Градске 
управе града Лознице.
 Одељење за планирање и изградњу 
дужно је да један примерак решења, у року 
од 7 дана од дана издавања, достави Одељењу 
локалне пореске администрације са следећим 
подацима: ПИБ и пословно име правног лица 
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односно предузетника, период и локацију 
истицања рекламног паноа односно фирме.
 Такса се утврђује решењем Одељења 
локалне пореске администрације у годишњем 
износу сразмерно броју дана коришћења, 
а плаћање се врши месечно – до 15. дана у 
месецу за претходни месец, на уплатни рачун 
јавног прихода број:  840-714431843-12.
 Решење се доноси за сваку календарску 
годину.
 До доношења решења о утврђивању 
таксе за текућу годину, такса се плаћа 
аконтационо у висини обавезе за последњи 
месец године која претходи години за коју се 
утврђује и плаћа такса.
 Разлику између износа таксе утврђене 
решењем за текућу годину и аконтационо 
уплаћеног износа таксе за месеце за које је 
обавеза плаћања таксе доспела, обвезник је 
дужан да уплати у року од 15 дана од дана 
достављања решења о утврђивању таксе за 
текућу годину.
 У погледу начина утврђивања таксе, 
обрачунавања, застарелости, камате за 
доцњу у плаћању, рокова плаћања, редовне 
и принудне наплате, пореско прекршајног 
поступка и осталог што није регулисано овом 
одлуком, примењују се одредбе закона којим 
се уређује порески поступак.

Тарифни број 3

Држање моторних друмских 
и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина

 Такса за држање моторних и моторних 
друмских и прикључних возила осим 
пољопривредних возила и машина плаћа се 
годишње приликом регистрације возила и то:
          
 I  За теретна возила:

износ у динарима   
1. За камионе до 2 t 

носивости
          

1.500,00
2. За камионе од 2 до 5  t 

носивости
          

2.000,00

3. За камионе од 5 до 12 t  
носивости

          
3.500,00

4. За камионе преко 12 t 
носивости

          
5.000,00

 
 II  За теретне и радне приколице (за 
путничке аутомобиле) у износу од 500,00 
динара.
                                                                         
 III За путничка возила:

износ у динарима   
1. До 1.150  см3    500,00
2. Преко 1.150  см3  до 1.300  

см3
         

1.000,00
3. Преко 1.300 см3  до 1.600  

см3
         

1.500,00
4. Преко 1.600 см3 до 2.000  

см3
          

2.000,00
5. Преко 2.000  см3 до 3.000  

см3
          

3.000,00
6. Преко 3.000  см3 5.000,00

 
 IV За мотоцикле:

износ у динарима   
1. До 125 см3           400,00
2. Преко 125  см3 до 

250 см3
          600,00

3. Преко 250 см3 до 
500 см3

        1.000,00

4. Преко 500  см3 до 
1.200 см3

        1.200,00

5. Преко 1.200 см3         1.500,00

 V За аутобусе и комби бусеве износ 
од  50 динара по регистрованом седишту.

 VI За прикључна возила: теретне 
приколице, полуприколице и специјалне 
теретне приколице за превоз одређених 
врста терета:

износ у динарима   

1.  1 t носивости           400,00
2.  Од 1 до 5 t носивости           700,00
3.  Од 5 до 10 t носивости           950,00
4.  Од 10 до 12 t носивости        1.300,00
5.  Носивости преко 12 t        2.000,00
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VII За вучна возила (тегљаче):

износ у динарима   
1. Чија је снага мотора 

до 66 kw
         

1.500,00

2. Чија је снага мотора 
од 66 kw до 96 kw

         
2.000,00

3. Чија је снага мотора 
од 96 kw до 132 kw

         
2.500,00

4. Чија је снага мотора 
од 132 kw до 177 kw

         
3.000,00

5. Чија је снага мотора преко 
177 kw

          
4.000,00

 
 VIII За радна возила, специјална 
адаптирана возила за превоз реквизита 
за путујуће забаве, радње и атестирана 
специјализована возила за превоз пчела у 
износу од  1.000,00 динара.
 Локалну комуналну таксу из 
тарифног броја 3 наплаћује орган надлежан 
за регистровање возила, при регистровању 
возила. Уплате се врше на рачун јавних  
прихода број: 840-714513843-04.
 Обавештење о износима такси 
из тарифног броја 3, као и  уплатни рачун 
доставља Градска управа града Лознице, 
надлежном органу.

Тарифни број 4

Коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе (осим продаје 
штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности)

 Такса за коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе осим за продају 
штампе, књига и других публикација, 
производа старих уметничких заната, утврђује 
се за време коришћења простора по 1 м2 и то:

динара/дневно       
I За коришћење јавне 

површине
1. На простору пешачке зоне 24,00
2. На осталом простору 

екстра зоне
22,00

3. На простору 1. грађевинске 
зоне

18,50

4. На простору осталих 
грађевинских зона

15,00

5. На сеоском подручју за 
прехрамбене производе

6,00

6. На сеоском подручју за 
остале производе

9,00

II На пијацама
1 За прехрамбене производе 12,00
2. За остале производе 15,00
III На вашарима    
1. Парцеле којима управља 

КЈП “Наш дом”
24,00

2. Остале јавне површине уз 
вашаришта

24,00

IV На осталим местима 12,00
1. За постављање забавних 

паркова за децу и других 
објеката забавног садржаја

4,00

   
 Зоне из овог тарифног броја 
дефинисане су  Одлуком о утврђивању 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист града Лознице РС», бр. 6/10, 
8/10-испр., 11/10, 4/11 и 16/12).
 Обрачун такси из тачака  I, II, 
III-2 и IV  врши Одељење локалне пореске 
администрације на основу решења које издаје 
Одељење за планирање и изградњу Градске 
управе града Лознице.
 Одељење за планирање и изградњу 
дужно је да један примерак решења, у року 
од 7 дана од дана издавања, достави Одељењу 
локалне пореске администрације са следећим 
подацима:

