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На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., ст.
2. и 3. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 4/10 – одлука УС,
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и
68/20) и члана 133. Пословника Скупштине
града Лознице („Сл. лист града Лознице”,
бр. 16/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 29. децембра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Утврђује се да је одборнику
Скупштине града Лознице Жељку Марјановићу, дипломираном официру полиције
из Тршића, изабраном на изборима за
одборнике у Скупштину града Лознице,
одражаним 21. јуна 2020. године, престао
мандат подношењем оставке пре истека
времена на које је изабран.
II Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-37/20-8-10/1
Датум: 29. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., ст.
2. и 3. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 4/10 – одлука УС,
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и
68/20) и члана 133. Пословника Скупштине
града Лознице („Сл. лист града Лознице”,
бр. 16/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 29. децембра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Утврђује се да је одборнику
Скупштине града Лознице Александри Милић, дипломираном правнику из Лознице,
изабраној на изборима за одборнике у
Скупштину града Лознице, одражаним 21.
јуна 2020. године, престао мандат подношењем оставке пре истека времена на које
је изабрана.
II Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-37/20-8-10/2
Датум: 29. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 1
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На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС”, 129/07, 34/10 одлука УС РС, 54/11, 12/20 и 68/20), члана
32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 12.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
лист града Лознице”, бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној
25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Потврђује се мандат одборницима
Скупштине града Лознице изабраним на
изборима одржаним 21. јуна 2020. године са
Изборне листе: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– ЗА НАШУ ДЕЦУ.” и то:
1) Драгану Ракићу, рођ. 22. фебруара
1980. године, пољопривреднику из
Чокешине,
2) Миодрагу Лазаревићу, рођ.
2. октобра 1953. године, пољопривреднику из Доње Бадање.
II Одлука ступа на снагу даном доношења.
III Одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-1
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 2

30. 03. 2021.
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На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС”, бр. 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), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној
25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне
регулације за насељено место Бања Ковиљача, у даљем тексту: План.
Члан 2.
Границу обухвата чини цела катастарска општина Бања Ковиљача, укупне
површине око 1918 ха.
Саставни део Одлуке је графички
приказ границе обухвата Плана који је
одштампан уз ову oдлуку.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана
представља Просторни план града Лознице
(„Службени лист града Лозницe”, број 12/11)
којим је условљена обавезна израда Плана
генералне регулације.
За потребе израде плана потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске
подлоге и катастар подземних инсталација,
у дигиталном облику, за катастарске парцеле
које су у обухвату Плана.
Члан 4.
		 За предметно подручје је донет План
генералне регулације за насељено место
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Бања Ковиљача („Службени лист града
Лознице”, број 4/11, 14/17 и 4/19).
Потребно је израдити нови План
генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача ради усклађивања са Законом
о озакоњењу објеката („Службени гласник
РС”, број 96/15, 83/18 и 81/20 - одлука УС)
и важећим законима и правилницима у делу
просторног и урбанистичког планирања,
на ажурним катастарско-топографским
подлогама, са ажурним плановима и
условима заштите простора, узимајући у
обзир новонастале потребе у простору и
иницијативе грађана у погледу планираних
намена и услова за изградњу.
Члан 5.
У складу са чланом 26. Закона о
планирању и изградњи садржајем Плана ће
се обухватити:
- границе плана и обухват грађевинског
подручја;
- поделу простора на посебне целине и
зоне;
- претежну намену земљишта по зонама
и целинама;
- регулационе и грађевинске линије;
- потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
- попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
- коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
- мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
- зоне за које се доноси план детаљне
регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
- локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује конкурс;
- правила уређења и правила грађења
за целокупни обухват планског документа;

-
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друге елементе значајне за спровођење
плана,
графички део.
Члан 6.

Стручни део поступка израде Плана обавиће орган надлежан за послове
просторног и урбанистичког планирања,
односно правно лице из чл. 36. Закона
о планирању и изградњи које испуњава
прописане услове за израду планске документације, а у складу са законом прописаном
процедуром.
Рок за израду Плана је дванаест
месеци од дана избора органа односно лица
које ће израдити план.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће
се из буџета града Лозница или из других
извора, у складу са законом.
Члан 8.
Нацрт Плана ће бити изложен на
јавни увид у просторијама Скупштине града
Лознице.
Подаци о начину излагања нацрта
Плана на јавни увид и трајању јавног увида
огласиће се у дневном и локалном листу.
Члан 9.
План је потребно израдити у четири
примерка у аналогном и пет примерака у
дигиталном облику.
Члан 10.
У складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину, Одељење за планирање и изградњу
донело је Одлуку о приступању изради
стратешке процене утицаја Плана генералне
регулације за насељено место Бања
Ковиљача на животну средину број Сл./2021
од 25.2.2021. године.
Страна 3
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Члан 11.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

30. 03. 2021.

Број: 06-5/21-9-2/1
Датум: 25. март 2021. године		
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɅɈɁɇɂɐȿ
Ȼɪɨʁ: 06-5/21-9-2/1
Број: 06-5/21-9-2/1
25. ɦɚɪɬ
2021.
ɝɨɞɢɧɟ
Датум: Ⱦɚɬɭɦ:
25. март
2021.
године
Ʌɨɡɧɢɰɚ
Лозница

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɇɢɥɟɧɚ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ, ɫ.ɪ.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Манојловић, с.р.
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30. 03. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

5

Број 1

Члан 4.

На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 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), Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације за
насељено место Лешница
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне
регулације за насељено место Лешница, у
даљем тексту: План.
Члан 2.
Границу обухвата чини цела катастарска општина Лешница, укупне површине
око 2849 ха.
Саставни део Одлуке је графички
приказ границе обухвата Плана који је
одштампан уз ову oдлуку.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана
представља Просторни план града Лознице
(„Службени лист града Лозница”, број 12/11)
којим је условљена обавезна израда Плана
генералне регулације.
За потребе израде плана потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске
подлоге и катастар подземних инсталација,
у дигиталном облику, за катастарске парцеле
које су у обухвату Плана.

		 За предметно подручје је донет План
генералне регулације за насељено место
Лешница („Службени лист града Лознице”,
број 4/11, 14/17 и 4/19).
Потребно је израдити нови План
генералне регулације за насељено место
Лешница ради усклађивања са Законом о
озакоњењу објеката („Службени гласник
РС”, број 96/15, 83/18 и 81/20 - одлука УС),
важећим законима и правилницима у делу
просторног и урбанистичког планирања,
усвојеним Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда
број 26 на административној територији
града Лозница, на ажурним катастарскотопографским подлогама, са ажурним
плановима и условима заштите простора,
узимајући у обзир новонастале потребе у
простору и иницијативе грађана у погледу
дефинисања планираног грађевинског подручја, планираних намена и услова за
изградњу.
Члан 5.
У складу са чланом 26. Закона о
планирању и изградњи садржајем Плана ће
се обухватити:
- границе плана и обухват грађевинског
подручја;
- поделу простора на посебне целине и
зоне;
- претежну намену земљишта по зонама
и целинама;
- регулационе и грађевинске линије;
- потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
- попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
- коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
- мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
Страна 5
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зоне за које се доноси план детаљне
регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује конкурс;
правила уређења и правила грађења
за целокупни обухват планског документа;
друге елементе значајне за спровођење
плана,
графички део.
Члан 6.

Стручни део поступка израде Плана обавиће орган надлежан за послове
просторног и урбанистичког планирања,
односно правно лице из чл. 36. Закона
о планирању и изградњи које испуњава
прописане услове за израду планске документације, а у складу са законом прописаном
процедуром.
Рок за израду Плана је дванаест
месеци од дана избора органа односно лица
које ће израдити план.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће
се из буџета града Лозница или из других
извора, у складу са законом.
Члан 8.
Нацрт Плана ће бити изложен на
јавни увид у просторијама Скупштине града
Лознице.

Страна 6
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Подаци о начину излагања нацрта
Плана на јавни увид и трајању јавног увида
огласиће се у дневном и локалном листу.
Члан 9.
План је потребно израдити у четири
примерка у аналогном и пет примерака у
дигиталном облику.
Члан 10.
У складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину, Одељење за планирање и изградњу
донело је Одлуку о приступању изради
стратешке процене утицаја Плана генералне
регулације за насељено место Лешница на
животну средину број Сл./2021 од 25.2.2021.
године.
Члан 11.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-2/2
Датум: 25. март 2021. године 			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

30. 03. 2021.
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Број 1

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɅɈɁɇɂɐȿ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ȼɪɨʁ:06-5/21-9-2/2
Ⱦɚɬɭɦ: 25. ɦɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ʌɨɡɧɢɰɚ
Број: 06-5/21-9-2/2

Датум: 25. март 2021. године
Лозница

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɇɢɥɟɧɚ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ, ɫ.ɪ.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 7

Број 1
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На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС”, бр. 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), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној
25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације за насељено
место Лозница
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Плана генералне регулације за насељено
место Лозница, у даљем тексту: Измене и
допуне Плана.
Члан 2.
Оквирну границу обухвата Измена и
допуна Плана представља граница важећег
Плана генералне регулације за насељено
место Лозница („Службени лист града
Лознице”, број 3/14 и 13/18), у површини од
4676,5 ха.
Коначна граница Измена и допуна
Плана ће се утврдити приликом израде
и верификације нацрта Измена и допуна
Плана.
Саставни део Одлуке је графички
приказ оквирне границе обухвата Измена
и допуна Плана који је одштампан уз ову
oдлуку.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена
и допуна Плана представља Просторни
Страна 8

30. 03. 2021.

план града Лознице („Службени лист града
Лозницe”, број 12/11) којим је условљена
обавезна израда Плана генералне регулације
на предметном подручју.
За потребе израде Измена и допуна
Плана потребно је прибавити катастарске
подлоге, топографске подлоге и катастар
подземних инсталација, у дигиталном
облику, за катастарске парцеле које су у
обухвату Измена и допуна Плана.
Члан 4.
За предметно подручје је донет План
генералне регулације за насељено место
Лозница („Службени лист града Лознице”,
број 3/14 и 13/18).
Повод за израду Измена и допуна
Плана генералне регулације за насељено
место Лозница је усклађивање са усвојеним Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б
реда број 26 на административној територији града Лозницe („Службени лист града Лознице” број 4/20) као и са усвојеним
Планом детаљне регулације нове деонице
дела државног пута IБ реда број 27 ВаљевоЛозница на територији града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број
24/20), са важећим законима и правилницима
у делу просторног и урбанистичког планирања, усклађивање са ажурним катастарско-топографским подлогама, са ажурним плановима и условима заштите
простора, узимајући у обзир новонастале
потребе у простору и иницијативе у погледу
дефинисања планираног грађевинског подручја, планираних намена и услова за
изградњу.
Члан 5.
У складу са чланом 26. Закона о
планирању и изградњи садржајем Измена и
допуна Плана ће се обухватити:

30. 03. 2021.
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-

границе плана и обухват грађевинског
подручја;

-

поделу простора на посебне целине и
зоне;

-

претежну намену земљишта по зонама
и целинама;

-

регулационе и грађевинске линије;

-

потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;

-

попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;

-

коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;

-

мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних
целина;

-

зоне за које се доноси план детаљне
регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;

-

локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује конкурс;

-

правила уређења и правила грађења
за целокупни обухват планског документа;

-

друге елементе значајне за спровођење
плана,

-

графички део.
Члан 6.

Стручни део поступка израде Измена
и допуна Плана обавиће орган надлежан
за послове просторног и урбанистичког
планирања, односно правно лице из чл.
36. Закона о планирању и изградњи које
испуњава прописане услове за израду
планске документације, а у складу са законом
прописаном процедуром.
Рок за израду Измена и допуна
Плана је шест месеци од дана избора органа
односно лица које ће израдити план.

Број 1

Члан 7.
Средства за израду Измена и допуна
Плана обезбедиће се из буџета града Лозница
или из других извора, у складу са законом.
Члан 8.
Нацрт Измена и допуна Плана ће
бити изложен на јавни увид у просторијама
Скупштине града Лознице.
Подаци о начину излагања нацрта
Измена и допуна Плана на јавни увид и
трајању јавног увида огласиће се у дневном
и локалном листу.
Члан 9.
Измене и допуне Плана је потребно
израдити у четири примерка у аналогном и
пет примерака у дигиталном облику.
Члан 10.
У складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину, Одељење за планирање и изградњу
донело је Одлуку о приступању изради
стратешке процене утицаја Измена и допуна
Плана генералне регулације за насељено
место Лозница на животну средину број
Сл./2021 од 25.2.2021. године.
Члан 11.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-2/3
Датум: 25. март 2021. године 			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 9

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

30. 03. 2021.

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɅɈɁɇɂɐȿ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ȼɪɨʁ: 06-5/21-9-2/3
Ⱦɚɬɭɦ: 25. ɦɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Број: Ʌ
06-5/21-9-2/3
ɨɡɧɢɰɚ

Датум: 25. март 2021. године
Лозница

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɇɢɥɟɧɚ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ, ɫ.ɪ.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 10

30. 03. 2021.
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На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 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), Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације
стамбено-пословног комплекса
у Улици Филипа Кљајића у Лозници
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације стамбено-пословног комплекса у
Улици Филипа Кљајића у Лозници, у даљем
тексту: План.
Члан 2.
Оквирну границу обухвата Плана
чине следеће катастарске парцеле: 3845/1,
3845/2, 3846, 3847, 3848 и 3849 КО Лозница
у укупној површини од 4 ха 23 ара 74м2.
Оквирна граница обухвата Плана дата
је у Прилогу 1. Графички приказ оквирне
границе обухвата Плана, који је одштампан
уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Коначна граница Плана ће се
утврдити приликом израде и верификације
нацрта Плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана је План
генералне регулације за насељено место
Лозницa („Службени лист града Лознице”,
број 3/14 и 13/18).

Број 1

За потребе израде Плана потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске
подлоге и катастар подземних инсталација, у
дигиталном облику, у делу који је обухваћен
границом Плана.
Члан 4.
Предметно подручје је плански
покривено Планом генералне регулације за
насељено место Лозницa којим су утврђени
намена површина и правила уређења и
грађења.
Планом генералне регулације је овај
простор одређен за грађевинско подручје
и планирана намена вишепородично становање и терцијалне делатности (стамбено
- пословни комплекс) уз обавезну изра-ду
плана нижег реда.
У зонама где је дефинисана обавезна
израда планова нижег реда није дозвољено
издавање дозвола и изградња до доношења
плана нижег реда.
Члан 5.
Забрањује се изградња у обухвату
Плана, до истека рока за израду Плана
утврђеног овом одлуком, осим на катастарским парцелама, односно њиховим
деловима, на којима постоји раније стечена
урбанистичка обавеза.
Члан 6.
Циљ израде Плана на предметном
простору је целовита и детаљнија
планска разрада простора, саобраћајних и
инфраструктурних система, површина јавне
намене и објеката од јавног интереса и др.
као простору који се налази на једном од
најзначајнијих развојних потеза у Лозници.
Циљ израде Плана произилази
из потребе да се створе урбанистички
предуслови за изградњу стамбено-пословног
комплекса и за уређење неизграђеног
простора који се налази у непосредној
близини ОШ „Вук Караџић” у Лозници.
Страна 11
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Члан 7.

Члан 9.

У складу са чланом 28. Закона о
планирању и изградњи садржајем Плана ће
се обухватити:
- граница плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне,
- детаљна намена земљишта,
- регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије
са елементима за обележавање на
геодетској подлози,
- нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план),
- попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте,
- коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру,
- мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина,
- локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује
конкурс,
- правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама,
- друге елементе значајне за спровођење
плана,
- графички део.

Средства за израду Плана обезбедиће
се из буџета града Лозница или из других
извора, у складу са законом.

Члан 8.

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

Стручни део поступка израде
Плана обавиће орган надлежан за послове
просторног и урбанистичког планирања,
односно правно лице из чл. 36. Закона
о планирању и изградњи које испуњава
прописане услове за израду планске
документације, а у складу са законом
прописаном процедуром.
Рок за израду Нацрта Плана је шест
месеци од дана избора органа односно лица
које ће израдити план.
Страна 12

Члан 10.
Нацрт Плана ће бити изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града
Лознице.
Подаци о начину излагања нацрта
Плана на јавни увид и трајању јавног увида
огласиће се у дневном и локалном листу.
Члан 11.
План је потребно израдити у четири
примерка у аналогном и пет примерака у
дигиталном облику.
Члан 12.
У складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину, Одељење за планирање и изградњу
донело је Одлуку о неприступању изради
стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације стамбено-пословног комплекса
у Улици Филипа Кљајића у Лозници на
животну средину број Сл./2021 од 25.2.2021.
године.
Члан 13.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-2/4
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

30. 03. 2021.
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Број 1

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɅɈɁɇɂɐȿ
Ȼɪɨʁ: 06-5/21-9-2/4
Ⱦɚɬɭɦ: 25. ɦɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Ʌɨɡɧɢɰɚ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
Број: 06-5/21-9-2/4
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
ȽɊȺȾȺ
Датум: 25. март 2021. године
Л о з н и ц а							 Ɇɢɥɟɧɚ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ, ɫ.ɪ.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 13

Број 1
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На основу члана 5. и 9. Закона
о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 30/2018),
члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 3.
Уредбе о обавезним елементима плана
развоја аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе („Службени гласник
РС’’, број 107/2020), члана 40. став 1.
тачка 7) и члана 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број
1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана
25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана развоја
града Лозница
за период 2022-2028. године

30. 03. 2021.

зовања, здравствене заштите, социјалне и
територијалне кохезије у сигурном друштву,
поштујући различитости и пружајући основна права, уклучујући право и једнаке
могућности за све.
Члан 3.
План развоја у складу са чланом
3. Уредбе о обавезним елементима плана
развоја аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе садржи следеће обавезне
елементе:
1. увод;
2. преглед и анализу постојећег стања;
3. визију;
4. приоритетне циљеве развоја;
5. преглед и опис мера за остваривање
приоритетних циљева развоја;
6. начин спровођења и начин праћења
спровођења плана развоја.

Члан 1.

Члан 4.

Град Лозница започиње активности
на изради Плана развоја града Лознице за
период 2022-2028. године (у даљем тексту:
План развоја), као документа развојног
планирања најширег обухвата и највишег
значаја.

Полазну основу за формулисање
Плана развоја, представљају дефинисани
правци развоја Републике Србије и града
Лознице, кроз сагледавање националних и
локалних развојних докумената и докумената
јавних политика, програма и пројеката који
се реализују у граду Лозници. Приоритетне
области обухваћене Планом развоја су:
економски развој, развој саобраћаја и
инфраструктурни развој, заштита животне
средине и друштвени развој.

Члан 2.
Циљ израде Плана развоја је дефинисање визије одрживог развоја града
Лознице, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца града Лознице, одговарајућих мера
заснованих на
унапређењу свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном
коришћењу природних ресурса и простора,
уз очување природног и културног наслеђа,
обезбеђење социјалног напретка и смањење
сиромаштва, пружања квалитетног обраСтрана 14

Члан 5.
Овлашћује се Градско веће града
Лознице да именује Комисију за координацију и израду Плана развоја града Лознице за
период 2022-2028. године и радне групе за
област: 1. Економски развој, 2. Саобраћај и
инфраструктурни развој, 3. Заштита животне
средине и 4. Друштвени развој.

30. 03. 2021.
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Административне, техничке и стручне
послове за потребе рада комисије и радних
група из става 1. овог члана врши Градска
управа града Лознице.
Члан 6.
У поступку израде плана биће
организована јавна расправа и други
видови непосредног и посредног учешћа и
изјашњавање свих заинтересованих лица.
Члан 7.
Рок за израду Плана развоја је
12 месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-2/5
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

9

На основу основу чл. 20. и 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник

Број 1

РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.
закон и 47/18), чл. 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’,
брoj 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана
25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Стратегије развоја социјалне
заштите града Лознице 2021 - 2025. годинe
Члан 1.
I Усваја се Стратегија развоја социјалне заштите града Лознице 2021 - 2025.
годинe.
Члан 2.
II Саставни део ове одлуке чини
Стратегија развоја социјалне заштите града
Лознице 2021 -2025. годинe.
Члан 3.
III Ова одлука, са саставним делом,
објављује се у „Службеном листу града
Лознице” и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-3/1
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Страна 15
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ГРАД ЛОЗНИЦА

СТРАТЕГИЈА
РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАД ЛОЗНИЦА
2021 – 2025.

Лозница, фебруар 2021. године
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Одељак 1 - УВОД
Уводна реч градоначелника
Град Лозница на чврстим темељима гради будућност, убрзано корача у друштво
најбољих и сигуран сам да ћемо у периоду који долази бити пример добре праксе, а наша
мисија је да Лозница уђе у круг 10 најразвијенијих локалних самоуправа у Србији. Тој мисији
поред реализације крупних инфраструктурних пројеката доприносе свакако и квалитетни
стратешки документи на локалном нивоу, а један од њих је и Стратегија социјалне заштите.
Стратегија развоја социјалне заштите један је од изузетно важних и значајних
докумената за наше грађане и град који води одговорну социјалну политику годинама
уназад.
Град Лозница константно унапређује услуге социјалне заштите као и целокупан
друштвени стандард. То се пре свега огледа у активном спровођењу низа различитих пројеката
и активности кроз које се уважавају потребе свих категорија становништва, а посебно оних
рањивих.
Брига о старима и особама са инвалидитетом кроз услугу помоћи и неге у кући, затим
о деци са сметњама у развоју кроз услугу лични пратилац детета и боравак у дневном центру
„Сунце“, социјална инклузија Рома, различити подстицаји рађању међу којима је и недавно
покренута финансијска подршка града паровима који се подвргавају процесу вантелесне
оплодње, само су неке од бројних мера које је руководство града препознало као важне и
неопходне у циљу подизања нивоа социјалне заштите.
Сваки пар који склопи брак на територији града Лознице добија од града једну
просечну нето зараду као симбoличан дар на почетку заједничког живота. Поред мера
подршке којима држава стимулише наталитет и град Лозница је већ дужи низ година једна
од локалних самоуправа са изузетном финасијском подршком - за прво рођено дете, друго,
треће и свако наредно, подршком за незапослене родитеље до навршене прве године живота
детета, бесплатан боравак у вртићу за треће дете, али и посебан третман за самохране
родитеље при пријему у вртић.
У наредном периоду очекујемо много и од пројекта „Лозница најбољима“. Успели смо
да вратимо и запослимо најбоље стипендисте које је овај град имао и очекујемо да они својим
радом допринесу да Лозница буде боље место за живот, а Лозничани да живе квалитетније.
Кроз Канцеларију за младе окупљамо све циљне групе младих од 15-30 година и
интензивно радимо са њима. Очекујемо и почетак изградње Иновационог центра који ће
бити прави бизнис инкубатор и генератор развоја овог града.
Бринемо и о студентима кроз „Градску награду“ која представља стипендије за
најбоље студенте и ученике. Од ове године „Градска награда“ је доступна и свим студентима
Ромске националности, који студирају на државним факултетима без услова за висок просек.
Препознајемо да полазне основе студената који су на рубу егзистенције нису исте као у општој
популацији и зато смо у жељи да им помогнемо да се отргну од сиромаштва и успешно
заврше своје високошколско образовање, прилагодили нашу одлуку.
Ранију одлуку о куповини напуштених кућа са окућницом на селу смо унапредили
и проширили је тако да су ова средства сад доступна значајно већем броју грађана. Са
европским донаторима ушли смо у пројекат решавања стамбених проблема са којима се
Роми суочавају. Ове године очекујемо усељавање у трећу зграду која је направљена од ЕУ
донаторских средстава, а намењена је избеглим и интерно расељеним лицима.
Страна 17
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Препознали смо колико су наши најстарији суграђани рањива категорија друштва
и обезбедили смо значајна средства у буџету за превоз за све старије од 65 година буде
бесплатан. Такође, један смо од првих градова који је увео услугу „Помоћ у кући“, односно
услуге геронто домаћица за старе о којима нема ко да се брине.
Услуге које спроводимо и оне са чијом реализацијом ћемо тек почети, говоре колико
нам је важна породица као стуб сваког друштва. Препознали смо услуге које нису довољно
развијене али и потребе грађана за услугама које тренутно немамо. Сходно томе, опредељујемо
средства и улажемо велике напоре са циљем да помогнемо нашим грађанима колико год је то
могуће, трудимо се да им олакшамо да заснују породицу, брину о деци и старима и омогућимо
им да се осећају сигурно.
Развоју социјалне заштите доприносе и инвестиције у нашем граду. Реновиран је и
проширен један од објеката Предшколске установе „Бамби“, која сада пружа услугу за 1700
малишана узраста до 7 година, а предстоји и изградња обданишта у Лозничком Пољу за
додатних 270-оро деце. Отворени су погони америчке компаније „Адиент“ и кинеске „Минт“
у којима већ ради око хиљаду Лозничана, а планирано је и отварање још око 3000 радних
места чиме ће се значајно смањити незапосленост.
У протекле четири године Одељење за друштвене делатности интезивно је радило
на побољшању услуга социјалне заштите и покренуло је низ пројеката и програма за која су
издвојена значајна средства, али и добијена новчана подршка и поверење од међународних
донатора. Овим проактивним приступом пружамо подршку у области социјалне заштите
свим категоријама становништва и омогућавамо им да остваре своја права.
У наредном периоду, у складу са циљевима ове стратегије и средњорочним плановима
у овој области, почећемо са спровођењем иновативних услуга како би грађанима обезбедили
већу подршку и бољу укљученост у свим видовима друштвеног живота. Један од кључних
циљева је да заштитимо грађане Лознице који се налазе у реалној социјалној потреби за
подршком, а посебну пажњу ћемо фокусирати на све старе, децу и жене који су жртве
насиља.
Услуге на које смо посебно поносни су намењене деци са сметњама у психо-физичком
развоју. Заокружили смо понуду услуга тако да родитељи буду растерећенији. Имамо дневни
боравак „Сунце“, Личног пратиоца детета за децу школског и предшколског узраста, а
захваљујући проактивном раду Одељења за друштвене делатности добили смо поверење
„Свис Про“ и Швајцарске владе. Ангажовали смо логопеде, олигофренологе, дефектологе да
раде са децом, док са родитељима раде клинички психолози. Све услуге за наше кориснике су
бесплатне. Свесни смо да је ово родитељство под посебним стресом и притиском и трудили
смо се да будемо ветар у леђа онима чији је терет родитељства највећи.
Посебну пажњу посветили смо и оним грађанима који никада нису били корисници
новчане социјалне помоћи али су у ризику од сиромаштва. Стратешки ћемо се трудити
да помогнемо најрањивије и да им у тешким животним околностима будемо ослонац и
подршка.
Верујем да ћемо успети да спроведемо циљеве Стратегије обзиром на то да је овај
значајан документ заснован на темељном раду и анализи стручне радне групе, која ће
предузети све кораке ка унапређењу социјалне заштите у нашем граду.
У изради овог важног документа водили смо конструктиван дијалог са грађанима и
свим актерима на локалном нивоу. Поносан сам што смо заједно у претходних 16 година,
непрестаним дијалогом и заједничким напором у реализацији важних пројеката показали да
једна општина из круга најнеразвијенијих може да пређе пут до врха уз заједнички именитељ
– а то је Лозница на првом месту! Ако нам је Лозница на првом месту, трудићемо се и да
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радимо више, напредујемо сваког дана, дајемо више и стварамо бољу будућност за децу којој
ћемо је оставити, јер за будућност како Лознице, тако и Србије поред инфраструктурних
улагања, веома је важно улагати у људе.
1.2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
Стратегија развоја социјалне заштите града Лознице настала je у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње ”Услуге социјалне заштите за осетљиве групе”, који спроводи
ГИЗ, у партнерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
РС.
У циљу израде Стратегија развоја социјалне заштите Лознице, формирана је Радна
група коју су чинили представници/це локалне самоуправе као носиоца процеса и
представници/це локалних институција и организација који се баве подршком лицима из
социјално осетљивих категорија.
Чланови/ице Радне групе су:
1. Љубинко Ђокић, помоћник градоначелника,
2. Тања Глишић Матић, начелник Одељења за друштвене делатности, координатор радне
групе, ЈЛС
3. Радојка Станковић, шеф Одсека за дечију, социјалну и здравствену заштиту Одељења
за друштвене делатности сектор ЈЛС
4. Роса Савић, саветник на пословима социјалне заштите и социјалне политике, сектор
ЈЛС
5. Владимир Петровић, директор Центра за социјални рад, представник сектора социјалне
заштите
6. Сања Грујчић, заменик директора Центра за социјални рад, представник сектора
социјалне заштите
7. Љубиша Јастревски, представник Центра за социјални рад, представник сектора
социјалне заштите
8. Милијана Павловић, саветник за послове праћења образовних установа, представник
образовања
9. Немања Јосић, лекар специјалиста гинекологије, Дом здравља „Др Миленко Марин”,
представник сектора здравствене заштите
10. Зоран Миловановић, вд. директор, Национална служба за запошљавање-Филијала
Лозница, представник сектора запошљавања
11. Љиљана Ранковић, УГ „Искра-Лозница’’ Лозница, представник невладиног сектора
Улога Радне групе била је да омогући реализацију свих фаза процеса стратешког
планирања-прикупљање и анализа података релевантних за процес планирања у области
социјалне заштите, дефинисање циљева и активности Стратегије засноване на резултатима
анализе података, спровођење јавне расправе, израду финалног документа Стратегије и
усвајање Стратегије.
Одељак 2 - ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
Позитивно законодавство релевантно за област социјалне политике и заштите, како
на државном тако и на локалном нивоу, у Републици Србији обимно је и обухвата следеће
законе:
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Закон о социјалној заштити
Закон о становању и одржавању зграда
Породични закон
Закон о здравственој заштити
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о здравственом осигурању
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о младима
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица
Закон о равноправности полова
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Закон о избеглицама
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
Закон о заштити података о личности
Закон о слободном приступу инфомацијама од јавног значаја
Закон о општем управном поступку као процесни закон
Закон о планском систему, када је у питању процес планирања у области социјалне
заштите
Закон о локалној самоуправи

Најважнија установа социјалне заштите на локалном нивоу и један од најважнијих
инструмената за вођење социјалне политике локалне самоуправе је Центар за социјални рад
(ЦСР). Сви грађани којима је потребан неки облик социјалне заштите морају да се обрате
Центру, а сви државни органи и органи локалне власти, као и здравствене и образовне
установе, обавештавају Центар када наиђу на особу којој је потребна помоћ друштва.
Према Закону о социјалној заштити, као кључном пропису у овој материји, јединице
локалне самоуправе - општина односно град (ЈЛС) за делатности социјалне заштите имају
право да саме оснивају установе или их могу поверити другима. Штавише, Центар за
социјални рад (ЦСР) једино може бити основан од стране ЈЛС и та установа се може основати
за територију једне или више ЈЛС. Истовремено, надлежни орган сваке ЈЛС мора утврдити
Програм унапређења социјалне заштите (ПУСЗ) за своју територију. Сам ЦСР има широке
надлежности, законом прецизиране, у провођењу поступка за коришћење услуга социјалне
заштите и одлучује о правима на разне облике материјалне подршке (новчана социјална
помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица итд.). Поред тога, ЈЛС може предвидети и
друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој територији (нпр. јавне кухиње). ЦСР
се, првенствено, финансира из буџета Републике, а Закон прецизира која права и услуге се
финансирају из буџета ЈЛС.
Законом о становању и одржавању зграда уређују се: одрживи развој становања,
управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних делова зграде,
поступак исељења и пресељења, стамбена подршка, регистри и евиденције, надзор над
применом одредаба овог закона и друга питања од значаја за стамбену политику.
Породични закон је изузетно важан, јер регулише комплетну материју породичноправних односа и заштите права проистеклих из истих. Овде је посебно наглашена улога
ЦЗСР, коме је држава поверила те послове јавних овлашћења старатељске заштите (за децу
без родитељског старања и одрасла лица лишена пословне способности). Поред тога, Центар
има значајна овлашћења у породично-правној заштити, било као орган који самостално
спроводи одређене поступке и доноси одлуке, било као саветодавни орган надлежног суда
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који решава, у парничним или ванпарничним поступцима, у породично-правним стварима
односно као орган који има право да буде странка у поступку у таквим поступцима.
Закон о здравственој заштити регулише друштвену бригу за здравље и на нивоу
општине односно града. ЈЛС може донети посебне програме ЗЗ, за које није донет посебан
програм на републичком нивоу, у складу са својим потребама и могућностима. Одређену
врсту здравствених установа оснива локална самоуправа (Дом здравља и апотека) и то у
складу са Планом мрежа установа који доноси Влада.
Закон о основама система образовања и васпитања – оснивање одређене врсте
установе која обавља делатност образовања и васпитања у надлежности је и јединице
локалне самоуправе. Ради се о предшколским установама и основним школама, која ЈЛС
оснива у складу са Актом о мрежи таквих установа. Акт доноси Скупштина ЈЛС, на основу
критеријума које утврди Влада (а за основне школе и уз сагласност Министарства просвете).
ЈЛС може самостално или у сарадњи са другим ЈЛС основати Центар за стручно усавршавање,
у складу са законом којим се уређују јавне службе. Инспекцијски и стручно-педагошки надзор
над радом установе, као поверени посао, обавља општинска односно градска управа. Више
ОУ може организовати заједничко вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну
инспекцију.
На основу Закона о младима јединица локалне самоуправе је дужна да ради реализације
Националне стратегије за младе, утврди Локални акциони план за спровођење Стратегије
и да у свом буџету обезбеди средства за реализацију плана. Такође, ЈЛС може основати
Канцеларију за младе, ради обезбеђења услова за активно укључивање младих у живот и рад
друштвене заједнице. Таква канцеларија финансира се из буџета ЈЛС. Надлежни орган ЈЛС
одређује услове доделе средстава из свог буџета односно одобравања и праћења реализације
пројеката за задовољавање потреба младих на свом подручју.
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити
малолетних лица даје Центру за социјални рад („орган старатељства“) улогу саветодавца
суда у кривичним поступцима против малолетника односно улогу надзора над извршавањем
различитих васпитних мера и других кривичних санкција изреченим од суда.
Закон о равноправности полова налаже поштовање уставних и међународних
стандарда и од стране органа ЈЛС.
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености даје могућност ЈЛС
да оснују Локални савет за запошљавање (за подручје једне или више општина). Такође,
ЈЛС може усвојити Локални акциони план за запошљавање. Он мора бити усаглашен
са Националним акционим планом за запошљавање, који је основни инструмент активне
политике запошљавања и усаглашен је са Националном стратегијом за запошљавање. Као
једну од мера активне политике запошљавања надлежни орган ЈЛС може утврдити делатности,
критеријуме и средства за спровођење јавних радова од интереса за ту територију. Програми
и мере активне политике запошљавања финансирају се и из средстава ЈЛС.
Закон о избеглицама поред Комесаријата као посебне државне организације, утврђује и
за ЈЛС одређена права и обавезе у обезбеђивању збрињавања и помоћ у интеграцији и повратку
избеглица. Тако ЛСУ образује посебна тела ради обављања организационих и других послова
везано за избеглице на својој територији, а уз прибављено мишљење Комесаријата одређује
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и лице за одржавање везе са истим и обављање одређених послова за њега („повереник за
избеглице“). ЈЛС учествује, у сарадњи са органима РС и домаћим и иностраним донаторима,
у решавању стамбених потреба избеглица, у процесу њихове интеграције. Такође, Центар за
социјални рад сарађује са Комесаријатом у смештају посебно рањивих категорија избеглица
(стара, инвалидна и болесна лица; малолетници без родитељског старања).
Закон о спречавању насиља у породици у примени је од 01.06.2017. године и њиме
се уређује спречавање насиља у породици и поступање државних органа у спречавању
насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама. Циљ му је на јединствен начин
уређено и организовано поступање државних органа, што ће довести до хитне, благовремене
и делотворне заштите. Надлежни органи су полиција, јавна тужилаштва, судови опште
надлежности и прекршајни судови и центри за социјални рад као установе. Овим законом
су јасно дефинисана општа правила поступања, поступања сваког актера заштите тј. органа,
начин сарадње група за координацију на нивоу сваке локалне заједнице. Овим законом
одређен је надлежни полицијски службеник који заједно са јавним тужиоцем учествује у
обезбеђивању заштите жртава насиља у породици. Центар за социјални рад је једна од карика
у ланцу заштите жртава насиља у породици, организује збрињавање жртве и друге видове
подршке у складу са Породичним законом и Законом о социјалној заштити.
Закон о планском систему – Циљ овог закона је потреба да се успостави ефикасан,
транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања Републике Србије, аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе који покрива све кључне аспекте социјалне и
економске развојне политике, регионалног и просторног развоја. Закон поставља основе за
оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике
Србије, укључујући аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и ефикасно
спровођење процеса приступања Европској унији. Овим законом се регулише управљање
системом јавних политика и средњорочног планирања, врсте и садржина планских докумената
које у складу са својим надлежностима, предлажу, усвајају и спроводе учесници у планском
систему. Поред тога, законом се регулише и међусобна усклађеност планских докумената,
поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу
планских докумената.
Закон о локалној самоуправи – Надлежност јединица локалне самоуправе у области
социјалне заштите, као и надлежност у области планирања, дефинисана је чланом 20.: стара
се о задовољавању потреба грађана у области социјалне заштите; обезбеђује остваривање
посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група; стара се о
остваривању и заштити и унапређењу људских и мањинских права и родној равноправности.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1 ОПШТИ ПОДАЦИ
Град Лозница се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином. Град
обухвата 54 насељa, од којих су Лозница и Бања Ковиљача класификована као градска. Са
површином од 612 км2 Град заузима 0,7% територије Републике Србије. Према попису из
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2011. године у Граду живи 84.925 становника од чега је на
територији града стално насељено 79.327, односно 1,1%
укупног становништва Србије. По једном квадратном
километру у просеку живи 130 становник, тако да је
густина насељености знатно виша од просека Србије,
који износи 93 становника/км .
Територија града Лознице припада климату
малих висина (од 200м-500м) односно представља
типични жупски климат који је последица заклоњености
територије планинама и њиховим огранцима од хладних
северних и источних ветрова. Природни положај Лознице
условљава благу климу, са доста најтоплијих дана у земљи и малим колебањима температуре.
Равнице има једино између града и реке Дрине и у долини реке Јадар. Кроз Лозницу протиче
река Штира, која је регулисана озиданим коритом.
Лозница има добар географско-саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна
саобраћајница Београд-Шабац-Лозница-Зворник-Сарајево, односно Бијељина-ЛозницаМали Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље до Црногорског приморја.
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 општини 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. Носиоци привредног развоја града су: пољопривреда, трговина, грађевинска и
прехрамбена индустрија и туризам.
Број насеља
Број градских насеља
Број катастарских општина

54
2
47

3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
•

Град Лозница се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином. Град
обухвата 54 насеља, од којих су Лозница и Бања Ковиљача класификована као градска.
Са површином од 612 км2 Град заузима 0,7% територије Републике Србије. Лозница је
природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња.

