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На основу члана 40. и 84. Статута града 

Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’, 
број 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице 
на седници одржаној 17. септембра 2013. 
године, донела је

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о извршењу буџета 

Града Лознице
 у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2013. 

године

Усваја се Извештај о извршењу буџета 1. 
Града Лознице у периоду од 1. јануара 
до 30. јуна 2013. године. 

Саставни део ове Одлуке чини 2. 
Извештај о извршењу буџета Града 
Лознице у периоду од 1. јануара до 30. 
јуна 2013. године. 

Одлуку доставити Одељењу за 3. 
финансије и друштвене делатности.

Одлуку објавити у ''Службеном листу  4. 
града Лознице''.
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 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), чл. 
40. Статута града Лознице („Сл. лист града 
Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 17. септембра 
2013. године, донела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о накнади за 
заштиту и унапређење животне средине

Града Лознице

Члан 1.

 У Одлуци о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине Града Лознице 
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 6/10, 2/11 и 
10/12) у члану 5 ставу 3. брише се текст „за 
2010, 2011 и 2012 годину“ и додаје нов који 
гласи „за 2010, 2011, 2012 и 2013. годину“

Члан 2.

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Сл. листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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 На основу члана 2. и 4. Закона о 
комуналним делатностима (‘’Сл. гласник 
РС’’, број 88/11) и члана 40. и 84. Статута 
града Лознице (‘’Сл. лист града Лозницe’’, 
бр.19/08 и 6/13),  Скупштина града Лознице 
на седници одржаној дана 17. септембра 2013. 
године,  доноси 

О Д Л У К У 
 о изменама и допунама Одлуке о 

одржавању чистоће, јавних и зелених 
површина и заштити комуналних 

објеката 

Члан 1. 

 У Одлуци о одржавању чистоће, јавних 
и зелених површина и заштити комуналних 
објеката (‘’Сл. лист градa Лозницe’’, број 
6/09, 9/09, 2/11 и 4/13) после члана 24. додаје 
се члан 24а који гласи:

„Послови стручног надзора у циљу 
утврђивања стварног обима и квалитета 
радова врши ЈП ‘’Град’’.

 ЈП ‘’Град’’ и извођач радова су дужни 
да свакодневно воде грађевински дневник са 
тачно утврђеном врстом и обимом радова. 

 Листови грађевинског дневника су 
саставни део привремених ситуација које 
испоставља извођач радова најкасније петог 
у месецу за претходни месец.“

Члан 2.

После члана 57. додаје се члан 57а  
која гласи:

 „Послови стручног надзора у циљу 
утврђивања стварног обима и квалитета 
радова врши ЈП ‘’Град’’.

 ЈП ‘’Град’’ и извођач радова су дужни 
да свакодневно воде грађевински дневник са 
тачно утврђеном врстом и обимом радова. 

 Листови грађевинског дневника су 
саставни део привремених ситуација које 
испоставља извођач радова најкасније петог 
у месецу за претходни месец.“

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦE

Број: 06-36/13-11-5     
Датум: 17. септембар 2013. године   
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СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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 На основу чланова 2, 5. и 9. Закона 
о комуналним делатностима (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, бр. 88/11), члана 
46. Закона о ветеринарству (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, бр. 91/05, 30/10 
и 93/12) и чланова 40. и 84. Статута града 
Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’, 
бр. 19/2008 и 6/2013), Скупштина града 
Лознице на седници, одржаној дана 17. 
септембра 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о начину обављања комуналне делатности 

зоохигијене

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ1. 

Члан 1.

 Овом Одлуком утврђује се начин 
обављања комуналне делатности зоохи-
гијене.
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Члан 4.

 Комунално јавно предузеће ‘’Наш  
дом’’ Лозница је дужно да послове 
зоохигијенске службе из члана 3. став 1. 
ове Одлуке обавља у складу са важећим 
прописима којима је регулисано њихово 
обављање.

Члан 5.

 Комунално јавно предузеће ‘’Наш 
дом’’ Лозница је дужно да посебним актом, 
а у складу са овом Одлуком, уреди задатке, 
поступке и начин рада зоохигијенске службе.

ФИНАНСИРАЊЕ 3. 
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 6.

 Средства за отпочињање обављања 
комуналне делатности зоохигијене обезбеђују 
се у буџету града Лознице.

 Обављање комуналне делатности 
зоохигијене, односно послова зоохигијенске 
службе из члана 3. став 1. ове Одлуке 
финансира се из буџета Града Лознице.

Члан 7.

 Посебним уговором, закљученим 
између Града Лознице и Комуналног јавног 
предузећа ‘’Наш дом’’ Лозница, ближе се 
утврђују међусобна права и обавезе и друга 
питања од значаја за обављање делатности 
зоохигијене.

 Овлашћује се Градоначелник града 
Лознице да, у име и за рачун града Лознице, 
закључи уговор из става 1. овог члана.

Члан 8.

 Трошкове обављања послова зоохиги-
јенске службе из члана 3. став 1. ове Одлуке, а 

Члан 2.

 Обављање комуналне делатности 
зоохигијене поверава се Комуналном јавном 
предузећу ‘’Наш дом’’ Лозница.

 За обављање комуналне делатности 
зоохигијене, у Комуналном јавном предузећу 
‘’Наш дом’’ организује се зоохигијенска 
служба као посебна организациона јединица.

ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ2. 

Члан 3.

 Зоохигијенска служба из члана 2. став 
2. ове Одлуке обавља следеће послове:

хватање, збрињавање, ветеринарска нега - 
и смештај напуштених и изгубљених паса 
и мачака у прихватилиште за животиње,

лишавање живота за неизлечиво болесне - 
и повређене напуштене и изгубљене 
животиње и за животиње које не могу да 
се прилагоде условима смештаја, а њихово 
пуштање на слободу представља опасност 
за људе, животиње и животну средину,

контрола и смањење популације напуште-- 
них паса и мачака,

нешкодљиво уклањање лешева животиња - 
са површина јавне намене до објекта за 
сакупљање, прераду или уништавање 
отпада животињског порекла на начин који 
не представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину.

 Послови зоохигијене који обухватају 
спровођење мера контроле и смањења 
популације штетних организама, глодара и 
инсеката спровођењем мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на површинама 
јавне намене, до испуњавања законом 
прописаних услова од стране Комуналног 
јавног предузећа ‘’Наш дом’’ Лозница, биће 
поверени у поступку на који се примењују 
одредбе закона којим се уређују јавне 
набавке.
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који се односе на животиње чији су власници 
или држаоци познати, сносе власници или 
држаоци тих животиња.

НАДЗОР И КАЗНЕНЕ 4. 
ОДРЕДБЕ

Члан 9.

 Надзор над применом ове Одлуке врши 
Градска управа града Лознице - Одељење за 
привреду.

 Инспекцијски надзор над спро-
вођењем ове Одлуке, у оквиру својих 
надлежности, врши Градска управа града 
Лознице - Одељење за инспекцијске послове 
- Комунална инспекција.

 Новчане казне за непоступање по 
одредбама ове Одлуке утврђене су Одлуком 
о држању домаћих животиња и Одлуком о 
комуналној инспекцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ5. 

Члан 10.

 Комунално јавно предузеће ‘’Наш 
дом’’ Лозница је дужно да своју унутрашњу 
организацију и акте усклади са одредбама ове 
Одлуке, у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-6                             
Датум: 17. септембар 2013. године  
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 20. тачке 5. и 13. 
Закона о локалној самоуправи (‘’Сл. гласник 
РС’’, бр. 129/2007), члана 7. и 36. Закона 
о превозу у друмском саобраћају (‘’Сл. 
гласник РС’’, бр. 46/95, 66/2001, 91/2005, 
62/2006 и 31/2011), члана 119. Правилника 
о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају 
на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 
40/2012, 102/2012 и 19/2013) и члана 40. и 
84. Статута града Лознице (‘’Сл. лист града 
Лознице’’, бр.19/2008 и 6/2013), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној дана 17. 
септембра 2013. године, донела је 

О Д Л У К У
о  изменама и допунама Одлуке о 

организацији и начину обављања ауто-
такси превоза  на територији  града 

Лознице

Члан 1.

У Одлуци о организацији и начину 
обављања ауто-такси превоза  на територији  
града Лознице («Сл. лист града Лознице», бр. 
9/09, 11/10, 4/11, 1/12, 2/13 и 4/13) члан 33. 
мења се и гласи:

''Члан 33.