за правна лица и предузетнике: ПИБ, −	
пословно име, период коришћења, 
локацију коришћења и површину 
коришћеног простора
за физичка лица: ЈМБГ, име и презиме, −	
адресу лица, период коришћења, 
локацију коришћења и површину 
коришћеног простора
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 Такса из става 1. овог тарифног броја 
плаћа се и у случају бесправног коришћења 
земљишта.
 Такса се утврђује решењем Одељења 
локалне пореске администрације у годишњем 
износу сразмерно броју дана коришћења, 
а плаћање се врши месечно – до 15. дана у 
месецу за претходни месец, на уплатни рачун 
јавног прихода број: 840-741531843-77.
 Решење се доноси за сваку календарску 
годину.
 Разлику између износа таксе утврђене 
решењем за текућу годину и износа таксе 
за месеце за које је обавеза плаћања таксе 
доспела, обвезник је дужан да уплати у року 
од 15 дана од дана достављања решења о 
утврђивању таксе за текућу годину.
 У погледу начина утврђивања таксе, 
обрачунавања, застарелости, камате за 
доцњу у плаћању, рокова плаћања, редовне 
и принудне наплате, пореско прекршајног 
поступка и осталог што није регулисано овом 
одлуком, примењују се одредбе закона којим 
се уређује порески поступак.
 Обрачун таксе из тачке III-1 врши 
Комунално јавно предузеће «Наш дом» 
заједно са наплатом својих услуга.

Тарифни број 5

Држање средстава за игру 
(„забавне игре“)

 Такса за држање средстава за игру 
плаћа се у годишњем износу по једном 
средству за игру сразмерно времену држања 
и то:

динара/средство      

1.  -за држање средства за 
игру (билијар, пикадо, 
флипери, стони фудбал, 
електронске видео 
игре, забавне игре на 
рачунару, симулатори и 
друге сличне игре)

3 500,00

 Таксу из овог тарифног броја плаћа 
држалац средства за игру („забавне игре“) без 
обзира у чијем је оно власништву.

 Држалац средства за игру дужан је 
да поднесе пријаву на образцу П ЛКТ-2 коју 
је саставило овлашћено Одељење локалне 
пореске администрације Градске управе града 
Лознице, а ради утврђивања обавезе плаћања 
локалне комуналне таксе и то у року од 7 дана 
од дана постављања истих односно у року од 
7 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 
ако су исти већ постављени. Образац П ЛКТ-2 
представља саставни део ове одлуке.

Држалац средства за игру дужан  је да 
сваку насталу промену која је од утицаја на 
висину утврђене обавезе пријави Одељењу 
локалне пореске администрације у року од 7 
дана од дана настанка промене.

 У случају да обвезник не поднесе 
пријаву у прописаном року, Одељење локалне 
пореске администрације ће утврдити таксу 
на основу инспекцијског надзора и других 
података којим располаже.

 Такса се утврђује решењем Одељења 
локалне пореске администрације у годишњем 
износу сразмерно броју дана држања, а 
плаћање се врши месечно – до 15. дана у 
месецу за претходни месец, на уплатни рачун 
јавног прихода број:  840-714572843-29.

 Решење се доноси за сваку календарску 
годину.

 Разлику између износа таксе утврђене 
решењем за текућу годину и износа таксе 
за месеце за које је обавеза плаћања таксе 
доспела, обвезник је дужан да уплати у року 
од 15 дана од дана достављања решења о 
утврђивању таксе за текућу годину.
 У погледу начина утврђивања таксе, 
обрачунавања, застарелости, камате за 
доцњу у плаћању, рокова плаћања, редовне 
и принудне наплате, пореско прекршајног 
поступка и осталог што није регулисано овом 
одлуком, примењују се одредбе закона којим 
се уређује порески поступак.
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Тарифни број 6

Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима

 За паркирање  возила на уређеном паркиралишту, за улажења возила у пешачку зону, 
утврђује се комунална такса сразмерно времену коришћења и то:

За паркирање на уређеном паркингу плаћа се за путничка возила и комби-теретна возила I 
до 1 т  носивости, за започети сат паркирања:

а) у црвеној зони (Центар града ограничен улицама Јована Цвијића, Васе Чарапића, 
Карађорђева, Владе Зечевића, Трг Јована Цвијића, Пашићева до реке Штире, 
реком Штиром до улице Јована Цвијића)

38,00 дин/сат

б) у плавој зони (шире градско подручје ограничено улицама Учитељском, реком 
Штиром до улице Вере Благојевић, улицом Вере Благојевић до улице Војводе 
Путника, улицом Војводе Путника до улице др Марина, улицом др Марина до 
улице Болничка, улицом Болничка до Трга Вука Караџића, Тргом Вука Караџића, 
Луке Стевића до Георгија Јакшића, Георгија Јакшића до Слободана Пенезића, 
Слободана Пенезића, Бањском улицом, Улицом италијанских добровољаца до 
Трга Анте Богићевића, Тргом Анте Богићевића до улице Васе Чарапића). Ова 
зона такође обухвата и паркинг простор код Здраственог центра „Др Миленко 
Марин“.

25,00  дин/сат

в) у белој зони (паркиралиште код Нове зелене пијаце у улици Војводе Мишића, 
паркиралиште између улице Војводе Мишића и реке Штире - иза Вуковог 
дома, паркиралиште код Градске кафане и друга затворена ванулична 
паркиралишта)

25,00 дин/сат

г)  Дневна карта за све три паркинг-зоне 120,00 дин/дан

Месечна претплата за паркирањеII 

Месечна претплатна карта за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  1. 
носивости

за физичка лица за правна лица
a)  у црвеној зони 1.100,00 дин 2.200,00 дин
б)  у плавој и белој  зони 800,00 дин 1.600,00 дин
в)  за паркирање у све три  зоне 1.600,00 дин 3.200,00 дин

Месечна претплата за путничка и комби-теретна возила до 1 т носивости станара зграда 2. 
који немају обезбеђен посебан паркинг

а)  у црвеној зони 300,00 дин
б)  у плавој зони 300,00 дин
в)  у белој зони 300,00 дин
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За коришћење посебно обележеног места за паркирање (резервација)3. 
за физичка лица за правна лица