•

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
прираштаја у 2014. години је била: - 4.

•

Просечна старост становништва је 42 године.
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Табела 1 - Структура становништва према типу насеља - Попис становништва 2011.
године
Град

Број

Учешће (%)

Градско становништво

24.363

30,71

Сеоско становништво

54.964

69,29

Укупно становништво

79.327

100

•

Национална структура - Лозница спада у локалне самоуправе са хомогеним
националним саставом, јер 94,15% њених грађана чине Срби, док највећу националну
мањину чине Роми којих е према попису из 2011. године било 761, односно 0,96%
становништава.

•

Међутим, овај број не одговара ситуацији на терену, јер се велики број припадника
ромске популације изјашњавају као Муслимани или Срби, те се процењује да их око
1.200 живи на територији Лознице. Када је реч о осталим националним мањинама, у
Лозници су најбројнији Муслимани којих има 0,68%, а затим следе Бошњаци (0,15%)
и Хрвати (0,10%).
Табела 2 – Број становника у односу на Округ и Републику Србију
ГРАД

ОКРУГ

СРБИЈА

Број

Учешће %

Број

Учешће %

Број

Учешће %

Градско становништво

24.363

30.71

87.118

29.14

4.271.872

59,44

Остало становништво

54.964

69.29

211.813

70.86

2.914.990

40,56

Укупно становништво

79.327

100

298.931

100

7.186.862

100

3.3 ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
-

На евиденцији Центра за социјални рад „Лозница’’ у 2019. години било је укупно 5776
корисника -1482 деце, 375 младих, 3006 одраслих и 913 старих лица.

-

Анализирајући статистички извештај запажа се да је највећи број корисника из свих
корисничких група пренет из претходне године (4057). Корисника који су реактивирани
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у 2019.години било је 616, а током извештајног периода евидентирано је 1103 корисника
који до тада нису били у систему социјалне заштите. Током извештајног периода у пасиву
је стављено 1429 корисника па је на дан 31.12.2019. године на евиденцији Центра било
4347 корисника.
-

Што се тиче старосних група највише је корисника из групације деца, следе одрасли и
млади, док је најмање корисника из групе старих.

-

Уочава се да је у укупном броју корисника нешто више заступљено жена (3009) у односу
на број мушкараца (2767), да највише корисника има са завршеном средњом школом.
Када говоримо о пребивалишту корисника можемо истаћи да је сеоско становништво
заступљеније у односу на градско.

Број корисника ЦСР
Табела 3 - Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току године
према старости и полу
Број корисника на
Број корисника на
активној евиденцији у
активној евиденцији
Корисници по
току извештајног периода Укупно
Укупно
31.12.
узрасту
(01.01. - 31.12.)
M
Ж
M
Ж
Деца (0-17)
820
662
1482
610
495
1105
Млади (18-25)
189
186
375
122
132
254
Одрасли (26-64) 1410
1596
3006
1100
1192
2292
Старији (65 и
348
565
913
254
442
696
више)
Укупно
2767
3009
5776
2086
2261
4347
Табела 4 - Корисници на активној евиденцији ЦСР у току године према пребивалишту
корисника, полу и старости

Градско
Старосне групе
M
Деца
(0-17) 348
Млади
(18-25) 74
Одрасли
(26-64) 530
Старији
(65 и
више)
141
Укупно
1093

Ж
252
79
681

Остало
M
472
115
880

Ж
410
107
915

Укупно
градско
600
153
1211

Укупно
остало
882
222
1795

224
1236

207
1674

341
1773

365
2329

548
3447

Флуктуација корисника ЦСР
Табела 5 - Кретање броја корисника у ЦСР у току године
Пренети Ново евидентирани Реактивирани
Деца (0-17)
867
432
183
Млади (18-25)
276
55
44
Одрасли (26-64) 2242
440
324
Старији (65 и
више)
672
176
65
Укупно
4057
1103
616

Укупно
1482
375
3006

Стављени у пасиву
377
121
714

913
5776

217
1429
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ДЕЦА
Табела 6 - Број деце на активној евиденцији ЦСР у току године и на дан 31.12. према
узрасту и полу
Укупан број деце
Број деце на дан 31.12.
Узрасне групе
М
Ж
Укупно М
Ж
Укупно
0-2
78
46
124
65
35
100
3-5
104
85
189
78
69
147
6 - 14
359
329
688
285
252
537
15-17
279
202
481
182
139
321
Укупно
820
662
1482
610
495
1105
Табела 7 - Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту
у току године
Узраст
Корисничке групе
Укупно
0-2
3-5
6-14
15-17
Деца под старатељством
(сва деца под
5
17
54
39
115
старатељством)
Деца жртве насиља и
10
15
63
59
147
занемаривања
Деца са неадекватним
4
6
40
36
86
родитељским старањем
Деца са проблемима у
понашању и у сукобу са
0
0
23
160
183
законом
Деца чији се родитељи
споре око вршења
39
62
161
67
329
родитељског права
Деца чије су породице
корисници НСП и других
60
72
259
71
462
видова материјалног
давања
Деца ОСИ
4
16
68
28
116
Деца у поступцима
2
0
0
0
2
одређивања личног имена
Деца у поступцима
0
1
5
2
8
располагања имовином
Деца у поступцима:
сагаласност за
0
0
0
0
0
малолетнички брак
Деца жртве трговине
0
0
0
0
0
људима
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Деца страни држављани без
пратње
Деца која живе и раде на
улици (деца улице)
Деца повратници/из
реадмисије
Остала деца
Укупно
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0

0

12

18

30

0

0

3

1

4

0

0

0

0

0

0
124

0
189

0
688

0
481

0
1482

Број 1

ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ
Табела 8 - Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и
старости у току године
Старији
Млади Одрасли Старији (80 и
Корисничке групе
(18 - 25) (26 - 64) (65 - 79) више)
Укупно
Особе под старатељством сви пунолетни корисници
под старатељством: и у
породици и на смештају
31
224
73
0
328
Жртве насиља, занемаренe
особe и у ризику од
занемаривања
52
267
63
0
382
Особе које се споре око
вршења родитељског
права
0
0
0
0
0
Особе са инвалидитетом
62
472
415
0
949
Особа са друштвено
неприхватљивим
понашањем
23
26
2
0
51
Особе које имају потребе
за смештајем -домски или
породични смештај
23
85
62
0
170
Материјално угрожене
особе
0
0
0
0
0
Страни држављани и
лица без држављанства
у потреби за социјалном
заштитом
0
0
0
0
0
Жртве трговине људима
0
0
0
0
0
Бескућници
0
0
0
0
0
Остали
184
1932
298
0
2414
Укупно
375
3006
913
0
4294
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Табела 9 - Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према
радном статусу и старости на дан 31.12.
Старост корисника
Статус запослености
Незапо- Запослен Пензи- Нема
слен
онер
података
Млади
150
4
0
100
Одрасли
1539
35
79
639
Укупно
1689
39
79
739
Табела 10 - Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према
радном статусу у на дан 31.12.
Нема
Старост корисника
ЗапоПензи- Није
остварио/ података
слен
онер
Старији (65+)

27

4

ла право
на пензију

300

365

Табела 11 - Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и
старости на дан 31.12.
Старост корисника
Ниво образовања
Без
Завршена Завршена Завршена Нема
завршене OШ
средња
виша
података

Укупно

Млади
Одрасли
Старији
Укупно

254
2292
696
3242

OШ

13
210
145
368

39
682
73
794

школа

51
519
31
601

школа

4
31
4
39

147
850
443
1440

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Табела 12 - Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у току године,
према старости и полу
Старост
Мушки Женски Укупно
Деца
55
61
116
Млади
47
15
62
Одрасли
267
205
472
Старији
161
254
415
Укупно
530
535
1065

Табела 13 - Број особа са инвалидитетом у ЦСР у току године према
врсти инвалидитета и старости
Старосна структура
Врста инвалидитета
Деца
Млади Одрасли Старији Укупно
Телесни инвалидитет
101
42
317
372
832
Интелектуални инвалидитет
3
3
62
18
86
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Сензорни инвалидитет
Первазивни развојни поремећаји, ....
Вишеструки инвалидитет
Ментална обољења
Укупно

1
4
3
4
116

0
0
10
7
62

3
0
26
64
472

Број 1

1
0
3
21
415

5
4
42
96
1065

Табела 14 - Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12.
користили услуге смештаја у установама социјалне заштите или у породичном
смештају, према врсти смештаја и узрасту
Старосна структура
Врста смештаја
Деца
Млади Одрасли Старији
Смештај у прихватилишту /прихватној
станици
0
0
0
0
Смештај у сродничкој старатељској
породици
2
3
7
0
Смештај у хранитељској (сродничкој и
другој хранитељској) породици
0
0
1
0
Смештај у установи социјалне заштите
2
5
63
19
Укупно
4
8
71
19
Табела 15 - Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР, који су у
току године смештени у установу социјалне заштите (нови корисници)
или у породични смештај према врсти смештаја и узрасту
Старосна структура
Врста смештаја
Деца
Млади Одрасли
Смештај у прихватилишту /прихватној
станици
0
0
0
Смештај у сродничкој породици
0
0
0
Смештај у хранитељској породици
0
0
0
Смештај у установи социјалне заштите
0
0
0
Укупно
0
0
0

Старији Укупно
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3.4 ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Град Лозница Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, број 7/17, обухвата следеће локалне социјалне услуге:
- Помоћ и нега у кући
-

Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју

-

Лични пратилац детета

-

Смештај у прихватилиште и прихватну станицу

-

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују ( ”Кућа на пола пута”)

-

Социјално становање у заштићеним условима

-

Саветодавно-терапијске и социјално / едукативне услуге
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ТАБЕЛА 14– ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И БРОЈ КОРИСНИКА
УСЛУГЕ
КАТЕГОРИЈА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНИХ
ПОСТОЈЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ И
УСЛУГА
БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Група
УСЛУГЕ
Дневне
Помоћ и нега у кући
НАЗИВ УСЛУГЕ -Помоћ и нега у кући за
услуге у
остарела и инвалидна лица
заједници
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ– Центар за социјални
рад Лозница
ГРАД СЕДИШТЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ –
Лозница
ЛИЦЕНЦИРАН ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - да
БРОЈ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
– 21 лица
Дневни боравак за децу и
НАЗИВ УСЛУГЕ - Дневни боравак за децу,
омладину са сметњама у развоју младе и одрасле са сметњама у развоју
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ – Дневни боравак
”Сунце” при Центру за социјални рад
Лозница
ГРАД СЕДИШТА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ –
Лозница
ЛИЦЕНЦИРАН ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - да
БРОЈ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
– 18 лица
Лични пратилац детета (за
НАЗИВ УСЛУГЕ – Лични пратилац детета
децу са сметњама у развоју и
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ – Друштво за
инвалидитетом)
церебралну и дечију парализу Ивањица
ГРАД СЕДИШТА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ –
Ивањица
ЛИЦЕНЦИРАН ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - да
БРОЈ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
– 26 лица
Свратиште (за децу улице
Није успостављена услуга
односно децу која живе и раде
на улици)
Услуге
Персонална асистенција за
Није успостављена услуга
подршке одрасле особе са инвалидитетом
за само- Становање уз подршку за младе Није успостављена услуга
стални
који се осамостаљују односно
живот
напуштају систем социјалне
заштите
Становање уз подршку за особе Није успостављена услуга
са инвалидитетом
Услуге
Смештај у прихватилиште
Ургентни смештај у хранитељске породице
смештаја (прихватилиште за децу, за
жене, одрасла и стара лица)
”Предах” смештај
Није успостављена услуга
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Саветодавно
– терапијске
услуге и
социјално
едукативне
услуге

Остале
услуге
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Саветовалиште (Интензивне
услуге подршке породици која
је у кризи кроз саветовање
и подршку родитељима,
хранитељима и усвојитељима,
породици која се стара о свом
детету или одраслом члану
породице са тешкоћама у
развоју, одржавање породичних
односа и поновно спајање
породице, саветовање и
подршку у случајевима
насиља, породичне терапије
и медијације, СОС телефоне,
активацију и друге саветодавне
и едукативне активности)
Породични саветник Породични сарадник није
стандардизована услуга, али
је ипак важна са аспекта
превенције ризика од издвајања
детета из породице
Клубови (за стара лица,
за одрасле особе са
инвалидитетом, за децу са
сметњама у развоју)
СОС телефон
Остваривање права на бесплатан
превоз за старије грађане (+65)
Реализација програма удружења
грађана за подршку лицима са
инвалидитетом
Давање у закуп кућа младим
брачним паровима на
територији града Лознице.
Црвени крст – народна кухиња

•

Број 1

Саветодавни рад у оквиру Центра за
социјални рад
СОС служба у Центру за социјални рад
Лозница

Није успостављена услуга

Није успостављена услуга

Мера подршке у оквиру Центра за социјални
рад Лозница

Дневни боравак „Сунце’’ је организациона јединица Центра за социјални рад у
Служби социјалне заштите, основана 2008. године. Корисници Дневног боравка су
деца и млади са сметњама у развоју. У Дневном боравку раде три особе. Тренутно
Дневни боравак има 20 корисника, од којих најмлађи има 8, а најстарији 36 година.
Услуге које пружа дневни боравак су: исхрана, нега, здравствена и физичка заштита
током боравка; стручни дефектолошки третман на пољу сазнајних, практичних и
социјалних вештина базиран на процени и индивидуалном планирању за сваког
корисника понаособ; радно–окупациони третман у циљу развоја спретности и
стимулације креативног изражавања; физичко васпитање и корективни третман са
циљем јачања мишићне снаге и повећања обима покретљивости; развијање животних
вештина и свакодневних рутина ради осамостаљивања.
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•

СОС служба у Центру за социјални рад Лозница почела је са радом као услуга у
оквиру пројекта Уточиште који је Центар реализовао у партнерству са Удружењем
грађана „Светионик’’. Од почетка 2006. године СОС служба је уз помоћ локалне
управе институционализована у Центру за социјални рад и на тај начин и данас
функционише. Лица која имају потребу за саветодавним разговором и заштитом од
насиља у породици, контакт остварују са пријемним радником у Центру за социјални
рад до 15 часова, а након тог времена до 17 часова на СОС телефон се јавља дежурни
стручни радник, а у случајевима када је помоћ потребна након 17 часова, лица се
обраћају Полицијској станици у Лозници, а полицијски службеници обавештавају
дежурног стручног радника.

•

Услуга Помоћ и нега у кући, као ванинституционални облик заштите старих
функционише при Центру за социјални рад од 2008. године. Право на Кључне
активности Центра за социјални рад Лозница су:
o

помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим, хронично оболелим лицима
и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, односно немају
друге чланове домаћинства који би се старали о обављању неопходних
послова (припрема и допрема хране у стану-кући, обављање основних
кућних послова, одржавање хигијене у просторијама и задовољавање других
егзистенцијалних потреба). О остваривању права на ову услугу одлучује Центар
за социјални рад Лозница на основу тимског разматрања потребе корисника.
Организоване активности Помоћи у кући реализоване су кроз ангажовање две
геронтодомаћице и једног координатора са пола радног времена, а средства за
реализацију услуга Помоћи у кући обезбеђена су преко локалне самоуправе.
Услуге које геронтодомаћице пружају корисницима су: обављање кућних
послова и одржавање домаћинства; помоћ у одржавању личне хигијене; помоћ
у одржавању хигијене стана и одеће; плаћање рачуна; чување и надзор; помоћ
у обављању лакших телесних вежби; помоћ око одласка код лекара; помоћ у
загревању просторија; помоћ при кретању по стану и дворишту. Корисници
учествују у плаћању партиципације зависно од висине прихода.

Услуга Лични пратилац доступна је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у
развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном
животу, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до
краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Сврха ангажовања
личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке
ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања
што већег нивоа самосталности. Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се
у трајању до 40 часова недељно, у складу са процењеним потребама корисника, а
на основу Мишљења Интерресорне комисије града Лознице за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, о
чему решењем одлучује Центар за социјални рад Лозница. За остваривање ове услуге,
потребно је да су испуњени следећи услови, односно да је дете:
са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за
задовољавање основних потреба у свакодневном животу,
укључено у васпитно-образовну установу, односно школу,
за које је Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету, проценила да му је потребна
услуга личног пратиоца,
Страна 32

30. 03. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 1

које је остварило право на додатак за помоћ и негу другог лица или право на
увећан додатак за помоћ и негу другог лица.
Услугу лични пратилац пружа Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица од
2018. године. Тренутно је 26-оро деце корисника ове услуге за које је ангажовано 25 личних
пратилаца.
3.5. КЉУЧНИ ПАРТНЕРИ У ЛОКАЛНОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ
3.5.1 УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - У граду Лозници раде две установе социјалне
заштите – Центар за социјални рад Лозница и Дом за децу и омладину „Вера Благојевић’’
у Бањи Ковиљачи. Поред њих, у Лозници постоји и Радна јединица Центра за породични
смештај и усвојење Београд која својим радом покрива подручје града Лознице и општина
Крупањ, Мали Зворник и Љубовија.
Центар за социјални рад „Лозница’’ - У складу са Законом о социјалној заштити1, Центар
за социјални рад обавља следеће послове: (1) процењује потребе и снаге корисника и ризике
по њега и планира пружање услуга социјалне заштите; (2) спроводи поступке и одлучује о
правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите; (3) предузима
прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима; (4) води прописане
евиденције и стара се о чувању документације корисника.
Закон такође дефинише да центар за социјални рад иницира и развија превентивне и друге
програме, као што су програми који доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема
и обавља и друге послове у области социјалне заштите, у складу са законом и другим
прописима.2 Центар за социјални рад пружа услуге процене и планирања3, а друге услуге
социјалне заштите може да пружа само у оквиру своје посебне организационе јединице,
ако добије лиценцу за пружање одређене услуге и ако у локалној заједници нема другог
овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите6.
Одлучивање и послови у вршењу јавних овлашћења
Одлучивање у вршењу јавних Одлучивање у вршењу јавних
Послови у
овлашћења за малолетне
овлашћења за пунолетне
вршењу јавних
Остали послови
кориснике
кориснике
овлашћења
■ Остваривање права на
■ Остваривање права на
■ Породични ■ Издавање
материјалну подршку
материјалну подршку
односи
уверења
грађанима
■ Остваривање права на
■ Остваривање права на
■ Послови
породични смештај
смештај у установу
заштите од ■ Достављање
социјалне заштите и
насиља у
налаза и
смештај у другу породицу
породици
мишљења
■ Остваривање права на
другим
домски смештај
институцијама и
■ Старатељство
■ Послови
организацијама
■ Неодоложне интервенције
заштите
малоле■ Вршење родитељског
тника
■ Усвојење
права
■

Старатељство

■

Вршење родитељског
права

3 Закон о социјалној заштити Републике Србије,
4 „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11, чл. 121
5 У складу са чл. 64, Закона о социјалној заштити Републике Србије, услуге процене и планирања спадају у
групу услуга које се не могу набављати путем поступка јавне набавке.
6 Закон о социјалној заштити Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11, чл. 122
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Услуге Центра за социјални рад
■

Неодложне интервенције

■

Услуге процене и планирања

■

Дневне услуге у заједници: Дневни боравак и Помоћ у кући

■

Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (искључиво: „друге саветодавне и
едукативне услуге и активности“)

■

Услуге смештаја (претежно, домски смештај за одрасле и старије)

Дом за децу и омладину „Вера Благојевић’’ - Дом за децу и омладину „Вера Благојевић“
из Бање Ковиљаче је установа социјалне заштите која пружа услуге домског смештаја деци
и омладини до навршених 26 година живота којима је услед породичних и других животних
околности угрожено здравље, безбедност и развој и који без подршке система социјалне
заштите не могу да задовоље основне животне потребе у отвореној заштити.
Корисници установе су деца и млади без родитељског старања, деца и млади чији
родитељ, старатељ или друго лице које се стара о њему није у могућности да се стара о њему
без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног обољења,
интелектуалних тешкоћа или неповољних социо-економских околности и деца и млади са
сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социоемоционалне, вишеструке) чије потребе за негом превазилазе могућности породице.
Корисницима се обезбеђује становање и задовољење основних животних потреба,
здравствена заштите, васпитање и помоћ у образовању и стручном оспособљавању.
Организација живота и рада, васпитање и образовање деце и младих заснива се
на познавању психо-социјалних услова који су утицали на развој личности детета,
индивидуализованом приступу и стварању атмосфере која ће бити приближна породичном
окружењу. Капацитет установе је 42 корисника и 18 услуга, а тренутно на смештају има
укупно 18 корисника, шесторо деце смештено је у Домском одељењу и дванаесторо деце и
младих са тежим и тешким сметњама у развоју у Малој домској заједници. Спрат у оквиру
објекта где су смештени корисници Мале домске заједнице у потпуности је адаптиран за
особе са инвалидитетом.
Услуге домског смештаја пружају се кориснику тако да обезбеђују припрему за његов
повратак у биолошку породицу, одлазак у другу породицу, односно његову припрему за
самостални живот, у складу са породичним ресурсима, његовим потребама и најбољим
интересима.
Радна јединица Центра за породични смештај и усвојење Београд - Центар за
породични смештај и усвојење Београд је основан 2008. године, а Радна јединица у Лозници
која је део те установе почела је са радом јуна 2012. године. Стручни радници су саветници
за хранитељство и пружају подршку потенцијалним и актуелним хранитељским породицама.
Са потенцијалним кандидатима за хранитељство се реализује едукативни рад кроз Програм
припреме и обуке будућих хранитеља, а са већ активним хранитељским породицама се
континуирано спроводи едукативни рад на унапређивању вештина и компетенција за подршку
деци. Радна јединица Лозница обавља активности из своје надлежности на територији града
Лознице и три околне општине - Крупањ, Мали Зворник и Љубовија. На територији града
Лознице на хранитељству се налази 149 деце у 91-ој активној породици. Један број деце на
хранитељству из других општина похађа средње школе у Лозници. Радна јединица Центра
у оквиру свог рада обавља процену опште подобности будућих хранитеља, као и избор
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адекватне хранитељске породице за дете у сарадњи са Центром за социјални рад, надлежним
за организовање заштите детета. Радна јединица континуирано прати функционисање
хранитељских породица у погледу задовољавања потреба детета и поштовања стандарда његове
заштите, ради на реализацији програма подршке деци на хранитељству, свим активностима
за њихову еманципацију, напуштање заштите и даље оспособљавање за самостални живот и
рад. У циљу унапређења заштите деце без родитељског старања, Радна јединица Центра за
породични смештај учествује у бројним пројектима и едукацијама стручних радника у циљу
јачања њихове професионалне компетентности.
3.5.2 ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (ОЦД)
Кључне организације цивилног друштва у области социјалне политике и рада са
осетљивим групама грађана су:
Удружење за помоћ
особама са сметњама у
развоју „Сунце’’

Удружење глувих и наглувих
Лозница

Удружење дијализираних,
трансплантираних, бубрежних
инвалида „Подриње’’
Удружење грађана „Искра- Градска организација инвалида
Лозница’’
рада Лознице
Удружење грађана особа са
Удружење ратних и
инвалидитетом „Лагатор’’ мирнодопских војних инвалида
града Лознице
Удружење грађана
„Светионик’’

Међуопштинска
организација Савеза
слепих Србије
Удружење Рома „Ромска
срећа’’ - Јошева
Удружење Рома „Жива
ватра’’ - Јошева
Црвени крст Лозница

–

Наведене организације се баве спровођењем програма и пројеката усмерених на
подршку лицима из различитим осетљивих категорија. Многе од ових организација
постоје више од 15 година и располажу веома стручним људским ресурсима за рад са
лицима из различитих осетљивих категорија становништва.

–

Програми које спроводе организације цивилног сектора се финансирају из средстава
домаћих и међународних донатора као и буџета ЈЛС; и овај вид пројектног начина
финансирања омогућава континуитет у пружању активности које спроводе.

–

Иако постоје искусне организације цивилног сектора, и даље је веома мали број
пружалаца социјалних услуга ( како лиценцираних тако и иновативних )

–

Најефикаснију мрежу волонтера има организација Црвеног крста,
организације окупљају волонтере у зависности од тематике пројекта

–

Како организације раде са најугроженијим категоријама становништва, које је
и материјално угрожено, није могуће обезбедити одрживост активности кроз
партиципацију корисника програма.

–

Највећи број активности које спроводе организације односи се на повећање
приступачности различитих услуга и остварења различитих права кроз информисање
лица из осетљивих група и подршку у развоју личних капацитета за активнији приступ
у решавању проблема.

док друге
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3.5.3 УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предшколска установа ”Бамби” - Основна делатност Предшколске установе „Бамби“ је
васпитање и образовање, нега и исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита
деце, узраста од 1 до 6,5 година. Установа у мањем обиму обавља и друге делатности, које
доприносе понуди програма и услуга и потпунијем коришћењу капацитета и средстава, као
што су: организација похађања школица страног језика, плеса, израда дидактичког материјала,
организација рекреативног боравка деце на планини и организација једнодневних излета.
Рад Установе је организован у три радне целине, сходно активностима којима се баве: (1)
Организациона јединица “вртићи”, (2) Организациона јединица “кухиња и достава хране”,
(3) Организациона јединица ”Служба за заједничке послове”.
Организациона јединица “вртићи” обухвата :
Дечји вртић ”Бамби” у
Дечjе јасле ”Лептирић” у
Лозници
Лозници
Дечји вртић „Чаролија“ Дечји вртић ”Пчелица” у
у Лозници
Лозници
Дечји вртић ”Лане” у
Дечји вртић ”Пинокио” у Бањи
Лозници
Ковиљачи

Дечји вртић „Звончић“ у
Лешници
Играоница „Јадранче“ у
Јадранској Лешници.

+ 41 група полудневног боравка, у којима се реализује обавезни припремни предшколски
програм, при основним школама на територији града и у објектима Установе.
Услуге Установе тренутно (2020) користи 1560-оро деце. У целодневном боравку има 972, у
четворочасовном припремном предшколском програму 501, а у додатним програмима још 83оје деце. Због недостатка капацитета 149-оро деце чека на упис у целодневни боравак, па је у
наредном развојном периоду акценат стављен на организацију посебних, специјализованих,
повремених и других програма, као и на адаптацију постојећих простора.
Основне школе - Град Лозница има 14 основних школа са укупно 29 издвојених одељења.
На почетку школске 2020/2021. године у основне школе је било укупно уписано 5 672 детета
и 30 одраслих у програму ФООО (функционално основно образовање одраслих). Запослени
у основним школама имају одговарајућу квалификациону структуру, а број запослених је
усклађен са актуелним правним оквиром у образовању и васпитању. У 11 основних школа
има ученика који похађају наставу по ИОП-у (индивидуалном образовним плану). Укупно
у свим школама има 97 или 1,71% таквих ученика. У три основне школе има укупно 24оро деце у одељењима за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом. Укупан број деце у
основним школама чије су породице корисници новчане социјалне помоћи је 188, 385-оро
деце прима дечји додатак, 25-оро деце је у хранитељским породицама, а још 163-оје деце
припада групи осетљиве деце, без детаља о специфичним факторима осетљивости.
Деца из осетљивих група у основним школама у школској 2020/2021. години
Осетљива група
Број деце
% од укупног
броја деце
уписане у
основне школе
Деца која похађају наставу по ИОП-у
97
1,71
Деца у одељењима за децу са сметњама у развоју и
инвалидитетом
Деца из породица корисника новчане социјалне помоћи
Деца корисници дечјег додатка
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Деца у хранитељским породицама
Остала деца из осетљивих група
Укупно
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25
163
882

0,44
2,87
15,54

Средње школе у Лозници - У Лозници постоје укупно четири средње школе које похађа
укупно 3109 ученика. Према подацима школа, укупан број ученика из осетљивих група је
118 или 3,79%. И у средњим школама највећи број деце из осељивих група су они који су
из породица корисника новчане социјалне помоћи–укупно 90 или 2,89% од укупног броја
ученика средњих школа.
Број ученика

Ученици из
Ученици упућени породица
на Интерресорну корисника Ученици
комисију
новчане соц. Роми
помоћи

Назив школе

У

Ж

М

Ученици са
сметњама
у развоју и
инвлидитетом

Гимназија’’Вук
Караџић’’
Средња школа
Свети Сава
Средња
економска школа
Техничка школа
УКУПНО

698

440

258

0

1

5

0

724

567

157

2

2

15

2

875

542

333

17

/

30

9

812
3109

89
1638

723 6
1471 25

0
3

40
90

17
28

3.5.4 УСТАНОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Дом здравља „Др Миленко Марин’’ - Дом здравља „Др Миленко Марин’’ Лозница је основан
као здравствена установа која обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене
заштите. У оквиру медицинског дела располаже са следећим службама: општа медицина,
медицина рада, служба за здравствену заштиту жена, служба за здравствену заштиту деце
и омладине, поливалентна патронажна служба, служба стоматолошке здравствене заштите,
служба лабораторијске дијагностике и служба хитне медицинске помоћи. У оквиру Дома
здравља постоји мрежа 15 здравствених амбуланти (здравствене амбуланте у Јадранској
Лешници, Јошеви, Текеришу, Доњој Бадањи, Брезјаку, Коренити, Новом Селу, Чокешини,
Брадићу, Великом Селу, Доњем Добрићу, Горњем Добрићу и Зајачи) и 2 здравствене станице (у
Бањи Ковиљачи и Лешници). Дом здравља је адекватно опремљен и има одговарајући простор
за рад. Акредитован је на седам година код Агенције за акредитовање здравствених установа
Србије, од 2017. до 2024. године. Редовни програми рада Дома здравља су: превентивне услуге
(превентивни прегледи, циљани прегледи, систематски прегледи, скрининг програми за рано
откривања рака дојке); куративне услуге (прегледи ради лечења); дијагностичко терапијске
услуге; саветовалиште за децу и младе; саветовалиште за дијабетичаре; психофизичка
припрема трудница; услуге патронажне службе; стоматолошке услуге; услуге здравствено
васпитног рада и услуге хитне медицинске помоћи.
Општа болница „Лозница’’ - Општа болница „Лозница’’ је основана као здравствена установа
која обавља здравствену делатност на секундарном нивоу здравствене заштите, као наставак
дијагностике, лечења и рехабилитације на примарном нивоу. Основана је за територије града
Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ. У циљу ефикаснијег обављања
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делатности у Општој болници су образоване следеће организационе јединице: Сектор
интернистичких грана медицине за делатности (интерна медицина, пнеумофтизиологија,
неурологија, инфектологија и продужено лечење и нега; Сектор хируршких грана медицине за
делатности опште хирургије, ортопедије са трауматологијом, урологије, оториноларингологије
и офталмологије; Служба за педијатрију; Служба за гинекологију и акушерство; Служба
за психијатрију; Сектор заједничких медицинских послова за делатности: (анестезија
са реаниматологијом, радиолошке, микробиолошке, лабораторијске, трансфузиолошке,
дерматолошке, патоанатомске, фармацеутске и друге делатности) и Сектор за опште правне,
економско-финансијске послове и службом техничког одржавања. Редовни програми рада
Опште болнице су: специјалистичко-консултативне услуге и болничко-здравствена делатност;
специјалистичко-консултативне услуге и сложенији поступци и мере, откривање болести
и повреда, лечење и рехабилитација болесних и повређених; дијагностичко-терапијске
процедуре; болничко- здравствена делатност (дијагноза, лечење и рехабилитација, услуге
здравствене неге и смештаја).
3.5.5 СЕКТОР ЗАПОШЉАВАЊА – НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Филијала Националне службе за запошљавање у Лозници има четири организационе
јединице: Лозница, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. Главне услуге које Филијала
пружа су: посредовање и сајмови запошљавања; професионална оријентација и планирање
каријере; додатно образовање и обука; развој предузетништва; пословни центар; субвенција
незапосленима за самозапошљавање; субвенција послодавцима и новчана надокнада
незапосленима. За област социјалне заштите веома су значајне две услуге Националне службе
за запошљавање, односно Филијале Лозница: субвенција незапосленима за самозапошљавање
и (2) новчана накнада незапосленима.
- Субвенција за самозапошљавање се одобрава незапосленим особама у једнократном
износу за незапослене особе са инвалидитетом за започињање сопственог посла, на
основу јавног позива. Захтев за ову субвенцију могу да поднесу особе које су пријављене
на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање месец дана пре подношења
захтева, сем у случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом ( тада
време проведено на евиденцији није услов за учешће у јавном позиву ) и завршиле су
инструктивну обуку за самозапошљавање у организацији Националне службе или друге
одговарајуће организације.
-

Право на новчану накнаду има незапослена особа која је била обавезно осигурана за
случај незапослености најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима последњих 18
месеци. Корисник новчане накнаде има право на здравствено, пензијско и инвалидско
осигурање за време трајања права на новчану накнаду.
3.6 ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ

У оквиру Стратегије социјалне заштите града Лознице 2021-2025, приоритетне циљне групе
су:
- Деца и млади из осетљивих група
- Старије особе (преко 65 година)
- Особе са инвалидитетом (ОСИ)
- Жене
- Материјално угрожене породице
- Роми
- Избегла и интерно расељена лица
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Иако за поједине осетљиве категорије становништва као што су Роми и избегла и интерно
расељена лица постоје посебна локална планска документа – Акциони планови, која су
важећа и у оквиру којих су систематизоване посебне мере подршке као и буџетска средства за
имплементацију тих мера, Стратегија развоја социјалне заштите града Лознице их препознаје
као социјално осетљиве и оне којима су локалне социјалне услуге дефинисане Стратегијом
намењене, али неће бити посебних активности намењених овим циљним групама јер су оне
већ садржане у индивидуалним Акционим плановима.
3.7 КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У процесу обраде података анализиране су заинтересоване стране: кључни партнери у
планирању и спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите у Лозници и крајњи корисници
услуга социјалне заштите. Подаци су анализирани уз помоћ технике SWOT анализе и
идентификоване су следеће снаге, слабости, могућности и претње:
ПРЕДНОСТИ
НЕДОСТАЦИ
• Препознате потребе грађана у
• Слаба информисаност корисника о
области социјалне заштите
могућности остваривања права
• Обезбеђено финансирање
• Пасивност корисника услуга
права и услуга социјалне
• Недовољна укљученост приватног сектора
и ОЦД у пружању услуга социјалне заштите
заштите у складу са Одлуком
• Транспарентно суфинансирање
• Недовољно коришћење алтернативних
програма и пројеката
извора финансирања
• Потреба додатних улагања у простор који је
организација цивилног
у власништву локалне самоуправе, а могао
друштва у области социјалне
би се користити за рад
заштите (481)
• Запослени имају одговарајуће
• Недостатак тимског и интер стручне квалификације
институционалног рада у локалној
• Запослени су мотивисани за
заједници у писању пројеката
даљи професионални развој • Недовољно препознавање волонтерског
рада у Лозници као ресурса
редовно учествују у стручним
• Коришћење за рад простора у власништву
обукама
• Организације цивилног
локалне самоуправе, под повлашћеним
друштва имају велики број
условима
• Недовољна мотивисаност привредних
мотивисаних волонтера
• Чланови, сарадници и
субјеката за поштовање правила друштвено
волонтери организација
одговорног пословања на територији Града
цивилног друштва се
континуирано професионално
едукују и развијају
• МОГУЋНОСТИ
• ПРЕТЊЕ
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Правни оквир у социјалној
заштити
Програмско буџетирање у
јавној управи
Доступност ЕУ и других
страних фондова и донатора
Развијање међуопштинских /
међуградских услуга
Прекогранична повезивања у
области социјалне заштите са
Републиком Српском
Друштвено одговорно
пословање компанија које раде
на територији Града

•
•
•
•
•
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Недостатак финансијских средстава за
континуиране локалне социјалне услуге
Континуирано повећање броја породица
које су социјално угрожене услед економске
кризе додатно изазване пандемијом
Просторна удаљеност релевантних
факултета са којих би се могли регрутовати
волонтери
Осипање волонтера због одласка младих из
Лознице на факултете
Мањи број донатора који подржава
куповину опреме кроз реализацију пројекта

ОДЕЉАК 4 - ВИЗИЈА
4.1 ВИЗИЈА
Лозница је град једнаких права и могућности за све своје грађане, где се различитост
уважава а социјална сигурност је један од приоритета локалних институција и организација
4.2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ
•
Поштовање и унапређивање основних људских права - Неговање толеранције
и разумевање различитости, одсуство сваке дискриминације засноване на постојању
инвалидитета, полним, расним, језичким, верским, етничким и свим другим разликама и
неговање и унапређивање међусобног разумевања и равноправности.
•
Принцип једнаких могућности - Обезбедити могућност коришћења услуга социјалне
заштите за све грађане и све циљне групе истом доступношћу у свим сферама пружања услуга
у јавном, приватном и невладином сектору и уз поштовање могућности избора.
•
Интегрални приступ - Неговање разноврсности и компатибилности социјалних
сервиса и услуга и заједничког проактивног деловања и наступања према корисницима.
•
Партиципативност - Обезбеђење учешћа корисника у доношењу одлука о начину
задовољавања његових потреба и одговорност за лични избор сервиса и услуга, као и личну
ангажованост у оквиру његових могућности. Неговање подршке кориснику за активирање и
развој личних ресурса и потенцијала за самостално задовољавање потреба у циљу смањења
зависности од социјалних услуга.
•
Транспарентност - Увремењено, актуелно, отворено извештавање јавности, корисника
и свих заинтересованих циљних група о могућностима, процесима
ОДЕЉАК 5 - ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1.1 ОПШТИ ЦИЉ
Желимо да савременим методама афирмишући праве вредности, брзо и ефикасно, у сарадњи
јавног, приватног и цивилног сектора унапредимо развој социјалне заштите, смањимо
незапосленост и сиромаштво у граду и допринесемо систематском повезивању услуга и
активности као и унапређењу планирања, финансирања и квалитета пружених услуга.
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5.2 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
• Унапређење броја и квалитета стандардизованих локалних социјалних услуга,
нестандардизованих локалних социјалних услуга и мера за социјално угрожене
категорије становништва
• Унапређење међусекторске сарадње и успостављање интегралних социјалних услуга за
социјално угрожене категорије становништва
• Унапређење капацитета локалних актера за имплементацију ефикасне локалне
социјалне политике
ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ
Унапређење
броја и квалитета
стандардизованих
локалних
социјалних услуга,
нестандардизованих
локалних
социјалних услуга
и мера за социјално
угрожене категорије
становништва

ПОКАЗАТЕЉ
УЧИНКА

ПОЛАЗНА
ВРЕДНОСТ
Тренутни број
Број корисника и
корисника услуга
корисница постојећих
социјалне заштите
социјалних услуга и
приказан у табели
мера подршке
17
Територија обухваћена Услуге се тренутно
постојећим
пружају на мањем
социјалним услугама делу Града

ЦИЉАНА
ВРЕДНОСТ
Број корисника
социјалних услуга
повећан за 10% у
складу са листама
чекања
Закључно са 2025.
повећан број насеља
за 20%

Тренутан број
локалних
Број нових социјалних
социјалних услуга
услуга
приказан је у
табели 17

Закључно са 2025.
је укупно 2 нове
услуге за подршку
корисницима

Број корисника и
корисница нових
социјалних услуга

Квалитет услуге
– задовољство
корисника и
корисница и њихових
чланова породица
услугом
Унапређење
међусекторске
сарадње и
успостављање
интегралних
социјалних услуга
за социјално
угрожене
категорија
становништва

Број потписаних
меморандума о
сарадњи

Број нових
интегралних услуга/
мера које се спроводе
међусекторски

Број корисника и
корисница нових
интегралних услуга/
мера

Тренутни број
корисника услуга
социјалне заштите
приказан у табели
17
Тренутно
не постоји
институционални
механизам
за праћење
задовољства
корисника
социјалним
услугама

Број корисника
социјалних услуга
обухвата 40%
корисника са листе
чекања

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Годишњи извештај
пружалаца услуге
Годишњи извештај
пружалаца услуге
Годишњи
извештаји о
мониторингу
услуга и
имплементацији
Стратегије
Годишњи извештај
пружалаца услуге

Закључно са
2025. се свака
локална социјална
услуга прати
кроз задовољство
корисника од стране
ЈЛС

Анкетни листови
корисника услуга
и њихових чланова
породица

Тренутно нема
важећих Уговора
о сарадњи између
различитих
институција

Закључно са
2025. је укупно
потписано 5 нових
Меморандума о
сарадњи између
институција,
организација, ОЦД
и бизнис сектора

Годишњи
извештаји о
мониторингу
услуга и
имплементацији
Стратегије

Тренутно нема
системских
интегралних
локалних
социјалних услуга

Закључно са 2025.
успостављене
2 интегралне
социјалне услуге

Годишњи
извештаји о
мониторингу
услуга и
имплементацији
Стратегије
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Унапређење
капацитета
локалних актера за
имплементацију
ефикасне локалне
социјалне
политике

Број пројеката са
којим се конкурисало
на екстерне изворе
финансирања

Тренутно
нема активних
пројеката за
успостављање
или рад локалних
социјалних услуга

Број нових
пружалаца локалних
социјалних услуга

Тренутно
све услуге на
локалном нивоу
пружа Центар за
социјални рад

Успостављен
институционални
механизам праћења
имплементације
локалних социјалних
услуга

Не постоји
програмски
мониторинг
услуга већ само
финансијско
правдање
добијених
средстава

30. 03. 2021.