Регистровани ауто-такси превозници 
који поседују такси дозволе издате пре сту-
пања на снагу основне Одлуке о организацији 
и начину обављања ауто-такси превоза на 
територији града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, број 9/09),  односно дана 
30.12.2009. године (у даљем тексту: стари 
ауто-такси превозници), чије такси возило не 
испуњава услове прописане нормом ''EURO 
3'', могу обављати делатност ауто-такси 
превоза на територији града Лознице тим 
возилом, само под условом да је то возило 
уписано у такси дозволи.
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Такси-возило из става 1. овог члана 
ће и даље бити обележено такси таблицама 
црвене боје.

Стари ауто-такси превозници из става 
1. овог члана, у случају да у току обављања 
делатности мењају регистарске таблице или 
таксиметар на такси-возилу из става 1. овог 
члана, морају добити решење о утврђивању 
испуњености услова за то возило од градског 
саобраћајног инспектора, a што ће бити и 
унето као промена у такси дозволу.

 Приликом промене такси-возила из 
става 1. овог члана, наредно такси возило 
мора испуњавати услове прописане нормом 
’’EURO 3’’, и том приликом стари ауто-
такси превозници из става 1. овог члана ће 
добити нову такси дозволу и такси таблице 
наранџасте боје, на основу решења о 
утврђивању испуњености услова за такси 
возило, а за ауто-такси возача предузетника 
и решења о утврђивању испуњености услова 
за ауто-такси возача, издатих од стране 
градског саобраћајног инспектора, у складу 
са одредбама ове Одлуке.’’

Члан 2.

Члан 33 а. мења се и гласи:

'' Члан 33 а.
Стари ауто-такси превозници, чије 

такси возило не испуњава услове прописане 
нормом ''EURO 3'' и које није уписано у такси 
дозволи, не могу обављати делатност ауто-
такси превоза на територији града Лознице 
тим возилом.

Превозници из  става 1. овог члана 
могу  обављати делатност ауто-такси превоза 
на територији града Лознице такси возилом 
које мора испуњавати услове прописане 
нормом ''EURO 3'', под условима и у поступку 
из члана 33. став 4. ове Одлуке. ''

Члан 3.

Члан 33 б. мења се и гласи:

''Члан 33 б.

Предузетници, власници предузећа и 
власници других правних лица, регистровани 
пре 30.12.2009. године, а који су истовремено 
ауто-такси возачи, приликом усклађивања 
обављања делатности ауто-такси превоза са 
одредбама ове Одлуке, прописаних члановима 
33. и 33 а. ове Одлуке, не морају имати најмање 
трећи степен стручне спреме.''

Члан 4.

Члан 34. мења се и гласи:

''Члан 34.

 Сви ауто-такси возачи који 
обављају делатност ауто-такси превоза на 
територији града Лознице као запослени 
код регистрованих ауто-такси превозника 
(предузетника, предузећа и других правних 
лица), морају поседовати решење о 
утврђивању испуњености услова за ауто-
такси возача, издато од стране градског 
саобраћајног инспектора, у складу са 
одредбама ове Одлуке. ''

Члан 5.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном листу 
града Лознице».

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-7                             
Датум: 17. септембар 2013. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.



Број 11 23. 09. 2013.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 6

6

На основу члана 20. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС», 
бр.129/07),  члана 2. и 9. Закона о комуналним 
делатностима («Сл. гласник РС» бр. 88/11), 
члана 11, 13, 22, 33. и 35. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама 
(«Службени гласник РС», бр.88/2011)  и члана 
40. и 84. Статута града Лознице («Сл. лист 
града Лознице», бр. 19/08 и 6/13), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 17. 
септембра 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о објављивању Јавног позива за 

прикупљање понуда за концесију – 
поверавање обављања комуналне 

делатности линијског превоза путника 
у градско-приградском саобраћају на 

пакету ''Ц'' линија 
на територији града Лознице 

Члан 1.

Објављује се Јавни позив на српском 
језику и на страном језику бр. К2/2013 – 
отворени поступак – за прикупљање понуда за 
концесију – поверавање обављања комуналне 
делатности линијског превоза путника у 
градско-приградском саобраћају на пакету 
''Ц'' линија на територији града Лознице, у 
«Службеном гласнику Републике Србије», 
као и у средству јавног информисања које се 
дистрибуира на целој територији Републике 
Србије, на интернет-страници јавног тела и 
на порталу јавних набавки, са навођењем дана 
када је јавни позив објављен у «Службеном 
гласнику Републике Србије».

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке чини Јавни 
позив бр. К2/2013 – отворени поступак – за 
прикупљање понуда за концесију – поверавање 
обављања комуналне делатности линијског 

превоза путника у градско-приградском 
саобраћају на пакету ''Ц'' линија на територији 
града Лознице.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-8                             
Датум: 17. септембар 2013. године  
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

7
На основу чл. 9. Закона о комуналним 

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

ГРАД  ЛОЗНИЦА

расписује 

Ј А В Н И      П О З И В

бр. K2/2013 – отворени поступак

за прикупљање понуда за  концесију 
– поверавање обављања комуналне 

делатности 
линијског превоза путника у градско-

приградском саобраћају на пакету ‘’Ц’’ 
линија на територији града Лознице

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

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

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

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

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

Лозница – Драгинац – Прљуша,2. 

Драгинац – Јаребице – Гвозде-3. 
новићи,

Драгинац – Филиповићи,4. 

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

Лозница – Кривајица (Брезовице),6. 

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

Лозница – Брадић – Брњац – Велико 8. 
Село,

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

Ђачке линије

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

Драгинац – Цикоте – Ступница, 11. 
Ђачки,

Драгинац – Рибарице, 12. Ђачки,

Текериш – Помијача – Сипуља, 13. 
Ђачки,

Текериш – Трбосиље, 14. Ђачки,

Липница – Брадић – Грнчара, 15. 
Ђачки.

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

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

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

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

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

1)  ограничава број чланова конзорцијума 
на 2 члана;

2) забрањују промене у структури 
конзорцијума, као што је замена 
чланова, припајање понуђача кон-
зорцијуму или спајање конзорцијума 
или распуштање конзорцијума;

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

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

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

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

 Понуда обавезно садржи: 

назив и седиште привредног друштва, 	
односно правног лица, са подацима 
о лицу овлашћеном за заступање и 
са свим потребним информацијама 
(телефон, факс и др.) у циљу 
непосредног комуницирања; 

извод из одговарајућег регистра којим 	
се доказује да је привредно друштво, 
односно правно лице регистровано за 
обављање јавног линијског превоза 
путника; 

решење надлежног министарства о 	
испуњености услова за отпочињање 
и обављање јавног превоза путника у 
друмском саобраћају; 

доказ о техничкој опремљености 	
основних средстава – аутобуса 
(оверену листу или извод из пописних 
листи основних средстава, оверене 
фотокопије уговора о лизингу, 
закупу или другом правном основу 
за коришћење возила,  оверене 
фотокопије саобраћајних дозвола, 
полисе осигурања, потврде о 
регистрацији аутобуса); 

доказ о паркинг простору и техничкој 	
опремљености простора за одржавање 
возила, а у случају  да не поседује исти, 
оверене  фотокопије уговора о закупу 
паркинг простора и оверених уговора 
о одржавању возила са привредним 
друштвом, другим правним лицем 
или предузетником, који испуњавају 
услове за одржавање и оправку 
друмских моторних возила;

предлог тарифе, јединствене цене 	
превоза за лица старија од 65 година, 
са висином повластица за ђачке и 
радничке месечне карте;

предлог нових линија; 	

извод из казнене евиденције основног 	
суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка 
страног правног лица и Уверење 
из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског 
заступника понуђача (не старије од 2 
месеца пре отварања понуда);
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потврда привредног и прекршајног 	
суда, да није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврде 
Агенције за привредне регистре да код 
овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности 
(не старија од 2 месеца пре отварања 
понуда).

уверење пореске упр	 аве Министарства 
финансија  и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода ( не старија 
од 2 месеца пре отварања понуда); 

потврду да у року од 6 месеци пре 	
објављивања Јавног позива превозник 
који конкурише није имао блокиран 
рачун дуже од 3 дана у пословној 
банци; 

оргиналну банкарску гаранцију 	
за озбиљност понуде у износу од 
120.000,00 динара  са роком важности 
до 20 дана дуже од дана јавног 
отварања понуде;

оргинално писмо о намерама банке 	
да ће издати банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у износу од 
600.000,00 динара са роком важности 
30 дана  дуже од уговореног рока за 
испуњење уговорне обавезе; 

тражене банкарске гаранције и изјаве 	
морају бити безусловне, неопозиве, 
наплативе на први позив без права на 
приговор и морају имати исправно 
попуњен рок, износ и месну надлеж-
ност и не могу садржати: додатне 
услове, краће рокове од оних које 
је одредио наручилац, мањи износ 
од онога који је одредио наручилац, 
промењену месну надлежност за 
решавање спорова одређену у Уговору, 
нити услове везане за пословну 
политику банака.