а)  у црвеној зони 4.000,00  дин/месечно 8.000,00 дин/месечно
б)  у плавој зони 3.500,00 дин/месечно 6.500,00 дин/месечно
в)  у белој зони 3.500,00 дин/месечно 6.500,00 дин/месечно

За уклањање непрописно паркираних и заустављених возила, пренос возила до места III 
чувања и чување возила

а)  пренос возила до депоа 3.500,00 динара
б) износ таксе за лежарину уклоњених возила не плаћа се   
     прва 24 часа, а сваки наредни започети дан по 350,00 динара

За улажење возила у улицу Јована Цвијића (пешачка зона)IV 

а) за путничка возила и комби-теретна возила до 1т носивости 70,00 дин/дневно
700,00 дин/месечно

6.000,00 дин/годишње
б)  за теретна возила од 1-3 т носивости 90,00 дин/дневно

900,00 дин/месечно
8.000,00 дин/годишње

в)  за теретна возила преко 3 т носивости 110,00 дин/дневно
1.100,00 дин/месечно

10.000,00 дин/годишње
г)  за грађевинску механизацију, радна и специјална возила   
    на одржавању инсталација, јавне хигијене и др. 350,00 дин/дневно

Таксу за паркирање возила не плаћају 
инвалиди, за возила која им служе за личну 
употребу или под условима под којима су 
ослобођени од плаћања накнада за јавне 
путеве.

Таксу за улазак у пешачку зону не 
плаћају возила на хитним интервенцијама 
и возила станара пешачке зоне (регулисано 
Одлуком), и возила Јавних предузећа чији је 
оснивач Скупштина града Лознице.

Таксу из тачке I, II (1, 2 и 3) и III 
наплаћује ЈКП ‘’Паркинг сервис’’ Лозница. 
Средства се уплаћују на рачун jавног прихода 
број: 840-741532843-84.

Таксу из тачке IV наплаћује Градска 
управа – орган надлежан за послове саобраћаја, 
уз издавање посебних решења. Средства се 
уплаћују на рачун jавног прихода број: 840-
741532843-84

Тарифни број 7
Коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или друге 
објекте привременог коришћења

 Такса за коришћење слободних 
површина  за камповање, постављање шатора 
или друге облике привременог коришћења 
плаћа се дневно 35.00 дин./м2.
 Обрачун таксе из овог тарифног 
броја врши Одељење локалне пореске 
администрације на основу решења које издаје 
Одељење за планирање и изградњу Градске 
управе града Лознице.
 Одељење за планирање и изградњу 
дужно је да један примерак решења, у року 
од 7 дана од дана издавања, достави Одељењу 
локалне пореске администрације са следећим 
подацима:
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за правна лица и предузетнике: ПИБ, −	
пословно име, период коришћења, 
локацију коришћења и површину 
коришћеног простора
за ф−	 изичка лица: ЈМБГ, име и 
презиме, адресу лица, период 
коришћења, локацију коришћења и 
површину коришћеног простора.

 Такса се утврђује решењем Одељења 
локалне пореске администрације у годишњем 
износу сразмерно броју дана коришћења, 
а плаћање се врши месечно – до 15. дана у 
месецу за претходни месец, на уплатни рачун 
јавног прихода број: 840-741533843-91.
 Решење се доноси за сваку календарску 
годину.
 Разлику између износа таксе утврђене 
решењем за текућу годину и износа таксе за 
месеце за које је обавеза плаћања таксе доспела, 
обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана 
од дана достављања решења о утврђивању 
таксе за текућу годину.

 У погледу начина утврђивања таксе, 
обрачунавања, застарелости, камате за доцњу у 
плаћању, рокова плаћања, редовне и принудне 
наплате, пореско прекршајног поступка и 
осталог што није регулисано овом одлуком, 
примењују се одредбе закона којим се уређује 
порески поступак.

Тарифни број 8
Заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских 
радова

 Такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова утврђује се за време 
коришћења простора по 1 м2 и износи:

динара/дневно

1.  Екстра зона 27,00
2.  1.  зона 25,00
3.  2.  зона 22,00
4.  3.  зона 18,50
5.  4.  зона 15,00

 
 Зоне из овог тарифног броја дефинисане 
су  Одлуком о утврђивању накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта („Службени лист 

града Лознице РС», бр. 6/10, 8/10-испр., 11/10, 
4/11 и 16/12). 
 Обрачун таксе из овог тарифног 
броја врши Одељење локалне пореске 
администрације на основу решења које издаје 
Одељење за планирање и изградњу Градске 
управе града Лознице. 

 Одељење за планирање и изградњу 
дужно је да један примерак решења, у року 
од 7 дана од дана идавања, достави Одељењу 
локалне пореске администрације са следећим 
подацима:

за правна лица и предузетнике: ПИБ, −	
пословно име, период коришћења, 
локацију коришћења и површину 
коришћеног простора

за физичка лица: ЈМБГ, име и презиме, −	
адресу лица период коришћења, 
локацију коришћења и површину 
коришћеног простора.

 Такса се утврђује решењем Одељења 
локалне пореске администрације у годишњем 
износу сразмерно броју дана коришћења, 
а плаћање се врши месечно – до 15. дана у 
месецу за претходни месец, на уплатни рачун 
јавног прихода број: 840-741535843-08.
 Решење се доноси за сваку календарску 
годину.
 Разлику између износа таксе утврђене 
решењем за текућу годину и износа таксе за 
месеце за које је обавеза плаћања таксе доспела, 
обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана 
од дана достављања решења о утврђивању 
таксе за текућу годину.

 У погледу начина утврђивања таксе, 
обрачунавања, застарелости, камате за доцњу у 
плаћању, рокова плаћања, редовне и принудне 
наплате, пореско прекршајног поступка и 
осталог што није регулисано овом одлуком, 
примењују се одредбе закона којим се уређује 
порески поступак.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-1
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.
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2
На основу чл. 32. став 1. тачка 3. Закона 

о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 
129/07) чл. 6 став 1. тачка 6. и члана 7. став 
1. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(«Сл. гласник РС», бр. 62/06), чл. 90.-95. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС», бр. 72/09, 81/09, 64/10 (УСРС), 24/11 и 
121/12), чл. 28. и 32. Закона о легализацији 
објеката («Сл. гласник РС», бр. 95/13), чл. 
40. и 84. Статута града Лознице («Сл. лист 
града Лознице», бр. 19/08 и 6/13), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној дана  29. 
јануара 2014. године, донела је  

                    
О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о 
утврђивању накнаде за уређивање  

грађевинског земљишта

  Члан 1.