Закључно са
2025. укупно 2
нове услуге су
успостављене из
екстерних извора
финансирања
До 2025. године за
сваку од локалних
социјалних
услуга постоји
више локалних
лиценцираних
пружалаца услуга

Годишњи
извештаји о
мониторингу
услуга и
имплементацији
Стратегије

До 2025. године
све локалне
социјалне услуге
имају програмски
и финансијски
мониторинг

Годишњи
извештаји о
мониторингу
услуга и
имплементацији
Стратегије

Годишњи
извештаји о
мониторингу
услуга и
имплементацији
Стратегије

ОДЕЉАК 6 - МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Финансијска средства (РСД)
Мере и активности Индикатори
Носиоци
Време
других извора
Буџет ЈЛС
финансирања
ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 - Унапређење броја и квалитета стандардизованих и нестандардизованих локалних
социјалних услуга и мера за социјално угрожене категорија становништва
Број нових
1.1 Развој и
корисника и
проширење локалне
корисница услуге
Центар за
социјалне услуге
2021.год.
6.000.000,00
Број нових насеља
социјални рад
- Помоћ и нега у
континуирано на годишњем
где се услуга пружа и организације
кући за одрасла,
нивоу
Пружање услуге од цивилног друштва
стара лица и особе
стране лиценцираног
са инвалидитетом
пружаоца
Број нових дечака
Град, Центар за
и девојчица који
социјални рад,
1.2 Развој и
користе услугу
пружалац услуге
проширење
Број младића и
и организације
локалне социјалне девојака који користе цивилног друштва
5.320.000,00
2021.год.
услуге – Дневни
услугу
на годишњем
континуирано
боравак за децу,
Број одраслих који
нивоу
младе и одрасле са користе услугу
сметњама у развоју Пружање услуге од
стране лиценцираног
пружаоца
Број девојчица и
Град, Центар за
8.600.000,00
1.3 Развој локалне дечака који користе социјални рад,
на годишњем
5.000.000,00
социјалне услуге
услугу
пружалац услуге
2021.год.
нивоу
на годишњем
– Лични пратилац Пружање услуге од и организације
континуирано
нивоу
детета
стране лиценцираног цивилног друштва
пружаоца
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1.4 Развој локалне
социјалне услуге
– Социјално
становање у
заштићеним
условима
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Број корисника и
корисница услуге
Пружање услуге од
стране лиценцираног
пружаоца

Успостављена
услуга у складу са
1.5 Успостављање
стандардима
локалне
Број корисника и
социјалне услуге
корисница услуге
– Породични
Пружање услуге од
саветник
стране лиценцираног
пружаоца
Успостављена
услуга у складу са
1.6 Успостављање стандардима
локалне социјалне Број корисника и
услуге –Клуб за
корисница услуге
стара лица
Пружање услуге од
стране лиценцираног
пружаоца
Успостављена
услуга у складу са
1.7 Успостављање
стандардима
локалне социјалне
Број корисника и
услуге – Клуб
корисница услуге
за особе са
Пружање услуге од
инвалидитетом
стране лиценцираног
пружаоца
Успостављена услуга
Капацитети услуге за
1.8 Успостављање
смештај корисника
услуге палијативне
услуге
неге за различите
Идентификоване
категорије
потребе за услугом
корисника
( број лица којима је
услуга потребна)
1.9 Спровођење
програма
информисања
Број спроведених
лица из осетљивих
програма
група у циљу
Број корисника и
информисања
корисница програма
и веће
информисања
приступачности
постојећим
услугама
1.10 Спровођење
програма за јачање Број спроведених
личних капацитета програма
корисника за про
Број корисника и
- активну улогу у
корисница програма
решавању проблема

Град, Центар за
социјални рад,
пружалац услуге
и организације
цивилног друштва
Град, Центар за
социјални рад,
пружалац услуге
и организације
цивилног друштва

Град , Центар за
социјални рад,
пружалац услуге
и организације
цивилног друштва

Град, Центар за
социјални рад,
пружалац услуге
и организације
цивилног друштва

Град, Центар за
социјални рад,
пружалац услуге
и организације
цивилног друштва

Град, Центар за
социјални рад,
пружалац услуге
и организације
цивилног друштва

Град, Центар за
социјални рад,
пружалац услуге
и организације
цивилног друштва

2021.год.
континуирано

2022.год.
континуирано

2023.год.
континуирано

2023.год.
континуирано

2025 –
успостављање
услуге

Број 1

65.000,00 на
годишњем
нивоу

2.000.000,00
на годишњем
нивоу

5.000.000,00
на годишњем
нивоу

3.000.000,00
на годишњем
нивоу

7.000.000,00
успостављање
услуге

300.000,00 на
годишњем
нивоу
2022.год.
континуирано

2022.год.
континуирано

500.000,00 на
годишњем
нивоу
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Број институција са Град, Центар за
2.000.000,00
којих су уклоњене
социјални рад,
на годишњем
баријере
пружалац
услуге
и
нивоу
1.11 Уклањање
Број
ОСИ
организације
физичких баријера инфраструктурних
2022.год.
за различите
субјеката
са
континуирано
категорије особа са сигнализацијом за
инвалидитетом
особе за различите
категорије
инвалидности
ПОСЕБНИ ЦИЉ 2 - Унапређење међусекторске сарадње и успостављање интегралних социјалних услуга за
социјално угрожене категорије становништва
Број потписаних
Град, Центар за
50.000,00 на
Успостављање
меморандума о
социјални рад
годишњем
функционалне
2021.год.
сарадњи
и
организације
нивоу
међусекторске
Број заједнички
цивилног друштва континуирано
сарадње
спроведених мера
Број реализованих
Град, Центар за
50.000,00 на
Унапређење
у циљу
социјални рад,
годишњем
регионалне сарадње састанака
размене
добре
и
организације
нивоу
– размена добре
праксе
цивилног друштва 2021.год.
праксе у области
Број иновативних
иновативних
континуирано
мера које се
и интегралних
примењују као
локалних
добре праксе
социјалних услуга пример
из друге средине
Сарадња са
Град, Центар за
50.000,00 на
Број потписаних
бизнис сектором
социјални
рад
годишњем
меморандума о
– успостављање
и
организације
2021.год.
нивоу
партнерске сарадње сарадњи
цивилног
друштва
континуирано
заједнички
у области локалне Број
социјалне политике спроведених мера
Успостављање
Град Центар за
3.000.000,00
интегралних
социјални рад,
на годишњем
Успостављена
услуга
социјалних услуга Број корисника и
и организације
нивоу
- Интегрални
цивилног друштва 2022.год.
корисница
услуге
континуирано
програм помоћи у
кући са базичном
негом
Успостављање
Град, школе,
3.000.000,00
интегралних
Центар за
на годишњем
социјалних услуга Успостављена услуга социјални рад,
нивоу
Услуга - Сензорна Број корисника и
и организације
2022.год.
интеграција деце са корисница услуге
цивилног друштва континуирано
сметњама у развоју
(сензорна, бела и
слана соба)
ПОСЕБНИ ЦИЉ 3 - Унапређење капацитета локалних актера за имплементацију ефикасне
локалне социјалне политике
3.1Формирање
Формиран тим за
Град, Центар за
тима за израду
писање предлога
социјални рад
2021.год.
пројеката из
пројеката
и организације
Нису потребна средства
области локалних
цивилног друштва
социјалних услуга
Број пројеката
Град, Центар за
са којима се
социјални рад
3.2 Конкурисање
конкурисало
и организације
на екстерне изворе Број нових услуга
цивилног друштва 2021.год.
континуирано Нису потребна средства
финансирања
које су успостављене
из екстерних извора
финансирања
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3.3 Реализација
едукација у циљу
информисања
и мотивисања
представника
цивилног сектора о
услугама социјалне
заштите
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Број едукација
Број ОЦД на
едукацијама
Број нових
лиценцираних
пружалаца услуга

Број 1

Град, Центар за
50.000,00 на
социјални рад
годишњем
и организације
нивоу
цивилног друштва 2022.год.
континуирано

ОДЕЉАК 7 - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење имплементације Стратегије развоја социјалне заштите града Лознице за период
2021-2025. године биће реализовано континуирано, кроз инструменте и механизме који су
већ функционални на нивоу локалне самоуправе: финансирање услуга социјалне заштите и
праћење њиховог рада кроз извештавање, финансирање редовних делатности, програма и
пројеката у области социјалне заштите и праћење њиховог рада кроз редовно извештавање.
Праћење реализације општег и посебних циљева вршиће се израдом годишњег извештаја
који садржи и квантитативне и квалитативне податке за све циљне групе дефинисане
Стратегијом.
Целокупна оцена ефеката планираних услуга и мера биће предмет екстерне евалуације
која ће бити обезбеђена по истеку важења овог документа.
Након усвајања Стратегије, потребно је формирање Тима за праћење реализације овог
документа, од стране Градоначелника. Задаци Тима обухватиће:
• праћење реализације,
• ревизију документа по потреби,
• израду акционих планова и извештаја о њиховој реализацији.
Тим ће имати одговорно лице – координатора Тима. Градоначелник ће у формирању
тима одредити координатора за послове праћења и извештавања. Тим ће бити сачињен од
чланова које ће предложити носиоци реализације мера из документа.
За процену потребе финансијских средстава и осталих нематеријалних ресурса, биће
одговорно Одељење за друштвене делатности.
Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем
нивоу Одељење за друштвене делатности, у партнерству са Тимом.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-3/1
Датум: 25. марта 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 40. и 44. став 2. Закона
о социјалној заштити („Службени гласник
РС“, број 24/11), члана 75. Правилника о
ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите (“Службени
гласник РС”, број 42/13, 89/18 и 73/19), члана
25. Одлуке о правима и услугама социјалне
заштите града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 7/17), члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 1/19 – пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 25. марта 2021. године, донелa је

30. 03. 2021.

(„Службени лист града Лознице“, број
7/17) и спада у групу дневних услуга у
заједници, које обухватају активности које
подржавају боравак корисника у породици
и непосредном окружењу које обезбеђује
јединица локалне самоуправе.
Услуга помоћ и нега у кући за одрасла
и старија лица и особе са инвалидитетом на
подручју града Лознице пружа се у складу
са националном регулативом уз примену
свих елементата прописаних Правилником о
ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите („Службени
гласник РС”, број 42/13, 89/18 и 73/19).
Сврха услуге

ПРАВИЛНИК
о начину и условим обављања
послова помоћи и неге у кући
за одрасла, стара лица и особе са
инвалидитетом
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се сврха
услуге помоћ у кући за одрасла и стара лица
и особе са инвалидитетом (у даљем тексту:
услуга), критеријуми и мерила за избор
корисника услуге, финансирање услуге,
начин обезбеђивања услуге, нормативи и
стандарди за обављање послова помоћи
и неге у кући за одрасла и старија лица,
критеријуми и мерила за утврђивање цене
услуга, као и критеријуми и мерила за учешће
корисника и његових сродника обавезних на
издржавање у трошковима услуге.
Услуга помоћ и нега у кући за одрасла
и старија лица и особе са инвалидитетом
је посебан ванинституционални облик
социјалне заштите на коју појединац има
право у складу са Законом о социјалној
заштити и Одлуком о правима и услугама
социјалне
заштите
града
Лознице
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Члан 2.
Сврха пружања услуге помоћ и нега у
кући је подршка старим и одраслим лицима
са инвалидитетом који услед ограничења
физичких и психичких способности имају
потребу у задовољавању свакодневних
животних потреба, како би се унапредио или
одржао квалитет живота.
Корисници услуге
Члан 3.
Услуге помоћ и нега у кући доступне
су одраслим и старијим лицима и особама са
инвалидитетом која:
- имају пребивалиште на читавој
територији града Лознице;
- имају ограничења физичких и
психичких способности услед којих
нису у стању да независно живе у
својим домовима без редовне помоћи
у активностима дневног живота, неге
и надзора, при чему је породична
подршка недовољна или није
расположива.
- имају минимално потребну условност
дома за пружање услуге (да је могуће
обезбедити воду, загревање простора,
одношење отпадних вода и смећа, да
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су обезбеђени елементарни услови за
одржавање хигијене простора)
поднесу захтев за коришћење услуге,
односно уколико старатељ, у име лица
које се налази под старатељством,
поднесу захтев за коришћење услуге;

Приоритет у обезбеђивању доступности услуге помоћи и неге у кући имаће
особе у старијем добу (жене старије од 60
година, мушкарци старији од 65 година) које
имају ограничења физичких и психичких
способности услед којих нису у стању
да независно живе у својим домовима
без редовне неге и надзора, а која живе
сама у домаћинству или с другим лицем
неспособним за пружање помоћи.

-

-

-

Активности услуге помоћ у кући
Члан 4.
Активности услуге помоћ и нега у
кући усмерене су ка одржању и унапређењу
квалитета живота корисника.
Реализацијом услуге помоћ и нега у
кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ,
која, у складу са потребама корисника, може
обухватати:
- помоћ у обезбеђивању исхране,
која укључује по потреби: набавку
намирница, обезбеђивање готових
оброка, припрему лаких оброка,
припрему освежавајућих напитака,
помоћ при храњењу;
- помоћ у одржавању личне хигијене
и хигијене стана, укључујући, по
потреби: помоћ при облачењу и
свлачењу, обављању физиолошких
потреба, умивању, купању, прању
косе, чешљању, бријању, сечењу
ноктију,
прању
и
одржавању
постељине, одеће и обуће, одржавању
чистоће просторија, судова и урађаја
у домаћинству;
- помоћ у загревању просторија,
укључујући по потреби: ложење
ватре, чишћење пећи, помоћ у
набавци огрева;

-
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помоћ у задовољавању социјалних,
културно-забавних и других потреба,
укључујући: помоћ при кретању
унутар и ван куће, набавку новина
и књига, иницирање социјалних
контаката и укључивање корисника
у пригодне културне активности у
јединици локалне самоуправе, старање
о плаћању рачуна за електричну
енергију, телефон, комуналије и сл;
посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући, по
потреби: посредовање у поправци
водоводиних, електричних и других
инсталација, столарије, уређаја за
домаћинство, кречење стана и друге
услуге;
набавку и надгледање узимања лекова
и примену савета прописаних од
стране квалификованих медицинских
стручњака и одвођење на лекарске
прегледе;
санирање и негу мањих повреда;
контролу виталних функција (крвни
притисак, телесна температура, ниво
шећера у крви, уношење и избацивање
течности и сл.).
Финансирање услуге
Члан 5.

Финансијска средства за остваривање
права на услугу помоћ и нега у кући обезбеђује
град Лозница из буџета, донаторских
средстава и учешћем корисника, односно
лица која су у складу са законом дужна да
учествују у издржавању корисника.
Учешће корисника и његових
сродника обавезних на издржавање у
трошковима помоћи у кући одраслим и
старијим лицима утврђује се на основу
критеријума и мерила дефинисаних у одељку
IV овог Правилника.
У складу са утврђеним критеријумима
и мерилима из става 1. овог члана, цену
услуге помоћ у кући, која се финансира из
буџета града Лознице, утврђује начелник
Градске управе града Лознице, у складу са
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креитеријумима и методологијом у одељку
IV овог Правилника.
Обезбеђивање услуге
Члан 6.
Услуга помоћ и нега у кући, коју
обезбеђује локална самоуправа и за којом
постоји потреба, набавља се од пружаоца
услуге социјалне заштите, који је за то
лиценциран кроз поступак јавне набавке у
складу са законом који уређује јавне набавке,
Законом о социјалној заштити и прописима
донетим за њихово спровођење.
II СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА
ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ПОМОЋ И
НЕГА У КУЋИ
Пружалац услуге
Члан 7.
Пружалац услуге, одабран у постпуку
јавне набавке, мора да испуни минималне
заједничке и посебне структуралне и
функционалне
стандарде
дефинисане
Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне
заштите Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне
заштите (“Службени гласник РС”, број
42/13, 89/18 и 73/19).
А) ЗАЈЕДНИЧКИ МИНИМАЛНИ
СТРУКТУРАЛНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
СТАНДАРДИ
Члан 8.
Заједнички минимални структурални
и функционални стандарди представљају
захтеве који се морају испунити независно
од корисничких група којима је услуга
намењена, изузев ако посебним прописом
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којим се уређују ближи услови и стандарди
за остваривање одређених услуга социјалне
заштите није другачије одређено.
А/1 ЗАЈЕДНИЧКИ СТРУКТУРАЛНИ
СТАНДАРДИ
Јавност рада
Члан 9.
Лиценцирани пружалац услуге:
1. Има дефинисан основни програм
организације
који
минимално
садржи:
1.1. Податке о корисницима, по
узрасту, степену подршке и
потребама, односно корисничкој
групи којој је услуга намењена,
у смислу закона којим је уређена
социјална заштита;
1.2. Програмске активности које
се реализују, у складу са
спецификацијом
услуге
и
минималним
стандардима
које се односе на услугу коју
организација пружа, како и у
складу са потребама корисничке
групе којој се услуга пружа;
1.3. Податке о основним кадровима, у
складу са спецификацијом услуге
и минималним стандарима
који се односе на услугу коју
организација пружа.
2. Има елаборат о испуњености услова
за почетак рада и пружање услуга
социјалне заштите, чији је садржај
ближе одређен правилником којим је
уређено лиценцирање организација;
3. Има дефинисан годишњи план рада
који садржи циљеве и активности:
инфраструктурне
инвестиције,
развој кадрова, информисање шире
и стручне јавности о услугама које
пружа, развој услуге у односу на
проширење броја корисника, увођење
нових садржаја и слично.

30. 03. 2021.
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4. Има утврђене критеријуме за
одређивање приоритета приликом
пријема корисника и формирање
листе чекања, у зависности од услуге
коју пружа, а у складу са актом
пружаоца услуге;
5. Има процедуре за све фазе стручног
поступка, као и о другим питањима,
у складу са Правилником о ближим
условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите;
6. Обезбеђује редовну информисаност
потенцијалних корисника о почетку
коришћења услуге, према утврђеној
листи чекања;
7. Обезбеђује кориснику, законском
заступнику корисника и трећим
лицима, информације у писменој
форми о делокругу рада, услугама које
обезбеђује, кућном реду и правилима
понашања запослених;
8. Закључујуће уговор о пружању
услуге;
9. Води прописану евиденцију и
документацију за услугу коју пружа.
Одлагање отровних и других
материјала
Члан 10.
Услови за одлагање отровних и
других материјала обезбеђују се у складу са
посебним прописима.
Радни простор, руководилац и задужени
радник
Члан 11.
Пружалац услуге обезбеђује одговарајуће радне просторије за запослене.
Пружалац услуге има лице непосредно задужено за руковођење.
Сви запослени имају јасно дефинисан
опис посла.
За сваког корисника задужен је
запослени који је непосредно одговоран за
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рад са корисником, праћење реализације
индивидуалног плана и постигнутих
исхода, подрушку у одржавању контаката
са породицом, другим лицима значајним
за корисника, водитељем случаја и другим
стручњацима у заједници.
Запослени из става 4. овог члана може
бити задужен за више корисника.
А/2 ЗАЈЕДНИЧКИ МИНИМАЛНИ
ФУНКЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ
Пријемна процена
Члан 12.
Пријемну процену врши Центар
за социјални рад „Лозница’’ у року од
15 (петнаест дана) од пријема захтева за
коришћење услуге.
На основу непосредног разговора са
корисником или законским заступником,
лицима значајним за корисника и других
извора, процењује се:
1. Став корисника и других лица
значајних за корисника и њихова
очекивања од услуге;
2. Подобност корисника за коришћење
услуге;
3. Капацитети пружаоца да задовољи
потребе корисника;
4. Приоритет за пријем – датум
коришћења услуге или уписивања на
листу чекања;
5. Способност и приоритетне потребе
потенцијалног корисника;
6. Могућност да друге услуге или
службе у заједници на потпунији
начин задовоље потребе корисника.
Ако је потенцијални корисник упућен
преко Центра за социјални рад „Лозница’’
који има седиште ван места пружања услуге,
пружалац услуге ће извршити пријемну
процену у складу са ставом 2. овог члана, по
правилу на основу упута Центра за социјни
рад „Лозница’’, у периоду из става 1. овог
члана.
Страна 49
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Центар за социјални рад „Лозница’’
ће у периоду од 7 (седам) дана обавестити
подносиоца захтева о исходу пријемне
процене, што укључује информација о
почетку коришћења услуге, стављању на
листу чекања, или разлозима за евентуално
одбијање пријема корисника.

Ургентни пријем обезбеђује се у
ситуацијама када је значајно угрожено
свакодневно функционисање корисника
услед здравственог и социјалног стања и
изостанка других система подршке.

Пријем корисника код пружаоца услуге

Члан 14.

Члан 13.
Подносиоцу захтева за коришћење
услуге, коме је решењем Центра за социјални
рад „Лозница’’ признато право на услугу, за
потребе пријема код одабраног лиценцираног
пружаоца услуге, обезбеђују се информације
о његовим правима и обавезама.
Пријемна процена се обавља пре
отпочињања коришћења услуге, како би се
утврдило да ли пружалац услуге са својим
капацитетима може да одговори на потребе
корисника, односно како би се утврдиле
неопходне чињенице за доношење одлуке о
отпочињању пружања услуге.
Пријемну процену обавља стручни
радник ангажован од стране пружаоца
услуге.
На основу непосредног разговора
са корисником, значајних особа из његовог
окружења и других извора, стручни радник:
- Сагледава ставове и очекивања
потенцијалних корисника и других
значајних особа из његовор окружења
од пружања услуге помоћи у кући;
- Процењује да ли, и у којој мери,
овлашћени пружалац услуге може
да задовољи потребе потенцијалних
корисника, укључујући и условност
дома корисника за пружање услуге
(нпр. постојање водоводних и
санитариних услова, загеревање
просторија, …);
- Процењује врсте услуга које ће бити
на располагању и у ком року;
- Предлаже приоритизацију корисника,
у односу на ургентне потребе и
дефинисање листе чекања, уколико је
неопходно.
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Процена потреба корисника

Процена потреба, снага, ризика,
способности и интересовања корисника
и других лица значајних за корисника, као
и процена капацитета пружаоца услуге (у
даљем тексту: процена), врши се након
пријема корисника и периодично током
пружања услуге у роковима утврђеним
индивидуалним планом услуге, односно
посебним стандардом за услугу.
Процену врши стручни радник уз
учешће корисника, по потреби и законског
заступника или другог лица значајног за
корисника.
Процена започиње непосредно након
пријема и окончава се у року до 10 (десет)
дана.
Уколико је Центар за социјални рад
„Лозница’’ упутио корисника, процена се
врши на основу процене Центра за социјални
рад „Лозница’’.
Током процене пружа се услуга,
односно реализују се активности у складу
са утврђеним приоритетним потребама
корисника.
Поред околности из става 1. овог
члана, процена узима у обзир културолошке
и личне посебности корисника: географско
и национално порекло, матерњи језик,
верско опредељење, узраст, род, сексуалну
оријентацију и друго.
У односу на резултате процене
одређује се степен подршке кориснику и
израђује индивидуални план услуге.
Након
извршене
процене
и
одређивања степена подршке, за сваког
корисника одређује се стручни радник,
односно стручни сарадник (неговатељица).
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Одређивање степена подршке
Члан 15.
Степен подршке одређује се с обзиром
на целокупно индивидуално функционисање
корисника и врсте потребне помоћи, у односу
на:
1) способност непосредне бриге о
себи;
2) учествовање у активностима живота у заједници.
Степени подршке
Члан 16.
Подршка корисник није способан да се
I степена самостално брине о себи и
укључи у активности дневног
живота у заједници, због чега му
је потребно физичко присуство
и континуирана помоћ другог
лица.
Подршка корисник може да брине о себи
II степена и да се укључи у активности
дневног живота у заједници
уз физичко присуство и помоћ
другог лица.
Подршка корисник може да брине о себи
и да се укључи у активности
III
степена дневног живота у заједници,
али му је услед недовољно
развијених знања и вештина
потребан надзор и подршка
другог лица.
Подршка корисник самостално, односно
IV
уз подсећање, може да обавља
степена све животне активности.
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Индивидуални план услуге сачињава
се у року од 10 (десет) дана након окончања
процене дефинисане овим правилником.
Индивидуални план услуге, обавезно
садржи:
1) циљеве који се желе постићи
пружањем услуге;
2) очекиване исходе;
3) конкретизоване активности које ће се
предузимати, укључујући и активности у процесу прилагођавања;
4) временски оквир у којем се реализује
индивидуални план услуге;
5) рок за поновни преглед индивидуалног плана услуге;
6) имена лица одговорних за реализацију
индивидуалног плана услуге.
Индивидуални план услуге израђује
се у складу са ширим планом Центра за
социјални рад „Лозница’’, ако је корисник
упућен преко Центра за социјални рад
„Лозница’’.
У изради индивидуалног плана услуге
учествује стручни радник пружаоца услуге,
корисник или његов законски заступник,
задужени запослени, а по потреби и други
стручњаци из Центра за социјални рад
„Лозница’’, као и други стручњаци из
релевантних институција.
Корисник, односно његов законски
заступник добијају примерак индивидуалног
плана услуге.
Кориснику, односно његовом законском заступнику обезбеђује се одговарајућа
помоћ приликом учествовања у изради
индивидуалног плана услуге.
Поновни преглед

Планирање услуге

Члан 18.

Члан 17.

Поновни преглед, врши се у складу са
роковима наведеним у индивидуалном плану
услуге, процењеним интензитетом подршке,
дефинисаним циљевима и исходима,
и омогућава прилагођавање активно-

На основу идентификованих потреба,
способности и ризика, за сваког корисника
сачињава се индивидуални план услуге.
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сти потребама и циљевима корисника и
оствареним ефектима услуге.
Поновни преглед сваког индивидуалног плана услуге врши се најмање једном
у дванаест месеци за одрасле и старије
кориснике.
У поновном прегледу учествују
стручни радник, корисник, односно његов
законски заступник и задужени запослени, а
по потреби и други стручњаци из заједнице.
У поновном прегледу учествује и
водитељ случаја уколико је корисник упућен
преко Центра за социјални рад „Лозница’’.
Пружалац услуге може утврдити
и краћи рок од рока прописаног ставом 2.
овог члана за поновни преглед, у складу са
индивидуалним планом услуге и посебним
прописима.
Извештај о реализацији индивидуалног плана услуге доставља се надлежном
водитељу случаја, ако је корисник упућен
преко центра за социјални рад, у складу са
роковима утврђеним овим чланом.
Интерна евалуација
Члан 19.
Пружалац услуге најмање једном
годишње спроводи интерну евалуацију
квалитета пружених услуга, која укључује
испитивање задовољства корисника, односно
њихових заступника.
Извештај о евалуацији из става 1.
овог члана, подноси се оснивачу услуге,
Републичком Заводу за социјалну заштиту и
доступан је стручној јавности.
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са својим планом стручног усавршавања
донетим у складу са законом којим је уређена
социјална заштита.
Пружалац услуге обезбеђује услове
за обављање приправничког стажа, односно
студентске праксе у складу са правилником
којим је уређено лиценцирање стручних
радника.
Доступност програма и услуга у
заједници
Члан 21.
Пружалац
услуге
обезбеђује
програмске
активности,
које
су
посебно прилагођене могућностима и
интересовањима корисника.
Ако одређене активности у оквиру
услуге коју пружа пружалац не може
реализовати
коришћењем
сопствених
ресурса, обезбеђује их у заједници, од
других организација или ангажовањем
стручњака различитих профила, у складу
са идентификованим потребама корисника
и њиховим индивидуалним плановима и
буџетским могућностима.
Б) ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ
СТРУКТУРАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА
УСЛУГУ ПОМОЋ У КУЋИ
Особље
Члан 22.

Развој особља

Услугу помоћи у кући пружају:
организатор услуге и неговатељице/
домаћице.

Члан 20.

Организатор услуге помоћи у кући

Пружалац
услуге
обезбеђује
одговарајућу стручну подршку (нпр.
консултације, менторство, супервизију по
одговарајућем моделу и др.), свим лицима
ангажованим на пружању услуге, у складу

Члан 23.
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Организатор
услуге
је
лице
именовано/ангажовано од стране изабраног
пружаоца услуге.
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За организатора услуге ангажује
се стручни радник (психолог, андаргог,
социјални радник, дефектолог, правник) који
поседује лиценцу у складу са Правилником о
лиценцирању стручних радника („Службени
гласник РС”, број 42/13 и 53/13-исправка), а
по основу уговора о раду.
Организатор службе у потпуности је
одговоран за организацију и пружање услуге
помоћи у кући, а нарочито за:
- пријем корисника код пружаоца;
-

процену потреба корисника;

-

израду индивидуалног плана услуге;

-

поновни преглед реализације плана
услуге;

-

планирање, организовање и праћење
пружања услуге;

-

сарадњу са представницима релевантних институција и оранизација
цивилног друштва.
Неговатељица/домаћица
Члан 24.

За обављање послова неговатељицадомаћица предвиђени су следећи услови:
- старост изнад 18 година;
- завршена најмање основна школа,
а предност при ангажовању имају
лица са средњом стручном спремом
медицинске струке;
- сертификат о похађању акредитованог
програма помоћи у кући пре почетка
пружања услуге:
Неговатељица - домаћица у директном
раду са корисником реализује активности, по
врсти и у трајању у складу са индивидуалним
планом услуге.
Новозапосленој неговатељици - домаћици
обезбеђује се обука, коју пружа неговатељица
домаћица са одговарајућим радним искуством
на тим пословима у трајању од најмање
14 дана, ради њене припреме за пружање
услуге.
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III ПОСТУПАК СТИЦАЊА СТАТУСА
КОРИСНИКА УСЛУГЕ ПОМОЋИ У
КУЋИ
Захтев за коришћење услуге
Члан 25.
Захтев
за
коришћење
услуге
помоћи и неге у кући подноси се Центру
за социјални рад „Лозница’’ са следећом
документацијом:
- Очитана/фотокопија личне карте
подносиоца захтева или Уверење
Полицијске управе Лозница о
пребивалишту;
- Извод из матичне књиге рођених,
венчаних и умрлих;
- Доказ о редовним месечним примањима подносиоца захтева оствареним у три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев;
- Доказ о редовним месченим примањима чланова породице и лица
обавезних на издржавање, оствареним
у три месеца која претходе месецу у
коме је поднет захтев;
- Уверење о имовном стању подносиоца захтева и сродника обавезе
издржавања (Републички геодетски
завод и Пореска управа) из места
рођења и места пребивалишта;
- Уверење из Националне службе
запошљавање, Филијала Лозница, за
одрасла лица;
- Налаз и мишљење лекара специјалисте (или изабраног лекара);
- Изјаву о сагласности за коришћење
услуге помоћи у кући.
Поступајући сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и
чл. 103. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење), Градска управа града
Лознице - Одељење за друштвене делатности
прибавља по службеној дужности документа
из овог члана, а за које се примењује програм
Е Зуп.
Страна 53

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 26.
Центар за социјални рад „Лозница’’
процењује потребе корисника и решењем
одлучује о коришћењу услуге помоћи у кући
и упућује га на коришћење услуге коју пружа
лиценцирани пружалац услуге одабраном у
поступку јавне набавке.
Центар за социјални рад „Лозница’’
је у обавези да доносе решење о коришћењу
услуге најкасније у року од 30 дана од дана
подношења захтева.
Центар за социјални рад „Лозница’’
је у обавези да одабраном пружаоцу
услуге проследи и све друге информације
о кориснику које могу бити од значаја за
пружање услуге.

-

-

Члан 27.
О одбијању захтева за стицање
својства корисника услуге помоћи у кући
и висини учешћа корисника у трошковима
услуге Центар за социјални рад „Лозница’’
одлучује решењем.
Подносилац захтева, у складу са
чланом 73. став 2. тачка 3.. има право да
упути жалбу на решење у року од 15 дана
од дана доношења решења којим је одбијено
право на коришћење услуге Градском већу
града Лознице.
Члан 28.
Одабрани пружалац услуге може
са подносиоцем захтева, или сродником/
законским заступником, склопити уговор
о пружању услуге помоћи у кући, само у
случају када се услуга у целости наплађује
од корисника услуге, односно његових
сродника/законских заступника по цени која
је утврђена чланом 30. овог Правилника.
Члан 29.
Својство корисника услуге помоћи у
кући престаје из следећих разлога:
Страна 54
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Отказом корисника услуге на
прописаном обрасцу, на основу кога
Центар за социјални рад „Лозница’’
у року од 15 дана доноси решење о
престанку коришћења услуге.
Отказом
пружаоца
услуге
у
следећим случајевима: ако не
постоји минимални ниво хигијенскотехничких услова за пружање
услуга; уколико је уочљиво да начин
неговања корисника може да штети
здрављу корисника; уколико се
констатује прикривање информација
од стране корисника или сродника
који су од утицаја на формирање цене
услуге; уколико се корисник или члан
домаћинства некоректно понаша
према извршиоцу посла; уколико дође
до промена у здравственом стању
које могу угрожавајуће деловати на
извршиоца посла; уколике се рачуни
за извршене услуге не плаћају у
складу са уговором; на основу кога
Центар за социјални рад „Лозница’’
у року од 15 дана доноси решење
о престанку коришћења услуге на
захтев пружаоца.
Смрћу корисника, доставом извода
из матичне књиге умрлих.