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

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

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

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

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

Адреса Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки 
је: Влада Републике Србије, Републичка 
комисија за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, Немањина 22-26, Београд.

 11. Заинтересовани превозници могу 
преузети конкурсну документацију у Градској 
управи града Лозницe – Одељење за привреду, 
канцеларији број 13, радним данима у времену 
од 8 до 14 часова. 

 Конкурсна докуметација се може 
преузети након достављања доказа о уплати 
износа од 3.000,00 динара на текући  рачун 
840-745141843-30  позив на број: 97/18-
059   на  име трошкова израде конкурсне 
документације. 
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 Сва додатна обавештења у вези са 
Јавним позивом могу се добити на телефон:    
015/879–274, контакт особа Ненад Ђукановић, 
дипл. инг. саобраћаја.

 12. Рок за достављање понуда је 60 
дана од дана објављивања Јавног позива 
у ''Службеном гласнику РС'' и на Порталу 
Управе за јавне набавке, закључно са 60-тим 
даном  до 12,00 часова. 

 Понуде се достављају лично или путем 
поште у затвореним ковертама са назнаком: 
''ПОНУДА ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ''  на адресу 
Скупштина града Лознице, 15300 Лозница, 
ул. Карађорђева бр. 2 у два примерка, оверене 

и запечаћене, у одвојеним ковертима, јасно 
означено са ''ОРИГИНАЛ'' и ''КОПИЈА''. На 
полеђини обавезно написати: назив понуђача, 
адресу понуђача, број телефона, особу за 
контакт.  

 Понуде морају да буду на српском 
језику, писане ћириличним писмом.

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

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ПАКЕТ ''Ц'' ЛИНИЈА
Просечна цена  
Јединствена цена превоза за лица старија од 65 година
Комерцијални попуст 
   - за ученике основних школа
   - за ученике средњих школа
   - за раднике

                      мах 10
маx 10

       маx  10
маx  10
маx  10

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

маx 20

маx 20

Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола 
техничке исправности 

- сопствено
- по Уговору 

мах 5

  (5)
                                                         (2)

Обезбеђеност паркинга за сва возила 

- сопствено
- по Уговору 

мах 5

(5)
                                                         (2)

МАКСИМАЛНО 100

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

*Примена критеријума бодовања код елемента – укупан број регистрованих  аутобуса и 
просечна  старост возила: биће бодована возила обухваћена поменутим Решењем, којима 
се конкурише за предметни пакет линија.
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8
На  основу члана 38. и 39. Закона о 

правима пацијената (‘’Службени гласник 
Републике Србије’’, брoj 45/13) и члана 40.и 
84. Статута града Лознице (‘’Службени лист 
града Лознице’’, брoj 19/08 и 6/13), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној  17. 
септембра 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о саветнику за заштиту права пацијената 

на територији града Лознице

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се органи-
зовање, финансирање и услови рада саветника 
пацијената, у складу са потребама пацијената 
и капацитетима здравствене службе на 
територији Града, а у сврху заштите права 
пацијената. 

Члан  2.

 Саветник пацијената обавља послове 
заштите права пацијената по поднетим 
приговорима и пружа потребне информације 
и савете у вези са правима пацијената.

Члан  3.

 Послове саветника пацијената  
обавља  дипломирани правник са положеним 
стручним испитом за рад у органима државне 
управе, са најмање 3 године радног искуства 
у струци и познавање прописа из области 
здравља.

Члан  4.

 Саветник пацијената има службену 
легитимацију, којом се идентификује при-
ликом доласка у здравствену установу, при-
ватну праксу и друго правно лице које обавља 
одређене послове из здравствене делатности.

 Образац и садржину здравствене 
легитимације прописује министар надлежан 
за послове здравља.

Члан  5.

Здравствена установа, приватна пракса 
и правна лица из члана 4.став 1. дужна су да на 
видном месту истакну име и презиме, радно 
време саветника пацијената, као адресу и број 
телефона на који се пацијент може обратити 
ради заштите својих права.

Члан  6.

Пацијент, односно његов законски 
заступник, може поднети приговор саветнику 
пацијената, писмено или усмено на 
записник.

По приговору, саветник пацијената 
одмах, а најкасније у року од пет радних 
дана од дана подношења приговора, утврђује 
све битне околности и чињенице у вези са 
наводима изнетим у приговору.

Члан 7.

У циљу ефикасног рада саветника 
пацијената, здравствена установа, приватна 
пракса и правна лица дужни су да саветнику 
пацијената, у присуству здравственог радника, 
омогуће увид у медицинску документацију 
пацијента, која је у вези са наводима изнетим 
у приговору.

Здравствена установа, приватна 
пракса и правна лица обавезни су да, на 
захтев саветника пацијената, у поступку 
по приговору, без одлагања, а најкасније у 
року од пет радних дана, доставе саветнику 
пацијената све тражене  информације, податке 
и мишљења.

Након утврђивања свих релевантних 
чињеница и околности, саветник пацијената 
сачињава извештај, који одмах, а најкасније у 
року од три радна  дана, доставља подносиоцу 
приговора, руководиоцу организационе 
јединице и директору здравствене установе, 
односно оснивачу приватне праксе.
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Директор здравствене установе, 
односно оснивач приватне праксе, обавезан 
је да у року од пет радних дана од добијања 
извештаја саветника пацијената, достави 
саветнику пацијената обавештење о 
поступању и предузетим мерама у вези са 
приговором.

Члан  8.

Подносилац приговора, који 
је незадовољан извештајем саветника 
пацијената, може се, у складу са законом, 
обратити Савету  за здравље и заштиту 
животне средине, здравственој инспекцији, 
односно надлежном органу организације 
здравственог осигурања код које је пацијент 
здравствено осигуран.

Члан  9.

Саветник пацијената доставља 
месечни извештај о поднетим приговорима 
директору здравствене установе, ради његовог 
информисања и предузимања одређених мера 
у оквиру његове надлежности.

Саветник пацијената доставља 
тромесечни, шестомесечни и годишњи 
извештај Савету  за здравље и заштиту 
животне средине.

Министар надлежан за послове 
здравља прописује начин поступања по 
приговору, образац и садржај записника и 
извештаја саветника пацијената, у року од три 
месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 10.

Финансирање рада саветника 
пацијената вршиће се из буџета Града у 
складу са актом надлежног министарства за 
здравље.

Члан 11.
 
 Новчаном казном од 20.000 до 50.000 
динара казниће се за прекршај саветник 

пацијената, ако не доставља месечни извештај 
директору здравствене установе, односно 
тромесечни, шестомесечни и годишњи 
извештај Савету за здравље и заштиту 
животне средине ( члан 9.став 1.и став 2.).

Члан 12.

 Надзор над радом саветника пације-
ната вршиће  Савет  за здравље и заштиту 
животне средине  и министарство надлежно 
за послове здравља.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Лознице''. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-9                             
Датум: 17. септембар 2013. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

9

На основу члана 32. став 1. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007), члана 6. став 
1. тачка 2., члана 9. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Службени гласник 
РС”, број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 40. 
Статута града Лознице (“Службени лист града 
Лознице”, број 19/2008 и 6/13) Скупштина 
града Лозницe на седници одржаној 17. 
септембра 2013. године, донела је
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О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Овом Одлуком уређују се локалне 
административне таксе Града Лознице (у 
даљем тексту: такса).

Поједини изрази употребљени у овој 
одлуци имају следећа значења:

„1. Захтев“ јесте предлог, пријава, молба 
и други поднесак, укључујући и 
поднеске поднете на образцу односно 
саопштење које се упућује органу, као 
и усмено обраћање органу којим се 
покреће поступак код органа
„2. Органи“ јесу институције локалне 
самоуправе који врше изворне и 
поверене послове у складу са Законом 
о локалној самоуправи као и јавна 
предузећа и јавне установе којима је 
поверено вршење јавних овлашћења.
„3. Тарифа“ јесте износ локалне 
административне таксе, која је 
саставни део ове одлуке.
„4. Обвезник таксе“ јесте подносилац 
захтева односно поднеска којим се 
покреће управни поступак, односно 
лице коме се издају списи, односно 
у чијем интересу се врше радње 
прописане Тарифом.

 I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Oвом Одлуком уређују се локалне 
административне таксе (у даљем тексту: 
таксе), за списе и радње у изворним пословима 
које обавља Град Лозница као јединица 
локалне самоуправе.

Члан 2.

 Списи и радње за које се плаћа такса, 
као и висина таксе утврђује се Таксеном 

тарифом, која чини самостални део ове одлуке 
(у даљем тексту: тарифа) 
 

II  ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

Члан 3.