У Одлуци о утврђивању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта («Сл. лист 
града Лозница», бр. 6/10, 8/10-испр, 11/10, 
4/11 и 16/12) члан 20. се мења и гласи:

„Накнада за уређење грађевинског 
земљишта утврђена овом одлуком обрачунава 
се: 

у висини од 50% за породичне стамбене - 
објекте или станове у стамбеној згради 
уколико инвеститор:

▪ изградњом трајно решава своје 
стамбено питање и ако он или чланови 
његовог породичног домаћинства немају 
другу непокретност за становање (испуњеност 
услова за умањење накнаде из овог члана, 
утврђује се на основу приложених доказа: извод 
из јавне књиге о евиденцији непокретности и 
права на њима,  уверење о кућној заједници, 
изјаве странака дате под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу да не поседују 
другу непокретност за становање. Инвеститор  
је дужан да сва три доказа достави 
кумулативно). 

▪ власник породичног стамбеног 
објекта инвалид, самохрани родитељ или 
корисник социјалне помоћи (испуњеност 
услова за умањење накнаде из овог члана 
утврђује се на основу прибављеног решења 
о инвалидности издатог од стране надлежног 
органа, пресуде надлежног суда или другог 
органа, односно потврде или решења Центра 
за социјални рад).

Сви приложени докази морају бити у 
оригиналу или овереној фотокопији.

- у висини од 20% за објекте чији су 
обвезници државни органи и организације, 
органи и организације јединица територијалне 
аутономије и локалне самоуправе и 
организације које обављају јавну службу које 
послују средствима у државној својини, за 
објекте по намени који су у функцији њихове 
делатности, 

- у висини од 20% за изградњу верских 
објеката.  

Накнада за уређење грађевинског 
земљишта се не плаћа за објекате чија се 
изградња финансира из донација, задужбина, 
фондација и сл.“

Члан 2.

У члану 21. став 1. број „20” замењује 
се бројем „30”.

Члан 3.

 Члан 35. се мења и гласи: 

„Власник објекта изграђеног без 
грађевинске дозволе, односно одобрења 
за изградњу плаћа накнаду за уређивање 
грађевинског земљишта у складу са мерилима 
за обрачун висине накнаде наведеним у 
поглављу Б (члан 11, 12, 14 и 15) ове одлуке.

Висина накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта утврђује се на основу 
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следећих критеријума: степена комуналне 
опремљености, годишњих програма 
за уређивање грађевинског земљишта, 
урбанистичке зоне, намене и површине 
објекта.“

Члан 4.

Члан 35а. се мења и гласи: 

„Умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта утврђене на начин 
из члана 35. став 1. је могуће за власника 
бесправно изграђеног породичног стамбеног 
објекта или стана у стамбеној згради 
уколико:

- је изградњом или куповином трајно 
решавао своје стамбено питање и ако он или 
чланови његовог породичног домаћинства 
немају другу непокретност за становање, 

- је власник породичног стамбеног 
објекта инвалид, самохрани родитељ или 
корисник социјалне помоћи.

Породичним домаћинством у смислу 
става 1. овог члана сматрају се лица која са 
власником објекта изграђеног без грађевинске 
дозволе, односно одобрења за изградњу живе 
у заједничком домаћинству (брачни друг 
или лице које са власником објекта живи у 
ванбрачној заједници, деца рођена у браку 
или ван брака, усвојена или пасторчад и 
друга лица која је власник објекта или његов 
брачни друг дужан да по закону издржава а 
која са њим станују у истом стану, односно 
породичној стамбеној згради).“

Члан 5.

Члан 35б. се мења и гласи: 

„Приликом обрачуна површина за 
умањење накнаде из члана 35а. ове одлуке, за 
станове у стамбеним зградама, обрачунава се 
нето корисна површина стана, без обзира на 
укупну површину стамбене зграде у којој се 
стан налази а за породичне стамбене објекте 
обрачунава се бруто површина објекта.“

Члан 6.

Члан 36. се мења и гласи: 

„Умањење накнаде из члана 35а. став 
1. ове одлуке у износу од 50% може остварити 
лице које је поднело захтев за легализацију 
објекта, само по једном од наведених услова.

Испуњеност услова за умањење 
накнаде из члана 35а. става 1. алинеја 1. овог 
члана, утврђује се на основу приложених 
доказа (извод из јавне књиге о евиденцији 
непокретности и права на њима,  уверење 
о кућној заједници, изјаве странака дате 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да не поседују другу 
непокретност за становање). Подносилац 
захтева за легализацију је дужан да сва три 
доказа достави кумулативно. 

Испуњеност услова за умањење 
накнаде из члана 35. става 1. алинеја 2. овог 
члана утврђује се на основу прибављеног 
решења о инвалидности издатог од стране 
надлежног органа, пресуде надлежног суда 
или другог органа, односно потврде или 
решења Центра за социјални рад.  

Сви приложени докази морају бити у 
оригиналу или овереној фотокопији. “

Члан 7.

Члан 37. се мења и гласи: 

„Накнаду за објекте изграђене 
односно реконструисане или дограђене без 
решења о одобрењу за изградњу односно без 
грађевинске дозволе, у поступку легализације 
плаћа инвеститор односно власник објекта, 
у складу са овом одлуком и важећим 
Правилником. 

У поступку легализације, инвеститор 
односно власник објекта и ЈП ‘’Град’’, односно 
ЈП ‘’Дирекција за управљање и развој Бање 
Ковиљаче’’ закључују уговор пре издавања 
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грађевинске дозволе за објекат односно део 
објекта који је предмет легализације.“

Члан 8.