IV КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА
ПОМОЋИ У КУЋИ
Члан 30.
Цена услуга помоћи и неге у кући
утврђује се применом норматива и стандарда
за обављање послова помоћи и неге у кући
утврђених овим Правилником.
Одлуку о цени услуге утврђује
начелник Градске управе града Лознице на
предлог Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Лознице.
Члан 31.
Цена услуге помоћи и неге у кући
утврђује се по радном часу.
Цену услуге помоћи и неге у кући
одређује на основу елемената за формирање
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цена дефинисаних у члану 32. овог
Правилника и формира је пружалац услуга.
Цена услуге помоћи и неге у кући по
радном часу уз образложење са укљученим
елементима за њено формирање чини
саставни део понуде приликом учестовања
на јавној набавци за избор пружаоца ове
социјалне услуге.
Члан 32.
Елементи цене услуге помоћи и неге
у кући су:
1) Бруто зараде и накнаде зараде стручног радника, те осталих личних
примања (накнада трошкова превоза у
јавном саобраћају, накнада за исхрану
у току рада и регрес за годишњи
одмор) запослених у складу са
Законом и колективним уговорима;
2) Бруто зараде и накнаде зараде
неговатељица са којима је закључен
уговор о раду на одређено време, те
осталих личних примања (накнада
трошкова превоза у јавном саобраћају,
накнада за исхрану у току рада и
регрес за годишњи одмор) запослених
у складу са Законом и колективним
уговорима;
3) Материјални трошкови (трошкови
електричне и топлотне енергије,
утрошак горива и мазива за возило,
одржавање средстава рада, утошак
рада, заштитна одећа и обућа, итд.)
4) Остали материјални и нематеријални
трошкови везани за рад (канцеларијски материјал, ПТТ трошкови,
санитарни прегледи, средства за
хигијену и др.)
5) Средстава за законом утврђене
обавезе.
Члан 33.
Цена часа услуге помоћи и неге у
кући може се мењати уколико се промене
елементи цене, а на начин описан у члану
32.
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V КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА
УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ
СРОДНИКА У ТРОШКОВИМА
ПОМОЋИ И НЕГЕ У КУЋИ
Члан 34.
Средства за финансирање обављања
послова помоћи у кући обезбеђују се у
висини планираних средстава у буџету града
Лозницe, учешћем корисника и његових
сродника обавезних на издржавање и из
других извора.
Члан 35.
Корисник у трошковима услуге
учествује свим својим примањима и
приходима, а корисници који су остварили
право на додатак за негу и помоћ другог лица
или увећани додатак за негу и помоћ другог
лица, односно право на новчану накнаду
за помоћ и негу другог лица по било ком
основу учествују са најмање 20% износа тог
додатка у трошковима услуге помоћи и неге
у кући.
Члан 36.
Право на регресирање цене часа услуга
помоћи и неге у кући утврђује се у зависности од
односа укупног прихода по члану породичног
домаћинства корисника и нивоа социјалне
сигурности за појединца утврђеног Законом,
за месец у ком се пружа услуга, према следећој
скали:
Р.бр
1
2

3
4

Месечни приход по
члану домаћинства
До нивоа социјалне
сигурности за
појединица
Од првог до другог
нивоа социјалне
сигурности за
појединца
Од 3 – 4 нивоа
социјалне сигурности
за појединца
Преко 4 нивоа
социјалне сигурности
за појединца

% учешћа
корисника
0%
20%

60%
100%
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Члан 37.
Право на бесплатну усглугу помоћи и
негу у кући имају лица:
- чији су укупни приходи остварени
у три месеца који претходе месецу
у коме је поднет захтев, испод и у
висини минималног нивоа социјалне
сигурности за остваривање права
на новчану социјалну помоћ према
величини домаћинства и
- који немају сроднике обавезне на
издржавање по Породичном закону и
Закону о социјалној заштити.
Уколико корисник услуга помоћи
и неге у кући нема прихода или су његови
приходи недовољни за измирење трошкова
пружених услуга, а има сроднике који
су по Породичном закону обавезни да
учествују у његовом издржавању учешће
сродника утврђује се на исти начин као и за
корисника.
Уколико је корисник услуга помоћи
и неге у кући склопио уговор о доживотном
издржавању или другом облику издржавања
и помоћи, обавеза учешћа у финансирању
трошкова услуга преноси се на даваоца
издржавања у 100% износу.
Давалац
издржавања
преузима
обавезу корисника на основу уговора са
пружаоцем услуге.
Члан 38.
Укупан приход породице и ниво
социјалне сигурности за појединца утврђују
се на начин предвиђен одредбама Закона о
социјалној заштити.
Члан 39.
Учешће у трошковима помоћи и неге
у кући корисници односно њихови сродници
уплаћују на жиро рачун установе која пружа
услуге, најкасније до десетог у наредном
месецу.
У случају неизмирења обавеза у
утврђеним роковима зарачунава се законска
затезна камата.
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За дане у којима корисник због личних
разлога не користи услуге плаћа 50% од цене
помоћи у кући.
Члан 40.
Пружалац услуге може директно
уговорити пружање услуга помоћи и неге
у кући са корисником услуга или његовим
сродником, само у случају када се услуге
у целости наплаћују од корисника услуга,
односно његових сродника и када су
задовољени приоритети утврђени решењима
Центра за социјални рад „ Лозница’’ .
VI ПРАВО ПРИГОВОРА НА КВАЛИТЕТ
УСЛУГЕ
Члан 41.
Корисник услуге или његов заступник
има право на подношење приговора/
притужби на квалитет пружене услуге.
Приговор се подноси Центру за
социјални рад „Лозница’’ у писаној форми,
који о истом одлучује у року од 15 дана од
дана пријема приговора.
VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 42.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-3/2
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о туризму
(„Службени гласник РС“, број 17/2019),
члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број
1/19 - пречишћен текст), Скупштине града
Лознице на седници одржаној дана 25. марта
2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма развоја туризма
града Лознице 2021-2025.
I Усваја се Програм развоја туризма
града Лознице 2021-2025.

Број 1

II Саставни део ове одлуке чини
Програм развоја туризма града Лознице
2021-2025.
III Ова oдлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-4
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
							
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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ГРАД ЛОЗНИЦА

ПРОГРАМ
РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 2021-2025.

март, 2021. године
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Стручни тим:
- Снежана Перић, ТОГ Лознице, директор
- Мр Данијела Милутиновић, ГУ Лозница, сарадник за туризам
- Маријана Глигорић, ТОГ Лознице, сарадник за туризам
- Срђан Вуксановић, ТОГ Лознице, сарадник за туризам
Консултантска агенција: „Саветник у туризму“ из Београда, Доц. др Бранко
Красојевић са експертским тимом
Страна 59
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СКРАЋЕНИЦЕ
БиХ – Босна и Херцеговина
ГУ – Градска управа
ДМО – Дестинацијска менаџмент организација
ДП – Друштвени производ
ЕАР – Европска агенција за реконструкцију
ЕУ – Европска унија
ЗЗПС- Завод за заштиту природе Србије
ЦЗК – Центар за културу
ЈКП – Јавно комунално предузеће
ЈП – Јавно предузеће
НСЗ – Национална служба за запошљавање
КУД – Културно уметничко друштво
СТД – Сеоско туристичко домаћинство
МСП – Мала и средња предузећа
МТТТ – Министарство трговине, туризма и телекомуникација
НВО – Невладине организације
ППРС – Просторни план Републике Србије
РС – Република Србија
ТОР - Регионална туристичка организација
СЗР – Самостална занатска радња
ЛТО- Локална туристичка огранизација
ТОГ - Туристичка организација града
ТО – Туристичка организација
ТОС – Туристичка организација Србије
IPA (instrument for pre-accession) - Инструмент претприступне помоћи ЕУ
PR – односи са јавношћу
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Организација
Уједињених нација за образовање, науку и културу
UNWTO (United Nations World Tourism Organization) - Светска туристичка организација
при Уједињеним нацијама
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1. УВОД
Према препоруци Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике
Србије, јединице локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности утврђених законом,
позване су да припреме и усвоје Програм развоја туризма који ће одредити правце даљег развоја
овог сектора. У складу са овом препоруком, град Лозница је донео одлуку о изради Програма
развоја туризма 2021-2025. сходно Закону о туризму Републике Србије („Службени гласник
РС”, бр. 17/2019) и Стратегији развоја туризма Републике Србије 2016-2025. године.
При изради овог Програма, по увиду у стратешке документе од значаја за туризам
града Лознице, спроведеним теренским и кабинетским истраживањима и радионицама са
заинтересованим странама, приступило се ситуационој анализи. Сагласно туристичким
производима одређена су циљна тржишта, тржишни сегменти и њима одговарајући видови
промоције и дистрибуције. Посебно су приказане прилагођене маркетиншке стратегије уз
помоћ којих би се остварили предвиђени циљеви развоја туризма града Лознице. Програм
предлаже конкретне предлоге и смернице актерима туристичке привреде на територији
града Лознице како би унапредили активности у домену туризма и подигли конкурентност
туристичке привреде.
Методологија израде Програма развоја туризма града Лознице 2021-2025. усклађена је
са локалним, националним, и европским стратешким документима и као таква представља
базични документ на који се обавезно позива приликом конкурисања за националне ЕУ и
остале међународне фондове и донације намењене одрживом економском развоју, а посебно
развоју туризма.
Овај документ додатно добија на важности као релевантан извор за припрему новог
стратегијског Мастер плана Подриње, Цер, Лозница, Бања Ковиљача, али и као инпута за
просторне планове и планове детаљне регулације туристичких дестинација.
2. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА
При изради Програма развоја туризма Града Лознице 2021-2025. коришћен је метод
партиципативног приступа свих заинтересованих страна на нивоу локалне заједнице.
То је подразумевало сарадњу стручног тима са консултантском агенцијом, градским
институцијама, невладиним сектором, секторима туризма, угоститељства, културе,
образовања, предузетништва, научном и стручном јавношћу. Сви наведени актери допринели
су креирању овог документа, што указује на њихову спремност да учествују и у његовој
реализацији.
Основни кораци при изради овог стратешког документа били су:
• избор консултантске агенције за израду овог документа
• формирање стручног тима на локалном нивоу
• одржавање интерактивних радионица са заинтересованим странама ради
израде SWOT анализе и креирања приоритета развоја туризма града Лознице
• теренска истраживања
• анализа потенцијала и креирање будућих праваца развоја на бази истраживања
туристичке понуде и тражње
• идентификовање примарних туристичких производа по коме ће град Лозница
бити препознатљив на туристичком тржишту
• израда Акционог плана активности и предлога за њихову реализацију
(имплементација и мониторинг).
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Током процеса планирања, коришћена је метода кабинетског истраживања („desk
rеsеarch”) стратешких и других докумената града Лознице, као и научних и стручних радова
доступних јавности.
Коришћена методологија усмерена је ка јачању сарадње између свих заинтересованих
страна и предвиђа механизме за остваривање дефинисаних циљева, праћење (мониторинг) и
евалуацију предвиђених активности на бази транспарентности и демократичности.
3. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА
Програм развоја туризма града Лознице 2021-2025., усаглашен је са локалним и
стратешким планским документима: Стратегијом локалног одрживог развоја града Лознице,
Генералним урбанистичким планом Лознице – Усклађивање Генералног плана Лознице
са одредбама закона о планирању и изградњи, Планом генералне регулације за насељено
место Лозница, Бања Ковиљача и Лешница, Просторним планом града Лознице, Локалним
еколошким акционим планом, Акционим планом за младе, Програмом развоја спорта града
Лознице и другим.
Стратегија развоја туризма РС 2016-2025. сврстала је град Лозницу у ширу дестинацију
Подриње, Лозница и Бања Ковиљача која обухвата просторни оквир Лознице, Шапца и
Крупња. Kао кључне вредности (атрактивности) на поменутој дестинацији, препознати су:
културно наслеђе, природна богатства, Дрина, Гучево, Цер, Влашић и Бања Ковиљача. На
основу наведених вредности предвиђен је развој следећих кључних производа: културно
наслеђе, манифестациje, специјални интереси, рурални туризам, планински туризам и
тематскe руте, којима свакако треба додати spa&wellness/здравствени туризам. Поред
поменутих туристичких производа град Лозница поседује потенцијал за развој туризма
градова и пословног туризма (MICE).
4. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И АНАЛИЗА РЕСУРСНЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА
ТУРИЗМА
У подножју планине Гучево, недалеко од реке Дрине налази се Лозница. Смештена је
на додиру алувијалне равни реке Дрине, са једне стране, и северозападних падина Гучева,
са друге стране, и долинским странама речице Штире. Лозница је привредни, саобраћајни
и културни центар овог дела Подриња. Имала је важну улогу у историји као гранични град
Кнежевине Србије, истурена према босанском пашалуку када је била окружно место, а
касније као средиште Среза јадарског, а потом лозничког.
Географски положај Лознице условљава благу климу са доста најтоплијих дана у години
и малим колебањима температуре. Лозница је град за који туристи кажу да је посебан, да има
душу, а ми кажемо да је за слово испред свих. Један град није само насеобина и територија,
то су пре свега људи, ствараоци, култура. Лозничани су гостопримљиви и привржени свом
завичају, поносни на своју историју и брину о очувању традиције и културе, говоре најчистији
српски књижевни језик и пишу ћирилицом.
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4.1. Географски и саобраћајни положај Лознице
Лозница се налази у западном делу Србије, у подножју планине Гучево, на десној обали
реке Дрине, у близини са границом Босне и Херцеговине. Припада Мачванском округу,
граничи се са општинама Крупањ, Љубовија и Мали Зворник у Србији и општинама Бијељина
и Зворник у Републици Српској. Територија града Лознице припада регији Доњег Подриња
2
у подрегиону Јадар и захвата површину од 612 km , тј. око 19% територије Западне Србије.
Географске координате су 44°32′ 03′′ СГШ и 19°13′ 17′′ ИГД, на 142 m надморске висине.
Лозница има добар географско-саобраћајни положај, чему највише доприноси близина
државне границе са БиХ. Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд-ШабацЛозница-Зворник-Сарајево, односно Бијељина – Лозница - Мали Зворник – Љубовија - Бајина
Башта - Ужице и наставља ка Црногорском приморју. Путем Лозница – Осечина – Ваљево
- Лајковац излази се на Ибарску магистралу. Близина главног пута Е70 и Коридора 10 пружа
могућност анимирања већег броја транзитних путника и излетника. Магистрални пут I B
реда бр. 26 представља везу са Београдом и Босном и Херцеговином, а I B реда бр. 27 са југом
Србије. Лозница је друмским путем од Београда удаљена 139 km, од Новог Сада 136 km, од
Ваљева 75 km, а од Шапца 56 km, што погодује домаћим туристичким кретањима.
На територији града саобраћа приградски аутобуски превоз, бројне такси службе,
рентакар, постоје бициклистичке и пешачке стазе. Постављена је нова туристичка саобраћајна
сигнализација којом су маркирани сви туристички локалитети и мотиви на територији
града.

Мапа 1. Географски положај града
Извор: Градска управа Лозница

Страна 64

30. 03. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 1

Најближи аеродроми су у Тузли (66 km), Београду (122 km). Кроз град пролази и
железничка пруга, у функцији је путнички и теретни саобраћај. Реконструисана пруга ШабацЛозница-Брасина пуштена је у рад почетком септембра 2018. године. У плану је изградња
железничке пруге Ваљево-Лозница, што би унапредило промет робе и путника јер за сада ова
врста саобраћаја нема већи туристички значај.
Очекује се да близина суседне БиХ, односно Републике Српске, као емитивног али и
партнерског подручја, буде све важнија у туризму Подриња, тим пре што се гранични прелаз
Трбушница налази на само четири километра удаљености.
4.2. Становништво и привреда
На простору града Лознице према попису из 2011. године живи 86.413 становника од
2
којих је стално насељено 79.327. Густина насељености је 130 ст/km , што је знатно више
2
од просека за РС, који износи 90,3 ст/km . Просечна старост становништва је 41,6 година,
што је незнатно повољније од просека за Србију, који износи 42,2 година. Демографске
промене у прошлости повезане су са развојем индустрије и смањењем броја пољопривредног
становништва које се преоријентисало на индустријску производњу а касније и на терцијарни
сектор услуга, укључујући угоститељство и туризам.
Очекује се и убрзанији развој индустријске зоне града на једној од најповољнијих локација
у Србији. У индустријској зони отворене су две нове фабрике и порширени су производни
капацитети фабрика које имају дугу традицију пословања. Недавно је код Лознице откривен
нови минерал јадарит, руда литијум бората, која је добила име по долини реке Јадар. Резерве
јадарита представљају једно од највећих налазишта литијума на свету. Отварање рударског
басена и пуштање у рад погона за прераду ове руде, умногоме ће допринети привредном
развоју Србије и Лознице, као и већој видљивости овог краја.
Водеће привредне гране су индустрија (текстилна, прехрамбена и кондиторска,
дрвопрерађивачка, прерада папира и амбалаже, грађевинска), пољопривреда и туризам. Сектор
малих предузећа и приватно предузетништво су највиталнији део лозничке привреде.

Слика 1. Панорама Лознице
Извор: Бојан Лучић
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Туризам и угоститељство у овом крају имају традицију и утичу на економски развој.
Међутим, досадашњи развој туризма је неравномеран. Понуда се првенствено базирала на
бањском, односно здравственом туризму (Бања Ковиљача), и културном наслеђу (Тршић
и Троноша). С обзиром на профил преовлађујућих корисника услуга (ПИО фонд, ђаци,
омладина, излетници), у овим облицима туризма остварује се веома ниска дневна потрошња,
уз скромну и недовољно квалитетну понуду робе и услуга, те би требало активирати и друге
делимично искоришћене и неискоришћене потенцијале.
4.3. Рељеф
У рељефу се истичу три морфолошке целине: на северу планина Цер (689 m), у
средишњем делу басен реке Јадар са алувијалном равни Дрине и на југу планински венац
Гучево (779 m). Оивичена планинама Лозница топографски подсећа на потковицу.
Цер се пружа непуних 20-так километара правцем исток – запад, на око 40 km од
Лознице, 100 km од Београда и 35 km од Шапца. Име је добила по бројним стаблима дрвета
цера, има пуно зеленила, листопадног дрвећа ниског растиња. Покренут је поступак за
заштиту природног подручја I категорије, као Предео изузетних одлика „Планина Цер“.
Друга морфолошка целина у рељефу овог краја обухвата Лозницу којој припада десна
страна алувијалне равни Дрине, од Горње Ковиљаче до северно од насеља Лешница. Дринска
равница, са мањим сливовима, захвата површину од 34,67 km2 у ширини од 500 m код
Ковиљаче, до седам километара низводно од Лознице.
Трећу целину чини шумовита планина Гучево као најзападнији део подрињсковаљевских планина и препознатљиви симбол Јадра и Подриња. Дужина Гучева, од Дрине
до превоја Белог (692 m), где почиње планина Борања, износи 15 km, а просечна ширина
планинског венца од 8 до 10 km. Масив Гучева се састоји претежно од кречњачких стена
и пешчара. У геолошкој прошлости дошло је до раседања терена, што је условило појаву
термоминералних вода, на чијим се лековитим изворима развила Бања Ковиљача. Од бројних
извора хладне, пијаће воде, настају потоци, па су падине избраздане њиховим долинама.
Највиша тачка планине је Црни врх са 779 m надморске висине.
4.4. Хидролошке карактеристике
Простор града Лознице је у врху Србије по богатству и разноврсности водних ресурса.
Речну мрежу чине површински водотоци – реке, подземне воде, обични и термоминерални
извори. Најзначајнији и највећи површински водоток је река Дрина, чијем сливу припадају
реке овог краја (Јадар, Лешница, Штира, Жеравија...).
Дрина припада Црноморском сливу, а настаје спајањем река Таре и Пиве код Шћепан
поља. Највећа је притока реке Саве у коју се улива близу Сремске Раче. По много чему
је јединствена и пружа могућности за развој ретких и веома тражених видова туризма,
првенствено спортова на води и риболова. Смарагдно зелене боје, кривудава, овде ствара
шљунковите плаже на којима локално становништво и бројни туристи проналазе освежење
у току лета (најпопуларнија је Жићина плажа, дуга неколико километара, у непосредној
близини Бање Ковиљаче).
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Слика 2. Река Дрина
Извор: Бојан Лучић

Јадар је притока Дрине и најзначајнија река у Лозници, после Дрине. Кроз Лозницу
протиче у дужини од 35 km. У долини ове реке пронађен је минерал јадарит.
На територији града Лознице воде су доброг квалитета и извор су водоснабдевања
становништва и индустрије али се не сме запоставити њихов еколошки значај. Kорито реке
Штире на току кроз Лозницу је регулисано и уређено у дужини од око шест километара.
Најснажнији извори су у раседним пукотинама где воде из већих дубина и из пространих
области храњења избијају на површину, међу којима је најиздашнији извор код манастира
Троноша са максималних 5,5 l/s.
Термоминерални извори сумпоровите воде се везују за некадашњу вулканску
активност овог подручја, те се и воде Бање Ковиљаче јављају на више извора. Према
садржају растворених хемијских елемената сврстане су у алкално-муријатичне, гвожђевите
и сумпоровите воде. Термоминерална вода црпи се са дубине од 67 m, температуре 29,10
C. На основу физичко хемијских испитивања припада категорији натријум-клацијумхидрокарабонтаних и веома сулфидних хипотерми. Пелоид је минералног порекла и спада у
слабо алкалне и редукционе пелоиде.
Бања Бадања се налази у подножју Цера у атару насеља Доња Бадања у долини реке
Цернице, на 30 до 40 km удаљености од Шапца, Лознице и Ваљева. Главни извор сумпоровите
јаче минерализоване воде (тзв. „слана бара“), спада у хипотерме са температуром од 14оC.
Други извор је тзв. гвожђевите (црвене) воде, са повишеном радиоактивношћу, којa се пијe за
отклањање стомачних тегоба и анемије.
Водопад „Скакавац“ налази се на око седам километара од центра Лознице, у засеоку
Будимлији, висок је седам метара.
Жеравијско врело је извор речице Жеравије, живописан призор воде која кључа и
избија на површину воде.
4.5. Климатске карактеристике
Због заклоњености планинама и брдима од хладних северних и источних ветрова,
Лозница са околином има тзв. жупску климу, што је предност у односу на суседне пределе.
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Средња годишња температура ваздуха у Лозници је 11oC, док ефективна инсолација (стварно
трајање сунчевог сјаја), износи просечно 2.041 сати годишње. Током године се у просеку
излучи 800-1000 mm падавина, док је честина ветра релативно мала и износи 28,2%. С
обзиром на климатске показатеље, топлија лета и мање хладне зиме од ширег окружења,
климатске прилике се могу оценити као компаративна предност у односу на околне градове.
4.6. Биљни и животињски свет
Лознички крај има богат биодиверзитет у коме доминирају комплекси листопадних
и четинарских шума. Разноврсност шумских фитоценоза на Видојевици, Гучеву и Церу уз
реалтивно благу климу омогућавају развој специјалних интереса и тематских рута.
Најчешћи представници биљног света су: бела и пепељаста врба, бели и црни граб,
бели и црни јасен, црна јова, топола, лужњак, храст, буква, багрем и др. Присутне су и
заједнице зељастих биљака: траве, ливадске биљке (посебно лековито биље - кантарион,
кичица, хајдучица, мајчина душица...), бројне врсте јестивих гљива и пољопривредне културе.
У селу Руњани, недалеко од Лознице, налази се „Дебели грм“ - храст лужњак, стар више од
три века, пречника крошње 28 m.
Парк у Бањи Ковиљачи представља једну од најлепших пејзажно-архитектонских целина
у Србији из 19. века. На самом простору јасно се издвајају две зоне: централни део парка са
значајним објектима и изворима (Доњи парк) и парк шума која се надовезује на доњи парк
и чини везу са планином Гучево (Горњи парк). Према подацима Завода за заштиту природе
Србије на територији парка од 144 врсте дрвенастих биљака 35 су аутохтоне, 54 су алохтоне
и 25 су различити култивари. Према животном облику на територији парка заступљено је 81
врста дрвећа и 33 врсте жбуња.
У фауни брдско планинског подручја доминирају сисари као што су: зец, лисица,
веверица, вук, срна, дивља свиња и др. Ловачко удружење „Гучево“, са седиштем у Лозници,
газдује ловиштем „Јадар“ површине 42.855 ha, од чега ловне површине обухватају 35.833
ha. На простору планине Цер налази се ловиште Шумског газдинства „Борања“ из Лознице,
„Цер - Видојевица” површине 5.348 ha. На ограђеном простору од 416 ha гаји се и лови дивља
свиња и европски јелен, а могућ је и лов на срнећу дивљач. Цер се налази на листи подручја
од међународног значаја за очување диверзитета птица према IBA критеријумима.
Око Дрине и њених акумулација повремено борави око 50 врста птица, као што су:
пољска јаребица, јаребица камењарка, препелица, дивља патка, фазан и друге. У прилично
чистим рекама, речицама и потоцима које се уливају у Лешницу и Јадар, лови се: сом,
младица, скобаљ, пастрмка, шаран, клен, мрена, липљан, штука, смуђ, зек и сл. Очувана
станишта ситне и крупне дивљачи и птица добра су основа за развој фото сафарија уместо
класичног ловног туризма, који не угрожава животиње а дугорочно генерише веће приходе
од одстрела.
4.7. Културно-историјско наслеђе
Име града Лозница, по предању, потиче од доминантног фитогеографског својства
терена – беле лозе, на коме је првобитно насеље настало. Претпоставља се да је на месту
данашње Лознице било римско утврђење „Аd Drinum“ и римски град „Genesiz“ који су у
оквиру Подриња припадали римској провинцији Далмација. При упадима варварских
народа из Паноније разрушени су Косанин Град, Видин Град на Видојевици и Градац у
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Бањи Ковиљачи. Од прве половине XI века северозападна Србија се поново нашла у оквиру
Византијског Царства, до друге половине XII века када овде долазе Угари који убрзо оснивају
Мачванску бановину и додељују је угарском зету српском краљу Драгутину.

Слика 3. Улица Јована Цвијића
Извор: Музеј Јадра

Лозница се први пут у писаним изворима помиње 1317. године у повељи краља
Милутина. Србија је 1459. године пала под турску власт, те је Лозница убрзо припала
Зворничком санџаку у саставу Босанског пашалука, док се као градско насеље формирала
тек 1834., годину дана после припајања Кнежевини Србији.
Бања Ковиљача, некадашња дворска бања Краљевине Југославије, налази се на
шест километара од Лознице у подножју планине Гучевo, на надморској висини од 128 m.
Првобитно се звала Смрдан бања (бара), јер су се минералне сумпоровите воде разливале
по јаругама и непријатно мирисале, нарочито лети. Бања се под именом Ковиљача први пут
помиње 1533. године. Главни извор лековите воде каптиран је 1836. године, а први смештајни
капацитети подигнути су током владавине Михајла Обреновића 1858. године. Тридесетих
година XX века, бања је комплетирана као лечилиште. Бањски парк са околном шумом (40
ha) и фонтаном у централном делу, други је по величини у Србији.
Културни ресурси, односно антропогене вредности, подстичу развој првенствено
културних и манифестационих туристичких кретања. Међутим, да би се културна добра у
туризму успешно презентовала и валоризовала морају да имају:
- својства споменика културе – уметничке, естетске или знамените вредности
- културни или историјски значај или значај за развој науке
- својство атрактивности, препознатљивости, раритета и друге карактеристике
- да буду уређени, организовани или припремљени за културолошку и туристичку
презентацију
Знаменито место Тршић налази се на седам километара од Лознице и родно је место
Вука Стефановића Караџића, реформатора српског језика и писма. Цео комплекс, кроз који
протиче речица Жеравија, представља својеврстан музеј на отвореном са изразитом културном
и туристичком вредношћу. У њему се налазе Музеј jезика и писма, Галерија, Музеј Вукових
сабора, Кућа писаца, Гостинска кућа, црква брвнара Светог Архангела Михаила, вајати у
којима су смештене радионице за старе занате и калиграфска радионица. Као посебна
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издваја се Вуково имање на ком
се налази Вукова спомен кућа.
Тршић и Троноша проглашени су
заштићеним подручјем односно
културним пределом II и III
степена заштите. Тршић је највише
посећен за време традиционалних
манифестација – Вуков сабор
и Ђачки Вуков сабор и у време
ђачких екскурзија. Током лета и
викендом то је омиљено излетиште
Лозничана и других љубитеља
природе и Вуковог дела.
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Слика 4. Вукова спомен кућа
Извор: Драган Боснић

Нову перспективу у образовању, култури и туризму отвара Научно образовно-културни
центар „Вук Караџић” за изучавање хуманистичких наука, намењен младима из целог света,
од основне школе до факултета. Основни циљ је популарисање српског језика, ћириличног
писма, те лика и дела Вука Караџића. Активирањем и повезивањем омладине са професорима
штити се и негује српско нематеријално културно наслеђе и култура.
Манастир Троноша подигнут је 1317. године, задужбина је краља Драгутина и
његове супруге Каталине. Манастирски комплекс чине: црква посвећена Ваведењу Пресвете
Богородице, конак и Музеј раног Вуковог школовања. Стефан Јовановић (1759 – 1799)
игуман манастира Троноша проглашен је 2017. године за свеца, Стефана Троношког. Испред
манастира се налази капела Светог Пантелејмона са чесмом девет Југовића, подигнута у част
Југ Богдана и његових синова који су, по легенди, пред одлазак на Косовски бој ту преноћили
и напили се воде са овог извора. Ратарске свеће – мештани 6 околних села током године
прикупљају природни пчелињи восак који се растапа и изливају се две велике свеће тежине
око 50 kg висине преко 1,5 m. Прилажу се манастиру на Велики четвртак.

Слика 5. Манастир Троноша
Извор: Драган Боснић
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Манастир Чокешина подигнут је у првој половини 15. века. Име је добио по властелину
Богдану Чокеши, на чијем је имању и саграђен. Манастирски комплекс чине: црква посвећена
Рођењу Пресвете Богородице, конак и споменик подигнут у знак сећања на Бој на Чокешини.
На Лазареву суботу 1804. године одиграо се Бој на Чокешини када је 1500 турских плаћеника
прешло Дрину и код манастира Чокешина се сукобило са 303 српска хајдука под командом
браће Недић. У неравноправној борби изгинули су сви српски хајдуци, али су Турци ипак
заустављени у даљем продору ка Шапцу и Београду. Овај бој у историји је упамћен као
српски Термопили.
Спомен костурница на Гучеву подигнута је у знак сећања на борбе вођене у Бици на
Дрини 1914. године, током Првог светског рата. У њој су заједнички сахрањени посмртни
остаци око 4000 српских и аустроугарских војника. Гучевска битка је била прва рововска
битка у Првом светском рату, трајала је 55 дана, а у народу је позната као „Битка изнад
облака“.
Спомен костурница у Текеришу, у подножју планине Цер, подигнута је у знак сећања
на изгинуле војнике у чувеној Церској бици 1914. године, у којој је српска војска однела прву
победу у Првом светском рату. Посмртни остаци око 3500 српских и аустроугарских војника
сахрањени су у костурници испод самог споменика. У меморијалном комплексу налази се и
музеј Церске битке испред којег су постављене бисте српских војвода у Првом светском рату
као и Краља Петра I и Краља Александра I Карађорђевића.

Слика 7. Спомен костурница на планини Гучево Слика 8. Спомен костурница на Цер
Извор: ТОГ Лознице

Извор: Бојан Лучић

Спомен костурница у Драгинцу подигнута је у знак сећања на 2677 стрељаних цивила
у Јадру од стране немачке казнене експедиције у октобру 1941. године. На местима стрељања,
направљено је пет хумки и постављене су спомен плоче. Године 1961. ексхумирани су остаци
страдалих и сахрањени у заједничку гробницу, изнад које је подигнут споменик и обелиск
поред костурнице.
Значајне антропогене туристичке вредности у лозничком крају су и :
Црква Покрова Пресвете Богородице се налази у данашњем центру Лознице, а
некадашњем утврђењу „Лознички град“. Подигнута је 1873.године и изграђена у српско
византијском стилу
Црква Вазнесења Господњег подигнута је на некадашњем имању Вука Стефановића
Караџића на Лагатору у Лозници.
Црква Светих Апостола Петра и Павла у Бањи Ковиљачи подигнута је 1975.године.
При храму је основан и хор „Сабор српских светитеља“.
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Црква Светих Апостола Петра и Павла у Лешници подигнута је 1874.године.
Музеј Јадра у Лозници смештен је у згради која је саграђена почетком 20.века. У
приземном делу била је смештена прва апотека у Лозници. Данас се у овом објекту налази
стална поставка музеја Јадра који покрива рад три општине – Мали Зворник, Љубовија,
Крупањ и град Лозницу. У анексу музеја налази се рестаурирани праисторијски чамац –
моноксил, пронађен на Дрини.
Стална поставка слика Миће Поповића и Вере Божичковић Поповић Миодраг
Мића Поповић рођен je у Лозници 1923. године. Био је академик, сликар, писац и филмски
режисер. У Лозници је 1989. године отворена Стална поставка слика Миће Поповића и Вере
Божичковић Поповић, када је и проглашен за почасног грађанина Лознице. Умро је у Београду
1996. године. Сваке године у јуну месецу се организује манифестација „Мићини и Верини
дани“.
Библиотека Вуковог завичаја налази се у Лозници и баштини традицију Читаонице
основане 1867. године чији је оснивач било Друштво Подринске слоге.
Музеј раног Вуковог школовања налази се у оквиру манастирског комплекса у
Троноши.
Кур салон - Чувена бањска дворана Кур салон подигнута је 1932. године у време
владавине краља Александра I Карађорђевића. Прве скице су дали Драгутин Маслаћ и
Владимир М. Поповић, наставили Јованка Бончић Катеринић и царски архитекта Романових,
Николај Краснов, а зграда добија коначан изглед пером Милана Минића. Кур салон је својом
аутентичношћу и репрезентативним историјским и декоративним стилом до данас сачувао
дух прошлих времена и раскошних балова.

Слика 9. Кур салон у Бањи Ковиљачи
Извор: Драган Боснић

Купатило краља Петра I  је зграда сумпорног купатила, подигнутa у периоду
од 1904. до 1908. године. Градња купатила завршена је у време владавине краља Петра I
Карађорђевића. Архитекте на овом пројекту били су Драгутин Маслаћ и Владимир М.
Поповић. Са централном осмостраном декоративном куполом изнад главног улаза и две мање
четвороугаоне са стране постало је прави украс бање. У њему се налазе јединствене подне
плочице од енглеске керамике. Зграда је до данас задржала оригиналан изглед.
Старе виле у Бањи Ковиљачи: Херцеговина, Далмација, Босна, Ковиљача, Дом Стаке
Пејић, Самокрес, Сунчица, Катарина, Др Петровића, Драга, Цер, Емилија, Бенкара, и бројне
друге, од којих је око 80 заштићено.
Страна 72

30. 03. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 1

Дом Стаке Пејић, задужбинарке и добротворке из Лешнице, подигнут је око 1911.
године, намењен у сврхе лечења сиромашних. Зграда је имала амбуланту, болницу са
креветима и станове за сиротињу. У оквиру сиротишта радио је и вероучитељ, отац Гојко
Стојчевић, касније познат као патријарх Павле. Значајну улогу у раду овог дома имала је и
хуманитарка, Енглескиња, Етел Банкарт. Након Другог светског рата овде је смештен Дом
ученика у привреди, а у неким деловима зграде црква и пошта. Данас се у њој налази поставка
Битке на Дрини, насталa ентузијазмом удружења грађана „Меморијална галерија Битке на
Дрини 1914.“, која није у примереној функцији и није увек отворена за посетиоце.   
Старе зграде у Лозници, такође су, сведоци прошлих времена: Вуков дом културе,
Галерија „Мина Караџић“ у Вуковом дому културе, Гимназија „Вук Караџић“, ОШ „Анта
Богићевић“ и кућа Катића у којој се налази Стална поставка слика Миће Поповића и Вере
Божичковић Поповић.
Споменици знаменитих личности: Вук Караџић, Јован Цвијић, Филип Вишњић, Степа
Степановић, Влада Зечевић, Павле Јуришић Штурм, Момчило Гаврић, Дарја Александровна
итд.
Завичај великана:
Вук Стефановић Караџић рођен је у Тршићу 1787. године. Био је реформатор српског
језика и писма. Увео је народни језик у књижевност и створио фонетску азбуку. Био је
историограф, један је од утемељивача етнографије код нас и најзначајнији сакупљач наших
народних умотворина. Умро је у Бечу 1864. године. У његову част од 1933. године у Тршићу
се организује Вуков сабор, а од 1972. и Ђачки Вуков сабор.
Јован Цвијић рођен je у Лозници 1865. године, сматра се утемељивачем српске
географије, био је научник и оснивач Српског географског друштва. Својим географским
радовима је заузео истакнуто место међу европским научницима. Цео свој живот је посветио
изучавању Балканског полуострва, испитујући рељеф, насеља, порекло становништва,
етничке и социјалне карактеристике. Умро је у Београду 1927. године. У октобру се одржава
манифестација „Цвијићеви дани“ посвећена овом великану.
Миодраг Мића Поповић рођен je у Лозници 1923. године. Био је академик, сликар,
писац и филмски режисер. У Лозници је 1989. године отворена Стална поставка слика Миће
Поповића и Вере Божичковић Поповић, када је и проглашен за почасног грађанина Лознице.
Умро је у Београду 1996. године. Сваке године у јуну месецу се организује манифестација
„Мићини и Верини дани“.
Антоније Анта Богићевић рођен је у Клупцима близу Лознице. Био је војвода Првог
српског устанка и предводио је устанике у Боју на Лозници 1810. године. Умро је 1813. године
и по својој жељи сахрањен на лозничком шанцу.
Александар Саша Петровић је један од најзначајнијих европских филмских редитеља
средине XX века који је провео детињство у Бањи Ковиљачи. Био је један од оснивача и члан
Европске академије за филм и телевизију, један од оснивача и председник ФЕСТ-а, као и
члан САЦД-а (Удружење аутора и драмских композитора – Париз).
Иконе – место у шуми, у близини манастира Троноше, на којем се налазе иконе које је
народ у време када су цркве рушене и паљене скупљао и качио на стабла и тако импровизовао
цркву.
Пауље - археолошко налазиште код Брезјака, у Руњанима, чини скупина од тридесетак
праисторијских хумки – тумула.
Остаци старих градова и утврђења: Видојевица, Косанин град, Тројанов град, Ковиљкин
град (Градац), Јеринин град и др.
Остатке старих градова и утврђења и археолошка налазишта тек очекује туристичка
валоризација јер се у садашњем стању не могу укључити у туристичку понуду, за разлику од
Страна 73

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

30. 03. 2021.