 Обавезник таксе (у даљем тексту: 
обвезник) јесте подносилац захтева, односно 
поднеска којим се поступак покреће односно 
врши радња прописана Тарифом (у даљем 
тексту: поднесак и радња).
 Ако за прописану таксу постоји више  
обвезника, њихова обавеза је солидарна.
 Ако записник замењује захтев, односно 
поднесак из става 1. овог члана за који се 
по Тарифи плаћа такса, обвезник је давалац 
изјаве на записник.

III   НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 4.

 Ако овом Одлуком није друкчије 
прописано, таксена обавеза настаје:

1. за поднеске у тренутку када се предају, 
а за захтеве дате на записник - када се 
записник састави;

2. за решења, дозволе, уверења и друге 
акте - у тренутку подношења захтева 
за њихово издавање;

3. за управне радње - у тренутку 
подношења захтева за извршење тих 
радњи.

Члан 5.

 Такса се плаћа у тренутку настанка 
таксене обавезе, ако овом Одлуком није 
друкчије прописано.

Члан 6.

 Ако се на захтев обвезника по 
поднетом захтеву, односно у поступку издаје 
решење, исправа, документ или писмено у 
више примерака, за други и сваки следећи 
примерак плаћа се такса као за препис, која не 
може бити већа од таксе за први примерак.
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 За примерке исправа који се поводом 
захтева или поднесака обвезника састављају, 
односно издају за потребе органа, такса се не 
плаћа.

Члан 7.

 Ако у поступку један или више 
обвезника поднесу више захтева који имају 
исти правни основ, а доноси се једно решење, 
такса се плаћа за сваки појединачни захтев 
ако Тарифом није друкчије одређено.

IV  НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 8.
 Такса се плаћа уплатом на платни 
рачун буџета Града Лознице или изузетно у 
готовом новцу ако у месту где настаје обавеза 
плаћања нема услова за уплату на жиро рачун 
буџета.
 Ако се такса плаћа у новцу, обвезник 
је дужан да приложи одговарајући доказ да је 
таксу платио.

Члан 9.

 Такса се плаћа у износу прописаном 
Тарифом.
 При обрачунавању таксе врши се 
заокруживање укупног износа, тако што се 
део укупног износа до 0,50 динара не узима у 
обзир, а део преко 0,50 динара заокружује се 
на 1,00 динар.

Члан 10.

 У решењу или другој исправи за коју 
је такса плаћена мора се назначити да је такса 
плаћена у износ таксе (Тарифни број) са 
позивом на одредбе ове Одлуке.

Члан 11.

 Ако обвезник који је дужан да плати 
таксу, непосредно поднесе нетаксиран или 
недовољно таксиран захтев или поднесак, 
одговорно лице органа надлежног за пријем 
захтева или поднеска затражиће од обвезника 
да плати прописану таксу у року од 10 дана 
од дана подношења захтева или поднесака и 
упозорити га на последице неплаћања таксе, 

о чему се на поднетом захтеву, односно 
поднеску сачињава забелешка.
 Ако нетаксиран или недовољно 
таксиран захтев или поднесак, односно други 
спис стигне поштом одговорно лице органа 
надлежног за одлучивање о захтеву, односно 
поднеску позваће обвезника писменом 
опоменом да у року од 10 дана од дана 
пријема опомене, плати прописану таксу и 
таксу за опомену и упозорити га на последице 
неплаћања таксе.
 Ако обвезник не уплати таксу у року 
из става 1. и 2. овог члана наплатa таксе 
и опомене из става 2. овог члана врши се 
пре уручења затраженог решења или друге 
исправе, односно пре саопштења обвезнику 
да је радња извршена.

Члан 12.

 Такса се не може наплатити ако 
Тарифом није прописана нити се може 
наплатити у већем или мањем износу од 
прописане.

V   ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА 
ТАКСЕ

Члан 13.

 Ако је поступак покренут на захтев 
више странака од којих је нека ослобођена 
плаћања таксе, таксу плаћа странка која није 
ослобођена плаћања таксе.

Члан 14.

 Ослобађају се плаћања таксе:

1. органи и организације Републике, 
аутономне покрајине и локалне 
самоуправе, предузећа и организације 
чији је оснивач Град;

2. организације обавезног социјалног 
осигурања;

3. установе основане од стране 
Републике, аутономне покрајине и 
локалне самоуправе;

4.  Црвени крст Србије;
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5. лица која су корисници социјалне 
помоћи Центра за социјални рад, што 
доказују решењем Центра;

6.  месне заједнице.

Члан 15.

 Не плаћа се такса за:
1. списе и радње у поступцима који се 

воде по службеној дужности;
2. списе и радње у поступцима за 

исправљање грешака у решењима, 
другим исправама и службеним 
евиденцијама;

3. списе и радње у вези са школовањем 
ученика и студената;

4. списе и радње у поступку за 
сахрањивање;

5. поднеске упућене Комисији за 
представке и жалбе;

6. списе и радње у вези са остваривањем 
права на субвенцију;

7. списе и радње у посутпку из 
социјалног осигурања, друштвене 
бриге о деци, социјалне заштите, 
борачко инвалидске заштите и заштите 
цивилних инвалида рата;

8. списе и  радње у вези са регулисањем 
војне обавезе;

9. списе и радње у поступку заснивања 
радног односа и остваривање права по 
том основу;

10. пријава за упис у матичне књиге;
11. захтев у посутпку за повраћај више 

или погрешно уплаћене таксе;
12. све врсте пријава за утврђивање 

штете због елементарних непогода, 
биљних болести, штеточина и других 
ванредних догађаја.

13. списе, поднеске и радње прописане 
чланом 19. Закона о републичким 
административним таксама („Сл. 
гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2004, 
61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 
93/2012).

 У исправи која се издаје без плаћања 
таксе мора се означити у ком циљу се 

издаје. Исправа из става 2. овог члана може 
се употребити у друге сврхе само пошто 
за њу буде плаћена такса, ако је за те сврхе 
прописана обавеза плаћања таксе.

VI  ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ

Члан 16.

 Обвезник таксе који је платио таксу 
коју није био дужан да плати, или је таксу 
платио у већем износу од прописане, или је 
таксу платио за радњу коју орган није из било 
којих разлога извршио, има право на повраћај 
таксе коју није био дужан да плати.
 Поступак о повраћају таксе спроводи 
Градска управа - Одељење за финансије и 
друштвене делатности.

Члан 17.

 Поступак за повраћај таксе покреће 
се на захтев таксеног обвезника и исти је 
ослобођен плаћања таксе.

Члан 18.

 Решење о повраћају таксе доноси 
Одељење за финансије и друштвене 
делатности Градске  управе града  Лознице.

Члан 19.

 У погледу повраћаја, камате, принудне 
наплате, застарелости као и свега другог што 
није прописано овом Одлуком сходно се 
примењују прописи којима се уређује порески 
поступак.

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.

За списе и радње у управним стварима 
и за друге списе и радње органа за таксене 
обавезе које су настале а нису плаћене до дана 
ступања на снагу ове Одлуке такса или накнада 
се плаћа у складу са Одлуком о локалним 
административним таксама („Службени лист 
града Лознице“, бр. 6/09) и Одлуком о висини 
накнада које представљају приход остварен  
делатношћу Градске управе града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 11/10 и 
7/11), ако је то повољније за обвезника.
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Члан 21. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним администра-
тивним таксама („Службени лист града Лознице“, бр. 6/09) и Одлука о висини накнада које 
представљају приход остварен  делатношћу Градаске управе града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, бр. 11/10 и 7/11).

Члан 22.

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

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-11
Датум: 17. септембар 2013. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.

Т А Р И Ф А
ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

ТАРИФНИ БРОЈ: 1

За захтев, молбу и предлог, пријаву и други поднесак ако овом Одлуком није 
другачије прописано.............................................................................................. 150,00

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка 
захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.

ТАРИФНИ БРОЈ: 2

За решења, уверења, потврде и друге исправе, документа и радње које доносе или 
предузимају органи из Градске  управе ако овом Одлуком или тарифом
није другачије прописано............................................................................................... 200,00

НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или друга исправа по захтеву више лица 
обвезника плаћања таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица 
којима се решење, уверење или друга исправа уручује.