Члан 38. се мења и гласи: 

„Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта у поступку легализације се 
обрачунава у складу са овом одлуком.“ 

Члан 9.

Члан 39. се мења и гласи: 

„Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта се у поступку легализације може 
платити једнократно, у целости или на рате.

У случају плаћања накнаде 
једнократно, уплатом пре закључења уговора, 
инвеститор односно власник објекта који се 
легализује има право на умањење накнаде за 
30% .

Уколико се накнада за уређивање плаћа 
на рате, период отплате не може бити дужи 
од  десет година. У том случају,  инвеститор 
односно власник објекта врши плаћање на 
следећи начин:

- 20% накнаде пре закључења уговора
- остатак накнаде у једнаким месечним 

ратама.

Усклађивање преосталог износа дуга 
врши се у складу са чланом 29. ове одлуке. 

Начини обезбеђења плаћања накнаде 
на рате уређују се у складу са чланом 28. и 
30. ове одлуке. 

 У случају да је обвезник накнаде 
незапослено лице или пољопривредник који 
нема стална примања, средство обезбеђења 
плаћања накнаде у ратама може бити 
хипотека на непокретности с тим што је то 
лице у обавези да пре закључења уговора о 

плаћању накнаде достави доказ о власништву 
предметне непокретности и оверену заложну 
изјаву у складу са Законом о хипотеци.“

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-2
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

3
На основу члана 96. Закона о 

здравственом осигурању (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 107/05,109/05, 57/11 
и 119/12) и члана 40. тачка 7. Статута града 
Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’, 
број 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице 
на  седници одржаној дана 29. јануара 2014. 
године, доноси

О Д Л У К У
 о стављању ван снаге Одлуке о новчаној 

помоћи  запосленој трудници за време 
привремене спречености за рад

Члан 1.

 Ставља се ван снаге Одлука о 
новчаној помоћи запосленој трудници за 
време привремене спречености за рад број: 
06-25/11-27-3 коју је Скупштина града донела 
23. децембра 2011. године, а  која је објављена 
у ‘’Службеном листу града Лознице’’ број 
11/11.
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Члан 2.

Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
града Лознице”, а примењиваће се од 01. 
јануара 2014. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-3
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

4
На основу члана 20. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС», 
бр.129/07),  члана 2. и 9. Закона о комуналним 
делатностима («Сл. гласник РС» бр. 88/11), 
члана 11, 13, 22, 33. и 35. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама 
(«Службени гласник РС», бр. 88/2011)  и члана 
40. и 84. Статута града Лознице («Сл. лист 
града Лознице», бр. 19/08 и 6/13), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 29. 
јануара 2014. године, донела је

О Д Л У К У
о објављивању Јавног позива за 

прикупљање понуда за концесију – 
поверавање обављања комуналне 

делатности линијског превоза путника 
у градско-приградском саобраћају на 

пакету ''Ц'' линија на територији града 
Лознице 

Члан 1.

Објављује се Јавни позив на српском 
језику и на страном језику бр. К3/2014 – 

отворени поступак – за прикупљање понуда за 
концесију – поверавање обављања комуналне 
делатности линијског превоза путника у 
градско-приградском саобраћају на пакету 
''Ц'' линија на територији града Лознице, у 
«Службеном гласнику Републике Србије», 
као и у средству јавног информисања које се 
дистрибуира на целој територији Републике 
Србије, на интернет-страници јавног тела и 
на порталу јавних набавки, са навођењем дана 
када је Јавни позив објављен у «Службеном 
гласнику Републике Србије».

Члан 2.

Саставни део ове одлуке чини Јавни 
позив бр. К3/2014 – отворени поступак – за 
прикупљање понуда за концесију – поверавање 
обављања комуналне делатности линијског 
превоза путника у градско-приградском 
саобраћају на пакету ''Ц'' линија на територији 
града Лознице.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-4
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

На основу чл. 9. Закона о комуналним 
делатностима (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 88/2011), 
чл. 22. и чл. 35. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (‘’Сл. гласник 
РС’’, бр. 88/2011), чл. 15. и чл. 40. Статута 
града Лознице (‘’Сл. лист града Лознице’’, 
бр.19/2008 и 6/2013)
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ГРАД  ЛОЗНИЦА

расписује 

Ј А В Н И      П О З И В

бр. K3/2014 – отворени поступак

за прикупљање понуда за  концесију 
– поверавање обављања комуналне 

делатности  линијског превоза путника 
у градско-приградском саобраћају на 

пакету ‘’Ц’’ линија на територији града 
Лознице

 1. Расписује се Јавни позив за 
прикупљање понуда за избор најповољнијег 
учесника на конкурсу – понуђача за 
концесију – поверавање обављања  комуналне 
делатности линијског превоза путника у 
градско-приградском саобраћају на пакету 
‘’Ц’’ линија на територији града Лозницe на 
период од 5 година.

 2. Право достављања понуда по јавном 
позиву имају привредна друштва и друга 
правна лица (у даљем тексту превозници) 
која су регистрована за обављање делатности 
јавног линијског превоза путника у градско-
приградском саобраћају и испуњавају услове 
утврђене Законом о превозу у друмском 
саобраћају.

 3. Јавни линијски превоз путника 
обављаће се на следећим сталним линијама: 

Пакет ‘’Ц’’ линија у градско – 	
приградском превозу путника

Лозница – Драгинац – Пауља – 1. 
Доња Бадања – Бања Бадања – 
Текериш,

Лозница – Драгинац – Прљуша,2. 

Драгинац – Јаребице – 3. 
Гвозденовићи,

Драгинац – Филиповићи,4. 

Лозница – Слатина – Ступница – 5. 
Шурице – Драгинац,

Лозница – Кривајица 6. 
(Брезовице),

Лозница – Гнила – Д. Недељице 7. 
– Г. Недељице – Брезјак,

Лозница – Брадић – Брњац – 8. 
Велико Село,

Лозница – Руњани – Попово 9. 
раскршће – Грнчара – Крст – 
Лозница.