осталих набројаних културних вредности које су или би могле бити туристички производи
или бар његови саставни елементи.
Сви описани културни ресурси од значаја за развој туризма лозничког краја би се могли
понудити тржишту обједињено или селективно на одређене теме, везано за некадашње
историјске периоде, ратове, стилове уметности, историјске личности и сл. Овакве и
сличне понуде би требало заједнички креирати у сарадњи ТОГ Лозница, са другим ЛТО и
туристичким агенцијама – организаторима путовања у најближем окружењу. Програми би
обухватили тематске руте.
5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА РАЗВОЈА ТУРИЗМА
Кроз анализу постојећег стања у туризму утврђују се основе од којих се полази ка
постављеном циљу, што представља основу за утврђивање адекватног положаја дестинације
у будућности.
5.1. Анализа туристичког промета
На основу анализе података о туристичком промету Републичког завода за статистику
уочава се да је на територији Лознице 2014. и 2015. године дошло до драстичног пада броја
долазака туриста, у односу на 2012. и 2013. годину. Године 2016. премашен је ниво посета
из 2012. године, и забележено је знатно повећање броја долазака туриста у односу на 2014. и
2015. годину. Од 2016 до 2018. године, број долазака се постепено повећао, а 2018. је достигао
највећу вредност када је евидентирано укупно 27.770 долазака, од чега 22.067 домаћих и
5.703 страних туриста. У посматраном седмогодишњем периоду 2012-2018. године уочава
се нестабилност домаће тражње, док су код страних туриста осцилације незнатне али је раст
долазака успоренији него код домаћих туриста.
Графикон 1. Број долазака туриста на територију Лознице 2012-2018.
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У посматраном периоду на територији града Лознице 2013. године, остварен је највећи
број од 182.948 ноћења, и то 161.134 домаћих и 21.814 страних туриста. Као и код долазака,
број ноћења бележи пад од 2013. до 2015. године. У 2016. години број ноћења се увећао у
односу на 2014. и 2015. годину и износио је 158.866 ноћења туриста од чега 124.307 домаћих
и 34.559 страних. Године 2017. број ноћења се незнатно смањио у односу на 2016. годину,
да би број ноћења у 2018. години износио 148.829, што представља пад од 10.037 ноћења
у односу на 2016. годину. Узроци успореног раста ноћења страних туриста између осталог,
последица су неконкурентне понуде града Лознице на међународном тржишту.
Поред званичних података Републичког завода за статитстику, процењује се да 10% до
20% од укупног броја долазака и ноћења на територији града Лознице није регистровано,
што се углавном односи на боравак домаћих туриста у приватном смештају.
Графикон 2. Број ноћења туриста на територији Лознице 2012-2018. године

Извор: Обрада података према спроведеним истраживањима Завода за статистику

Поред података о туристичком промету (доласци и ноћења туриста), важно је напомеути
да град Лозницу посети и велики број излетника, а највећи допринос томе дају ђаци на
екскурзијама и организоване групе. Према подацима Центра за културу „Вук Караџић“ о
броју продатих улазница знаменито место Тршић посетило је 46.560 (2018.) и 53.179 (2019.)
излетника и туриста, док је у Спомен комплекс у Текеришу евидентирано 13.322 (2018.)
и 14.941 (2019.) посетилаца. Знатно мању посету забележио је Музеј Јадра: 5.350 (2018.) и
6.842 (2019.).
5.2. Анализа понуде туристичко-угоститељских капацитета
Смештајни и угоститељски капацитети су битан чинилац туристичке понуде јер у
зависности од броја и структуре истих зависи и квалитет туристичке понуде и промета.
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Табела 1. Смештајни капацитети на територији града Лознице
Подаци о угоститељском објекту
Назив

Место

Stobex са два
депаданса
МК са депадансом
Royal spa

Лозница
Лозница
Бања
Ковиљача

Приватни смештај
физичка лица
Приватни смештај
правна лица
Конак Мишић
Конак Милица
Етно село „Азбука“
НОКЦ „Вук
Караџић“
Специјална болница
за рехабилитацију
„Бања Ковиљача“
Специјална болница
за рехабилитацију
„Боро Скорић“
Сунчана река
Вила Тања
Видиковац
Будимлија ресорт
МН Гучево
Гучевски вајати

Врста

Тршић
Тршић
Тршић
Тршић

хотел

соба
апартман
студио
соба
апартман
студио

Бр.смештајних
јединица

47

67

***

39

74

****

48

94

УКУПНО ХОТЕЛИ

235

*/**/***

620

*/**/***

344

без
категорије
Специјална
болница

Број
лежаја

***

****
6
СТД
***
4
****
6
УКУПНО ПРИВАТНИ СМЕШТАЈ
без
Установа
40
категорије

Бања
Ковиљача
Бања
Ковиљача

Категорија

без
категорије

19
9
12
1004
144
420

12

25

без
40
категорије
без
9
категорије
без
30
преноћиште
категорије
без
Лозница
37
категорије
Бања
без
одмаралиште
35
Ковиљача
категорије
Бања
без
етно кућа
3
Ковиљача
категорије
УКУПНО НЕКАТЕГОРИСАНИ
СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ УКУПНО

90

Бања
Ковиљача
Бања
Ковиљача
Бања
Ковиљача

19
95
151
120
7
1071
2310

Извор: МТТT-категорисани објекти 2. квартал 2020. и ТОГ Лознице

Подаци о броју и структури смештајних капацитета у Лозници различити су у зависности
од извора података. Највише смештајних капацитета налази се у Бањи Ковиљачи, што је
очекивано јер здравствени туризам има дугу традицију. На основу искустава Туристичке
организације града Лознице може се констатовати да Лозници недостаје смештајних
капацитета приликом организовања великих догађаја.
Страна 76

30. 03. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 1

Град Лозница располаже смештајном понудом, која према подацима МТТТ и ТОГ
Лознице, обухвата око 2310 лежаја. Од тога је 1071 лежаја у некатегорисаним објектима, а
1239 лежаја су катеорисани капацитети.
Дугогодишњи носилац угоститељско-туристичке делатности ХТП „Бања Ковиљача“ је
у стечају и започет је процес приватизације. Хотел Подриње и одмаралиште Гучево су 2019.
године приватизовани и очекује се њихова реконструкција и поновно стављање у функцију, а
током 2020. године нове власнике добили су и млечни ресторан „Подриње“ и ресторан „Три
чесме“. Виле које су до 2004. године у Ковиљачи коришћене за боравак избеглица, морају
се реновирати и укључити у туристичку понуду. Некадашњи кампови на Гучеву и Дрини
су запуштени и ван функције. Изградња нових и реконструкција постојећих смештајних
капацитета допринеће већој конкурентности понуде, а самим тим и побољшању квалитета
туристичко-угоститељских услуга.
Поред испуњености техничких стандрада веома важан допринос квлитету услуга
дају и људски ресурси. У том погледу неопходно је стално усавршавање, праћење прописа,
оганизовање одговарајућих обука и сл. У Лозници се образује угоститељски кадар у средњим
стручним школама и то је основа коју треба максимално користити и побољшавати.
Преглед смештајних објеката са садржајима:
Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“ налази се у Тршићу и нова је
установа коју је основала Влада Републике Србије са циљем да постане научно истраживачка
станица, пре свега за српски језик, али и за све друштвене и хуманистичке науке. Гостима је на
располагању интернет сала, а за потребе састанака и радионица постоје две сале капацитета
40 и 80 места.
Хотел „Royal Spa“ налази се у центру Бање Ковиљаче и располаже климатизованим
собама и апартманима, као и конференцијским салама за максимум 250 особа, велнес
садржаји.
Хотел “Stobex” налази се на магистралном путу Шабац-Лозница. Све собе и апартмани
су опремљени кабловском ТВ, телефонима са директним линијама, бежичним интернетом
итд. Хотел у свом саставу поседује и аква парк.
Хотел „МК“ са депадансом налази се на 3 km од центра Лознице. Ресторан располаже
са две одвојене сале – велика сала са 200 места и мала сала са 30 места, као и 150 места у
летњој башти.
Преноћиште „Сунчана река“ налази се у Бањи Ковиљачи, на површини од седам
хектара. Гостима су на располагању терени за велики и мали фудбал, одбојку на песку, тенис,
бадминтон, кошарку, столови за стони тенис, стаза за џогинг, стена за пењање и друго.
Етно кућа„Гучевски вајати“ налази се на 4 km од Бање Ковиљаче ка Гучеву, на
надморској висини од 550 m. Имају ресторан са баштом, парк за децу.
Преноћиште „Видиковац“ налази се на 4 km од Бање Ковиљаче ка Гучеву, где углавном
одседају спортисти и омладинске екскурзије.
Одмаралиште „МН Гучево“ налази се на 8 km од Бање Ковиљаче, на планини Гучево
на 700 m н.в. Одмаралиште чине две зграде са 120 лежаја. Спортски терени за кошарку,
фудбал, рукомет и одбојку, стазе које воде кроз шуму и многи други садржаји разлог су
доласка бројних спортских екипа.
Преноћиште „Будимлија ресорт“ налази се у засеоку Будимлија на 5 km од Лознице у
подножју планине Гучево. Располажу са: базеном, aqua баром, спортским теренима (бетонски
и травнати), играоницом (отворена и затворена), zip line, вожња квадом, стазе за шетњу (7
обележених) и др.
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Сеоско туристичко домаћинство Конак „Мишић“ у Тршићу је домаћинство изграђено
у духу народног градитељства. Домаћинство се простире на 4 ha у оквиру којег се налази
дечје игралиште, амфитеатар и воћњак.
Сеоско туристичко домаћинство Конак „Милица“ у Тршићу налази се на месту
некадашњих Вукових винограда. Намештај у конаку је аутентичан и датира из 1920. године.
У дворишту су још ресторан и три вајата за смештај са купатилом. У оквиру комплекса од
4,5 ha окућнице je и простор за одмор, базен, љуљашке и клацкалице за децу.
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ налази се у Бањи Ковиљачи
и поред медицинског има и „хотелски“ део и велнес центар „Ковиље“.
Специјална
болница за рехабилитацију „Боро Скорић“ у Доњој Бадањи располаже са 25 лежаја и кадама
за купање у термалној води.
На територији града Лознице евидентиран је и велики број објеката домаће радиности
(собе, апартмани).
С обзиром на све израженије трендове стандардизације на различитим нивоима
односа цена и услуга и специјализације хотела за специфичне тржишне сегменте (пословни,
конгресни, породични, спортски, spa-wellness хотели…), потребно је и у хотелијерству града
Лознице покренути и подстаћи ове промене.
Преглед угоститељских објеката за пружање услуга припремања хране, пића и
напитака.
Кафе пицерија „Интермецо“ се налази на изузетној локацији у Лозници и представља
„мост“ изнад речице Штире. У унутрашњем простору има 70 места, а у башти 60 места.
Пицерија „GTA“ у пешачкој зони располаже са 200 места и организује пословне ручкове
и промоције.
Кафе пицерија „Монтевидео“ налази се на централном градском тргу у Лозници и у
понуди има специјалитете интернационалне кухиње.
Брод ресторан „Златна рибица“ дочарава аутентичан простор брода. Објекат има два
нивоа са по 40 места и летњу башту са 30 места.
Ресторан „Српска кафана“ има дугу традицију домаће кухиње. Ресторан има 30 места
унутра и још 30 у башти.
Ресторан „Таверна“ је национални ресторан који у понуди има и јела од рибе и
дивљачи.
Ресторан „Бумеранг“ налази се у Лозници и у понуди има специјалитете интернационалне и националне кухиње.
Ресторан „Стара варош“ налази се у центру града, где је деценијама постојао ресторан
надалеко познат широм Србије по својој оргиналној храни, сада је овај ресторан у новом
руху.
Ресторан „Европа“ се налази у центру града, у згради подигнутој почетком XX века.
Познат је по својим салонима: Београд, Венеција, Пешта, Москва и Париз (капацитета око
100 места) и летњом баштом са још 120 места.
„Ресторан „MN“ се налази на обали Дрине крај граничног прелаза Трбушница Шепак. Ресторан располаже са две сале - једна са око 500 места за разне прославе и друга уз
саму реку са око 100 места унутра и баштом са 200 места.
Ресторан „Три краља“ налази се у центру Бање Ковиљаче у понуди имају специјалитете
са роштиља и рибу.
Ресторан „Kонтакт“ налази се у Бањи Ковиљачи у понуди има специјалитете
националне и интернационалне кухиње.
Ресторан „Парк“ у Бањи Ковиљачи у понуди има националну кухињу.
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Ресторан „Промаја“ са традицијом од преко 30 година, се складно уклапа у амбијент
Вуковог Тршића. У понуди су претежно српски и локални специјалитети.
Кафе посластичарница и пекара „Перла“ у пешачкој зони у центру Лознице и Бање
Ковиљаче
Кафе пицерија „Good Times“ у центру града, крај реке Штире, има 90 места у пријатном
ентеријеру са амбијенталном музиком.
„Бонђорно“ се налази у Лозници у центру града нуди специјалитете националне и
интернационалне кухиње.
Кафе посластичарница „Пролеће“ један је од најстаријих угоститељских објеката у
центру Лознице.
Кафе „Cyrano“ угоститељски објекат у центру града више од деценије представља
синоним за пријатно окружење у којем можете уживати током дана и вечери.
Кафе „In“ са летњом баштом у близини пешачке зоне има модеран изглед и подсећа
на неки париски кафе са музиком. Викендом и празницима овај локал послује као ноћни бар
у којем наступају рок бендови и популарни ди џејеви са хаус музиком. Капацитет места за
седење је 50 у сали и 20 у башти.
За добар ноћни провод задужени су клубови „Венера“, „Кафаница још по једну“,
„Монтевидео“, „Корзо“, „Авлија“ итд.
Најпознатији угоститељски објекти брзе хране су „Хомеров залогај“, „Код Шавије“
„Мишко“, „Пера Ждера“ и други.
У Лозници се налази велики број свечаних сала опремљених за организацију различитих
прослава и догађаја.
Туристичке агенције: Кондор тис, Подриње турс, Соло травел, МГС, Младост турист,
Adria Holidays, Гучево травел би требало да понуде више рецептивних туристичких аранжмана
за Подриње и Србију уопште. У Лозници послује и rent – a – car агенција Лозница Томин.
Даваоци услуга све чешће улазе у вертикалне и хоризонталне интеграције, које
омогућавају већу ценовну конкурентност и квалитет, те би и у лозничком крају требало
покренути и подржати интеграционе процесе у туризму и угоститељству.
6. SWOT АНАЛИЗА
SWOT анализа је једна од најчешће коришћених техника за ефикасно доношење
стратешких одлука, политика, мера и инструмената за њихово ефективно остваривање. Стога
су на радионици за израду SWOT анализе у Лозници поред представника локалне самоуправе,
учествовале и друге заинтересоване стране из области туризма, културе, образовања и
предузетништва. Заступљеност јавног и цивилног сектора значајно је допринела формирању
квалитетне базе за емпиријска истраживања од важности за израду Програма развоја туризма
на територији града Лознице. Партиципативним приступом и интерактивним учешћем свих
присутних идентификоване су снаге, слабости, могућности и претње за развој туризма на
простору Лознице, што представља основу за утврђивање адекватног положаја дестинације
у будућности.
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СНАГЕ

СЛАБОСТИ

Људски ресурси
- пораст нивоа свести локалног становништва о
значају туризма
- заинтересованост за отварање малог бизниса у
туризму
Инфраструктура и саобраћај
- релативно добра путна инфраструктура
- релативно добра саобраћајна повезаност
- постојање опште туристичке сигнализације
- фреквентност прегограничног промета
- обновљена дворана Кур салон
- постојање два ТИЦ у Лозници и Бањи Ковиљачи
Туристички производ
- присуство различитих туристичких вредности
(бање, планине, река, град, културно наслеђе)
- геотермални потенцијал
- квалитет, структурна разноликост и
територијална разуђеност туристичких производа
- издиференцирана сувенирска понуда
- растућа понуда програма и манифестација
Компатибилност са осталим делатностима
- добри услови за припреме спортских екипа
- потенцијал домаће радиности
- велики број угоститељских објеката, трговинских
и занатских радњи
Маркетинг и дистрибуција
- постојање ЛТО
- дигитални маркетинг
- активно представљање на сајмовима
- добра медијска инфраструктура

Људски ресурси
- депопулација (исељавање младих и неповољна
старосна структура становништва)
- недовољно стручног кадра са функционалним
знањима
- недовољно лиценцираних туристичких водича и
аниматора
- слабо познавање страних језика
- недовољна информисаност о значају развоја
туризма
- неприлагођеност садржаја образовних програма
туристичким трендовима
Инфраструктура и саобраћај
- делимично застарела и некомплетна комунална
инфраструктура
- недовољна туристичка инфраструктура и
супраструктура
- неповезаност Лознице, Бање Ковиљаче и Тршића
аутобуским линијама
- неуређеност обале реке Дрине

Страна 80

Туристички производ
- недовољна заштита и одржавање туристичких
ресурса и атракција
- недостатак туристичке инфраструктуре за развој
туристичких производа (аква парк, видиковци,
пешачке и бициклистичке стазе...)
- недовољан број и неадекватна структура
смештајних капацитета
- недостатак нових тематских туристичких
атракција
- недостатак пратећих услуга на атрактивним
локацијама и догађајима
- недостатак повезаности туристичких услуга у
један производ
- недостатак сарадње у креирању и пласману
туристичких производа
Компатибилност са осталим делатностима
- слабо коришћење материјалног, а посебно
нематеријалног културног наслеђа
- неразвијена трговина сувенирима
- неразумевање значаја удруживања
и слаба повезаност пружалаца туристичких услуга
на свим нивоима
Дистрибуција и маркетинг
- недовољна маркетиншка видљивост, посебно на
међународном туристичком тржишту
- недовољно слободних wifi зона
- непостојање рецептивних туристичких агенција
- непостојање повезаних туристичких производа
- нема јасне дефиниције циљних тржишта
- мали буџет за маркетинг
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МОГУЋНОСТИ
Људски ресурси
- усавршавање стручног кадра
- запошљавање специјалиста у области
интерпретације културног наслеђа
- подстицање младих на школовање и рад у
туризму
- побољшање квалитета услуга по
делатностима путем курсева
- коришћење фондова ЕУ за развој туризма
за самозапошљавање и запошљавање
Инфраструктура и саобраћај
изградња брзог пута Рума-Шабац-Лозница
-

изградња пруге Лозница-Ваљево

реконструкција спортског комплекса
Лагатор (затворени базен, фудбалски стадион,
атлетска стаза)
-

побољшати хоризонталну и вертикалну
сигнализацију и туристичку
супраструктуру
- изградити инфраструктуру Бање Бадање
- развијена туристичка инфраструктура и
супраструктура ( уређени видиковици,
излетишта...)
Туристички производ
- унапређивање квалитета постојећих
туристичких производа и услуга
- стварање новог туристичког производа
удруживањем пружалаца туристичких
услуга
- пласирање туристичког производа на
домаћим и иностраним туристичким
тржиштима
- регионална сарадња
Компатибилност са осталим делатностима
- повећати број категорисаних смештајних
капацитета
- реализоване иницијативе за производњу и
дистрибуцију сувенира
Маркетинг и дистрибуција
- покренути процес добијања статуса
туристичког места
- израдити План маркетинг активности
- креирање бренда
- одабрати циљна тржишта
- набавити аудио водиче
- појачати активности у прекограничној
сарадњи

Број 1

ПРЕТЊЕ
Људски ресурси
- немотивисаност становништва за бављење
туризмом
- недовољан број обучених кадрова у туризму
- одлив квалификованих кадрова
- низак ниво свести о значају развоја туризма
- стихијско, а не планско доношење одлука
Инфраструктура и саобраћај
- недефинисани статус власника земљишта и
објеката
- центар за азил у Бањи Ковиљачи
Туристички производ
- недовољна препознатљивост на домаћем и
иностраном тржишту
- изостанак подстицаја за развој туризма
- неумрежавање туристичке понуде у
туристички производ
- неконтролисан раст туристичког промета
Компатибилност са осталим делатностима
- отежан договор о приоритетима развоја
туризма на свим нивоима
- слаба комуникација између јавног и приватног
сектора
- слаба комуникација између привредних
субјеката
Маркетинг и дистрибуција
- опадање броја посета на сајмовима туризма
- високи трошкови савремених видова
промоције

Основни заључак изведене анализе ресурса и тржишта је да град Лозница има значајне
предуслове за развој туризма, који се огледају у постојању бројних културно историјских
споменика и значајних природних богатстава, а који до сада нису на адекватан начин
коришћени.
7. ДЕФИНИСАЊЕ КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА
Лозница, као туристичка дестинација има потребу за креирањем туристичких производа
за посебне облике туризма. На тај начин могуће је обезбедити стабилнији и одрживији развој
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туризма који ће обухватити до сада занемарене или недовољно искоришћене потенцијале
и просторе чиме би се обезбедио и равномернији територијални развој туризма од чега би
користи имали и туристи и туристички радници и локална заједница. Креирање понуде
производа треба да се заснива на савременим мотивима и искуствима туриста по групама:
забава, здравље, спорт, рекреација и авантура, пословни туризам. У овом процесу потребно
је анимирати локалне туристичке агенције да формирају туристичке аранжмане које ће
понудити туристичком тржишту у циљу економске валоризације туристичких производа.
7.1. Spa&wellness /здравствени туризам
Ресурсну основу здравственог туризма чине природни фактори: термалне, минералне
и термоминералне воде, лековита блата-пелоиди, клима и сл. у сврху побољшања здравља,
превенције и подизања квалитета живота. Међутим, убрзани развој туризма допринео је да
здравствени туризам укључи и друге услуге (spa i wellness, рекреација, здрава исхрана) које
су потребне човеку за очување здравља и кондиције.
Бања Ковиљача представља окосницу овог вида туризма јер обухвата све наведене
тржишне сегменте и циљна тржишта у анализираним туристичким производима. У специјалној
болници за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ уз помоћ сумпоровите воде и лековитог блатапелоид, у комбинацији са микро климатским карактеристикама лече се реуматска и обољења
коштано-зглобног система, дискус херније, остеопорозе, посттрауматских стања, лакших
оштећења централног нервног система, гојазности, стерилитета, појединих гинеколошких и
кожних болести. Spa i wellness туризам односи се на госте који су доброг здравља и долазе
ради третмана који ће им омогућити одржавање добре физичке, психичке и духовне кондиције.
У Бањи Ковиљачи се налазе два велнес центра: Велнес центар „Ковиље“ и „Royal Welness“.
Бања Бадања захтева већа улагања у путну, комуналну и туристичку инфраструктуру и
супраструктуру. У Специјалној болници за рехабилитацију „Боро Скорић“ спроводи се програм
медицинске рехабилитације и лечења и у те сврхе се користи: пелоид, купање у сумпорној
води у кадама и базену, електро терапија, ласер, ултразвук, магнет, ручна и подводна масажа
и хоризонтална терапија (најзаступљенија после блата), у лечењу реуматизма, остеопорозе,
метаболичких промена, поремећаја циркулације, нервних, кожних и гинеколошких обољења,
анемије, стерилитета и опште слабости организма.
Активности
Spa i wellness
Посебни програми- антистрес, релакс, фитнес, масаже, баленотерапија, сауна, детоксикација
- Рехабилитационо-терапеутске
Превенција, лечење, здравствени третмани
Предлози за побољшање квалитета производа
-

Унапређење постојећих здравствених програма
Креирање и увођење нових програма у зависности од потребе тржишта
Изградња хотела
Обнављање старих бањских вила и стављање у функцију здравственог туризма
Уређење парка и фонтане
Рестаурирати 6 јавних чесми у Бањи Ковиљачи
Обновити старо сумпорно купатило и извор сумпоровите воде „Вук Караџић“
Рестаурирати улазне капије у парк у Бањи Ковиљачи
Отварање Spa i wellness центра у Бањи Бадањи
Катастар лековитих извора
Уређивање и валоризација комплементарних тур. вредности (Гучево, Дрина) у близини
Бање Ковиљаче, у циљу унапређења понуде
Оживљавање прича и легенди везаних за Бању Ковиљачу, која ће овај туристички
производ учинити атрактивнијим
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7.2. Културно наслеђе
За развој културног наслеђа као туристичког производа на територији града Лознице
постоје бројне предности (заштићена културна добра, културне манифестације, традиција).
Он је већ сада афирмисан у контексту стварања туристичког имиџа града (Завичај великана,
Град азбуке, Вуков сабор, фестивал ЛилаЛо), а захваљујући културно историјском наслеђу
инициран је и велики број пројеката у функцији развоја овог туристичког производа.
Треба нагласити да културно наслеђе има и функцију заштите културне баштине, јер се
његовом комерцијализацијом долази до средстава за улагање у културу, одржавање, обнову и
заштиту материјалних добара. Овај облик туризма доноси и нематеријалну корист локалном
становништву (упознавање и боље разумевање других култура, развијање свести и брига
о заштити културних вредности, очување социјалног и културног идентитета заједнице).
У циљу боље туристичке презентације културно историјског наслеђа, требало би подстаћи
развој културно тематских рута, које би оживеле и унапредиле туристичку понуду.
До повећања атрактивности културно туристичке понуде може доћи пренаменом старих
вила у Бањи Ковиљачи у сврхе развоја туризма, док би се куће брвнаре са интерактивним и
едукативним садржајима налик на оне у Тршићу, могле наћи и на Гучеву и Церу.
Активности
-

Материјално наслеђе: споменици знаменитих личности, старе виле у Бањи Ковиљачи, народно
градитељство, музеји, галерије, манастири Троноша и Чокешина
Нематеријално наслеђе: стари занати, обичаји (паљење ратарских свећа, лилање), традиција,
народна ношња, фолклор, народна веровања, легенде, локална храна и пиће, култура стола
Културно-тематске руте Тршић, Троноша, Први светски рат, Бања Ковиљача
Културне манифестације и догађаји: Вуков сабор, ЛилаЛо, Међународни фестивал фолклора,
Фестивал глумачких остварења, Цвијићеви дани, Мићини и Верини дани, Свет жена...

-

Предлози за побољшање квалитета производа
-

-

Креирати базу материјалног и нематеријалног културног наслеђа
Подстицање партнерских односа туризма и културе
Основати мини занатски центар за учење старих и уметничких заната (ткање, вез, хеклање,
пустовање, грнчарство, калиграфија, лицидер) – „Српска кућа“
Уредити дом културе у Бањи Ковиљачи
Подизање квалитета организације и атрактивности манифестација: „Цвијићеви дани“ и
„Мићини и Верини дани“
Реконструисати догађаје из Првог светског рата (објекти за смештај, исхрану, складишта
наоружања и опреме, уредити ровове у подножју Црног Врха на Гучеву, поставити таблу са
историјатом битке и обележити историјски значајне коте Кулиште, Кам, Еминове воде, коту
708....)
Код спомен комплекса у Текеришу, увести додатне садржаје из Првог светског рата (тешко
наоружање на отвореном, командно место Војводе Степе Степановића и земуницу)
Обновити и обележити занатске радионице, куће народног градитељства и виле и уврстити их у
туристичко разгледање уз интерактивно учешће гостију
иновације у презентовању културног наслеђа (story telling модел уз помоћ аниматора и
интерпретатора)
Визиторски центар са дигиталном поставком у Бањи Ковиљачи
Музички павиљон у парку у Бањи Ковиљачи
Рестаурација, илуминација и валоризација туристичких мотива
Отворити музеје и галерије викендом и празницима
Подстицање развоја креативних индустрија (музика, филм, дизајн,IT, стари занати)
Организовати превоз од паркинга до Вукове куће у Тршићу
Уређена продаја сувенира и домаћих производа у Тршићу и Бањи Ковиљачи
Креирати едукативне пешачке туре на тему лика и дела познатих личности (Вук, Цвијић, Мића)
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7.3. Планински туризам
Планински туризам је у Стратегији развоја туризма Србије 2016-2025. препознат као
један од кључних туристичких производа у развоју туристичке дестинације Подриње. Ова
врста туризма обухвата низ активности за љубитеље природе и чистог ваздуха, планинаре,
спортисте, алпинисте... Међутим, планински туризам захтева капиталне инвестиције, обимну
и разноврсну изградњу смештајно-угоститељских објеката и пратеће инфраструктуре
(видиковци) и атрактивне садржаје који стимулишу на дужи боравак. Специфичност ове врсте
туризма се огледа у различитој понуди током зимске и летње сезоне, спортско-рекреативним
активностима на отвореном, доминацији домаћих у односу на иностране туристе и понуди
смештајних објеката у складу са микро климатским карактеристикама. Због неразвијене
туристичке инфраструктуре и супраструктуре на планини Цер, активности овог туристичког
производа ограничене су на пешачење, маунтибајкинг, брање гљива и лековитог биља или
одмор у природи.
Активности
-

Пешачење
Параглајдинг
Вожња квадова
Санкање
Планински бициклизам
Припреме спортских екипа
Породични одмори
Брање лековитог биља, шумских плодова и гљива
Team building активности у природи
Предлози за побољшање квалитета производа

-

Уређивање видиковаца, пешачких и бициклистичких стаза, места за одмор
Уредити простор код Спомен костурнице на Гучеву (визиторски центар - инфо центар,
сувенирница, угоститељска понуда; поставити комуналну инфраструктру)
Изградња туристичке супраструктуре на Церу и Гучеву
Организација догађаја на Церу и Гучеву
Могућност изнајмљивања опреме (за хајкинг, маунтибајкинг, квадови, абзајл)
Јавно приватно партнерство у организацији кампова и припрема за спортисте на Гучеву
Изградња авантура паркова на Гучеву и Церу (тјубинг, зип лајн, боб на шинама)
Гондола Бања Ковиљача - Гучево
Организовање пешачких тура које би укључиле брање гљива и лековитог биља
Изградња планинарског дома на Гучеву
Полетиште за параглајдинг

Понуда планине Гучево заснива се на спортско рекреативним активностима и активном
одмору у природи током летње сезоне. Непосредна близина комплементарних туристичких
вредности (Бања Ковиљача, Лозница, Дрина) пружа овој планини одличну предиспозицију за
организацију излета и кружних тура. У циљу унапређења планинског туризма и продужавања
туристичке сезоне, потребна су значајна улагања у изградњи нове и обновљању постојеће
туристичке инфраструктуре и супраструктуре.
7.4. Рурални туризам
Рурални туризам је у Стратегији развоја туризма Србије 2016-2025. препознат као
један од кључних туристичких производа у развоју туристичке дестинације Подриње. Мада
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је по обиму још увек скроман, овај облик туризма има изузетну перспективу у лозничком
крају и у њега би требало у наредном периоду више инвестирати јер се очекује брз повраћај
уложених средстава и запошљавање локалног, првенствено руралног становништва што би
кроз остварење прихода успорило деаграризацију руралних подручја. Рурални туризам на
посматраном простору се заснива на боравку у сеоском домаћинству, са више интерактивних
садржаја у руралном амбијенту, гастрономији, обиласку културно историјских знаменитости,
одласку на Дрину, пешачењу, бициклизму итд. Овај туристички производ је најзаступљенији
у знаменитом месту Тршић, међутим у циљу додатног развоја потребно је отворити нова
сеоска туристичка домаћинства и објекте домаће радиности у другим руралним подручјима:
обронци Гучева, Коренита, Горња Ковиљача, Бања Бадања.
Активности
-

Посматрање и учествовање у традиционалним пољопривредним радовима
Одмор у руралном окружењу
гастрономија, народни обичаји (слава, прело) и традиционални занати
Предлози за побољшање квалитета производа

-

Повећати капацитете руралног смештаја
Дегустациони центри
Охрабрити развој руралног туризма кроз субвенције и умрежавање СТД у тзв. дифузне хотеле
Курсеви за припремање хране на традиционалан начин
Подручја за пикник
Повећати конкурентност понуде нематеријалним културним садржајима
Побољшати квалитет и креирати садржајнију понуду у руралном туризму у складу са потребама
тражње, ефикасније промоције и обезбеђења ценовне конкурентности
Промација подстицаја и фондова ЕУ
Улагања у инфраструктуру и супраструктуру
Израдити Акциони план развоја руралног туризма
Излети на село
Помоћ и подстицаји удружењима која се баве старим занатима

7.5. Манифестације/догађаји
Манифестације су у Стратегији развоја туризма Србије 2016-2025. препознате као један
од кључних туристичких производа у развоју туристичке дестинације Подриње. Имају веома
значајно место у туристичкој понуди лозничког краја у циљу стварања и неговања културноисторијске свести, очувања народних обичаја и националних вредности и афирмације
културног стваралаштва. Оне могу допринети продужењу туристичке сезоне и изграђивању
препознатљивог имиџа града. Бројне манифестације, од којих су неке регионалног карактера,
представљају сегмент културног туристичког производа и елемент који се може највише
развијати, те додатно обогатити културни туристички производ.
У Лозници се током године одржава низ манифестација и догађаја у организацији
различитих субјеката: јединица локалне самоуправе, центар за културу, туристичка
организација, удружења и клубови, предузећа, институције и физичких лица који употпуњују
туристичку понуду града.
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Активности
Културне манифестације и фестивали
Вуков сабор, фестивал ЛилаЛо, Песнички поздрав пролећу, Свет жена, Фестивал глумачких остварења,
Обележавање боја на Чокешини, Дан Музеја језика и писма, Ноћ музеја, Међународни фестивал фолклора
„Распевано пролеће“, Ђачки Вуков сабор, Међународни фестивал фолклора „Под Иверком село што
је“, Мићини и Верини дани, Смотра ветерана фолклора „Године су пролазиле“, Смотра фолклора
„Подриње кроз игру и песму“, Фестивал „На раскрсници“, Међународна ликовна колонија, Међународни
фестивал фолклора „Миодраг Миша Сперњак“, WOLF-DJ фестивал, Обележавање Церске битке, Ревија
документарног и етно филма „Александар Саша Петровић“, Обележавање Гучевске битке, Дани Јована
Цвијића, Вукови ластари
Tрадиционални догађаји
Паљење бадњака, Пливање за часни крст, Светосавски бал, Ратарске свеће, Туцијада, Спасовданска литија,
Дани Града
Економске манифестације
Етно базари, Сајам цвећа, Изложба вина, Саборско прело, Видовдански вашар, Госпојински вашар,
Питијада, Регионални сајам меда, Изложба гљива
Забава
Приђи срцем, Матурски дефиле, Дечији карневал, Краљевски карневал, Мото скуп Лешница, Дани младих,
Избор за најлепшег љубимца, Дечја недеља, Туристичка патрола
Спортски догађаји
Штукијада, Међународна изложба паса свих раса, Хард Ендуро, Међународна регата „Дрина је само једна“,
КУП Дани Дрине, Покрени точак здравља, Трансверзала „Вукове богазе“,
Предлози за побољшање квалитета производа
-

Јавно-приватна партнерства у организацији манифестација
Сарадња организатора манифестација и туристичких агенција
Умреженост манифестација са другим догађајима и атракцијама у циљу формирања туристичке
понуде дестинације/регије
Сарадња са локалном заједницом у организацији манифестација
Направити летњу позорницу у Бањи Ковиљачи и Лозници
Подизање квалитета и атрактивности постојећих манифестација
Креирање аутентичних догађаја
Више културно-забавних догађаја у Бањи Ковиљачи и Тршићу
Гастрономске манифестације
Маркетинг кампање за манифестације

Вуков сабор је најзначајнија манифестација на територији града, одржава се од 1933.
године и најстарија је културна манифестација у Србији. Друга по значају манифестација
је фестивал ЛилаЛо, посвећен народном обичају лилање, аутентичном за град Лозницу и
регију Подриње. Претходних година забележен је долазак домаћих и страних туриста на
ову манифестацију. Остале манифестације тренутно нису у функцији развоја туристичке
понуде, али са побољшањем квалитета и одговарајућим маркетиншким приступом, неке од
њих се могу издвојити и делимично трансформисати у туристичке. Поред манифестација
које промовишу традицију и културно наслеђе потребно je посебно истакнути спортске
манифестације које би могле значајно утицати на повећање туристичког промета. Поред три
спортске хале, отвореног базена, повољних климатских услова на планини Гучево, планирана
је и изградња модерног стадиона, затвореног базена, атлетске стазе који ће обезбедити услове
за организовање великих такмичења у различитим спортским дисциплинама које су основа
за организовани долазак група туриста.
Страна 86

30. 03. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 1

Слика 10. Вуков сабор у Тршићу
Извор: Раде Ракић

7.6. Тематске руте
Тематске руте су специјално израђени итинерери засновани на некој интересантној теми
и односе се на путовања на којима се посећује више туристичких дестинација унутар једне
или више туристичких регија. На унапред планираној маршрути, туристи су у константном
покрету и кратко бораве у свакој од дестинација, те су регионално или национално груписане
атракције и садржаји много битнији од врсте смештаја. Мотиви ових путовања су радозналост,
откривање новог, историја, култура, уметност и сл. У циљу развоја овог туристичког
производа, неопходно је радити на аутентичности понуде, осмишљавању и интерпретацији
прича и легенди везаних за град Лозницу, промоцији народних обичаја, домаће гастрономије
и локалног фолклора.
Активности
-

проучавање природних, историјских и културолошких мотива
истраживање сопствених преференција и интересовања
уживање без неке специјалне теме
Предлози за побољшање квалитета производа

-

Организовати једнодневна и вишедневна кружна путовања аутобусом, бициклом
Организовати и укључити се у руте по Подрињу које обухватају већи број туристичких локалитета и
атракција у дужем трајању, са обе стране Дрине
Осмислити и организовати „Подрињску авантуру“ – тематску руту састављену од комбинације
различитих спортских активности (хајкинг, кањонинг, рафтинг, бициклизам, вожња квадова,
спортски риболов) у туристичкој регији Подриње
Организовати верску тематску руту, која би обухватила обилазак манастира и знаменитих цркава у
туристичкој регији Подриње
Осмислити руту која би обухватила обилазак културног наслеђа Подриња, укључујући презентацију
фолклора, домаће гастрономије и народних обичаја.
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7.7. Специјални интереси
Специјални интереси су у Стратегији развоја туризма Србије 2016-2025. препознати
као један од кључних туристичких производа у развоју туристичке дестинације Подриње.
Овај вид туризма се односи на путовања ради активног одмора, активности и доживљаја у
складу са специфичним интересовањима појединаца или група. Овај профил туриста жели
да развија своја интересовања и посећује локације које су у директној вези са њиховим
афинитетима и преференцијама (припрема хране, разни хобији као што су оријентиринг,
јахање, лов, риболов, пешачење, брање лековитог и зачинског биља и гљива, проучавање
флоре, фауне итд).
Активности
-

Камповање
Пешачење обележеним стазама („hiking“),
Бициклизам
Екскурзије, рекреативне наставе, излети
Лов и риболов,
Активности у природи (фото сафари, брање лековитог биља, шумских плодова и гљива)
Параглајдинг
Вожња квадова, џипова, мотора
Абзајл
Оријентиринг
Спортска такмичења
Предлози за побољшање квалитета производа

-

Трасирати и обележити тематске стазе (пешачке, бициклистичке)
Организовати јавни превоз Бања Ковиљача Тршић Троноша и Бања Ковиљача - Гучево
Професионални водичи
Набавка опреме (пластичних и гумених чамаца, електричних бицикала и тротинета у сврхе
изнајмљивања)
Поставити табле са сликом и називом лековитог биља и ретких биљних врста дуж пешачких стаза
Организовати радионице препознавања, брања и припремања лековитог биља и гљива, те радионице
припремања здраве хране
Обележити најважније природне вредности (очуване и термофилне врсте шума, ретке биљне врсте,
станишта птица са IBA листе)
Изградња нискобуџетних уготитељских објеката за смештај (хостели, одмаралишта, пансиони)
Уређење излетишта на Дрини (Жићина плажа, Брањево, Камп)
Изградања ловачке виле
Авантура парк Видојевица
Организација припрема спортских екипа
Организовати интернационална риболовачка такмичења
Изградња бициклистичке стазе Тршић, Лозница, Бања Ковиљача, Гучево
Паркинг за кампере у Тршићу
Ауто камп уз Дрину
Панорамски точак
Тематска игралишта за децу (едукативно-забавна)
Изградња смештајних капацитета у функцији луксузног кампирања (глампинг)

7.8. Туризам градова
Туризам градова је нови вид туризма који постаје све популарнији. Погодност оваквих
тура је што омогућава да се по релативно ниским ценама, у кратком периоду, посети више
дестинација и осети ритам градова. Оно што туристи очекују од city break-a је да науче нешто
ново, да се лепо проведу и да се укључе у локалну културу. Град Лозница има потенцијал за
развој овог туристичког производа, нарочито када је у питању забава и културно историјско
наслеђе.
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Активности
-

Посета музејима и галеријама
Обилазак града
Ноћни живот
Предлози за побољшање квалитета производа

-

Брендирати Лозницу као завичај великана и град азбуке (креирање визуелног идентитета, мурали и
фасаде)
- Инвестирање у нове смештајне капацитете као што су хостели, пословни хотели, објекти домаће
радиности
- Отворити музеје и галерије викендом и празницима
- Туристички водичи, локални туристички водичи и аниматори
- Отворити музеј на отвореном „Лознички шанац“
- Организовати излете
- Уредити ботаничку башту на Лагатору
- Зграда позоришта (нова већа сала од 600 до 1000 места)
- Паркинг и стајалишта за туристичке аутобусе
- Валоризовати идустријско наслеђе Вискозе – отворити музеј
- Уредити видиковац код споменика Степе Степановића
- Отворити шопинг центар
- Уредити стазе здравља од Вуковог споменика до Дрине
- Рекреативна стаза Лозница – Извор Св. Петке – Будимлија
- Излетиште Трешњица са видиковцем „Јован Цвијић“ и едукативно-рекреативним садржајима
- Проширити мрежу беспатних wi-fi зона
- Уредити простор за постављање клизалишта
- Брендирати зелену пијацу
- Брендирати такси возила
- Тематски паркови
- Едукативно забавни садржај за децу „Лозница градић“
- Летњи биоскоп
-	Escape room