ТАРИФНИ БРОЈ: 3

За жалбе против решења које доносе органи Градске управе ако овом Одлуком 
није другачије прописано......................................................................................... 200,00

НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од 
стране више лица обвезника таксе, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју решења 
која се оспоравају жалбом.
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ТАРИФНИ БРОЈ: 4

4.1. За слање опомене подносиоцу захтева за плаћање таксе  и за обавештење о 
допуни непотпуног предмета.......................................................................................... 150,00

4.2. За излазак на терен ради овере потписа или аутентичности рукописа ............... 200,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 5

5.1. Издавање потврде о усаглашености урб.пројект.за потребе парцелације и
       препарцелације и издавање решења о исправци границе

- за физичка лица .................................................................................................. 550,00

- за правна лица .................................................................................................... 1.650,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 6

6.1. За објекте по Одлуци о постављању монтажних објеката на јавним 
површинама

- за физичка лица ............................................................................................. 825,00

- за правна лица ................................................................................................ 2.750,00

Издавање решења за локацијске дозволе:

6.2. За стамбене објекте и стамбено-пословне објекте до 300 м2 и пословне 
објекте до 100 м2

- за физичка лица ............................................................................................. 1100,00

- за правна лица ................................................................................................ 3.400,00

6.3. За стамбене објекте и стамбено-пословне објекте преко 300 м2 за пословне 
објекте преко 100 м2

- за физичка лица ............................................................................................. 1.375,00 +  
2 дин./м2 за                                                                                                        
квадрате.
преко 
300 м2 

и преко 
100 м2

- за правна лица ............................................................................................... 5.500,00 + 
2 дин./м2 за                                                                                                        
квадрате.
преко 
300 м2 

и преко 
100 м2

6.4. Издавање информација о локацији

- за физичка лица .............................................................................................. 1.200,00

- за правна лица ............................................................................................... 4.000,00
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6.5. Издавање потврде о усаглашености урађених темеља са одобреном 
пројектном документацијом-главним пројектом

- за правна лица ............................................................................................... 2.750,00

6.6. Решења за издавање грађевинских дозвола

6.6.1. За стамбено пословне објекте до 300м2 и пословне објекте до 100м2

- За физичка лица.............................................................................................. 710,00

- За правна лица................................................................................................ 1.610,00

6.6.2. За стамбене објекте преко 300м2 и преко 100м2 пословног простора

- За физичка лица ............................................................................................ 1.100,00 + 
2 дин /м2 

преко

- За правна лица ............................................................................................... 2.110,00 + 
2 дин /м2 

преко

6.7. За доношење решења за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
инвестиционих објеката плаћа се накнада од 10 дин по м2, а где није могуће 
утврдити површину објеката плаћа се 0.35 промила од предрачунске вредности 
објекта валоризоване у моменту подношења захтева с тим што не може износити 
више од 15.000 дин.

6.8. За издавање одобрења за употребу инвестиционих објеката плаћа се 
накнада од 10 дин по м2, а где није могуће утврдити површину објекта плаћа 
се 0.35 промила од предрачунске вредности објекта валоризоване у моменту 
подношења захтева с тим што не може износити више од 15.000 дин.

6.9. Захтев за одлучивање  о потреби израде Студије о процени утицаја ............ 1.300,00

6.10. Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја........... 1.300,00

6.11. Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја........................ 2.300,00

6.12. Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог 
стања ......................................................................................................................... 2.300,00

6.13. Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја:

           а) за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја................. 1.300,00

           б) за давање сагласности на Студију о процени утицаја............................. 2.300,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 7

7.1. Регистрација реда вожње ....................................................................................... 1.700,00

7.2. Накнада за оверу реда вожње ................................................................................ 115,00

7.3. Решење о изузимању од забране заустављања и паркирања возила – одређивање 
простора за снабдевање. 
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- за физичка лица ....................................................................................................  1.300,00
- за правна лица ...................................................................................................... 2.800,00

7.4.Издавање ауто-такси дозвола ................................................................................. 550,00
7.5. Измена података у ауто-такси дозволи ................................................................. 430,00
7.6  За решења о испуњености услова за отпочињање и обављање ауто-такси 
превоза 

- пре почетка обављања делатности ................................................................... 3.400,00
- у току обављања делатности .............................................................................. 2.000,00

7.7 Захтев за давање мишљења о вршењу експлоатације камена, песка, шљунка и 
опекарске глине за сопствене потребе ......................................................................... 1.700,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 8

8.1. За решења о испуњености услова за обављање делатности из области заштите 
животне средине ............................................................................................................ 4.000,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 9

За услуге правне помоћи:
9.1. Састављање тужбе у парничном и кривичном поступку без обзира на вредност 
спора ................................................................................................................................ 680,00
9.2. Састављање предлога у ванпарничном поступку ................................................ 550,00
9.3. Састављање тестамента .......................................................................................... 680,00
9.4. Састављање одговора на тужбу ............................................................................. 550,00
9.5. Састављање кривичних пријава и других поднесака којим се покреће поступак 
пред судом ....................................................................................................................... 550,00
9.6. Састављање редовних и ванредних правних лекова ........................................... 680,00
9.7. Састављање осталих поднесака у поступку пред судом .................................... 370,00
9.8. Састављање захтева који се упућују другим органима ....................................... 360,00
9.9. Састављање редовних и ванредних правних лекова против одлука других, 
органа осим суда ............................................................................................................. 360,00
9.10. Састављање свих врста уговора .......................................................................... 1100,00
9.11. Састављање пуномоћја и изјава ........................................................................... 360,00

Право на услуге правне помоћи имају социјално угрожене категорије грађана Града Лознице, 
незапослени, запослени чија су примања испод законског минимума, инвалидна лица и друге 
угрожене категорије.

НАПОМЕНА: Корисници материјалног обезбеђења не плаћају таксу за услуге правне помоћи

ТАРИФНИ БРОЈ: 10

10.1. За захтев у вези са променама уговора о закупу пословних просторија (нпр. 
ортаклук, промена закупца, продужења уговора о закупу итд.) ............................... 382,00

10.2. За захтев за пренос станарског права и проширења стамбеног простора ....... 382,00
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10.3. За састављање уговора о откупу стана и сачињавање анекса уговора о 
откупу стана ................................................................................................................... 382,00
10.4. За издавање сагласности на извођење радова на некретнини у државној 
својини на којој је носилац коришћења Град .............................................................. 382,00
10.5. За издавање сагласности на улагање у пословни простор и издавање 
сагласности на промену намене пословног простора ................................................ 567,00
10.6. Захтев за отказ уговора о закупу пословног простора ...................................... 567,00
10.7. За пријаву на конкурс за учешће на јавном надметању за давање у закуп 
пословног простора ...................................................................................................... 1.236,00
10.8. За увођење у посед пословног простора (по захтеву странке) ......................... 617,00
10.9. За решење о исељењу лица које без правног основа користи стан или 
заједничку просторију ................................................................................................... 495,00
10.10 Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града 
ради изградње ................................................................................................................ 3.000,00
10.11. Решење о отуђењу грађевиснког земљишта у јавној својини града ради 
изградње ......................................................................................................................... 3.500,00
10.12. Решење о конверзији права коришћења грађевиснког земљишта у право 
својине ............................................................................................................................ 3.500,00
10.13. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта ..................... 3.500,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 11

За списе и радње из области инспекцијских послова које обавља Градска управа плаћа се 
такса и то:

11.1 Излазак на терен грађевинског, комуналног, просветног, саобраћајног, 
буџетског и инспектора за заштиту животне средине ............................................... 1.500,00

11.2 Издавање решења о раду дужем од радног времена угоститељских објеката 400,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 12

12.1. Издавање решења о  уношењу имена Града Лознице у пословно име:

- Привредног друштва ................................................................................................... 5.000,00
- Предузетника ............................................................................................................... 2.500,00
- Установе и других ....................................................................................................... 1.000,00

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-11
Датум: 17. септембар 2013. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Јован Тодоровић, с.р.
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10
 На основу члана 29. и 40. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“,            
бр. 19/2008 и 6/2013), Скупштина града 
Лозницe на седници одржаној дана 17. 
септембра 2013. године, донела је 

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

града Лознице
број: 06-5/12-1-9 од 1. јуна 2012. године

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о изменама 
и допунама Одлуке о накнадама одборника 
и чланова радних тела Скупштине града 
Лознице број: 06-5/12-1-9 коју је Скупштина 
града Лознице донела 1. јуна 2012. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-12
Датум: 17. септембар 2013. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

11
 На основу члана 3. и 4.  Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС“, 
бр. 42/91 и 71/94), члана 23. и 26. Закона о 
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09)  
и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 

6/13), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној дана 17. септембра 2013. године, 
донела је

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Центра за културу у Лозници

Члан 1.

 У Одлуци о Оснивању Центра за 
културу у Лозници („Службени лист општине 
Лозница“, бр. 4/98) назив Одлуке мења се и 
гласи: „Одлука о оснивању Центра за културу 
„Вук Краџић“ Лозница - Установе културе од 
националног значаја“.

Члан 2.