Ђачке линије

Драгинац – Јаребице – Велико 10. 
Село – Брњац, Ђачки,

Драгинац – Цикоте – Ступница, 11. 
Ђачки,

Драгинац – Рибарице, 12. Ђачки,

Текериш – Помијача – Сипуља, 13. 
Ђачки,

Текериш – Трбосиље, 14. Ђачки,

Липница – Брадић – Грнчара, 15. 
Ђачки.

 Минималан број полазака и 
повратака по линијама дат је у конкурсној 
документацији.

 У понуди, превозник може да 
предложи нове линије и поласке, али давалац 
концесије задржава право да не прихвати  те 
предлоге. 

 Сезонске и ванредне линије уговараће 
се посебним уговором са превозником који 
буде изабран.

 Коначна верзија пакета ‘’Ц’’ линија 
у линијском превозу путника у градско-
приградском саобраћају на територији града 
Лозницe биће дефинисана Уговором.

 4. Превозник може да конкурише 
искључиво за све линије пакета ‘’Ц’’. Уколико 
за пакет ‘’Ц’’ линија не буде барем једна 
исправна понуда или не буде заинтересованих 
превозника, давалац концесије ће закључити 
привремени уговор о превозу на пакету ‘’Ц’’ 
линија – до окончања новог поступка избора 
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превозника за ту групу линија, у складу са  
одредбама Одлуке  о организацији и начину 
обављања градског и приградског линијског 
превоза путника на територији града Лознице 
(«Сл. лист града Лознице», број 7/09, 1/11, 
4/11 и 16/12). 

Формирање конзорцијума ради учешћа 
у поступку доделе јавног уговора дозвољено 
је, уз напомену да се:

1) ограничава број чланова 
конзорцијума на 2 члана;

2) забрањују промене у структури 
конзорцијума, као што је замена 
чланова, припајање понуђача конзорци-
јуму или спајање конзорцијума или 
распуштање конзорцијума.

Забрањују се измене код подизвођача 
чији су капацитети потребни понуђачу или 
конзорцијуму да би испунио критеријуме за 
избор.

 5. Обављање јавног линијског превоза 
путника на пакету ''Ц'' линија на територији 
града Лознице поверава се на период од 5 
година и биће ближе регулисан закључењем 
јавног уговора о поверавању обављања  
комуналне делатности линијског превоза 
путника у градско-приградском саобраћају 
на територији града Лозницe, којим ће бити 
регулисан и поступак раскида уговора пре 
истека времена на које је закључен и права и 
обавезе које из тога проистичу.

  6. Обављање поверене комуналне 
делатности спроводиће се по ценама из 
понуде, а промена истих вршиће се на 
образложен захтев превозника уз сагласност 
надлежног органа града, а у складу са Законом 
о комуналним делатностима и са економском 
политиком Владе Републике Србије. 

 7. Понуђач је дужан да, на основу 
књиговодствене, финансијске и правне 
нормативне документације, докаже своју 
техничку и организациону оспособљеност 
за обављање комуналне делатности која  се 
поверава. 

 Понуда обавезно садржи: 
назив и седиште привредног друштва, 	
односно правног лица, са подацима 
о лицу овлашћеном за заступање и 
са свим потребним информацијама 
(телефон, факс и др.) у циљу 
непосредног комуницирања; 
извод из одговарајућег регистра којим 	
се доказује да је привредно друштво, 
односно правно лице регистровано за 
обављање јавног линијског превоза 
путника; 
решење надлежног министарства о 	
испуњености услова за отпочињање 
и обављање јавног превоза путника у 
друмском саобраћају; 
доказ о техничкој опремљености 	
основних средстава – аутобуса 
(оверену листу или извод из пописних 
листи основних средстава, оверене 
фотокопије уговора о лизингу, 
закупу или другом правном основу 
за коришћење возила,  оверене 
фотокопије саобраћајних дозвола, 
полисе осигурања, потврде о 
регистрацији аутобуса); 
доказ о паркинг простору и техничкој 	
опремљености простора за одржавање 
возила, а у случају  да не поседује исти, 
оверене  фотокопије уговора о закупу 
паркинг простора и оверених уговора 
о одржавању возила са привредним 
друштвом, другим правним лицем 
или предузетником, који испуњавају 
услове за одржавање и оправку 
друмских моторних возила;
предлог тарифе, јединствене цене 	
превоза за лица старија од 65 година, 
са висином повластица за ђачке и 
радничке месечне карте;
предлог нових линија; 	

извод из казнене евиденције основног 	
суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка 
страног правног лица и уверење 
из казнене евиденције надлежне 
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полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског 
заступника понуђача (не старије од 2 
месеца пре отварања понуда);
потврда привредног и прекршајног 	
суда, да није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврде 
Агенције за привредне регистре да код 
овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности 
(не старија од 2 месеца пре отварања 
понуда);
уверење пореске управе Министарства 	
финансија  да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода ( не старија 
од 2 месеца пре отварања понуда); 
потврду да у року од 6 месеци пре 	
објављивања Јавног позива превозник 
који конкурише није имао блокиран 
рачун дуже од 3 дана у пословној 
банци; 
оригиналну банкарску гаранцију 	
за озбиљност понуде у износу од 
120.000,00 динара  са роком важности 
до 20 дана дуже од дана јавног 
отварања понуде;
оригинално писмо о намерама банке 	
да ће издати банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у износу од 
600.000,00 динара са роком важности 
30 дана  дуже од уговореног рока за 
испуњење уговорне обавезе; 
тражене банкарске гаранције и изјаве 	
морају бити безусловне, неопозиве, 
наплативе на први позив без права на 
приговор и морају имати исправно 
попуњен рок, износ и месну надлежност 
и не могу садржати: додатне услове, 
краће рокове од оних које је одредио 
наручилац, мањи износ од онога који је 
одредио наручилац, промењену месну 
надлежност за решавање спорова 
одређену у Уговору, нити услове 
везане за пословну политику банака.

 8. Опширно образложење критеријума 
за избор најповољније понуде дато је у 
Прилогу Јавног позива, као и у конкурсној 
документацији, а биће изабрана најповољнија 
понуда на основу бодовања. 

9. Рок за доношење одлуке о избору 
најповољније понуде, односно одлуке о 
поништају поступка давања концесије, износи 
60 дана, а почиње да тече даном истека рока 
за достављање понуда.