7.9. MICЕ туризам
Пословни туризам (MICE) ниje препознат Стратегијом развоја туризма Србије 20162025., као кључни туристички производ на овој дестинацији, али треба напоменути да град
Лозница има перспективу за развој MICE туризма. Значај Лознице као пограничног места,
повећава њену привлачност за одржавање бројних пословних састанака, конференција,
семинара, сајмова и изложби. Тренутни капацитети (хотели, НОКЦ, Кур салон) омогућавају
одржавање пословних скупова и конференција већег броја учесника (до 400 учесника).
Међутим, ове капацитете не прате и адекватне пратеће услуге типа смештаја, постојање
посебно креираних пакета за пословне туристе и сл. Изградња конгресног центра или хотела
високе категорије који би имали све потребне услове за организацију једног већег међународног
скупа омогућили би значајније ефекте од пословног туризма. Са друге стране, Лозница има
атрактивне природне ресурсе, повољну климу, реку Дрину, две бање, разноврсне рекреативне
садржаје, три спортске хале који могу да на квалитетан начин употпуне конгресну понуду.
Активности
-          Конференције
-          Семинари
-          Конгреси
-          Тeam building
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Предлози за побољшање квалитета производа
-          Изградити имиџ пословне дестинације
-          Технички опремити сале за велике догађаје (опрема за симулатно превођење, видео бим...)
-          Унапредити и изградати смештајне и угоститељске капацитете за велике догађаје
-          Побољшање инфраструктуре
-          Промоција одређених простора и капацитета који треба да привуку пажњу конгресне
јавности
-          Трансфери
-          Факултативне активности

8. АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ТРЖИШТА И
МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ
Домаћи туристи чине око 80% укупног броја долазака, док око 20% чине страни
туристи. Највећи број домаћих туриста долази из већих градских центара (Београд, Нови
Сад, Крагујевац, Ваљево), а највише страних туриста (око 80%), долази из Републике Српске
и Босне и Херцеговине. Следе туристи из осталих ex YU (Хрватска, Црна Гора, Словенија) и
других европских земаља (Аустрија, Швајцарска, Немачка и Француска).
Идентичан однос је и код броја ноћења. Просечна дужина боравка на дестинацији за
период 2012-2018. износи 6,7 ноћења.
Број туриста из најразвијених емитивних европских земаља је занемарљив те би
се туристичка понуда морала прилагодити тражњи ових земаља, уз увођење европских
стандарда, специјализације и категоризације смештајних и угоститељских објеката, те обуке
услужног особља.
На основу анализе података Завода за статистику РС и резултата истраживања тима ТОГ
Лознице урађена је категоризација циљних сегмената тржишта по кључним туристичким
производима.
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Табела 2: Анализа циљних сегмената по туристичким производима
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Усвајањем препорука и смерница из овог документа и реализацијом активности из
акционог плана, допринеће се повећању укупног броја долазака и ноћења, првенствено
страних и боље платежних домаћих туриста, што ће утицати и на пораст туристичког промета
на простору овог дела Подриња.
Маркетинг обухвата ситуациону анализу екстерног и интерног окружења, дефинисање
мисије, циљева и смерница, утврђивање глобалних и појединачних стратегија за маркетинг
микс, дизајнирање организованости, развој система подршке и контролну ревизију свих
активности на макро и микро нивоу. За формулисање маркетинг стратегије града Лознице
као туристичке дестинације кључно је усмерити се на: стварање производа који задовољавају
потребе тражње, сегмент тржишта који користи кључне туристичке производе (који постоје
или могу постојати), на дестинацији, а који су различити од конкуренције и на управљање
односима са носиоцима туристичке понуде.
Маркетинг стратегија града Лознице као туристичке дестинације захтева дефинисање:
Стратегије креирања имиџа дестинације помоћу једноставних и фокусираних порука
уз усклађивање интерних снага са екстерним могућностима, што резултира оспособљавањем
за суочавање са тржишним изазовима. Овај приступ води ка лидерској позицији проактивне
или иновативне дестинације која не излази само у сусрет задовољавању тренутне тражње,
већ креира тражњу.
То захтева да се утврде основни елеменати позиционирања: име дестинације (као
суштине бренда), визуелног симбола (који помаже идентификацији дестинације и одражава
профил бренда, нпр. бела лоза од које потиче имена Лозница, потковица од јадарита итд.),
азбука, лиле и позицијског слогана, као суштине изјаве о позиционирању.
С обзиром на хетерогеност понуде лозничког краја као туристичке дестинације,
предлаже се коришћење више разноврсних слогана у зависности од врсте маркетиншких
кампања и различитих сегмената на изабраним емитивним подручјима. Ово тим пре што
имиџ дестинације чини перцепција о њеним индивидуалним карактеристикама (клими,
смештају, гостопримству...) и холистички утисци о њој.
Кровне комуникационе стратегије дестинације, која обухвата креирање маркетинг
програма који обједињује и усклађује национални, регионални и локални ниво комуницирања.
Национална и регионалне дестинацијске организације су надлежне за слање поруке што
ширем тржишту (ТВ оглашавање, надзор над заједничким активностима, „online“ маркетинг
државе и регије, PR у земљи и ван ње, пропратне материјале...). Локалне дестинацијске
организације су задужене за тзв. „дођите одмах“ поруке, путем: штампе, директне поште,
PR, пакета и промоција, материјала везаних за конкретно место посете, „online“ маркетинг
подручја, пропратне материјале и друго. За успешно функционисање будуће ТОР Подриње
требало би формирати мали стручни оперативни тим који би идентификовао најпривлачнији
производ који је најспремнији за комерцијализацију на тржишту, дефинисао стратегију за
привлачење туриста и идентификовао слабости и могућности развоја производа. Затим треба
сачинити PR план за најављивање и популарисање предвиђених активности, актера и догађаја.
ТОГ Лознице би требало да има лидерску позицију али и преузме највећу одговорност за
спровођење PR плана, за постојеће и нове носиоце понуде у виду семинара и радионица,
информисања о дешавањима у туристичком сектору и другим сродним областима.
Стратегије таргетирања и комуницирања са циљним групама која захтева избор неког
од сегмената тражње, да би се детаљно изанализирала циљна група и на основу добијених
информација дефинисали циљеви таргетирања и дизајнирао програм комуникационог микса
помоћу кога би се циљеви остварили.
Притом треба разликовати домаће од страних туриста. Код не етаблираних дестинација
и производа, резиденти имају посебну улогу јер су најотворенији за прихватање нове поруке.
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Наиме, локално становништво има више сазнања о вредностима свог краја од странаца, па им
поруке делује прихватљивије и креирају осећај поноса, што домаће тур уристичко тржиште
чини приступачнијим.
Стратегија афирмисања нових дестинација и елемената понуде има две фазе. Прва је
промоција ка домаћим туристима која се по подизању нивоа њихове свести проширује ка
страним туристима. Циљеви комуницирања се дефинишу посебно за сваку од ове две групе
корисника услуга појединачно и то тако да се промоција у земљи фокусира на подизање свести
о опцијама које дестинација нуди и анимирању да се ангажују и позову пријатељи, рођаци и
остали у дестинацију. Промоција изван земље се фокусира на привлачење странаца који још
нису били у дестинацији и оне који су били пословно или у посети пријатељима и родбини,
како би се мотивисали да долазе чешће, остају дуже и троше више. Стога је нужно открити
сврху доласка, заступљеност пословног наспрам одморишног туризма, земљу порекла,
старосну структуру, начин путовања, избор превозног средства, врсте туризма, навике када
су у питању извори информација о дестинацији, како би се одредили канали дистрибуције.
Посебну пажњу треба посветити миленијалцима, рођеним од осамдесетих до почетка XXI
века. По истраживањима они најчешће на дестинацији питају за: јавне тоалете (којих нпр.
нема у Бањи Ковиљачи што је врло неповољно нарочито за веће групе аутобуских гостију);
бесплатан бежични интернет; угоститељске објекте, могућност електронског плаћања преко
паметних телефона, кафиће и ресторане (који су дефицитарни на Церу и другим туристичким
микролокацијама).
План за континуирано истраживање и праћење тржишта. Истраживањем тржишта
прибављају се информације о корисницима услуга, конкуренцији и дистрибутивним каналима,
утврђивању потреба и могућности продаје на тржишту, идентификовању пословних проблема
и контроли пословања. Истраживање полази од дефинисања проблема, постављања хипотеза
и циљева, разраде метода и конкретне примене истраживачких метода и техника који за
резултат имају план активности и препорука у области маркетинга. Истраживање тржишта
се заснива на начелима научних метода, којим се прикупљају, анализирају и интерпретирају
подаци у циљу добијања информација за потребе одлучивања и решавања маркетиншких
дилема. Праћење тржишта се односи на континуирано прикупљање података ради сагледавања
сопственог положаја дестинације и кретања на тржишту као базе за дугорочно пословање.
У циљ промоције града Лознице као туристичке дестинације, ТОГ Лознице користи
велики број маркетинг алата међу којима се издвајају: штампани промотивни материјал,
промотивни панои и инсталације, дигитални маркетинг, тв, радио, новине, интернет портали,
студијске посете новинара, сниматеља, фотографа и блогера, календар манифестација,
промотивни наступи, сајмови, сувенири, промо филмови, тизери и анимације, конференције
за медије, маскоте, директни маркетинг у оквиру ТИЦ-а и ТОГ Лознице.
У маркетинг плану ТОГ Лознице је увођење и нових: више
инсталација
за
фотографисање, визуелно брендирање града и водећих туристичких локалитета, лед
билборди, слогани, нови канали комуникације, израда тематских брошура Бања Ковиљача,
Тршић, Лознички кувар, прикупљање „прича“ из Лознице, видео игрице на тему историје,
наслеђа и познатих личности Лознице, наступи на сајмовима у иностранству, QR код, блог,
„герилски маркетинг“, нови сувенири – сувенир од јадарита.

9. РАЗВОЈНИ МОДЕЛ, ЦИЉЕВИ И ПРОЈЕКЦИЈЕ ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА ТУРИЗМА
Под одрживим развојем туризма подразумева се уравнотежен економски, социјални и
културни развој уз употребу и експлоатацију тренутних природних и културних ресурса на
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такав начин да они буду распложиви за коришћење и будућим генерацијама. Одрживи развој
туризма треба да обезбеди квалитетно туристичко искуство и активности за посетиоце и
зато су јавно-приватна партнерства кључна за остваривање његових циљева, а успостављање
равнотеже између различитих интереса локалних учесника један је од најважнијих задатака
планирања развоја туризма. Колико ће природни и културни ресурси бити очувани, а
истовремено обезбедити и одрживи развој туризма, зависи од спремности свих учесника
на туристичком тржишту да прихвате одрживост као један од кључних циљева развоја
туризма.
У складу са наведним одрживи развој туризма треба да:
• Осигура уравнотежен развој и употребу природних ресурса (подстицање израде
планова развоја туризма, градње прилагођене природном амбијенту..) и користи их у
мери која обезбеђује да остану на располагању и будућим генерацијама
• Омогући одрживе, дугорочне економске активности
• Прописима односно увођењем разних такси ограничи масовни развој туризма
• Подизањем нивоа квалитета понуде повећа приход по госту/дану
• Oмогући одговорно понашање према окружењу у којем се послује
• Подизање нивоа свести о значају туризма као једне од носећих привредних грана
Поштујући принципе одрживог развоја туризма, циљеви којима се тежи је да град Лозницу
треба развијати као препознатљиву туристичку дестинацију која има издиференцирану понуду
са савременим туристичким производима, добро организованом туристичком привредом,
атрактивном за инвесгиције и развој туризма заснован на одрживом развоју и конкурентном
наступу на домаћем и међународном тржишту. Туризам ће за становништво града Лознице
обезбедити довољно радних места и раст животног стандарда, а град ће остваривати приходе
на стабилан и поуздан начин.

10. МОДЕЛ УПРАВЉАЊA ДЕСТИНАЦИЈОМ
Модел управљања туристичком дестинацијом можемо поделити на три сектора: јавни,
приватни и цивилни сектор. Највеће учешће у управљању дестинацијом има јавни сектор на
челу са Градском управом Лознице и јавним установама/предузећима чији је оснивач Град
Лозница: ЦЗК „Вук Караџић“, ТОГ Лознице, Библиотека Вуковог завичаја, ЈКП „Наш Дом“,
ЈП „Лозница развој“ УФК „Лагатор“ и други. Уз Градску управу и предузећа/установе која јој
гравитирају, значајан удео у управљању туристичком дестинацијом има Специјална болница
за рехабилитацију „Бања Ковиљача“.
ЦЗК „ Вук Караџић“ врши управљачку делатност у Знаменитом месту Тршић, Музеју
Јадра, Сталној поставци слика Миће Поповића и Вере Божичковић Поповић. Вуковом
дому културе, Спомен костурницама на Гучеву, у Текеришу и Драгинцу. Поред управљачке
функције ЦЗК „Вук Караџић“ организује велики број манифестација међу којима се посебно
истиче Вуков сабор, најстарија културна манифестација у Србији.
Туристичка организација града Лознице је јавна установа чији је оснивач Скупштина
града Лознице. Основна делатност је промоција туристичких потенцијала и подстицај развоја
туризма града Лознице. У циљу промоције и презентације туристичке дестинације, ТОГ
Лознице организује велики број манифестација, бави се израдом промо материјала, продајом
сувенира и пружањем информација, учествује на сајмовима туризма, подржава организације
и удружења у припреми и реализацији других манифестација, организује различите обуке и
семинаре у области туризма итд.
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ЈКП „Наш Дом“ и ЈП „Лозница рзвој“ учествују у одржавању града, пружању комуналних
услуга, уређењу зеленила и јавних површина, пружају подршку у организацији и реализацији
манифестација.
Специјална болница здравствена установа у којој се спроводи програм медицинске
рехабилитације и лечења као и програми дијагностике и превенције. Располаже са 420 лежаја
у студио апартманима, једнокреветним и двокреветним собама, а у склопу болнице налазе се
велнес центар „ Ковиље“, бањска дворана Кур салон, ресторан „Под кулом“.
Иако на територији града постоји велики број друштава и удружења, удео цивилног
сектора у управљању дестинацијом је занемарљив и огледа се у организацији манифестација
и догађаја локалног карактера. Удружења и друштва која послују на територији града Лознице
су: Опште удружење предузетника „Лозница“ – угоститељска секција, КУД „Караџић“,
Удружење „Мина Караџић“, ПК „Гучево“, Општинска организација спортских риболоваца
„Дрина“ , Ловачко удружење „Гучево“, Ловачко удружење „Видојевица“ ,Удружење пословних
жена „Креативна визија“, КУД „Фрула“, Хард Ендуро, Пчеларско друштво „Лозница“,
Удружење гљивара „Љубомир Вуксановић Барле“, УГ „Краљевски карневал“ итд.
Приватан сектор чине предузетници, физичка и правна лица, која углавном наступају
индивидуално. ТОГ Лознице треба да подстакне њихово удруживање и иницира сарадњу у
управљању туристичком дестинацијом.
Сва ова предузећа, установе, друштва и удружења у сарадњи са ТОГ Лознице учествују
у заједничкој промоцији дестинације.
Планирано оснивање ТО регије Подриње, која обухвата град Лозницу, општине
Крупањ, Мали Зворник и Љубовија унапредиће начин управљања дестинацијом, креираће
нове туристичке производе на регионалном нивоу, допринеће бољем маркетингу, видљивости
и позиционирању дестинације на туристичкој мапи Србије и региона. Регионална туристичка
организација представља први корак ка формирању ДМО, која треба да буде координатор и
управитељ туристичком дестинацијом Подриње.

11. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ ДЕСТИНАЦИЈЕ
Конкурентност дестинације све више зависи од иновативне понуде која пружа осећај
необичног искуства и изненађења, уз одговарајућу стратегију профилисања имиџа и што
бољег позиционирања туристичких производа. Конкурентске предности града Лознице, као
туристичке дестинације, су:
• Лозница је препознатљива као град Вука и азбуке
• Доступност из других земаља
• Близина аеродрома у Београду и Тузли доприноси лакшем и бржем путовању и
отвара могућности за развој међународног туризма.
• Доступност унутар земље
• Лозница има добро изграђену саобраћајну инфраструктуру која се односи на
магистралне, регионалне и локалне путеве. Изградњом брзе саобраћајнице ЛозницаШабац и моста преко Саве значајно ће се допринети обимнијим туристичким
кретањима и отворити велике могућности за формирање туристичке понуде која би
привукла туристе у транзиту. Завршетак радова на прузи Лозница-Ваљево допринеће
економској користи за целу државу, не само град Лозницу, због експлоатације руде
литијум бората чија се налазишта налазе дуж трасе пруге. Пруга је значајна и зато што
спаја пругу Београд-Бар са пругом Рума-Шабац-Зворник чиме се значајно скраћује
железничка веза са БиХ.
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• Постављена је нова туристичка саобраћајна сигнализација којом су маркирани сви
туристички локалитети и мотиви на територији града.
• Атрактивна туристичка дестинација чија се понуда састоји од различитих туристичких
производа
• Територија града Лознице је још увек неоткривена и непозната дестинација на
међународном емитивном туристичком тржишту. Разноврсни природни, културни
и туристички потенцијали, као и очувана животна средина, представљају основу
дугорочног одрживог развоја Лознице као туристичке дестинације. Уз ефикасне
маркетиншке активности Лозница ће добити додатну вредност као туристичка
дестинација и постати конкурентнија на туристичком тржишту.
• Препознатљив туристички производ који спаја традиционално и модерно- фестивал
ЛилаЛо - музичко сценски фестивал који афирмише стваралштво младих, посвећен
народном обичају лилање који је аутентичан за град Лозницу и регију Подриње.
• Дуга традиција и велико искуство у бањском туризму и примени разноврсних бањских
третмана, туристичка понуда независна од сезоне и прилагођавање потребама
туриста– велнес и спа капацитети, резултирали су тиме да у бању ради одмора и
опоравка долази и све више младих.
• Видљивост на дигиталним платформама
• Информације о атракцијама, услугама, производима и активностима на страним
језицима (енглески, немачки, француски, руски и кинески језик)
• Бројни културно – историјски споменици.
• Повећање смештајних капацитета отварањем нових хотела и стављањем у функцију
старих хотела и зграда захваљујући решеним имовинско правним односима допринеће
већој конкурентности дестинације и утицати на побољшање квалитета услуга
• Могућности регионалне туристичке понуде у циљу постизања богатије туристичке
понуде, заједничких наступа на туристичком тржишту и формирање интегрисаних
туристичких производа.
У циљу постизања веће конкурентности града неопходно је одредити приоритете, а
затим мере и активности кроз које ће се ти приоритети реализовати. Приоритетне области,
мере и активности развоја туризма града Лознице садржани су у Акционом плану овог
документа.
Приоритет 1: Унапређење туристичке понуде дестинације
Мера: Унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре
Приоритет 2: Заштита и валоризација туристичких ресурса
Мера: Рестаурација, ревитализација и адаптација туристичких мотива
Приоритет 3: Развој и управљање дестинацијом
Приоритет 4: Маркетинг и промотивне активности
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12. АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 2021-2025.
ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење туристичке понуде дестинације
Мера: Унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре
Бр.

Пројекат/активност

Носиоци
пројекта

Предвиђени
рок

Влада РС

2021-2025.

Процењена
вредност (РСД)
Извори
финансирања

Индикатори

Лозница
1.

Брза саобраћајница
Лозница – Шабац

2.

Спортски комплекс
„Лагатор“ (затворени
базен, фудбалски
стадион, атлетски
стадион)

Влада РС
Град Лозница

3.

Паркинг и стајалишта за
туристичке аутобусе

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

4.

Уредити простор са
летњом позорницом и
забавно рекреативним
садржајима –
Манифестациони трг

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

5.

Изградити мрежу
пешачко бициклистичких
стаза
Лозница-Тршић
Лозница-Бања Ковиљача

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

2021-2025.

6.

Градска гаража

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

2021-2024.

7.

Проширавање
бесплатних wi-fi зона у
центру града

8.

Унапређење туристичке
сигализације (панои
са мапама, маркирање
туристичкоугоститељских објеката,
сигнализација за пешачке
и бициклистичке стазе)
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Град Лозница

Град Лозница
ТОГ Лознице

29.700.000.000
Влада РС
2.800.000.000

2021-2025.

2021-2025.

2022-2025.

Град Лозница
Остали фондови

Град Лозница
Остали фондови

Град Лозница
Остали фондови
200.000.000

2021-2023.

Град Лозница
Остали фондови
Град Лозница
Остали фондови
Град Лозница
Остали фондови

3.000.000
2021-2025.

Град Лозница
Остали фондови

Завршена брза
саобраћајница
Изграђени
затворени
базен,
фудбалски
стадион и
атлетски
стадион
Уређена
паркинг места
и стајалишта за
аутобусе
Уређен простор
са летњом
позорницом Манифестациони трг
Уређене и
обележене
пешачко
бициклистичке
стазе
Изграђена
гаража
Покривеност
града
бесплатним wifi сигналом
Постављени
панои и
обележене
пешачке и
бициклистичке
стазе

30. 03. 2021.
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9.

Уредити прилазе и
обезбедити одговарајућу
инфраструктуру за
особе са инвалидитетом,
породице са малом
децом на туристичким
локалитетима

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

2021-2025.

10.

Шопинг центар

Град Лозница
Приватни
сектор

2021-2025.

Град Лозница
Приватни сектор

Отворен
шопинг центар

11.

Зграда позоришта са
већом салом (600-800
места)

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“

2021-2025.

Град Лозница

Изграђено
позориште

12.

„Урбани џеп“ камерна
сцена на отвореном у
пешачкој зони града

Град Лозница
ТОГ Лознице

2021-2023.

13.

Музеј на отвореном
„Лознички шанац“

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“

2021-2023.

Град Лозница

Постављен
музеј на
отвореном

14.

Музеј Вискозе –
отварање музејске
поставке

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“

2022-2025.

Град Лозница
Остали фондови

Отворен музеј
Вискозе

15.

Тематски парк
(адреналински,
историјски, природни)

Град Лозница
Приватни
сектор

2021-2025.

Град Лозница
Приватни сектор

Отворен
тематски парк

16.

„Лозница градић“ опремање паркова са
забавним и едукативним
садржајима за децу

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

17.

Отворити „Српску
кућу“ са интерактивним
радионицама старих
заната и продајом
домаћих производа и
рукотворина, културно
уметнички програм
„Српско вече“

Град Лозница
ТОГ Лознице

2022-2025.

18.

Уређење видиковца на
Шанцу (код споменика
Степи Степановићу)

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

2021-2023.

1.000.000
Град Лозница

Уређен
видиковац

19.

Отварање нових
смештајних капацитета
(хостел, пословни хотел,
домаћа радиност)

Приватни
сектор

2021-2024.

Приватни сектор

Увећање
смештајних
капацитета

Град Лозница
Остали фондови

500.000
Град Лозница
Остали фондови

12.000.000
2021-2023.

Град Лозница
Остали фондови

12.000.000
Град Лозница
Остали фондови

Уређени
прилази

Уређена
камерна сцена

Опремљени
и уређени
паркови за децу

Отворена
„Српска кућа“

Бања Ковиљача

1.

Визиторски центар са
дигиталном музејском
поставком (Дом Стаке
Пејић)

12.000.000
Град Лозница
ТОГ Лознице

2021-2023.

Град Лозница
Остали фондови

Отворен
Визиторски
центар у Бањи
Ковиљачи
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2.

Изградња јавног тоалета

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

3.

Аква парк са шопинг
центром

Град Лозница
Приватни
сектор

4.

Реконструкција Дома
културе

Град Лозница

2021-2025.

5.

Уредити простор са
летњом позорницом и
забавно рекреативним
садржајима

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

2022-2025.

6.

Забавно-едукативни
садржаји за децу

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

7.

Уређење парка,
инфо табле и цветне
инсталације

Град Лозница
КЈП „Наш
Дом“

2022-2024.

8.

Инсталација за
фотографисање Бања
Ковиљача

ТОГ Лознице

2021-2022.

9.

Изградња хотела

2021-2022.

30. 03. 2021.

3.600.000
Град Лозница
160.000.000

2021-2025.

Приватни сектор
Остали фондови
12.000.000
Град Лозница
Приватни сектор
80.000.000
Град Лозница
Остали фондови
7.000.000

2021-2024.

Град Лозница
Остали фондови

Постављен
јавни тоалет
Отворени аква
парк и шопинг
центар
Обновљен Дом
културе
Уређен простор
са летњом
позорницом
Инсталирани
садржаји за
децу

5.000.000
Град Лозница
Остали фондови
600.000
Град Лозница

Уређен парк
Постављена
инсталација
Бања Ковиљача

Приватни
сектор

2021-2025.

Приватни сектор

Увећање
смештајних
капацитета
хотелског типа

2021-2022.

800.000
Град Лозница

Отворен ТИЦ

Тршић
1.

Туристички инфо центар
са сувенирницом

Град Лозница
ТОГ Лознице

2.

Монтажни наткрив за
сабориште

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“

2021-2023.

3.

Организовати превоз за
туристе од паркинга до
Вукове куће (возило на
електрични погон)

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“

2021-2023.

4.

Изградити и обележити
рекреативне пешачке
стазе Тршић-Троноша

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

Забавно едукативни
садржаји за децу

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“
ЈП „Лозница
развој“

5.
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2021-2023.

18.000.000
Град Лозница
1.500.000
Град Лозница
Остали фондови

Електрично
возило које
превози туристе

6.000.000

Уређена
пешачка
стаза Тршић Троноша

Град Лозница
Остали фондови
7.000.000

2021-2024.

Урађен
монтажни
наткрив за
сабориште

Град Лозница
Остали фондови

Уређени
садржаји за
децу

30. 03. 2021.
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6.

Паркинг за кампере

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

2022-2025.

7.

Инсталација слова
Тршић за фотографисање

ТОГ Лознице

2021-2023.

Град Лозница
Остали фондови
500.000
Град Лозница

Број 1

Уређен паркинг
за кампере
Постављена
слова Тршић

Гучево

1.

Уређивање видиковаца,
пешачких и
бициклистичких стаза и
места за одмор

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

2.

Визиторски центар

Град Лозница

3.

Музеј на отвореном
„Битка на Дрини“ –
реконструисати ток
битке, уредити ровове,
означити коте

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“

4.

Полетиште за
параглајдинг

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“

5.

Изградња гондоле Бања
Ковиљача - Гучево

6.

Камп на Гучеву

7.

Авантура парк (зип лајн,
тјубинг, боб на шинама)

2.500.000
2021-2022.

2021-2025.

Град Лозница
Остали фондови

30.000.000
Град Лозница
2.500.000.

2021-2023.

Град Лозница
Остали фондови
500.000

2021-2022.

Град Лозница
Остали фондови
600.000.000

Град Лозница

2022-2025.

Приватни
сектор

2022-2025.

Град Лозница
Приватни
сектор

2021-2023.

Град Лозница
ЈП „Лозница
развој“
КЈП „Наш
дом“

2021-2022.

Приватни
сектор

2022-2025.

Град Лозница
Остали фондови
Приватни сектор
Остали фондови
Град Лозница
Приватни сектор

Уређени и
обележени
видиковци,
пешачке и
бициклистичке
стазе и места за
одмор
Отворен
визиторски
центар на
Гучеву
Постављен
музеј на
отвореном
„Битка на
Дрини“
Уређено
полетиште

Постављена
гондола
Отворен и
уређен камп
Отворен
авантура парк

Остале туристичке вредности

1.

Уредити излетишта на
Дрини (Жићина плажа,
Брањево, Камп)

2.

Ауто камп уз Дрину

3.

Уређивање видиковаца,
пешачких и
бициклистичких стаза и
места за одмор на Церу

Град Лозница

2021-2023.

1.200.000
Град Лозница

Уређена
излетишта на
Дрини

Приватни сектор

Изграђен ауто
камп

Град Лозница

Уређени и
обележени
видиковци,
пешачке и
бициклистичке
стазе и места за
одмор
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2.500.000

4.

Музеј Церске битке на
отвореном

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“

2022-2024.

5.

Израда планског
документа за развој и
уређење Бање Бадање

Град Лозница

2021-2025.

6.

Ревитализација Бање
Бадање у модеран
бањски центар

7.

Авантура парк
Видојевица

8.

Отварање нових
смештајних капацитета у
руралним срединама

Приватни
сектор

2021-2025.

9.

Дегустациони центри у
руралним областима

Приватни
сектор

2021-2025.

Приватни
сектор
Град Лозница
Приватни
сектор

30. 03. 2021.

Град Лозница
Остали фондови

Постављен
музеј Церске
битке на
отвореном

Град Лозница

Објављен
плански
документ

2021-2025.

Приватни сектор

Отворен
Spa&welness
центар у Бањи
Бадањи

2021-2025.

Град Лозница
Приватни сектор

Отворен
авантура парк
на Видојевици

Приватни сектор
Остали фондови

Повећан број
смештајних
капацитета
у раралним
срединама

Приватни сектор
Остали фондови

Отворени нови
дегустациони
центри

ПРИОРИТЕТ 2: Заштита и валоризација туристичких ресурса
Мера: Рестаурација, ревитализација и адаптација туристичких вредности
Град Лозница

Парк у Бањи
Ковиљачи је
проглашен
за споменик
природе

2021-2022.

Град Лозница
Град Шабац

Планина Цер
је проглашена
за предео
изузетних
одлика

Град Лозница

2021-2022.

Град Лозница

Обновљена
бањска фонтана

Уређење 6 јавних чесми
у Бањи Ковиљачи

Град Лозница

2021-2023.

Рестаурација улазних
капија у бањски парк

Град Лозница

2021-2023.

Град Лозница
ЦЗК „Вук
Караџић“

2021-2023.

1.

Заштита и добијање
статуса Споменик
природе Парк Бања
Ковиљача

2.

Заштита и добијање
статуса Предео изузетних
одлика Планина Цер

Град Лозница
Град Шабац

3.

Уређење и поправка
фонтане у Бањи
Ковиљачи

4.

5.

6.

Рестаурација
и илуминација
највреднијих културноисторијских споменика
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2.040.000
Град Лозница
1.300.000
Град Лозница

Град Лозница

Уређене чесме
Рестауриране
улазне капије
Рестаурирани
и осветљени
споменици

30. 03. 2021.
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ПРИОРИТЕТ 3: Развој и управљање дестинацијом
10.000.000

Основати ТОР Подриње
(Лозница, Мали Зворник,
Љубовија и Крупањ)

Град Лозница
Општине
Мали
Зворник,
Љубовија и
Крупањ

2021-2022.

Увести ГИС на нивоу
регије Подриње

Град Лозница
Општине
Мали
Зворник,
Љубовија и
Крупањ

2021-2022.

Фонд ЕУ

ГИС база
просторних
података

3.

Креирање интегрисаних
туристичких производа
регије Подриње

ТОГ Лознице
ТО Љубовије
ТО Крупња
ТО Малог
Зворника

2021-2023.

ТОГ Лознице
ТО Љубовије
ТО Крупња
ТО Малог
Зворника

Раст
туристичког
промета,
као резултат
креирања нових
туристичких
производа

4.

Прекогранична
сарадња са БиХ и
Републиком Српском и
креирање интегрисаних
туристичких производа

ТОГ Лознице
ТО у БиХ и
Републици
Српској

2021-2025.

ТОГ Лознице
ТО у БиХ и
Републици
Српској

Раст
туристичког
промета,
као резултат
креирања нових
туристичких
производа

5.

Категоризација
туристичко
угоститељских
капацитета и увођење у
ЦИС (е-туриста)

МТТ
Град Лозница

2021-2025.

МТТ
Град Лозница

6.

Оснивање Савета за
развој туризма који би
укључио 4 сектора
(јавни, приватни,
невладин и академски)

Град Лозница

2021-2023.

Град Лозница

Основан Савет
за развој
туризам који
ће активно
учествовати
у управљању
дестинацијом

7.

Унапређење руралног
туризма (промоција
подстицаја и ЕУ
фондова, промоција
сеоског туризма,
обука лица, студијска
путовања)

Град Лозница

2021-2023.

Град Лозница

Унапређен
развој руралног
туризма

8.

Категоризација града
Лознице као туристичког
места

2021-2022.

Град Лозница

Добијен статус
туристичког
места

1.

2.

Град Лозница

Град Лозница
Општине
Мали Зворник,
Љубовија и
Крупањ

Основана ТОР
Подриње

База подаката
ЦИС
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9.

Отварање регионалног
центра формалног
образовања у области
туризма и угоститељства

10.

Организација обука и
курсева неформалног
образовања за
усавршавање вештина
у области туризма и
угоститељства у складу
са захтевима тржишта,
учење страних језика

11.

Подстаћи развој
рецептивног туризма
у сарадњи са
туристичким агенцијама
и организаторима
путовања

12.

Уредити продају
сувенира и
традиционалних
производа у Тршићу

13.

Уредити продају
сувенира и
традиционалних
производа у Бањи
Ковиљачи

14.

Набавка аудио водича у
Тршићу

15.

Јавни превоз на линији
Бања Ковиљача – Гучево

Град Лозница

Град Лозница
ТОГ Лознице

Град Лозница

Град Лозница

Град Лозница

ЦЗК „Вук
Караџић“

Град Лозница

2021-2025.

2021-2025.

2021-2025.

2021

Град Лозница

Отворен центар
формалног
образовања

Град Лозница

Увећање броја
едукованих и
обучених лица
за обављање
послова у
туристичкој
привреди

Град Лозница

Увећање
туристичког
промета, као
последица
сарадње са
рецептивним
туристичким
агенцијама

Град Лозница

Организована
продаја сувенира
и традиционалних
производа у
Тршићу

2021

Град Лозница

Организована
продаја сувенира
и традиционалних
производа у Бањи
Ковиљачи

2021-2022.

ЦЗК „Вук
Караџић“
Остали фондови

Изнајмљивање
аудио водича
туристима у
Тршићу

2021-2022.

Град Лозница

16.

Јавни превоз на
линији Бања Ковиљача
- Лозница – Тршић Троноша

Град Лозница

2021-2022.

Град Лозница

17.

Подстицање развоја
креативних индустрија
(IT, музика, филм,
дизајн,стари занати,
видео игре)

Град Лозница

2021-2025.

Град Лозница
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Организован
јавни превоз
на линији Бања
Ковиљача
-Гучево
Организован
јавни превоз на
линији линији
Бања Ковиљача
– Лозница
- Тршић –
Троноша

Лозница
креативан град

30. 03. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 1

Приоритет 4: Маркетинг и промотивне активности
1.

План брендирања града
Лознице као завичаја
великана и колевке
азбуке (креирање
визуелног идентитета,
мурали и фасаде)

2.

Брендирање зелених
пијаца

3.

Организовање
студијских посета
новинара,сниматеља,
фотографа, блогера,
туроператора и
туристичких агенција...

4.

Унапредити програмске
садржаје, квалитет
и атрактивност
манифестација

5.

Позиционирати
„ЛилаЛо“ као једну од
водећих манифестација у
тур. регији Подриње

6.

7.

8.

Унапређење on line
промоције (мобилне
апликације, друштвене
мреже, подкаст, промо
филмови)

Промотивни наступи на
туристичким сајмовима
и догађајима у земљи и
иностранству

Брендирати такси возила

Град Лозница
ЦЗК„Вук
Караџић“
ТОГ Лознице
Град Лозница
КЈП „Наш
Дом“

ТОГ Лознице

Град Лозница
ТОГ Лознице
ЦЗК„Вук
Караџић“

ТОГ Лознице

ТОГ Лознице

ТОГ Лознице

Град Лозница

2021-2024.

Град Лозница
Остали фондови

2022-2024.

Град Лозница
Остали фондови

2021-2022.

Град Лозница

Град Лозница
Остали фондови

2021-2025.

2021-2023.

Град Лозница
Остало фондови

2021-2025.

Град Лозница
Остали фондови

2021-2025.

2022-2025.

Град Лозница
Остали фондови

Град Лозница
Приватан сектор

Лозница има
препознатљив
идентитет на
туристичком
тржишту
Атрактивност
зелених пијаца
Унапређена
промоција
туристичке
дестинацији

Повећана посета на
манифестацијама

ЛилаЛо
је водећа
манифестација
у тур. регији
Подриње
Креирана
апликација,
повећање броја
пратилаца на
друштвеним
мрежама,
повећање
посета на сајту
Повећан број
долазака
туриста након
наступа на
туристичким
сајмовима
у земљи и
иностранству
Брендирана
такси возила
аутентична за
Лозницу

13. ЗАКЉУЧАК
Локална самоуправа града Лознице увидела је да је туризам значајан фактор и покретачка
снага привреде и друштва и укључила ову привредну грану у своју стратегију развоја, што
потврђује и опредељење да се овај документ сачини и усклади са Стратегијом развоја туризма
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РС. Оваква оријентација локалне власти заснована је на релативно повољном географском
положају и бројним aнтропогеним, природним и културним вредностима овог краја као бази
за интензивнији развој приоритетних видова туризма. Поред примарне понуде spa&wellness/
здравственог туризма и културног наслеђа, на територији града Лознице потребно је развијати
следеће туристичке производе манифестациje, рурални туризам, планински туризам тематскe
руте и туризам специјалних интереса.
На бази кабинетских и теренских истраживања закључује се да би концепт развоја
туризма требало и даље базирати на бањском и здравственом, а онда и „spa/wellness“ туризму,
који готово „гарантују“ стабилан обим туристичког промета. Међутим, потребно је ефикасније
валоризовати и рационалније користити природну средину, лековите и термоминералне
воде, проширити и модернизовати смештајне капацитете, подићи квалитет услуга и у понуду
укључити што разноврсније природне (реку Дрину, Гучево и Цер) и културно-историјске
(манастире, музеје, галерије, споменике, манифестације...) вредности, обогаћене елементима
нематеријалне културне баштине Подриња као шире туристичке дестинације, са обе стране
Дрине. Промотивне активности треба усмерити на привлачење мобилнијих и платежних
туриста (акциони програми), не запостављајући традиционално „лојалну“ циљну групу која
у лознички крај долази примарно из здравствених потреба.
Туристичка понуда града Лознице захтева повезивање и умрежавање природних,
културних и створених ресурса у јединствени туристички производ у више варијаната у
зависности од тражње. Због репрезентативности узорка, потребно је анкетирати што већи
број излетника и транзитних путника (у возилима на граничном прелазу) и анимирати их
(промо и рекламним материјалима), како би се вратили као туристи, потрошили више и
пренели утиске другима у свом приватном и пословном окружењу.
У туристичку понуду треба укључити што више субјеката, док би се реализација идеја
и пројеката проистеклих из Акционог плана овог програма базирала на јавно-приватном
партнерству и предузетништву.
Стратешко управљање градом Лозницом као туристичком дестинацијом, укључује
планирање, спровођење и контролу, што захтева припрему и реализацију појединачних
пројеката из Акционог плана овог документа, док би контрола обухватила пројекте евалуације
спровођења дела овог програма, као улазних параметара за планирану израду Програма
развоја туризма Подриња.