 Члан 2. мења се и гласи:
 „Назив установе је: ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОЗНИЦА 
- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛ-
НОГ ЗНАЧАЈА (у даљем тексту: Центар за 
културу).
 Седиште Центра за културу „Вук 
Караџић“ Лозница - Установе културе од 
националног значаја је у Лозници, улица Саве 
Ковачевића број 1.“

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-13
Датум: 17. септембар 2013. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р. 
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12
 На основу члана 12. Закона о јавним 
службама  (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 42/91 
и  71/94)  и члана  40. и 84. Статута града 
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08 
и 6/13), Скупштина града Лознице  на седници  
одржаној 17. септембра 2013. године, донела 
је  

O Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о 

изменама и допунама Статута
Центра за културу ''Вук Караџић'' 

Лозница

Члан 1.

  Даје се сагласност  на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Центра за 
културу ''Вук Караџић'' Лозница коју је донео 
Управни одбор  Центра за културу ''Вук 
Караџић'' Лозница  на   седници одржаној  
05.07.2013. године. 

Члан 2.

  Одлука  ступа на снагу 8. дана од 
дана објављивања  у ''Службеном листу града 
Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-13/1
Датум: 17. септембар 2013. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

13
 На основу члана 21.  Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 
и 71/94), члана 44. и 53. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09)  и члана 
20. Статута Центра за културу „Вук Караџић“ 
Лозница,  Управни одбор на седници одржаној 
дана 05.07.2013. године, донео је

О Д Л У К У
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА 
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

ЛОЗНИЦА

Члан 1.

 У Статуту Центра за културу „Вук 
Караџић“ Лозница („Службени лист града 
Лознице“, број 7/2010) мења се назив Статута 
и гласи: „Статут Центра за културу „Вук 
Караџић“ Лозница - Установе културе од 
националног значаја“.

Члан 2.

 Члан 4. Сатута мења се и гласи:
 „Назив Центра за културу је: ЦЕНТАР 
ЗА КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОЗНИЦА 
- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИО-
НАЛНОГ ЗНАЧАЈА.
 Седиште Центра за културу „Вук 
Караџић“ Лозница - Установе културе од 
националног значаја је у Лозници, улица Саве 
Ковачевића број 1.

Назив и седиште Центра за културу 
„Вук Караџић“ Лозница - Установе културе 
од националног значаја не може се променити 
без сагласности оснивача.“

Члан 3.

 У члану 5. мења се став 1 и став 2, који 
гласе:

 „Печат је округлог облика пречника 3,2 
cm у коме је уписан текст: Центар за културу 
„Вук Караџић“ Лозница - Установа културе 
од националног значаја и у средини Лозница.
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 Штамбиљ је правоуганог облика на 
коме је у првом реду текст:
 Центар за културу,
 у другом реду: „Вук Караџић“ 
Лозница,
 у трећем реду: Установа културе од 
националног значаја,

у четвртом реду: број и слободан 
простор за упис броја,

у петом реду: датум и слободан про-
стор за упис датума,

у шестом реду: Лозница, Саве 
Ковачевића 1

Члан 4.

 Одлуку доставити оснивачу.

Члан 5.

 Одлука о изменама и допунама ступа 
на снагу осмог дана по добијању сагласности 
од оснивача и објављивања у „Службеном 
листу града Лознице“.

Упрани одбор
председник

Милан Марковић, 
дипл. социолог, с.р.

14

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07) 
и чл. 40. и 84. Статута града Лознице 
(‘’Службени лист града Лознице’’, број 19/08 
и 6/13), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној дана 17. септембра 2013. године, 
донела је

О Д Л У К У

Члан 1. 

 Даје се сагласност за употребу имена 
града Лознице у називу мото клуба, тако 

да клуб може да носи име „МОТО КЛУБ 
ЛОЗНИЦА“.

Члан 2.

 Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у «Службеном листу града 
Лознице»

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-22
Датум: 17. септембар2013. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

15
На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/12), 
чл. 32.  тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 40. 
тачка 10. Статута града Лознице („Сл. лист 
града Лознице“, бр 19/08 и 6/13) Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 17. 
септембра 2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању  вршиоца дужности  

директора КЈП „ Наш дом “ у Лозници

                               
 

I  За вршиоца дужности директора  КЈП 
„Наш дом“ у Лозници,  именује се Станко 
Тешић, дипл. економиста из Лознице.

II Именовани ће вршити дужност 
в.д. директора до окончања поступка избора  
директора након расписаног јавног конкурса 
за именовање директора, а најдуже шест 
месеци.
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III Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Сл. листу 
града Лознице“. 

    
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-36/13-11-14
Датум: 17. септембар 2013. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р.

16
 На основу члана 18. Закона о  јавним 
службама («Сл. гласник РС», број 42/91 и 
71/94), чл. 32.  тачка 9. и чл. 66.  Закона о 
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 
129/07)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08 и 6/13) 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 
17. септембра 2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
o именовању  директора  Библиотеке 

Вуковог завичаја у Лозници

Именује се  1. Радован Симић, професор 
из Лознице, за директора Библиотеке 
Вуковог завичаја у  Лозници, на мандатни 
период од 4  године.

Решење ступа на снагу даном доношења 2. 
и биће  објављено у “Службеном листу 
града Лознице”. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-36/13-11-15
Датум: 17. септембар 2013. године 
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован  Тодоровић, с.р. 

17
 На основу члана 18. Закона о  јавним 
службама («Сл. гласник РС», број 42/91 и 
71/94 ), чл. 32.  тачка 9. и чл. 66.  Закона о 
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», 
бр. 129/07)  и члана 40. и 84. Статута града 
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.19/08 
и 6/13) Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 17. септембра 2013. године, донела 
је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
o именовању   директора  Туристичке 

организације града Лознице

 
Именује се  1. Мирјана Пејак, новинар 
из Лознице, зa директора Туристичке 
организације града Лознице, на мандатни 
период од 4 године.

Решење ступа на снагу даном доношења 2. 
и биће  објављено у “Службеном листу 
града Лознице”. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-36/13-11-16
Датум: 17. ссептембар 2013. године 
Л о з н и ц а         

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован  Тодоровић, с.р. 

18
           На основу члана 40. и 84. Статута града 
Лознице (‘’Сл. лист града Лознице’’, бр. 19/08 
и 6/13), члана 29. и  50.  Пословника Скупштине 
града Лознице (‘’Сл. лист града Лознице’’ 
бр.16/08),  на предлог Комисије за кадровска 
и административна питања, Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 17. септембра 
2013. године, донела је 
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Р  Е Ш Е Њ Е
 o  разрешењу и именовању члана 

Савета  за  развој и економске везе са 
иностранством и дијаспором  Скупштине 

града Лознице 

       I Разрешава се Ранко Спасојевић, 
дипл.инг.техн., дужности члана Савета за 
развој и економске везе са иностранством и 
дијаспором Скупштине града Лознице.

         II  За члана Савета за развој и економ-
ске везе са иностранством и дијаспором    
Скупштине града Лознице именује се 
Никола Јовановић, стр. инг. електротехн., 
из Лознице.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-36/13-11-18     
Датум: 17. септембар 2013. године   
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

19
 На основу члана 40. и 84. Статута 
града Лознице (‘’Сл. лист града Лознице’’. 
бр. 19/08 и 6/13), члана 29. и  51. Пословника 
Скупштине града Лознице (‘’Сл. лист града 
Лознице’’, бр. 16/08),  на предлог Комисије 
за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 17. септембра 2013. године, донела 
је 

Р  Е Ш Е Њ Е
 o разрешењу и именовању члана Савета  

за  родну равноправност 
Скупштине града Лознице 

 I Разрешава са Мирослава Пејица, 
дипл.инг. електротехнике из Лознице, 
дужности члана  Савета за  родну 
равноправност  Скупштине града Лознице. 
 
               II  За члана Савета за родну равноправ-
ност именује се Гордана Јовић, пензионер 
из Воћњака.  

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-36/13-11-19     
Датум: 17. септембар 2013. године  
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

20
На основу члана 54. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр.72/09 и 52/11) и члана  
40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист 
града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13) на предлог 
Комисије за кадровска и административна 
питања, Скупштина града Лозницe, на 
седници одржаној 17. септембра 2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  Школског 

одбора Основне школе 
„Јован Цвијић“  у Лозници

I Разрешава се  Школски одбор  
Основне школе  „Јован Цвијић” у Лозници 
именован Решењем бр.06-10/09-9-23 од 
01.07.2009. године.