10. Правна заштита у поступку доделе 
јавног уговора обезбеђује се у складу са 
законом којим се уређују јавне набавке.

Свако лице које је заинтересовано за 
учешће или које учествује у поступку доделе 
јавног уговора може Републичкој комисији 
поднети захтев за заштиту права против 
одлука јавног тела које спроводи поступак 
које се могу одвојено побијати, а које су према 
мишљењу тог лица донете незаконито, а рок 
за подношење предметног захтева је 15 дана 
од дана достављања одлуке јавног тела.

Захтев за заштиту права подноси се 
Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, 
даваоцу концесије – Скупштини града 
Лознице.

Адреса Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки 
је: Влада Републике Србије, Републичка 
комисија за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, Немањина 22-26, Београд.
 11. Заинтересовани превозници могу 
преузети конкурсну документацију у Градској 
управи града Лозницe – Одељење за привреду, 
канцеларији број 13, радним данима у времену 
од 8 до 14 часова. 
 Конкурсна докуметација се може 
преузети након достављања доказа о уплати 
износа од 3.000,00 динара на текући  рачун 
840-745141843-30  позив на број: 97/18-
059   на  име трошкова израде конкурсне 
документације. 
 Сва додатна обавештења у вези са 
Јавним позивом могу се добити на телефон:    
015/879–274, контакт особа Ненад Ђукановић, 
дипл. инг. саобраћаја.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ПАКЕТ ''Ц'' ЛИНИЈА

Просечна цена  
Јединствена цена превоза за лица старија од 65 година
Комерцијални попуст 
   - за ученике основних школа
   - за ученике средњих школа
   - за раднике

                      мах 10
маx 10

       маx  10
маx  10
маx  10

Укупан број регистрованих  аутобуса са којима се конкурише за 
предметни пакет линија,  који су обухваћени Решењем надлежног 
министарства о испуњености услова за отпочињање и обављање 
јавног превоза путника у друмском саобраћају 
                                 
Просечна  старост возила са којима се конкурише за предметни 
пакет линија обухваћених поменутим Решењем 

маx 20

маx 20

Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола техничке 
исправности 

- сопствено
- по Уговору 

мах 5

  (5)
                                             

(2)

Обезбеђеност паркинга за сва возила 

- сопствено
- по Уговору 

мах 5

(5)
                                             

(2)

МАКСИМАЛНО 100

*Примена критеријума бодовања код елемента – просечна цена: биће бодована просечна 
цена која ће бити израчуната као просек понуђених цена за свих 11 корака.

*Примена критеријума бодовања код елемента – укупан број регистрованих  аутобуса и 
просечна  старост возила: биће бодована возила обухваћена поменутим Решењем, којима 
се конкурише за предметни пакет линија.

 12. Рок за достављање понуда је 60 
дана од дана објављивања Јавног позива 
у ''Службеном гласнику РС'' и на Порталу 
Управе за јавне набавке, закључно са 60-тим 
даном  до 12,00 часова. 
 Понуде се достављају лично или путем 
поште у затвореним ковертама са назнаком: 
''ПОНУДА ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ''  на адресу 
Скупштина града Лозница, 15300 Лозница, 
ул. Карађорђева бр. 2 у два примерка, оверене 
и запечаћене, у одвојеним ковертима, јасно 
означено са ''ОРИГИНАЛ'' и ''КОПИЈА''. На 

полеђини обавезно написати: назив понуђача, 
адресу понуђача, број телефона, особу за 
контакт.  
 Понуде морају да буду на српском 
језику, писане ћириличним писмом.

 13. Јавно отварање понуда Комисија 
ће извршити истог дана по истеку рока  
за достављање понуда у 13,00 часова у 
просторијама Градске управе  Лозница. 
Представник понуђача може присуствовати 
јавном отварању понуда при чему мора имати 
овлашћење оверено и потписано од стране 
одговорног лица.
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5
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12), 
члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице  
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 
дана  29. јануара 2014. године,  донела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи
Јавног предузећа „Водовод и 

канализација“ Лозница у 2014. години

Даје се сагласност  на  Програм коришћења 1. 
буџетске помоћи Јавног предузећа 
„Водовод и канализација“ Лозница у 2014. 
години, који  је  донео  Надзорни одбор 
Јавног предузећа „Водовод и канализација“ 
Лозница  на седници  од  17.01.2014. 
године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-5
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

6
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12), 
члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице  
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 
дана  29. јануара 2014. године,     донела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи 
Комуналног јавног предузећа ‘’Наш дом’’ 

Лозница у 2014. години

Даје се сагласност  на   Програм 1. 
коришћења буџетске помоћи Комуналног 
јавног предузећа ‘’Наш дом’’ Лозница 
у 2014. години, који је  донео  Надзорни 
одбор Комуналног јавног предузећа ‘’Наш 
дом’’ Лозница на седници  од  17.01.2014. 
године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-6
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

7
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12), 
члана 20, 40. и 84. Статута града Лознице  
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 
дана  29. јануара 2014. године,       донела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи
   Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије ‘’Топлана – Лозница’’ Лозница у 

2014. години

Даје се сагласност  на   Програм коришћења 1. 
буџетске помоћи Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ‘’Топлана – Лозница’’ 
Лозница у 2014. години, који је  донео  
Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ‘’Топлана – Лозница’’ 
Лозница на седници  од  20.01.2014. 
године.
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Одлука ступа на снагу даном доношења и 2. 
биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-7
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

8
 На основу члана 92. став 4. Закона 
о буџетском систему (‘’Службени гласник 
РС’’, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 - исправка и 108/13)  и члана 40. 
Статута града Лознице (‘’Службени лист града 
Лознице’’, број 19/08 и 6/13), Скупштина града 
Лознице на седници одржаној дана 29. јануара 
2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о ангажовању другог лица за обављање 

послова ревизије завршног рачуна
буџета Града Лознице за 2013. годину

Члан 1.

 Град Лозница ће, у складу са Законом 
о буџетском систему, за обављање послова 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
града Лознице за 2013. годину ангажовати 
друго лице које испуњава услове за обављање 
послова равизије.