14. РЕФЕРЕНЦЕ
1. Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025.
2. Стратегија локалног одрживог развоја града Лознице 2012-2021.
3. Генерални урбанистички план Лознице – Усклађивање Генералног плана Лознице са
одредбама закона о планирању и изградњи (Сл. Лист Града Лозница бр. 12/2013)
4. Просторни план града Лознице из 2012. године
5. План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача 2011.
6. План генералне регулације за насељено место Лозница (Сл. лист Града Лозница бр.
3/2014)
7. Локални еколошки акциони план 2011-2016.
8. Акциони план за младе 2016-2022.
9. Бакић О., (2010) Маркетинг у туризму, XIX издање, Универзитет Сингидунум,
Београд
10. Белиј М., (2016) Трансформација бања Србије у савремене центре spa и wellness
туризма, докторска дисертација, универзитет у Београду, Географски факултет
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11. Машић Б., Мухи Б., Нешић С., Јовановић Д. (2017) Стратегијско управљање у
туризму: како креирати конкурентску предност код туристичких дестинација,
прегледни рад. Пословна економија. Година XИ Прегледни рад Број I, Стр 184 – 208
дои:10.5937/посеко11-12360
12. Работић Б., (2009) Туристичко вођење у савременом туризму, Београд: Универзитет
Сингидунум
13. Крсмановић С., (2012), Место туризма у регионалном развоју општине Лозница,
оригинални научни рад, ГЛОБУС 37-38 – часопис за методолошка и дидактичка
питања географије str. 118.
14. Стојков Б., Ђорђевић А., (2004) Значај трансграничног планирања Подриња за
просторну интеграцију на западу Балкана, оригиналан научни рад. Гласник српског
географсkог друштва година. свеска LXXXIV - бр. 2
15. Статистички годишњаци Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs)
16. Категорисани објекти 2020, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
(www.mtt.gov.rs)
17. Завод за заштиту природе Србије (www.zzps.rs)
18. Републички завод за заштиту споменика културе (www.heritage.gov.rs)
19. Завод за заштиту споменика културе Ваљево (www.vaza.co.rs)
20. Град Лозница (www.loznica.rs)
21. Туристичка организација града Лознице www.togl.rs
22. Центар за културу „Вук Караџић“ www.ckvkaradzic.org.rs

15. Објављивање и ступање на снагу
Програм развоја туризма града Лознице 2021-2025. усвојен је одлуком Скупштине
града Лознице и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
			
Број: 06-5/21-9-4							
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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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“, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
o усвајању Извештаја о раду Градског
штаба за ванредне ситуације
града Лознице за 2020. годину
1. Усваја се Извештај о раду Градског
штаба за ванредне ситуације града
Лознице за 2020. годину, сходно
Закључку Градског штаба за ванредне
ситуације града Лознице број: 825-3/2021-III од 1. фебруара 2021.
године.
2. Ова oдлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у
„Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-5
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

15

На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон,
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101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, број 15/16 и 88/19),
чл. 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, број
1/19 - пречишћен текст) и Упутства о
начину достављања образаца тромесечних
извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних
предузећа Министарства привреде број 11000-72/2016-09, а у вези са чл. 46. тачка 5б)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18)
и чл. 63. тачке 5а) и 5б) Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’
бр. 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној 25.
марта 2021. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
степену усклађености планираних и
реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од
01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године са
Анализом пословања јавних предузећа
1. Прихвата
се
Информација
о
степену усклађености планираних
и реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01. 01. 2020.
до 31. 12. 2020. године са Анализом
пословања јавних предузећа коју
је поднело Градско веће града
Лознице.
2. Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је
оснивач град Лозница за период од
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01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године
са Анализом пословања јавних
предузећа чини саставни део овог
закључка.
3. Овај закључак, преко надлежног
одељења Градске управе града
Лознице, доставити Министарству
привреде Републике Србије, ради
даљег извештавања у складу са
законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.

Број 1

4. Овај закључак (са саставним делом)
објавити у „Службеном листу града
Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-6/1				
Датум: 25. март 2021. године		
Л о з н и ц а		
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Број: 71/21-06
Датум: 18. 2. 2021. год.
ЛОЗНИЦА

ИНФОРМАЦИЈА
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2020. ДО 31. 12. 2020. ГОДИНЕ
СА
АНАЛИЗОМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Лозница, фебруар 2021. године
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ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЛОЗНИЦА ЗА
ПЕРИОД ОД 01. 01. 2020. ДО 31. 12. 2020. ГОДИНЕ

Поступак праћења реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе уређен је одредбама следећих
прописа:
− Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 15/16 и
88/19) у члану 63. прописано је да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне
самоуправе доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе тромесечне
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја,
− обрасци тромесечних извештаја јавних предузећа утврђени су Правилником о
обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије’’ бр.
36/16),
− Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства
привреде бр. 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године (у даљем тексту Упутство)
утврђено је да се обрасци достављају уредно попуњени и одштампани, уз пропратно
писмо и акт надлежног органа (надзорни одбор јавног предузећа) о усвајању
тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања, и то у року од 30 дана од дана истека тромесечја,
− члан 64. Закона о јавним предузећима прописује да надлежни орган јединице локалне
самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности за јавна предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе, а на основу претходно достављених тромесечних извештаја
јавних предузећа,
− Упутством је, такође, прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе,
на основу достављених тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа, сачињава информацију о степену
усклађености планираних и реализованих активности, коју доставља Министарству
привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја,
− форму и садржину информације о степену усклађености планираних и реализованих
активности утврдило је Министарство привреде - Сектор за контролу, надзор и управне
послове у области јавних предузећа и привредних регистара и о томе обавестило
јединице локалне самоуправе дана 19. 7. 2016. године.
Поред наведеног, неопходно је напоменути да је чланом 13. Закона о изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 47/18)
прописано да општинско/градско веће прати реализацију програма пословања и врши
координацију рада јавних предузећа чији је општина/град оснивач и да подноси тромесечни
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извештај о раду јавних предузећа скупштини општине/града, ради даљег извештавања у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Нaведене надлежности
Градског већа утврђене су и чланом 63. тачке 5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен текст).
ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. до 31. 12. 2020. године
у 000
динара

Табела 1.
Ред.
бр.

Јавно
предузеће/
друштво
капитала

Укупни приходи
План

Укупни расходи

Реализација

План

Реализација

резултат
План

Бруто
Реализација

1.

ЈП
„Водовод и
канализација’’

424.528

415.040

419.553

409.890

+ 4.975

+ 5.150

2.

КЈП „Наш
дом’’

380.686

327.968

380.140

334.612

+ 546

- 6.644

3.

ЈКП „Топлана
- Лозница’’

304.000

299.230

304.000

290.789

0

+ 8.441

4.

ЈП „Лозница
развој’’

132.396

118.999

132.396

116.911

0

+ 2.088

5.

ЈКП „Паркинг
сервис’’

27.599

28.113

22.474

19.571

+ 5.125

+ 8.542

1.269.209

1.189.350

1.258.563

1.171.773

+
10.646

+ 17.577

УКУПНО
(1+2+3+4+5) :

у 000
динара

Табела 2.
Ред.
бр.

1.

2.

Јавно
предузеће
ЈП „Водовод и
канализација’’

КЈП „Наш
дом’’
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Број запослених
План

Реализација

Средства за зараде
(Бруто I)
План

Реализација

Субвенције
План

Реализација

Кредитна
задуженост
Стање на дан
31. 12. 2020.

132

118

112.125

98.439

3.000

3.000

165.657

223

175

186.176

149.052

10.000

10.000

0

30. 03. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 1

3.

ЈКП „Топлана
- Лозница’’

53

47

41.690

34.936

35.000

35.000

0

4.

ЈП „Лозница
развој’’

53

50

51.844

43.542

0

0

0

5.

ЈКП
„Паркинг
сервис’’

15

16

11.679

11.165

0

0

0

476

406

403.514

337.134

48.000

48.000

165.657

УКУПНО

АНАЛИЗА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Увод
Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница за период од 01.
01. 2020. до 31. 12. 2020. године (у даљем тексту: Анализа), у складу са чланом 64. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
сачињена је на основу извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних
предузећа достављених Градској управи града Лознице - Одељењу за привреду и локални
економски развој, као надлежном органу јединице локалне самоуправе.
Анализа садржи 11 тематских целина, које кореспондирају обрасцима извештавања
утврђеним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 36/16). Свака тематска целина, уз текстуално образложење, садржи и табеларни
приказ вредности по јавним предузећима.
Анализа је саставни део Информације о степену усклађености планираних и
реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Лозница за период
од 01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године, која је припремљена према моделу за израду
информације о степену усклађености планираних и реализованих активности, достављеним
из Министарства привреде - Сектор за контролу, надзор и управне послове у области јавних
предузећа и привредних регистара.
Извештаји о реализацији годишњих програма јавних предузећа
Пет јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, у складу са чланом 63. Закона о
јавним предузећима, доставило је извештаје о реализацији годишњег програма пословања за
четврти квартал 2020. године:
1. Јавно предузеће „Водовод и канализација’’ Лозница (ЈП „Водовод и
канализација’’),
2. Комунално јавно предузеће „Наш дом’’ Лозница (КЈП „Наш дом’’),
3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана - Лозница’’ Лозница (ЈКП „Топлана - Лозница’’),
4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој’’
Лозница (ЈП „Лозница развој’’) и
5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ Лозница (ЈКП „Паркинг
сервис’’).
Страна 111

Страна 112

28.037

117.543

288.289

304.691

364.331

реализација
3.

102

91

96

83

93

индекс
4.

пословни
приходи

75

521

10.659

3

10.242

реализација
5.

-

-

-

2

100

индекс
6.

финансијски приходи

1

935

282

23.274

40.467

реализација
7.

-

31

7

177

171

индекс
8.

остали
приходи*

19.437

114.990

256.857

322.065

347.614

реализација
9.

91

89

94

90

92

индекс
10.

пословни
расходи

0

0

30.725

30

12.914

реализација
11.

-

-

102

10

91

индекс
12.

финансијски расходи

РАСХОДИ

134

1.921

3.207

2.500

49.362

реализација
13.

13

64

160

28

179

индекс
14.

остали
расходи*

у .000,00 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

* у циљу утврђивања реалног резултата пословања, извршени су следећи методолошки поступци: (1) у остале приходе и остале
расходе унети су приходи и расходи од усклађивањења вредности остале имовине која се исказује по фер вредности у билансу
успеха; (2) код ЈП „Водовод и канализација’’ износ од 9.605 хиљ. дин. (АОП 1060) приказан је у осталим расходима, као и износ од 17
хиљ. динара код КЈП „Наш дом’’

5.

4.

3.

ЈКП „Топлана
- Лозница’’
ЈП „Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш
дом’’

1.
1.

2.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

Ред.
бр.

ПРИХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха за период 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.

Преглед позиција из биланса успеха пет јавних предузећа приказан је у Табели 1, при чему индекс у Табели 1, као и у свим
наредним табелама, представља степен/проценат реализације планиране вредности позиције.

Степен реализације пословних расхода креће се од 89% у ЈП „Лозница развој’’ до 94% у ЈКП „Топлана Лозница’’.

У структури укупних прихода код јавних предузећа доминирају пословни приходи. Ови приходи из редовних пословних
активности представљају 93% укупних прихода. Степен реализације планираних пословних прихода креће се у интервалу од 83% у
КЈП „Наш дом’’ до 102% у ЈКП „Паркинг сервис’’.

1. Биланс успеха

Анализа финансијских показатеља пословања јавних предузећа

Број 1
30. 03. 2021.

5.

4.

3.

ЈКП „Топлана
- Лозница’’
ЈП „Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш
дом’’

1.
1.

2.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

Ред.
бр.
маса бруто 1
зарада

8.111

98

82

29.822

80

108.081

85

87

71.281

27.746

4.

3.

11.165

43.542

34.936

149.052

98.439

5.

96

84

84

80

88

6.

реализација индекс реализација индекс

маса нето
зарада

13.024

50.792

43.662

173.962

114.950

7.

реализација

96

83

89

80

88

8.

индекс

маса бруто 2
зарада

ТРОШКОВИ ЗАРАДА

9.

16

50

47

175

118

реализација

107

94

89

78

89

10.

индекс

број запослених
- укупно -

11.

13

41

40

157

109

реализација

100

95

80

77

91

12.

индекс

број запослених на
неодређено време

у .000,00 динара

13.

9

3

9

7

18

реализација

150

90

233

90

75

14.

индекс

број запослених на
одређено време

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 2/а - Трошкови запослених - трошкови зарада у јавним предузећима

Остали трошкови запослених остварени су, у највећој мери, у износима који су испод планираних за 2020. годину.

Трошкови зарада у јавним предузећима (маса нето зарада, маса бруто 1 зарада, маса бруто 2 зарада) реализовани су на нивоу
нижем од планираних, уз одступања која се крећу и до 20%. Подаци о трошковима зарада и броју запослених показују да јавна
предузећа чији је оснивач Град Лозница у потпуности примењују смернице економске политике Владе Републике Србије у области
зарада и запошљавања.

2. Трошкови запослених

30. 03. 2021.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 1

Страна 113

Страна 114
8

-

-

38

13

9.

број
примал.
10.
0
(-)
0
(-)
0
(-)
0
(-)
0
(-)

смештај и
ихрана на
терену
(индекс)
11.
5.544
(83)
9.158
(85)
2.008
(86)
2.605
(87)
697
(100)

помоћ
радницима
(индекс)
12.
0
(-)
0
(-)
0
(-)
0
(-)
0
(-)

стипендије
(индекс)

13.
1.144
(37)
0
(-)
0
(-)
0
(-)
0
(-)

остале
накнаде
трошк.
(индекс)

у .000,00 динара

Појединачна структурна динамика запослених у последњих дванаест месеци, по јавним предузећима, налази се у Табели 3.

Укупан број запослених и ангажованих лица у јавним предузећима чији је оснивач Град Лозница, на дан 31. 12. 2020. године,
износи 416, од чега је на неодређено време запослено 360 лица, а на одређено 46. У односу на стање на дан 31. 12. 2019. године,
укупан број запослених и ангажованих лица је за 15 лица мањи.

8.
1.389
(64)
3.538
(99)
0
(-)
0
(-)
513
(100)

јубиларне
награде
(индекс)

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

превоз
накнаде
дневнице на
отпремнине број
запослених службеном трошкова на за одлазак у прина посао и
путу
службеном
пензију
мал.
са посла
(индекс)
путу
(индекс)
(индекс)
(индекс)
3.
4.
5.
6.
7.
3.940
339
0
1.355
4
(81)
(68)
(-)
(58)
6.775
84
5
1.871
7
(80)
(17)
(1)
(52)
2.335
63
0
150
(97)
(75)
(-)
(25) 1
1.016
17
7
0
0
(85)
(12)
(14)
(-)
334
18
0
0
0
(119)
(61)
(-)
(-)

3. Динамика запослених

5.

4.

3.

ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП „Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’

1.
1.

2.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

Ред.
бр.

Табела 2/б - Трошкови запослених - остали трошкови запослених у јавним предузећима

Број 1
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
30. 03. 2021.

УКУПНО:

број
запослених на
неодређено

372

13

41

41

173

104

3.

2

9

7

19

12

10

0

10

0

0

0

бр. лица
ангажованих
по уговорима
5.

23

0

0

2

17

4

број
запослених на
неодређено
6.

11

0

2

0

3

6

број
запослених на
одређено
7.

0

0

0

0

0

0

бр. лица
ангажованих
по уговорима
8.

11

0

0

1

1

9

број
запослених на
неодређено
9.

8

10.

1

2

0

2

3

број
запослених на
одређено

0

11.

0

0

0

0

0

Број запослених
- стање на дан
31. 12. 2020. -

360

13

41

40

157

109

12.

46

13.

3

9

7

18

9

10

14.

0

10

0

0

0

У току 2020. године, у односу на децембар претходне године, није било промена цена услуга које пружају јавна предузећа, што
је у складу са њиховим годишњим програмима пословања.

49

4.

број
запослених на
одређено

4. Кретање цена услуга и производа

5.

4.

3.

ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП ‘Лозница
развој’’*
ЈКП „Паркинг
сервис’’

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’

1.
1.

2.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

Ред.
бр.
бр. лица
ангажованих
по уговорима

Пријем кадрова
број
запослених на
неодређено

Одлив кадрова
број
запослених на
одређено

Број запослених
- стање на дан
31. 12. 2019. бр. лица
ангажованих
по уговорима

Табела 3 - Динамика запослених у јавним предузећима

30. 03. 2021.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 1

Страна 115

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

30. 03. 2021.

Табела 4 - Кретање цена производа и услуга
Цене
Ред.
бр.

1.
1.

2.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

производ
/услуга

2.
3.
ЈП „Водовод и снабдевање водом
канализација’’ -домаћинства
снабдевање водом
-правна лица и
предузетници
канализација
-домаћинства
канализација
-правна лица и
предузетници
КЈП „Наш
Изношење и
дом’’
депоновање
отпадака
изношење
смећа -индив.
домаћинства
изношење смећа
-станови у
етажној својини
изношење смећа
-затворен посл.
простор
изношење смећа
-отворен посл.
простор
изношење смећа
-занат. и др. радње
Погребне
услуге
сахрањивање
закуп гробног
места
резервација
празног гробног
места
накнада за
уређење
и одржавање
гробља за период
од 10 година
Одржавање
јавних
површина
кошење машинско
чишћење јавних
површина

Страна 116

јединица
мере

стање на
дан
31.12.
2019.

I-III
2020.

I-VI
2020.

I-IX
2020.

I-XII
2020.

4.
m3

5.
63,86

6.
63,86

7.
63,86

63,86

63,86

Индекс
XII
2020/
XII 2019
8.
100

m3

129,91

129,91

129,91

129,91

129,91

100

m3

31,60

31,60

31,60

31,60

31,60

100

64,95

64,95

64,95

64,95

64,95

100

m2

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

100

m2

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

100

m2

17,82

17,82

17,82

17,82

17,82

100

m2

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

100

m2

16,59

16,59

16,59

16,59

16,59

100

m3

ком.
ком/год

9.577,90 9.577,90 9.577,90 9.577,90 9.577,90
756,36

756,36

756,36

756,36

756,36

100
100

ком/год

1.140,91 1.140,91 1.140,91 1.140,91 1.140,91

100

ком.

4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00

100

m2

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

100

m2

0,364

0,364

0,364

0,364

0,364

100

30. 03. 2021.

3.

4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ЈКП „Топлана фиксна цена за
– Лозница’’
стамбени простор
фиксна цена за
пословни простор
варијабилна цена
по KWh za стамб.
простор
варијабилна цена
по KWh за посл.
простор
фиксна цена по м2
стамб. – немерени
део
варијабилна цена
по м2 стамб. –
немерени део
фиксна цена по
м2 посл. просторнемерени део
варијабилна
цена по м2 посл.немерени део
ЈКП „Паркинг Цена паркирања
сервис’’
за физичка лица
карта за
паркирање/смс
карта - прва (I)
зона
карта за
паркирање/смс
карта - друга (II)
зона
дневна карта за
паркирање
претплатна
паркинг карта
(прпк) - прва (I)
зона
претплатна
паркинг карта
(прпк) - друга (II)
зона
универзална
паркинг карта
(упрпк)
коришћење
посебно
обележеног места
за паркирање
(резервација) прва (I) зона

дин/m2

Број 1

30,437

30,437

30,437

30,437

30,437

100

дин/m2

45,657

45,657

45,657

45,657

45,657

100

KWh

5,738

5,738

5,738

5,738

5,738

100

KWh

8,609

8,609

8,609

8,609

8,609

100

30,437

30,437

30,437

30,437

30,437

100

66,953

66,953

66,953

66,953

66,953

100

45,657

45,657

45,657

45,657

45,657

100

100,398

100,398 100,398 100,398

100,398

100

дин/m2
дин/m2
дин/m2
дин/m2

дин/сат

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

100

дин/сат

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100

дин/дан

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

100

дин/
1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00
месечно

100

дин/
месечно

100

960,00

960,00

960,00

960,00

960,00

дин/
1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
месечно

100

дин/
4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
месечно

100

Страна 117
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коришћење
дин/
4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
посебно
месечно
обележеног места
за паркирање
(резервација) друга (II) зона

100

повлашћена
паркинг карта
(ппк)
доплатна карта
Цена паркирања
за правна лица
карта за
паркирање/смс
карта - прва (I)
зона
карта за
паркирање/смс
карта- друга (II)
зона
дневна карта за
паркирање
претплатна
паркинг карта
(прпк) - прва (I)
зона
претплатна
паркинг карта
(прпк) - друга (II)
зона
универзална
паркинг карта
(упрпк)
коришћење
посебно
обележеног места
за паркирање
(резервација) прва (I) зона
коришћење
посебно
обележеног места
за паркирање
(резервација) друга (II) зона
доплатна карта

100

дин/
месечно
ком

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

100
100

дин/сат

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

100

дин/сат

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100

дин/дан

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

100

дин/
2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00
месечно

100

дин/
1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
месечно

100

дин/
3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00
месечно

100

дин/
9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
месечно

100

дин/
7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00
месечно

100

ком

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

100

5. Субвенције и остали приходи из буџета

100%.

Реализација планираних прихода из буџета, за свих пет јавних предузећа, износи

Текуће субвенције су исплаћене комуналним јавним предузећима (ЈП „Водовод и
канализација’’, КЈП „Наш дом’’ и ЈКП „Топлана - Лозница’’) у укупном износу од 48 мил.
динара, што представља 100% укупно иплаћеног износа из буџета града.
Остали приходи из буџета, у смислу обрасца 5 (додела средстава по јавном позиву,
конкурсу и сл), нису исплаћивани јавним предузећима.
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Детаљан преглед прихода јавних предузећа из буџета налази се у Табели 5.
Табела 5 - Субвенције и остали приходи из буџета
у динарима
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Ред.
бр.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’
ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП „Лозница развој’’

планирано
за период од
01.01.2020. до
31. 12. 2020.

4.

3.
3.000.000

остварено у Индекс
7/3
периоду од
01.01.2020. до
31. 12. 2020.
(4+5+6)
7.
8.

остало

6.

5.

3.000.000

0

0

3.000.000

10.000.000 10.000.000

0

0

10.000.000

35.000.000 18.000.000

17.000.000

0

35.000.000

ЈКП „Паркинг
сервис’’
УКУПНО:

текуће
капиталне
субвенције субвенције

48.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.000.000

17.000.000

0

48.000.000

100
100
100
100

		
6. Средства за посебне намене
Средства за посебне намене у јавним предузећима града Лознице планирана су и
исплаћују се у симболичним износима. У четвртом кварталу 2020. године - кумулативно од
почетка године - укупан износ средстава за посебне намене, исплаћен у пет јавних предузећа
је 1.724.062 динара - што представља 0,14% од укупних прихода јавних предузећа у 2020.
години.
Износи средстава за посебне намене су реализовани на нивоу који је испод и на нивоу
планираног за 2020. годину. Преглед средстава за посебне намене у јавним предузећима
налази се у Табели 6.
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Табела 6 - Средства за посебне намене у јавним предузећима
Ред.
бр.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш
дом’’

2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
спонзорство
(индекс)
3.
0
(-)

ЈКП „Топлана
- Лозница’’
ЈП „Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

3.
4.
5.

УКУПНО:

0

донације
(индекс)

хуманиспортске
тарне
активности
активности
(индекс)
(индекс)
4.
5.
6.
0
0
0
(-)
(-)
(-)

репрезентација
(индекс)
7.
212.000
(42)

у динарима

реклама
остало
и пропа- (индекс)
ганда
(индекс)
8.
9.
272.000
0
(100)
(-)

0
(-)

194.097
(97)

0
(-)

0
(-)

162.253
(94)

174.680
(94 )

54.450
(61)

0
(-)
0
(-)
0
(-)

0
(-)
0
(-)
0
(-)

0
(-)
0
(-)
0
(-)

24.000
(48)
0
(-)
0
(-)

145.750
(97)
13.817
(11)
1.765
(6)

396.250
(99)
0
(-)
73.000
(91)

0
(-)
0
(-)
0
(-)

194.097

0

24.000

535.585

915.930

54.450

7. Нето-добит
Преглед остварених нето-добити у јавним предузећима и уплата делова нето-добити
у 2020. години, налази се у Табели 7.
Табела 7 - Нето добит у јавним предузећима
											
Ред.
бр.

Опис

1.

2.
пословна година 2020.
остварена бруто
добит
износ уплаћен у буџет
по основу добити из
претходне (2019.)
године у 2020.

1.
1а
1б
2.

пословна година 2019.

2а

укупно остварена
нето добит
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у динарима

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЈП „Водовод и
канализација’’

КЈП „Наш
дом’’

3.

4.

5.150.000,00 - 6.644.000,00

ЈКП
„Топлана Лозница’’
5.

ЈП „Лозница
развој’’
6.

ЈКП
„Паркинг
сервис’’
7.

8.441.000,00

2.088.000,00

8.542.000,00

2.482.925,00

5.622.359,50

-

47.959,00

1.581.856,00

4.965.850,00

11.244.719,00

-

95.918,00

3.163.711,00
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8. Кредитна задуженост
Једно јавно предузеће града Лознице је кредитно задужено. ЈП „Водовод и
канализација’’ користи кредит KFW Банке за унапређење система водоснабдевања и
канализације у градовима/општинама средње величине. Сервисирање обавеза по наведеном
кредиту је уредно.
Табела 8 - Кредитна задуженост јавних предузећа

Ред.
бр.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’

Кредити
за ликвидност

Кредити
за капиталне
пројекте

3.

4.

ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП „Лозница развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

у динарима
УКУПНО

уговорени износ стање дуга на дан
кредита
31. 12. 2020.
(3+4)
5.
6.

0

491.833.123

491.833.123

165.657.124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Готовински еквиваленти и готовина
Стање готовинских еквивалената и готовине - у укупном износу - на дан 31. 12. 2020.
године у јавним предузећима приказано је у Табели 9:
Табела 9 - Готовински еквиваленти и готовина јавних предузећа
у динарима
Ред.
бр.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

1.

2.

1.

ЈП „Водовод и
канализација’’

2.

Готовински еквиваленти и готовина
- укупно стање на дан
31. 03. 2020.

стање на дан
30. 06. 2020.

стање на дан
30. 09. 2020.

стање на дан
31. 12. 2020.

3.

4.

5.

6.

117.030.914

106.125.546

120.142.065

102.365.169

КЈП „Наш дом’’

45.674.665

29.076.257

29.041.065

29.021.710

3.

ЈКП „Топлана Лозница’’

2.051.607

3.260.217

4.021.020

19.533.960

4.

ЈП „Лозница развој’’

8.041.043

16.090.277

20.399.068

8.427.118

5.

ЈКП „Паркинг
сервис’’

11.182.188

10.192.086

12.927.944

13.796.476
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10. Извештај о инвестицијама
Анализа инвестиционих активности у јавним предузећима обухвата инвестиције
чији је почетак или чији је наставак планиран у току 2020. године. Наставак започетих
инвестиционих активности и нове инвестиције планирани су у износу од 128,9 мил. дин. у
2020. години. Реализацију дела планираних инвестиција имају КЈП „Наш дом’’ и ЈП „Вододвод
и канализација’’. Детаљнији преглед инвестиционих активности јавних предузећа у 2020.
години дат је у Табели 10.
Табела 10 - Инвестициона активност јавних предузећа
Ред.
бр.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

у 000,00 динара

планирана
реализација у 2020.
години

реализација
у 2020.
години

Индекс
(4/3)

3.

4.

5.

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’
ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП „Лозница развој’’

56.670

55.615

98

52.300

31.207

60

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈКП „Паркинг
сервис’’
УКУПНО:

128.970

86.822

67

11. Нето потраживања
Преглед нето потраживања (по структури и укупно) пет јавних предузећа чији је
оснивач Град Лозница, са стањем на дан 31. 12. 2020. године, налази се у Табели 11.
Табела 11 - Потраживања јавних предузећа
									
Ред.
бр.
1.

1.
2.
3.
4.
5.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
2.

ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’
ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП „Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’
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краткорочни
дуг.
финансијски финансијски
пласмани пласмани и дуг.
потраживања
4.

3.

у .000,00 динара

продати
производи, роба
и услуге и дати
аванси

друга
потраживања

УКУПНО
- нето (3+4+5+6)

5.

6.

7.

150

2.194

45.655

1.824

49.823

0

156

34.280

4.350

38.786

0
0

191.117
0

221.340
65.159

246
6.167

412.703
71.326

0

0

10.306

117

10.423
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Предузете мере за отклањање поремећаја у
пословању јавних предузећа
У току 2020. године није дошло до
поремећаја у пословању јавних предузећа - у
смислу Закона о јавним предузећима. Упркос
увођењу ванредног стања услед епидемије
болести COVID-19 и мера на сузбијању
епидемије, у пословању јавних предузећа
није било угрожено несметано обављање
делатности од општег интереса, па мере,
које су предузимали надлежни органи града
Лознице, припадају домену редовних мера у
оквиру надлежности и у условима редовног
обављања делатности јавних предузећа.
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Јован Миладиновић,
дипл. инг. пољ., с.р.

16
На основу члана 12. став 1. и став 2.
Одлуке о организацији и начину обављања
градског и приградског линијског превоза
путника на територији града Лозница (,,Сл.
лист града Лозница“, број 7/09, 1/11, 4/11,
16/12, 2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука
и 4/19) и члана 40. и 84. Статута Града
Лознице (,,Службени лист града Лознице“
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана
25. марта 2021. године, донела је:
ОДЛУКУ
о давању претходне сагласности
на Јавни уговор о привременом
поверавању обављања делатности
градско-приградског превоза путника на
територији града Лознице на
„Пакету Ц’’ линија

Број 1

Члан 1.
Предмет ове Одлуке је давање
претходне сагласности на (текст) Јавни
уговор о привременом поверавању обављања
делатности градско-приградског превоза
путника на територији града Лознице на
„Пакету Ц’’ линија.
Члан 2.
Даје се сагласност на (текст) Јавни
уговор о привременом поверавању обављања
делатности градско-приградског превоза
путника на територији града Лознице на
„Пакету Ц’’ линија.
Члан 3.
Овлашћује се градоначелник града
Лознице да у име Града потпише утврђени
текст Јавног уговора из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке чини (текст)
Јавни уговор о привременом поверавању
обављања делатности градско-приградског
превоза путника на територији града
Лознице на „Пакету Ц’’ линија, из члана 1.
ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ,,Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
			
Број: 06-5/21-9-6/2
Датум: 25. март 2021. год.
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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ЈАВНИ УГОВОР
О ПРИВРЕМЕНОМ ПОВЕРАВАЊУ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКО– ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ
НА „ПАКЕТУ Ц’’ ЛИНИЈА
Закључен у Лозници, дана __. __. 2021.
године између:
1. ГРАД ЛОЗНИЦА, ул. Карађорђева бр. 2,
15300 Лозница, кога заступа градоначелник
Видоје Петровић и
2. ПРЕВОЗНИКА „БАНБУС’’ ДОО
из Обреновца, ул. Четврта број 21,
ПИБ:101208890, МБ: 17051687 (у даљем
тексту: Превозник).
Уводне напомене
Уговорне стране сагласно констатују:
• да је између њих постојао закључен
Јавни уговор о поверавању обављања
делатности градског-приградског превоза путника на ''Пакету Ц'' линија
на територији града Лознице, број
307/2015-I од 01.10.2015. годиине, у
складу са Законом о јавно-приватном
партнерству и концесијама, а који је
истекао 01.10.2020. године;
• да између њих постоји закључен
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско – приградског превоза путника
на територији града Лознице на
Пакету ''Ц'' линија бр. 299/2020–I
од 01.10.2020. године, у складу са
Одлуком о организацији и начину
обављања градског и приградског
линијског превоза путника на
територији града Лозницe, а који
истиче 01.04.2021. године.
Уговорне стране констатују да је
Град Лозница започео поступак реализације
пројекта
јавно-приватног
партнерства
са елементима концесије за обављање
комуналне делатности градско-приградског
превоза путника на „Пакету Ц’’ линија на
територији града Лознице.
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Члан 1.
На основу члана 12. Одлуке о
организацији и начину обављања градског
и приградског линијског превоза путника
на територији града Лозницe („Сл. лист
града Лознице”, број 7/09, 1/11, 4/11, 16/12,
2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука и 4/19),
Град Лозница и Превозник овим уговором
утврђују међусобна права и обавезе на
реализацији комуналне делатности градскоприградског превоза путника на територији
града Лознице.
Члан 2.
Карактер и обим привремених услуга
које треба да обезбеди Превозник састоји се
у следећем:
''Пакет Ц'' линија:
1. Лозница – Драгинац – Пауља
– Доња Бадања – Бања Бадања –
Текериш,
2. Лозница
–
Драгинац
–
Прљуша,
3. Драгинац
–
Јаребице
–
Гвозденовићи,
4. Драгинац – Филиповићи,
5. Лозница – Слатина – Ступница
– Шурице – Драгинац,
6. Лозница – Кривајица,
7. Лозница – Гнила – Доње
Недељице – Горње Недељице –
Брезјак,
8. Лозница – Брадић – Брњац –
Велико Село,
9. Лозница – Руњани – Попово
раскршће – Грнчара – Крст –
Лозница.
Ђачке линије
10. Драгинац – Јаребице – Велико
Село – Брњац,
11. Драгинац
–
Цикоте
–
Ступница,
12. Драгинац – Рибарице,
13. Текериш – Помијача – Сипуља,
14. Текериш – Трбосиље,
15. Липница – Брадић – Грнчара.
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Превозник се обавезује да делатност
градско–приградског превоза путника на
територији града Лознице на линијама
градско-приградског превоза из става 2. овог
члана обавља по регистрованим и овереним
редовима вожње, а који су регистровани
на основу Јавног уговора о поверавању
обављања делатности градског-приградског
превоза путника на „Пакету Ц’’ линија на
територији града Лознице, број 307/2015-I
од 01.10.2015. године и исти се сматрају
важећим (регистрованим и овереним) и у
периоду важења овог Уговора о привременом
поверавању делатности.
Члан 3.
Превозник преузима ризик и одговорност за трошкове пословања.
Средства за обављање комуналне
делатности градско-приградског превоза
путника на територији града Лознице на
„Пакету Ц’’ линија обезбеђују се из цене
услуге коју плаћају корисници превоза и из
буџета града Лознице за категорије лица која
остварују право на субвенционисану цену
превоза.
Категорије лица из става 2. овог
члана, као и висину субвенције утврђује надлежни орган града Лознице.
Члан 4.
Превозник је у обавези да обезбеди
минималне захтеване квалитет и стандарде
услуга при обављању комуналне делатности
градско-приградског превоза путника на
територији града Лознице на „Пакету Ц''
линија, као што су: капацитет возног парка –
број аутобуса, старост аутобуса, поседовање
паркинг простора, објеката за одржавање
возила и сл.
Превозник се обавезује да ће
поверену комуналну делатност, ближе
описану у члану 2. овог Уговора, обављати
на начин и под условима који обезбеђују
одговарајући квалитет, квантитет, безбедност
и континуитет услуге, све у складу са
одредбама овог Уговора, као и у складу са
прописима који регулишу ову област.
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Члан 5.
Превозник не може уступити
обављање комуналне делатности градскоприградког превоза путника на територији
града Лознице, као ни појединачне
линије из члана 2. овог Уговора, другим
превозницима.
Члан 6.
Изузетно, Превозник може привремено из оправданих разлога вршити
одступања од регистрованих линија, за које
постоје регистровани и оверени редови
вожње, у погледу скраћења, продужења и/или
измене трасе линија, о чему мора обавестити
Градску управу града Лознице – Одељење за
инспекцијске послове и ванредне ситуације
– Саобраћајну инспекцију и благовремено
информисати кориснике услуга, а према
законским и подзаконским актима.
Оправданим разлозима из става 1.
овог члана сматрају се разлози прописани
Одлуком о организацији и начину обављања
градско-приградског линијског превоза
путника на територији града Лознице („Сл.
лист града Лознице”, број 7/09, 1/11, 4/11,
16/12, 2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука и
4/19).
Члан 7.
Цене превоза путника у градскоприградском превозу путника на територији
града Лознице на „Пакету Ц’’ линија образују
се на основу елемената за образовање
цена комуналних услуга прописаних
одговарајућим законом и мењају се у складу
са тим законом, уз сагласност надлежног
органа града Лознице.
Члан 8.
Град Лозница поверава, а Превозник
прихвата, привремено обављање делатности
градско–приградског превоза путника на
територији града Лознице на „Пакету Ц’’
линија, почев од 01. 04. 2021. године до
окончања новог поступка – концесије –
поверавања обављања комуналне делатности
линијског превоза путника у градскоСтрана 125
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приградском саобраћају на територији града
Лознице на „Пакету Ц’’ линија, а најдуже
до шест месеци од почетка привременог
обављања делатности по овом уговору.
Члан 9.
Превозник се обавезује да пре
почетка вршења комуналне услуге градскоприградског превоза путника на територији
града Лознице, кориснике превоза на
адекватан и несумњив начин обавести о
свим елементима који су битни за вршење
предметне услуге, нарочито о: почетку
вршења комуналне делатности, ценама
превоза, линијама из члана 2. овог Уговора
и поласцима утврђених регистрованим
редовима вожње, као и свим другим битним
елементима услуге.
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Члан 12.
У погледу обавезе Превозника према
Граду Лозници, у смислу извештавања,
тражења сагласности и др., Превозник је
дужан да се придржава одредби закона
којим се регулише обављање делатности од
општег интереса.
Члан 13.
Превозник је у обавези да Градској
управи града Лознице – Одељењу за
инспекцијске послове и ванредне ситуације
– Саобраћајној инспекцији, након истека
претходног решења/лиценце достави ново
решење/лиценцу надлежног министарства о
испуњености услова за обављање линијског
превоза путника.

Члан 10.

Члан 14.

Превозник има искључиво право
обављања комуналне делатности градскоприградског превоза путника на територији
града Лознице на линијама из члана 2. овог
Уговора.
Право из става 1. овог члана може
бити искључено на начин предвиђен
овим Уговором, односно у ситуацији
када Град Лозница ангажује друго лице
у циљу отклањања штете настале лошим
квалитетом или непружањем услуга од
стране Превозника.