          II У Школски одбор  Основне школе 
„Јован Цвијић ’’у Лозници именују се: 
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1. Весна Радић, представник локалне 
самоуправе

2. Милан Ћирковић, представник 
локалне самоуправе

3. Иван Боровчанин, представник 
локалне самоуправе
            4. Мирослав Митровић, представник 
запослених,
            5. Снежана Горданић, представник 
запослених,
            6. Станимир Васиљевић, представник 
запослених,
            7. Жељко Дукојевић, представник 
родитеља,
            8. Зоран  Прокопић, представник 
родитеља,
            9. Горан Петронић, представник 
родитеља. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-36 /13-11-20     
Датум: 17. септембра 2013. године   
Л  о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

21
На основу члана 54. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(Сл.гласник РС’’.бр.72/09 и 52/11) и члана  
40. и 84. Статута града Лознице (‘’Сл. лист 
града Лознице’’, бр. 19/08 и 6/13) на предлог 
Комисије за кадровска и административна 
питања, Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 17. септембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе 

„Анта Богићевић“ у Лозници

I Разрешава се Јасмина Мишић  
дужности члана Школског одбора  Основне 
школе „Анта Богићевић“ у Лозници,  
представник запослених.

II  За члана Школског одбора  Основне 
школе „Анта Богићевић“ у  Лозници именује 
се Владимир Ђукановић, професор, 
представник запослених.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-21
Датум: 17. септембра 2013. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

22
На основу члана 18. Закона о јавним 

службама (‘’Сл. гласник РС’’, број 42/91 и 71/94),  
члана 124.  Закона о социјалној заштити  (‘’Сл. 
гласник РС“ бр.24/11) и члана 40. и  84. Статута 
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број 
19/08 и 6/13) на предлог  Kомисије за кадровска 
и административна питања, Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 17. септембра 
2013. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
o именовању   директора

Центра за социјални рад ‘’Лозница’’ у 
Лозници

 

Именује  се  1. Мирослав Степановић, дипл. 
економиста из Лознице, за  директора  
Центра за социјални рад ‘’Лозница’’ у 
Лозници.
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Мандат директора траје  четири године.2. 
3.  Решење објавити  у ‘’Службеном листу  

града Лознице’’. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-17
Датум: 17. септембар 2013. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован  Тодоровић, с.р.   

23
На основу члана 40. и 84. Статута града 

Лознице (“Сл. лист града Лознице” број 19/08 
и 6/2013) поводом прибављене сагласности 
министра на Генерални урбанистички план 
Лознице (Усклађивање ГП Лознице са 
одредбама Закона о планирању и изградњи), 
Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 17. септембра 2013. године, 
донела је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Дирекција за развој 1. 
и урбанистичко планирање “Урбоплан” 

Лозница и Градска управа града Лознице, 
да поводом прибављене сагласности 
министра на Генерални урбанистички 
план Лознице (Усклађивање Генералног 
плана Лознице са одредбама Закона о 
планирању и изградњи) број 350-01-
00137/2012-07, 350-01-00594/2013-05 
од 16.07.2013., од ЈП “Путеви Србије” 
прибави услове за три прикључка на 
државни пут I реда бр. 19 Шабац - 
Лозница са површинским раскрсницама 
на стационажама     112 + 060, 110 + 960 
и 108 + 203 како би град Лозница добио 
излаз на тражену саобраћајницу.

Закључак објавити у “Службеном листу 2. 
града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-36/13-11-2/1      
Датум: 17. септембар 2013. године   
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
24

На основу члана 9. став 2. и члана 
15 став 1. и 3.  Закона о заштити ваздуха 
(''Службени гласник РС'' бр.36/09 и 10/2013), 
члана 8. Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине града Лознице 
(''Службени лист града Лознице'', бр.6/2010 од 
24.6.2010.године ), члан 3. Одлуке о оснивању 
фонда за заштиту животне средине града 
Лознице бр. 06-8/09-II од 09.06.2009.године 
, члана 2.став 1. тачка 9. Одлуке о Градском 
већу ( '' Службени лист града Лознице '' број 
20/08 ),уз претходно прибављену  сагласност 
Министарства енергетике, развоја и заштите 
животне средине број: 353-01-00572/2013-

08 од 26.07.2013.године, Градско веће града 
Лознице, на седници одржаној дана  05.09.2013 
године, усвојило је:

ПРОГРАМ  
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 
ТЕРИТОРИЈИ  НАСЕЉЕНОГ МЕСТА: 

ЛОЗНИЦА-ГРАД  И БАЊА КОВИЉАЧА 
ЗА 2013. ГОДИНУ

Законом о заштити ваздуха (''Сл. 
гласник РС'', бр. 36/09 и 10/2013), уређује се 
управљање квалитетом ваздуха и одређују 
мере, начин организовања и контрола 
спровођења заштите и побољшања квалитета 
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ваздуха као природне вредности од општег 
интереса која ужива посебну заштиту.

Заштита ваздуха остварује се: 

1) успостављањем, одржавањем и 
унапређивањем јединственог система 
управљања квалитетом ваздуха на 
територији насељеног места:  Лозница 
град и Бање Ковиљаче;

2)  очувањем и побољшањем квалитета 
ваздуха кроз утврђивање и остваривање 
мера у области заштите како би се 
спречиле или смањиле штетне последице 
по здравље људи и/или животну средину;

3) избегавањем, спречавањем и смањењем 
загађења која утичу на оштећење озонског 
омотача и климатске промене; 

4) праћењем, прибављањем и процењивањем 
одговарајућих података о квалитету вазду-
ха на основу мерења и стандардизованих 
метода;

5) обезбеђивањем доступности података о 
квалитету ваздуха;

6) извршавањем обавеза у складу са 
потврђеним уговорима;

7) међународном сарадњом у области 
заштите и побољшања квалитета ваздуха 
и осигурањем доступности тих података 
јавности.

Квалитет ваздуха у граду Лозници 
и Бањи Ковиљачи условљен је емисијама  
SO2, NOX, CO, прашкастих материја, гасова 
са ефектом стаклене баште и др. Квалитет 
ваздуха се погоршава посебно током 
неповољних временских услова и у сезони 
грејања.

Специфичне загађујуће материје, које 
се емитују из одређених индустријских про-
цеса производње као што су: угљоводоници, 
флуориди, хлор, тешки метали из процеса 
производње и сагоревања (Ni, Mn, Cr, Cd, 
Hg, Pb, As итд) нису у тако великој мери 
распрострањене у ваздуху животне средине, 
изузимајући индустријска подручја.

I  ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Планирање и управљање заштитом 

животне средине обезбеђује се и остварује 
спровођењем Програма.

Локална мрежа мерних места 
успоставља се ради праћења квалитета 
ваздуха на територији насељеног места: 
Лозница-град и Бања Ковиљача . Мониторинг 
квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља 
се према програму који за своју територију 
доноси надлежни орган  Града.
 Праћење квалитета ваздуха врши се 
у циљу заштите здравља људи, вегетације и 
природних екосистема. 

За потребе мониторинга квалитета 
ваздуха и прикупљања података надлежни 
орган у оквиру својих надлежности 
обезбеђује:
1)  мерне станице и/или мерна места за 

фиксна мерења у локалним мрежама;
2) континуално и/или повремено мерење/

узимање узорака загађујућих материја на 
фиксним локацијама;

3) повремено мерење/узимање узорака 
загађујућих материја на мерним местима 
која нису обухваћена мрежом мониторинга 
квалитета ваздуха;

4) пренос, обраду, проверу валидности и 
анализу резултата добијених мерењем и/
или узимањем узорака и анализом;

5)  проверу квалитета мерних поступака;
6) одржавање мерних места, мерних 

инструмената са пратећом опремом, и 
опреме за пријем и пренос података, 
у циљу обезбеђења захтева у погледу 
квалитета података који се користе за 
оцењивање квалитета ваздуха.

 Надлежни органи у складу са 
Законом обавезни су да при успостављању и 
функционисању мреже мерних станица и/или 
мерних места, за фиксна мерења:
1) одреде фиксне макролокације;
2) одреде фиксне микролокације;
3) припреме и обезбеде фиксне локације;
4) обезбеде одговарајуће техничке услове 

за мерење и/или узимање узорака 
загађујућих материја на фиксним 
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локацијама, укључујући постављање одговарајућег објекта за смештај мерних уређаја, 
заштиту од атмосферског електричног пражњења, прикључак за струју, стабилни напон 
електричне енергије, телекомуникационе везе, систем за хлађење/грејање, успостављање 
система за заштиту уређаја;

5) опреме мерна места за фиксно мерење опремом за сакупљање, складиштење, обраду и пренос 
података;

6) одржавају мерна места, мерне инструменте и опрему за праћење и пренос података на начин 
којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност.

  Одељење за планирање и изградњу града Лознице – Група за послове заштите и 
унапређења животне средине дужна је да податке о резултатима мониторинга квалитета ваздуха 
јавно објављује и доставља Агенцији за заштиту животне средине.
 Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху врши се фиксним мерењем нивоа 
загађујућих материја у локалној мрежи  мерних места на локацијама за:
 - континуална фиксна мерења 
 
 Овлашћења за обављање послова праћења квалитета ваздуха
 
 На основу члана 15. став 7. Закона о заштити ваздуха (''Сл. Гласник РС'' бр. 36/09 и 
10/2013), Одељење за планирање и изградњу града Лознице – Група за послове заштите и 
унапређења животне средине обавља послове праћења квалитета ваздуха преко  овлашћеног 
правног лица за вршење мониторинга ваздуха.