Члан 2.

Избор лица за обављање послова 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
града Лознице за 2013. годину извршиће 
се у складу са Законом о јавним набавкама 
(‘’Службени гласник РС’’, број 124/12).

Члан 3.

 Поступак јавне набавке  може се 
започети по добијању сагласности Државне 

ревизорске  институције на садржај ове 
одлуке.

Члан 4.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ‘’Службеном листу 
града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-9
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

9
На основу члана 42. став 6. Закона о 

ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број 111/09), члана 40. и 84. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, 
број 19/08 и 6/13), а на предлог градоначелника 
града Лознице, Скупштина града Лознице на 
седници одржаној 29. јануара 2014. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланoва 

Градског штаба за ванредне ситуације за 
територију града Лознице

I  Разрешавају се Станко Тешић из 
Лознице и Јован Максимовић из Лознице 
дужности члана Градског штаба за ванредне 
ситуације за територију града Лознице.

 II За чланове Градског штаба за 
ванредне ситуције за територију града Лознице 
именују се:

Милан Јакшић, 1. дипломирани 
економиста из Лознице – директор КЈП 
„Наш дом“ Лозница и
Оливера Танасић, 2. дипломирани 
економиста из Лознице – вд. директора 
Јавног стамбеног предузећа „Лозница“ 
Лозница.
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III Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ‘’Службеном 
листу града Лознице.“ 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-10
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

10
 На основу члана 40. и 84. Статута града 

Лознице (‘’Сл. лист града Лознице’’, бр. 19/08 
и 6/13) а у вези са чланом 22. и 28. Одлуке 
о оснивању Дома здравља ‘’Др Миленко 
Марин’’ Лозница (‘’Сл. лист града Лознице’’, 
бр. 8/10), на предлог Комисије за кадровска и 
административна питања, Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 29. јануара 
2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању  члана 

Управног одбора Дома здравља ''Др 
Миленко Марин'' Лозница

I  Разрешава се Вера Аћимовић, 
дужности члана Управног одбора Дома 
здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница, 
представник локалне самоуправе. 
      II  За члана Управног одбора Дома 
здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница  
именује се Снежана Петрановић из Лознице, 
представник локалне самоуправе. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-11
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

11
На  основу члана 28. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 
26/09 и 88/10), члана 40. и 84. Статута града 
Лознице (‘’Сл. лист града  Лознице’’, бр.19/08 
и 6/13) Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 29. јануара 2014. године,  на предлог 
Комисије за кадровска и административна 
питања, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  разрешењу и именовању  члана 
Локалног савета за запошљавање 

града Лознице 

I   Разрешава се Драгана Симић 
из Лознице, представник Организационе 
јединице Националне службе за запошља-
вање, дужности члана Локалног савета за 
запошљавање града Лознице.

 II За члана Локалног савета за 
запошљавање града Лознице именује се 
Славица Васиљевић из Лознице, представник 
Организационе јединице  Националне службе 
за запошљавање.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-12
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

12
 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), 
члана 20. Одлуке о оснивању Фонда за развој 
града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 
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14/11 и 1/12) и члана 40. и 84. Статута града 
Лознице (‘’Сл. лист града Лознице’’, бр. 19/08 
и 6/13), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 29. јануара 2014. године, на предлог 
Комисије за кадровска и административна 
питања, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању  члана 

Надзорног одбора
Фонда за развој града  Лознице

I  Разрешава се Снежана Дејановић, 
из Лознице дужности члана Надзорног одбора 
Фонда за развој града Лознице.

 
        II  За члана Надзорног одбора Фонда 
за развој града Лознице именује се Данијела 
Мирковић, дипл. ецц из Драгинца. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-13
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

13
На основу члана  22 . Закона о јавним 

службама   (‘’Сл. гласник РС'', бр. 42/91 
и  71/94) и  члана 40. и 84. Статута града 
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08 
и 6/13) Скупштина града Лознице  на седници 
одржаној 29. јануара 2014. године, на предлог 
Комисије за кадровска и административна 
питања, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  члана 

Надзорног одбора 
Туристичке организације града Лознице 

I  Разрешава се Владан Панић, ВКВ 
молер из Лознице, дужности члана Надзорног 
одбора Туристичке организације града 
Лознице, представник локалне самоуправе.

II За члана Надзорног одбора 
Туристичке организације града Лознице 
именује се Милорад Јокић, пензионер из 
Лознице, представник локалне самоуправе.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-14
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

14
На основу чланова 40. и 84. Статута 

града Лознице (‘’Службени лист града 
Лознице’’, бр. 19/2008 и 6/2013), а у вези са 
чланом 19. Закона о јавним предузећима 
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 
119/12), Скупштина града Лознице на седници  
одржаној 29. јануара 2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
Висине накнада члановима надзорних 1. 
одбора јавних предузећа чији је оснивач 
Град Лозница за 2015. годину утврђује 
Скупштина града Лознице, посебним 
актом, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања 
јавних предузећа за 2014. годину. 
Висине накнада члановима надзорних 2. 
одбора јавних предузећа чији је оснивач 
град Лозница за 2014. годину утврђујe 
се у износу од 10.000,00 за председника 
и 7.000,00 динара за чланове надзорних 
одбора, уз могућност корекције у 
складу са степеном извршења програма 
пословања.
Закључак доставити јавним преду-3. 
зећима чији је оснивач град Лозница 
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и Градској управи града Лознице - 
Одељењу за привреду.
Закључак објавити у ‘’Службеном 4. 
листу града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/14-15-8
Датум: 29. јануар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

15
 На основу члана 69. Пословника 
Скупштине града Лознице („Сл. лист града 
Лознице“, бр. 16/08) даје се

И С П Р А В К А

Одлуке о допуни Одлуке о радно-правном 
статусу изабраних и постављених лица од 

стране органа града Лознице

 У Одлуци о допуни Одлуке о радно-
правном статусу изабраних и постављених 
лица од стране органа града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 18/13) 
у члану 1. став 2. уместо речи: „именованих“ 
треба да стоји реч: “изабраних“.
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