Контролу и надзор обављања градскоприградског превоза путника на територији
града Лознице на „ Пакету Ц’’ линија вршиће
надлежни орган града Лознице.

Члан 11.
У циљу извршења уговорних обавеза
приликом закључења уговора Превозник
је дужан да приложи сопствену бланко
меницу евидентирану у регистру меница и
овлашћење Народне банке Србије, оверену
печатом и потписом овлашћеног лица, која
мора бити са клаузулом „без протеста’’,
са роком доспећа „по виђењу’’, са роком
важења од минимално 30 дана дуже од дана
важења уговора.
Сопствена бланко меница се враћа
Превознику по престанку рада због истека
рока на који се овај уговор закључује или
споразумног раскида уговора.
Страна 126

Члан 15.
Уговорне стране могу заједничком
сагласношћу раскинути овај Уговор.
Споразум о томе мора бити сачињен у
писаној форми.
Град Лозница има право једностраног
раскида Уговора у случају ако дође до
поремећаја у погледу континуираног, трајног,
квалитетног пружања услуга, те уколико дође
до других повреда у погледу извршавања
обавеза преузетих овим Уговором, а
поремећај није могао бити отклоњен на други
начин, као и у случају отварања стечајног
или ликвидационог поступка Превозника.
Обавештење о једностраном раскиду мора
бити послато у писаној форми најкасније 30
дана пре раскида Уговора.
Члан 16.
Превозник има право једностраног
раскида овог Уговора из разлога повреде
искључивог права обављања комуналне
делатности градско-приградског превоза
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путника на територији града Лознице, те
уколико дође до других повреда од стране
Града Лознице у погледу извршавања обавеза
преузетих овим Уговором, а поремећај није
могао бити отклоњен на други начин.
Обавештење о једностраном раскиду
мора бити послато у писаној форми
најкасније 30 дана пре раскида Уговора.
Уколико Превозник престане са
обављањем делатности линијског превоза
путника у градско-приградском саобраћају
на територији града Лознице на „Пакету
Ц’’ линија на регистрованим линијама, за
које постоје регистровани и оверени редови
вожње, пре истека отказног рока од 30
(тридесет) дана, исти се обавезује да обезбеди
превоз путника до истека наведеног рока.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да
ће се за све што није предвиђено овим
Уговором примењивати одредбе Закона о
облигационим односима и другим важећим
прописима.
Члан 18.
У случају евентуалног спора по овом
Уговору, уговорне стране ће спорна питања
решавати споразумно, а, уколико то није
могуће, спор ће решавати пред Привредним
судом у Ваљеву.
Члан 19.
На овај Уговор Скупштина града
Лознице даје сагласност.
Члан 20.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест)
примерака од којих свака страна задржава
по 3 (три) примерка.
Сваки уредно потписан примерак
овог Уговора има значење оригинала и
производи подједнако правно дејство.
За Град Лозницу
Градоначелник		

За Превозника
Директор

Видоје Петровић

__________
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На основу чл. 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије’’, број 15/16 и 88/19), а у вези са
чл. 22. Закона о јавним предузећима, и на
основу чланова 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’,
бр. 1/19 - пречишћен текст) и чл. 45. став
2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије ,,Топлана
– Лозница“ Лозница (,,Службени лист града
Лознице“ бр. 19/16, 21/16 и 4/19), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана
25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на повећање
основног капитала Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлана – Лозницa’’
Лозница
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку
о повећању основног капитала Јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана Лозница’’ Лозница бр. 5-I/2021, коју је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана - Лозница’’ Лозница на
седници одржаној 4. марта 2021. године.
					
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-6/3				
Датум: 25. март 2021. године		
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р
Страна 127
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На основу чл. 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
– др. закон и 47/18), чл. 5, 6. и 10. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), чл.
2, 3. и 9. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 82. а у вези са
чл. 72. став 7. и 12. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон,
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и чл. 40. и
84. Статута града Лознице (,,Службени лист
града Лознице“, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници одржаној дана 25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије
„Топлана – Лозница“ Лозница

Број: 06-5/21-9-6/4				
Датум: 25. март 2021. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 47/18)
и члана 40. став 1. тачка 10. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 25.
марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног
комуналног предузећа
,,Топлана-Лозница“ Лозница
I

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа за
производњу и дистрибуцију топлотне
енергије ,,Топлана – Лозница“ Лозница
(,,Службени лист града Лознице“ бр. 19/16,
21/16 и 4/19) у члану 37. став 2. износ од
,,7.563.146,70“ замењују се износом од
,,11.961.146,70“, а износ од ,,2.513.146,70“
замењују се износом од ,,6.911.146,70“.
					
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ,,Службеном
листу града Лознице“.
Страна 128

Миодраг Дишић, дипл.економиста
из Лознице, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа ,,Топлана-Лозница“
Лозница на период до четири године.
II
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог
решења у ,,Службеном гласнику Републике
Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Решење са образложењем објавити у
,,Службеном гласнику Републике Србије“,
Службеном листу града Лознице“, као
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и на званичној интернет страници града
Лознице.

Скупштина града Лознице Решењем број:
06-22/19-33-7 од 16.7.2019. године.

Образложење

Комисија је на седници одржаној
12.1.2021. године констатовала да је на
Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ,,ТопланаЛозница“ Лозница, благовремено поднета
једна пријава. Уз ову пријаву приложени
су и сви потребни докази. Увидом у
доказе о испуњености прописаних услова
за именовање директора приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је на истој
седници, а у складу са одредбом члана
40. став 1. Закона о јавним предузећима,
донела Закључак о утврђивању списка
кандидата за директора Јавног комуналног
предузећа ,,Топлана-Лозница“ Лозница са
именом кандидата, са којим ће се спровести
изборни поступак за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ,,ТопланаЛозница“ Лозница и то:

У складу са чланом 24. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да
директоре јавних предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе, на период од четири године,
након спроведеног јавног конкурса.
Чланом 40. став 1. тачка 10.
Статута града Лознице, прописано је да
Скупштина града, у складу са законом,
именује директоре јавних предузећа чији
је оснивач јединица локалне самоуправе.
Одлуком о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач град Лозница (,,Службени
лист града Лознице“, број 21/16),
прописан је начин и поступак именовања и
спровођења јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница, као и организација и рад
Комисије за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница.
Јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа ,,ТопланаЛозница“ Лозница, објављен је у
,,Службеном гласнику Републике Србије“, број 140/20 од 20.11.2020. године,
,,Службеном листу града Лознице“, број
26/20 од 13.11.2020. године, дневном
листу ,,Новости“ и на званичној интернет
страници града Лознице. Као рок за
поднешење пријава одређено је 30 дана
од дана објављивања јавног конкурса у
,,Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа ,,ТопланаЛозница“Лозница спровела је Комисија
за спровођење јавног конкурса за избор
директора јавних предузећа (у даљем
тексту: Комисија), коју је именовала

1. Миодраг Дишић, дипл.економиста
из Лознице.
Комисија за спровођење јавног
конкурса
за
избор
директора
је,
примењујући мерила утврђена Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног
предузећа (,,Службени гласник РС“, број
65/16), спровела изборни поступак у коме
је увидом у податке из пријаве, прибављену
и поднету документацију и усменим
разговором са кандидатом, извршила
оцену стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног
поступка, у складу са чланом 40. став 3.
Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници одржаној 1.3.2021. године
утврдила резултате за кандидата и на
основу члана 41. став 1. Закона о јавним
предузећима саставила ранг листу за избор
директора Јавног комуналног предузећа
,,Топлана-Лозница“Лозница и то:
1. Миодраг Дишић, дипл.економиста из Лознице, кога је Комисија оценила
са просечном оценом 2,62.
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На основу достављене ранг листе
за избор директора Јавног комуналног
предузећа ,,Топлана-Лозница“ Лозница
и Записника са седница Комисије за
спровођење јавног конкурса за избор
директора овог јавног предузећа, Градско
веће града Лознице утврдило је Предлог
Решења о именовању директора Јавног
комуналног предузећа ,,Топлана-Лозница“
Лозница и предложило Скупштини града
Лознице да донесе Решење о именовању
директора.

вршиоца дужности директора Установе за
физичку културу „Лагатор” Лозница.

Упутство о правном леку: Против
овог решења може се покренути управни
спор подношењем тужбе Управном суду
у Београду у року од 30 дана од дана
достављања решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

II Именовани ће обављати функцију
вршиоца дужности директора до именовања
директора установе по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже до годину дана.
III Ово решење примењиваће се
од 25.4.2021. године и биће објављено у
„Службеном листу града Лознице”.

Број: 06-5/21-9-7/2
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-5/21-9-7/1
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

20

На основу члана 75. став 1. Закона
о запосленима у јавним службама („Сл.
гласник РС”, број 113/17, 95/18 и 86/19), и
члана 40. тачка 10. и члана 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, број
1/19 – пречишћен текст), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 25. марта
2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Установе за физичку културу
„Лагатор” Лозница
I Именује се Дејан Димитријевић,
струковни менаџер спорта из Лознице, за
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На основу члана 38. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16, 88/19), члана 40. и 84.
Статута града Лозница (,,Службени лист
града Лознице“, број 1/19 – пречишћен текст)
и члана 3. до 5. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница (,,Службени лист
града Лознице“, број 21/16), Скупштина
града Лознице на
седници оджаној
25. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавних предузећа
чији је оснивач град Лозница
1. Покреће се поступак избора за именовање директора јавних предузећа, и
то:

30. 03. 2021.
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1.1. Јавног предузећа за управљање,
планирање и пројектовање ,,Лозница
развој“ Лозница, улица Георгија Јакшића
3, Лозница
1.2. Комуналног јавног предузећа ,,Наш
дом“ Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића 6, Лозница
2. Избор за именовање директора
врши се спровођењем јавног конкурса.
3. Поступак из тачке 1. ове одлуке
спровешће Комисија за спровођење јавног
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница, у складу са
Законом о јавним предузећима (,,Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), Уредбом
о мерилима за именовање директора јавног
предузећа (,,Службени гласник РС“, број
65/16) и Одлуком о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница (,,Службени лист
града Лознице“, број 21/16).
4. Огласи о јавном конкурсу за избор
директора јавних предузећа из тачке 1. ове
одлуке саставни су део ове одлуке.
5. Огласе о јавном конкурсу за избор
директора јавних предузећа из тачке 1. ове
одлуке, Комисија за спровођење јавног
конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач град Лозница ће објавити у
,,Службеном гласнику РС“, ,,Службеном
листу града Лознице“, најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и на
интернет страници града Лознице у року од
8 дана од дана доношења ове одлуке.
6. Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и биће објављена у
,,Службеном листу града Лознице“.
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Број: 06-5/21-9-7/3
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
На основу члана 36. став 3. и 4. и
члана 37. и 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19)
и члана 6. и 12. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач град Лозница (,,Службени
лист града Лознице“, број 21/16), Комисија
за спровођење јавног конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница објављује:
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
,,ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ“ЛОЗНИЦА
1. Расписује се Јавни конкурс за
избор директора Јавног предузећа
за управљање, планирање и
пројектовање ,,Лозница развој“
Лозница ради именовања директора
на период од четири године.
1.1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име: Јавно предузећа за
управљање, планирање и пројектовање ,,Лозница развој“ Лозница
Седиште: Лозница, Георгија Јакшића
3, Лозница Матични број: 17112635
Уписано код Агенције за привредне
регистре
Решењем
број:
БД
56168/2005
Претежна делатност: - 74.90 – остале стручне, научне и техничке делатности
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2. Услови за именовање директора из
тачке 1., овог конкурса су:
1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo
лице,
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe
нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд
нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa
oснoвним aкaдeмским студиjaмa у
oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa,
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa
или спeциjaлистичким струкoвним
студиjaмa,
3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг
искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe
зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из тачке
2. подтачка 2),
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг
искуствa нa пoслoвимa кojи су
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
предузећа за које се подноси пријава
на јавни конкурс,
5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг
упрaвљaњa,
6) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу
рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7) дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe
стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у
oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8) дa ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд
нajмaњe шeст мeсeци,
9) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти
у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу
кривичнa дeлa, и тo:
(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и
чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe
нa слoбoди,
(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
Страна 132
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(5)
зaбрaнa
вршeњa
дeлaтнoсти и дужнoсти.

пoзивa,

3. Стручна оспособљеност знања и
вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку провером способности кандидата за практичну
примену знања и вештина у обављању
послова директора јавног предузећа,
и то увидом у податке из пријаве и
доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером,
односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада јавног
предузећа у складу са Законом којим
се уређује правни положај јавних
предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа
(,,Службени гласник РС“, број 65/15).
4. Рок за подношење пријаве: 30 дана од
дана објављивања Јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
5. Пријава на Јавни конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања,
број телефона, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс
и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању, и
податке о посебним областима знања.
6. Начин подношења пријaве: Пријаве на
јавни конкурс са доказима подносе се
у запечаћеној коверти, препорученом
поштом или лично преко пријемне
писарнице града Лознице.
7. Адреса на коју се подноси пријава:
Скупштина града Лознице: Комисији
за спровођење јавног конкурса за
избор директора јавних предузећа,
Карађорђева 2, 15300 Лозница, са
назнаком ,,за Јавни конкурс – за
избор директора Јавног предузећa, не
отварати“.
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8. Докази који се прилажу уз пријаву:
1) Извод из матичне књиге рођених,
2) Уверење о пословној способности
(издато од стране надлежног центра
за социјални рад),
3) Уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци),
4) Диплому односно одговарајући доказ
о стручној спреми,
5) Исправе којима се доказује радно
искуство (потврде и други акти из којих
се доказује да има најмање пет година
радног искуства на пословима за које
се захтева високо образовање, да има
нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa
нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa
пoслoвимa Јавног предузећа за које
се подноси пријава, као и да има
радно искуство у организовању рада
и вођењу послова),
6) Оверена изјава подносиоца пријаве
дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да није
члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке,
7) Потврда надлежног органа да лице
није осуђивано нa кaзну зaтвoрa
oд нajмaњe шeст мeсeци (уверење
надлежене полицијске управе) и
8) Потврде или уверења надлежног
органа да лицу није изречена мера
безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности не старија од
шест месеци.
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9. Кандидат предложен за именовање
дужан је да пре доношења акта о
именовању достави лекарско уверење
о здравственој способности.
Сви докази о испуњавању услова
конкурса, прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код надлежног
органа.
Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија за спровођење конкурса
за избор директора ће одбацити закључком
против кога није допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења
о Јавном конкурсу је секретар Комисије
Ксенија Бошковић, контакт телефон:
015/879-242, еmail: кboskovic@loznica.rs,
сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Јавни конкурс објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије’’,
,,Службеном листу града Лознице“ у најмање
једним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници града Лознице, а тече од
дана из тачке 4. овог конкурса.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛОЗНИЦА
Број: 06-2/21
Датум: 3.3.2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јован Миладиновић, с.р.
На основу члана 36. став 3. и 4. и
члана 37. и 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19),
члана 6. и 12. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач град Лозница (,,Службени
Страна 133
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лист града Лознице“, број 21/16), Комисија
за спровођење јавног конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница објављује:
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НАШ ДОМ“ ЛОЗНИЦА

1. Расписује се Јавни конкурс за избор
директора Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом“ Лозница ради
именовања директора на период од
четири године.
1.1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име: Комунално јавно
предузеће ,,Наш дом“ Лозница
Седиште: Лозница, Булевар Доситеја
Обрадовића 6, Лозница
Матични број: 07168845 Уписано
код Агенције за привредне регистре
Решењем број: БД 27229/2005
Претежна делатност: - 38.11 – сакупљање отпада који није опасан.
2. Услови за именовање директора из
тачке 1. овог конкурса су:
1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo
лице,
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe
нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд
нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa
oснoвним aкaдeмским студиjaмa у
oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa,
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa
или спeциjaлистичким струкoвним
студиjaмa,
3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг
искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe
Страна 134
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зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из тачке
2. подтачка 2),
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг
искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа
за које се подноси пријава на јавни
конкурс,
5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг
упрaвљaњa,
6) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу
рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7) дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe
стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у
oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8) дa ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд
нajмaњe шeст мeсeци,
9) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти
у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу
кривичнa дeлa, и тo:
(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и
чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe
нa слoбoди,
(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
3. Стручна оспособљеност знања и
вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку провером способности кандидата за практичну
примену знања и вештина у обављању
послова директора јавног предузећа,
и то увидом у податке из пријаве и
доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером,
односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада јавног
предузећа у складу са Законом којим
се уређује правни положај јавних
предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа
(,,Службени гласник РС“, број 65/15).

30. 03. 2021.
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4. Рок за подношење пријаве: 30 дана од
дана објављивања Јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

пoслoвимa Јавног предузећа за које
се подноси пријава, као и да има
радно искуство у организовању рада
и вођењу послова),

5. Пријава на Јавни конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања,
број телефона, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс
и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању, и
податке о посебним областима знања.

6) Оверена изјава подносиоца пријаве
дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да није
члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке,
7) Потврда надлежног органа да лице
није осуђивано нa кaзну зaтвoрa
oд нajмaњe шeст мeсeци (уверење
надлежене полицијске управе) и

6. Начин подношења пријaве: Пријаве на
јавни конкурс са доказима подносе се
у запечаћеној коверти, препорученом
поштом или лично преко пријемне
писарнице града Лознице.

8) Потврде или уверења надлежног
органа да лицу није изречена мера
безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:

7. Адреса на коју се подноси пријава:
Скупштина града Лознице: Комисији
за спровођење јавног конкурса за
избор директора јавних предузећа,
Карађорђева 2, 15300 Лозница, са
назнаком ,,за Јавни конкурс – за
избор директора Јавног предузећa, не
отварати“.

(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности не старија од шест
месеци.

8. Докази који се прилажу уз пријаву:
1) Извод из матичне књиге рођених,
2) Уверење о пословној способности
(издато од стране надлежног центра
за социјални рад),
3) Уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци),
4) Диплому односно одговарајући доказ
о стручној спреми,
5) Исправе којима се доказује радно
искуство (потврде и други акти из којих
се доказује да има најмање пет година
радног искуства на пословима за које
се захтева високо образовање, да има
нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa
нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa

9. Кандидат предложен за именовање
дужан је да пре доношења акта о
именовању достави лекарско уверење
о здравственој способности.
Сви докази о испуњавању услова
конкурса, прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код надлежног
органа.
Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија за спровођење конкурса
за избор директора ће одбацити закључком
против кога није допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења
о Јавном конкурсу је секретар Комисије
Ксенија Бошковић, контакт телефон:
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3. Љубинко Ђокић, дипл. инг. машинства, за члана
4. Милена Манојловић Кнежевић,
дипл. економиста, за члана
5. Јелена Мирковић, проф. књижевности, за члана
6. Мр Снежана Нешковић Симић,
академски сликар, за члана
7. Снежана Стефановић, проф. разредне наставе, за члана
8. Драгић Младеновић, дипл.економиста у пензији, за члана
9. Владимир Матић, дипл. економиста, за члана

015/879-242, еmail: кboskovic@loznica.rs,
сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Јавни конкурс објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије’’,
,,Службеном листу града Лознице“ у најмање
једним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници града Лознице, а тече од
дана из тачке 4. овог конкурса.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛОЗНИЦА
Број: 06-3/21
Датум: 3.3.2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јован Миладиновић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (,,Службени лист града
Лознице“, број 1/19) и члана 9. Одлуке о
јавним признањима („Службени лист града
Лознице“, број 3/09, 4/13 и 4/19), Скупштина
града Лознице са седници одржаној 25. марта
2021. године, донела је

II

1. Видоје Петровић, градоначелник
града Лознице, за председника
2. Марко Видић, заменик градоначелника, за заменика председника
Страна 136

Мандат Комисије је 4 године.

III Задатак Комисије је да разматра
приспеле предлоге и на основу критеријума
из члана 10. Одлуке о јавним признањима
донесе Одлуку о додели јавних признања
и одлучи о висини новчане награде за
добитнике Повеље.
IV Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ,,Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06 – 5/21-9-8
Датум: 25. март 2021. године
Лозница

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за доделу јавних
признања Скупштине града Лознице
I Именује се Комисија за доделу
јавних признања Скупштине града Лознице,
у саставу:

30. 03. 2021.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. и
84. Статута града Лознице („Службени лист
града Лозница’’, бр. 1/19 – пречишћен текст),
а полазећи од Стратегије за реформу јавне

30. 03. 2021.
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управе у Републици Србији коју је усвојила
Влада Републике Србије („Службени гласник
РС“ број 9/2014, 42/2014 – испр. и 54/2018 ),
узимајући у обзир Стратегију за иновације и
добро управљање на локалном нивоу коју је
одобрио Комитет Министара Савета Европе
и принципе доброг управљања који из ње
произлазе, Скупштина града Лознице на
седници одржаној 25. марта 2021. године,
донела је

међусобну сарадњу и однос поверења и
поштовања, имају потребу за сталним
личним и професионалним развојем,
поштују вредности организације и етичке
стандарде и нуде ефикасне и делотоворне
услуге свим грађанима, као и привреди.

ДЕКЛАРАЦИЈУ
о улози функције управљања људским
ресурсима у граду Лозници

Град ће континуирано развијати
људске ресурсе у раду органа и служби,
јавних предузећа, установа и других
организација чији је оснивач и обезбедиће
пуно спровођење свих функција управљања
људским ресурсима у складу са правним
оквиром који уређује ову област.

I УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Град Лозница (у даљем тексту: Град)

ће успоставити и организовати функцију
људских ресурса на начин који ће осигурати
њен стратешки значај и утицај у планирању
развоја града и обезбедити одговорност свих
руководећих структура у њеном ефикасном
функционисању.
Добро организована функција управљања
људским ресурсима у Граду представља
један од кључних чиниоца система локалне
самоуправе, који обезбеђује да се приликом
управљања пословима локалне самоуправе
и остваривања услуга према грађанима и
привреди примењују поузданост, ефикасност и
делотворност, отвореност и транспарентност,
етичко понашање, компетентност и стручност,
иновативност и отвореност, који представљају
део правца реформе јавне управе у Републици
Србији и део принципа доброг управљања које
промовише Савет Европе.

II ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
Град
ће
развијати
функцију
управљања људским ресурсима како би се
обезбедили услови за ангажовање стручних
кадрова, који посао обављају предано,
савесно и професионално, који негују

III СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА
ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА

Град ће континуирано развијати,
проширивати и унапређивати организацију,
улогу, значај и капацитете за спровођење
функције управљања људским ресурсима у
органима и службама, јавним предузећима,
установама и другим организацијама чији је
оснивач, како би Град био препознатљив по:
•
•

•

•
•

•

стратешком, креативном и иновативном
приступу у управљању људским ресурсима;
руковођењу и подстицању организационе
културе која вреднује тимски дух, стручност и професионалност, креативност и
иновативност, интегритет, спремност на
континуирано учење, знање и искуство
својих запослених;
разумевању да су запослени у органима
и службама Града и јавним предузећима,
установама и другим организацијама чији је оснивач, њен најважнији ресурс;
доброј пракси у планирању људских
ресурса;
транспарентном попуњавању радних
места, које ће омогућити ангажовање
стручног и професионалног особља, на
основу вредности и компетентности;
стварању адекватних могућности за
стручно усавршавање и образовање свим
запосленим под једнаким условима, а
сходно утврђеним потребама;
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непристрасном вредновању учинка запослених према јасно дефинисаним и
транспарентним мерилима заснованим
на закону, на коме ће заснивати изгледи
за напредовање у каријери;
пружању квалитетних услуга запосленима, у смислу личног и правног саветовања,
заштите на раду, успешног управљања
променама и неопходне административне
подршке;
мотивисању и охрабривању запослених
да исказују своје капацитете и искористе
своје потенцијале на најбољи могући
начин, да показују своје вештине, деле
и размењују знања са својим колегама
и да буду посвећени свом каријерном
развоју;
доношењу аката, процедура и правила
рада која подржавају и подстичу индивидуалну и организациону ефикасност и
ефективност.
IV ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Град ће настојати да обезбеди примену
следећих мера:
•
•
•

•

•
•

•

инкорпорираност циљева управљања
људским ресурсима у стратешко планирање;
квалитетну анализу кадрова и ана-лизу
потреба њиховог развоја ради извршења
стратешких циљева;
привлачење квалитетних кадрова и
попуњавање радних места стручним
кадровима, уз поштовање принципа
једнаких могућности за све;
унапређење ефективности рада појединаца и радних тимова и конти-нуирано
мотивисање запослених за обављање
њихових функција и одго-ворност и за
стручни и лични развој;
подршку запосленима у остваривању
радних циљева и задатака и оства-ривању
бољих резултата и учинка;
обезбеђивање континуираног стру-чног
усавршавања запослених и осигурање
одговарајућих начина за њихов лични и
професионални развој;
развијање креативности и иновативности запослених;
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промовисање и примену транспарентног поступка вредновања учинка
запослених, који је заснован на јасно
утврђеним мерилима;
развој повољних услова за рад и сигурног
радног окружења;
пружање неопходне саветодавне подршке
запосленима и помоћ у решавању
проблема и изазова;
промовисање и утврђивање организационе културе и примену принципа
родне
равноправности,
сразмерне
заступљености припадника националних мањина и спречавање било ког вида
дискриминације запослених;
поштовање организационих вредно-сти,
етичких стандарда и кодекса понашања
службеника.
V ОБЈАВЉИВАЊЕ

Декларацију о улози функције
управљања људским ресурсима у Граду
објавити у „Службеном листу града
Лознице”, као и на веб презентацији Града.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-5/21-9-9
Датум: 25. март 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

- ГРАДСКО ВЕЋЕ 24

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-3-3/21-II
Датум: 19.02.2021. године
Лозница
На основу члана 189. Закона о
основама система образовања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и
6/2020) и члана 49-51. Закона о предшколском
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васпитању и образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 18/2010 и 101/2017, 113/2017 - др. закон,
95/2018 - др. закон и 10/2019), Правилника
о мерилима за утврђивање економске
цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама („Сл. гласник
РС”, бр. 146/2014), члана 2. став 1. тачка
40. и члана 34. Одлуке о Градском већу
(„Службени лист града Лознице”, бр.
20/08 и 4/19), Градско веће града Лознице,
на седници одржаној 19.02.2021. године,
донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ
ЦЕНЕ И УЧЕШЋА КОРИСНИКА
У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„БАМБИ” ЛОЗНИЦА
Члан 1.
Овим решењем утврђује се висина
економске цене и висина учешћа корисника
у обезбеђивању средстава за оставаривање
делатности у Предшколској установи „Бамби” Лозница, чији је оснивач град Лозница.
Члан 2.
Утврђује се висина економске цене,
месечно по детету, за следеће програме и
услуге:
1. Економска цена програма васпитања
и образовања у целодневном боравку
за узраст од једне године до поласка
у припремни предшколски програм,
у трајању од 11 сати дневно, утврђује
се у висини од 26.000,00 динара
месечно по детету.
2. Економска цена припремног предшколског програма у целодневном
боравку, у трајању од 11 сати дневно,
утврђује се у висини од 23.000,00
динара месечно по детету.
3. Економска цена полудневног програма за узраст од 3 до 5,5 година,
у трајању од 4 сата дневно, утврђује
се у висини од 9.500,00 динара месечно по детету.

Број 1

Дневна економска цена по детету
утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем
радних дана у месецу.
Члан 3.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20% и то:
1. за целодневне облике рада за децу од
1-5,5 година, у трајању од 11 часова
дневно, утврђује се у износу од
5.200,00 динара месечно по детету;
2. за целодневни облик рада за децу
припремног предшколског програма
(5,5 до 6,5 година), у трајању од 11
часова дневно, утврђује се у износу од
4.600,00 динара месечно по детету;
3. за петодневни полудневни облик рада
за децу од 3-5,5 година, у трајању од
4 сата дневно у седишту установе,
утврђује се у износу од 1.900,00 динара
месечно по детету.
Члан 4.
Кориснику услуга, обрачун за наплату
врши се по утврђеној месечној цени у складу
са чланом 3. овог решења.
За дане одсуства корисник плаћа
износ од 50% од утврђеног износа из члана
3 овог решења.
У случају проглашења ванредне
ситуације или елементарне непогоде за дане
одсуства детета услуга се не наплаћује.
У случају више силе (реконструкције,
санације, адаптације објекта и др.) уколико
установа не обезбеди адекватан боравак
детета у другом објекту за дане одсуства
детета услуга се не наплаћује.
Члан 5.
Даном почетка примене ове одлуке
престаје да важи Одлука Градског већа
о утврђивању економске цене и учешћа
корисника у обезбеђивању средстава за
остваривање делатности Предшколске установе „Бамби” Лозница број: 06-2-15/20-II од
03.02.2020. године.
Страна 139

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

30. 03. 2021.

Члан 6.

Члан 1.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице” а примењиваће се од
обрачуна за месец фебруар 2021. године.

Приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача (у даљем
тексту: План) на животну средину.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

- ГРАДСКА УПРАВА 25
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: Сл./2021
Датум: 25.2.2021.
Лозница
На основу члана 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон и 9/20), члана 18. тачка
5. алинеја 12. Одлуке о Градској управи
града Лознице („Сл.лист града Лознице’’,
број 20/08, 9/09, 8/10, 3/15 и 13/17) и члана
69. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен текст),
Градска управа града Лознице, Одељење за
планирање и изградњу, доноси
ОДЛУКУ
о приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину
Плана генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача
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Члан 2.
У оквиру Стратешке процене
утицаја разматраће се постојеће стање
животне средине на подручју обухваћеном
Планом, значај и карактеристике Плана,
карактеристике утицаја планираних садржаја
на микро и макро локацију и друга питања
и проблеми заштитне животне средине у
складу са критеријумума за одређивање
могућих значајних утицаја Плана на животну
средину, а узимајући у обзир планиране
намене.
Члан 3.
Опис, вредновање и процењивање
могућих значајних утицаја до којих може
доћи имплементацијом Плана на животну
средину утврдиће се извештајем о стратешкој
процени утицаја који ће обухватити обавезне
елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Обавезни елементи Извештаја о стратешкој процени су:
1. Полазне основе стратешке процене,
2. Општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
3. Процена могућих утицаја са описом
мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину,
4. Смернице за процену утицаја пројекта
на животну средину (смернице које
се односе на спровођење плана и
обавезну израду студије о процени
утицаја пројеката на животну средину
у складу са прописима којима се
уређује процена утицаја на животну
средину),
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5. Програм праћења стања животне
средине у току спровођења плана
(мониторинг),
6. Приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене,
7. Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучућих за избор датог плана
и програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина
на који су питања животне средине
укључена у план,
8. Закључци до којих се дошло током
израде
извештаја о стратешкој
процени представљене на начин разумљив за јавности,
9. Други подаци од значаја за стратешку
процену.
Извештај о стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину део је
документације која се прилаже уз План.
Члан 4.
Носилац израде Извештаја о стратешкој
процени одредиће се у складу са законским
прописима.
Носилац израде Извештаја о стратешкој
процени Плана дужан је да исти уради у
року од дванаест месеци од дана избора
органа односно лица које ће израдити план.
Члан 5.
У току израде Извештаја о стратешкој
процени Плана, биће обављена сарадња
са свим надлежним и заинтересованим
органима и организацијама које имају
интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени Плана
биће изложен на јавни увид, заједно са
јавним увидом у Нацрт Плана.

Број 1

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић,
дипл.прост.планер, с.р.

26

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: Сл./2021
Датум: 25.2.2021.
Лозница
На основу члана 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон и 9/20), члана 18. тачка
5. алинеја 12. Одлуке о Градској управи
града Лознице („Сл. лист града Лознице’’,
број 20/08, 9/09, 8/10, 3/15 и 13/17) и члана
69. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен текст),
Градска управа града Лознице, Одељење за
планирање и изградњу, доноси
ОДЛУКУ
о приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину
Плана генералне регулације за насељено
место Лешница
Члан 1.
Приступа се изради Стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
за насељено место Лешница (у даљем тексту:
План) на животну средину.
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Члан 2.
У оквиру Стратешке процене
утицаја разматраће се постојеће стање
животне средине на подручју обухваћеном
Планом, значај и карактеристике Плана,
карактеристике утицаја планираних садржаја
на микро и макро локацију и друга питања
и проблеми заштитне животне средине у
складу са критеријумума за одређивање
могућих значајних утицаја Плана на животну
средину, а узимајући у обзир планиране
намене.
Члан 3.
Опис, вредновање и процењивање
могућих значајних утицаја до којих може
доћи имплементацијом Плана на животну
средину утврдиће се извештајем о стратешкој
процени утицаја који ће обухватити обавезне
елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Обавезни елементи Извештаја о
стратешкој процени су:
1. Полазне основе стратешке процене,
2. Општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
3. Процена могућих утицаја са описом
мера предвиђених за смањење
негативних утицаја на животну
средину,
4. Смернице за процену утицаја пројекта
на животну средину (смернице које
се односе на спровођење плана и
обавезну израду студије о процени
утицаја пројеката на животну средину
у складу са прописима којима се
уређује процена утицаја на животну
средину),
5. Програм праћења стања животне
средине у току спровођења плана
(мониторинг),
6. Приказ коришћене методологије
и тешкоће у изради стратешке
процене,
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7. Приказ начина одлучивања, опис
разлога одлучујућих за избор
датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план,
8. Закључци до којих се дошло током
израде
извештаја о стратешкој
процени представљене на начин
разумљив за јавности,
9. Други подаци од значаја за стратешку
процену.
Извештај о стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину део је
документације која се прилаже уз План.
Члан 4.
Носилац израде Извештаја о
стратешкој процени одредиће се у складу са
законским прописима.
Носилац израде Извештаја о стратешкој
процени Плана дужан је да исти уради у
року од дванаест месеци од дана избора
органа односно лица које ће израдити план.
Члан 5.
У току израде Извештаја о стратешкој
процени Плана, биће обављена сарадња
са свим надлежним и заинтересованим
органима и организацијама које имају
интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени Плана
биће изложен на јавни увид, заједно са
јавним увидом у Нацрт Плана.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић,
дипл.прост.планер, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: Сл./2021
Датум: 25.2.2021.
Лозница
На основу члана 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлукаУС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20), члана
18. тачка 5. алинеја 12. Одлуке о Градској
управи града Лознице („Сл. лист града
Лознице’’, број 20/08, 9/09, 8/10, 3/15 и
13/17) и члана 69. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, број 1/19
- пречишћен текст), Градска управа града
Лознице, Одељење за планирање и изградњу,
доноси
ОДЛУКУ
о приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину
Измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Лозница
Члан 1.
Приступа се изради Стратешке
процене утицаја Измена и допуна Плана
генералне регулације за насељено место
Лозница (у даљем тексту: Измене и допуне
Плана) на животну средину.
Члан 2.
У оквиру Стратешке процене утицаја
разматраће се постојеће стање животне
средине на подручју обухваћеном Изменама

Број 1

и допунама Плана, значај и карактеристике
Измена и допуна Плана, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и
макро локацију и друга питања и проблеми
заштитне животне средине у складу са
критеријумума за одређивање могућих
значајних утицаја Измена и допуна Плана
на животну средину, а узимајући у обзир
планиране намене.
Члан 3.
Опис, вредновање и процењивање
могућих значајних утицаја до којих може
доћи имплементацијом Измена и допуна
Плана на животну средину утврдиће се
извештајем о стратешкој процени утицаја
који ће обухватити обавезне елементе
утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Обавезни елементи Извештаја о
стратешкој процени су:
1. Полазне основе стратешке процене,
2. Општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
3. Процена могућих утицаја са описом
мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину,
4. Смернице за процену утицаја пројекта
на животну средину (смернице које се
односе на спровођење измена и допуна
плана и обавезну израду студије о
процени утицаја пројеката на животну
средину у складу са прописима којима
се уређује процена утицаја на животну
средину),
5. Програм праћења стања животне
средине у току спровођења измена и
допуна плана (мониторинг),
6. Приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене,
7. Приказ начина одлучивања, опис
разлога одлучујућих за избор датих
измена и допуна плана и програма
са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су
Страна 143

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

питања животне средине укључена у
измене и допуне плана,
8. Закључци до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој процени
представљене на начин разумљив за
јавности,
9. Други подаци од значаја за стратешку
процену.
Извештај о стратешкој процени
утицаја Измена и допуна Плана на животну
средину део је документације која се прилаже
уз Измене и допуне Плана.
Члан 4.
Носилац израде Извештаја о
стратешкој процени одредиће се у складу са
законским прописима.
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени Измена и допуна Плана
дужан је да исти уради у року од шест месеци
од дана избора органа односно лица које ће
израдити Измене и допуне плана.
Члан 5.
У току израде Извештаја о стратешкој
процени Измена и допуна Плана, биће
обављена сарадња са свим надлежним и
заинтересованим органима и организацијама
које имају интерес у доношењу одлука које
се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени Измена
и допуна Плана биће изложен на јавни увид,
заједно са јавним увидом у Нацрт Измена и
допуна Плана.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић,
дипл.прост.планер, с.р.
Страна 144
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: Сл./ 2021
Датум: 25.2.2021.
Лозница
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), члана
18. Одлуке о Градској управи града Лознице
(„Сл. лист града Лознице’’, број 20/08, 9/09,
8/10, 3/15 и 13/17) и члана 69. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’,
број 1/19 - пречишћен текст), Градска управа
града Лознице, Одељење за планирање и
изградњу, доноси
ОДЛУКУ
о неприступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације
стамбено-пословног комплекса
у Улици Филипа Кљајића у Лозници
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја Плана детаљне регулације
стамбено-пословног комплекса у Улици
Филипа Кљајића у Лозници на животну
средину (у даљем тексту: Стратешка процена
утицаја).
Члан 2.
Оквирна граница обухвата Плана
детаљне регулације стамбено-пословног ко-
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мплекса у Улици Филипа Кљајића у Лозници
је утврђена Одлуком о изради Плана детаљне
регулације стамбено-пословног комплекса у
Улици Филипа Кљајића у Лозници.
Коначна граница Плана детаљне
регулације ће се утврдити приликом израде
и верификације нацрта Плана.
Члан 3.
Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја, јер се имала у виду намена
планирана у Плану детаљне регулације
стамбено-пословног комплекса у Улици
Филипа Кљајића у Лозници (вишепородично
становање са комерцијалним садржајима),
којом нису предвиђени будући развојни
пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину.
Утврдило се да План детаљне регулације
стамбено-пословног комплекса у Улици
Филипа Кљајића у Лозници не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу одредбе члана 5.
став 1. Закона о стратешкој процени утицаја

Број 1

на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације стамбенопословног комплекса у Улици Филипа Кљајића у Лозници.
Члан 5.
Спровођење ове Одлуке не захтева
посебна финансијска средства.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић,
дипл.простор.план., с.р.
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