II ЛОКАЛНА МРЕЖА  МЕРНИХ МЕСТА
 Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији  насељеног 
места:  Лозницa-град и Бање Ковиљаче успоставља се овим Програмом, а чине је мерна места за 
мерење загађујућих материја: сумпор диоксида, оксида азота, угљен моноксида (континуална 
фиксна мерења) и чађи (наменска мерења) према следећој динамици: 365 дана у току годину 
дана- а ради се о 24-часовним вредностима.

Ред 
бр. Задужена 

институција Локација Управни 
округ

 
φ (N)
λ  (Е)

Н 
(m) Тип

Загађујуће материје

SO2
NO2
NOx CO чађ

1.

Градска 
управа града 

Лознице-
Одељење за 
планирање и 

изградњу

Кружни 
ток
Трг Вука 
Караџића, 

МЧ 44°32’0.83” 
19°13’24.44” 125 Г/С Х Х Х Х

2.

Градска 
управа града 

Лознице-
Одељење за 
планирање и 

изградњу

Градска 
болница
ул. Др. 
Марина

МЧ 44°32’10.26” 
19°13’45.70” 126 Г/С Х Х Х Х

3.

Градска 
управа града 

Лознице-
Одељење за 
планирање и 

изградњу

Парк у 
Бањи 
Ковиљачи
ул. М.Тита

МЧ 44°30’45.73” 
19° 9’22.46” 129 Г Х Х Х Х
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III МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 Сходно члану 16. Закона о заштити 
ваздуха (‘’Службени гласник РС’’ бр.36/09 
и 10/2013) надлежни орган града Лознице 
доноси одлуку о мерењима посебне намене 
када постоји основана сумња да је дошло до 
загађења ваздуха које може нарушити здравље 
људи и/или животну средину. 

IV ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА 
И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

IV.1. Обезбеђивање квалитета података

 Тумачење резултата испитивања 
вршило би се у складу са Законом о заштити 
ваздуха (''Службени гласник РС'' бр. 36/09 и 
10/2013) и Уредбом о условима за мониторинг 
и захтевима квалитета ваздуха (''Службени 
гласник РС'' бр. 11/10 и 75/2010).
 Сва мерења, обраду и анализу 
података, проверу валидности резултата 
добијених мерењем и/или узимањем узорака 
и интерпретацију резултата врши овлашћена 
стручна организација ,која је акредитована 
као лабораторија за испитивање, односно 
која испуњава прописане услове за мерење 
свих наведених загађујућих материја и која 
поседује дозволу надлежног министарства да 
врши мониторинг квалитета ваздуха.
 Стручна организација која врши 
мониторинг ваздуха стара се о примени 
адекватних метода испитивања, одржавању 
мерних места, мерних инструмената са 
пратећом опремом, опреме за пријем и 
пренос података ради обезбеђења захтева у 
погледу квалитета података који се користе за 
оцењивање квалитета ваздуха.
 На основу вишегодишњих резултата 
мерења нивоа загађујућих материја, вршила 
би се анализа у циљу праћења просторне и 
временске расподеле загађујућих материја и 
утврђивање тренда концентрација одређених 
полутаната у ваздуху.

IV.2. Редовно извештавање

 Извештаје о извршеним мерењима, 
односно о резултатима контроле квалитета 
ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних 
станица и мерних места, стручна организација 

доставља Одељењу за планирање и изградњу 
града Лознице - Групи за послове заштите и 
унапређења животне средине.

Приликом достављања извештаја биће 
описана методологија узорковања, мерна 
опрема и методологија обраде података. 
Резултати ће бити приказани табеларно, 
графички и текстуално објашњени, са 
закључком о стању аерозагађења на 
предвиђеним локацијама. 
 Податке о квалитету ваздуха из 
Локалне мреже као и резултате мерења 
посебне намене Одељење за планирање и 
изградњу града Лознице - Група за послове 
заштите и унапређења животне средине дужна 
је да достаља Агенцији за заштиту животне 
средине једанпут месечно за претходни месец, 
као и годишњи извештај и да о квалитету 
ваздуха редовно обавештава јавност путем 
електронских и штампаних медија, односно 
путем интернета, у складу са законом.

Извештаји би се достављали месечно, у 
року од 12 дана по истеку претходног месеца. 

Годишњи извештај достављао би 
се у року од 30 дана, по истеку календарске 
године.

IV.3. Извештавање и мере у случају 
прекорачења концентрација

 У случају прекорачења концентрацијa 
опасних по здравље људи јавност се обавештава 
о локацији или подручју прекорачења, врсти 
концентрације која је прекорачена, времену 
почетка и трајању прекорачења, највишој 
једночасовној концентрацији, географском 
подручју на коме се очекује прекорачење 
концентрације, прогнозама за наредни период 
са очекиваним променама загађења са проце-
ном промене, подацима за посебно осетљиве 
групе становништва, могућим ефектима по 
здравље и препорученом понашању (подаци 
о посебно осетљивим групама, опис могућих 
симптома, предузимање препоручених мера, 
нове информације о току догађаја) и подацима 
о превентивним мерама за смањење загађења.
 У складу са чланом 31. Закона о 
заштити ваздуха (‘’Службени гласник РС’’ 
бр. 36/09 и 10/2013) за зоне и агломерације у 
којима је ваздух треће категорије, односно када 
загађење ваздуха превазилази ефекте мера 
које се предузимају, односно када је угрожен 
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капацитет животне средине или постоји стално 
загађење ваздуха на одређеном простору, 
надлежни орган је дужан да донесе План 
квалитета ваздуха са циљем да се постигну 
одговарајуће граничне вредности или циљне 
вредности прописане захтевима квалитета 
ваздуха. Планови квалитета ваздуха могу 
да садрже и мере прописане краткорочним 
акционим плановима.

У случају да постоји опасност да нивои 
загађујућих материја у ваздуху прекораче 
једну или више концентрација опасних по 
здравље људи, односно граничних или циљних 
вредности, утврђених Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(''Службени гласник РС'' бр. 11/10 и 75/2010) 
надлежни орган ће предузети практичне мере 
и може, по потреби, донети краткорочни 
акциони план у складу са чланом 33. и 34. 
Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник 
РС'' бр. 36/09 и 30/2013). 

Такође, у складу са чланом 36. Закона, 
надлежни орган јединице локалне самоуправе 
је дужан да, у случају када се било која 
гранична вредност, критични ниво, граница 
толеранције, циљна вредност и дугорочни 
циљ, концентрација опасна по здравље људи 
или концентрација о којој се извештава јавност 
прекорачи због значајног прекограничног 
преноса ваздухом, о томе обавести  надлежно 
Министарство.

V  ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

 Обавеза надлежног органа Града је да 
на овај Програм којим се успоставља Локална 
мрежа мерних места прибави сагласност 
Министарства енергетике,развоја и  заштите 
животне средине Републике Србије.

VI   МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

 Реализација Програма контроле 
квалитета ваздуха на територији насељеног 
места: Лозница-град и Бања Ковиљача за 2013. 
годину,обухвата три фазе:

I фаза – Доношење  Програма контроле 
квалитета ваздуха на територији насељеног 
места: Лозница-град и Бањe Ковиљачe за 2013. 
годину, од стране Градског већа града Лознице 
и добијања сагласности Министарства 

енергетике, развоја и  заштите животне средине 
Републике Србије.
II фаза – Избор стручне организације, 
која је акредитована као лабораторија 
за испитивање,односно која испуњава 
прописане услове за мерење свих наведених 
загађујућих материја и која поседује дозволу 
Министарства енергетике, развоја и заштите 
животне средине, а да врши мониторинг 
квалитета ваздуха, за реализацију Програма и 
потписивање уговора.
III фаза - Реализација Програма од стране 
изабране овлашћене стручне организације.

         VII   ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

 Мониторинг аерозагађења на мерним 
местима одређеним Програмом  финансираће 
се из средстава, предвиђених Одлуком о буџету 
за 2013. годину  из средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине («Службени лист 
града Лознице», бр. 21 /2012). 

Укупна буџетска средства за 2013. 
годину предвиђена у разделу Заштита жи-
вотне средине позиција раздео 3. у поглављу 
3.5. по пројектованој функцији 560 за заштиту 
животне средине износе 96.498.000 динара.

VIII

 Усвајањем овог Програма престаје да 
важи Програм контроле квалитета ваздуха на 
територији насељеног места: Лозница-град 
и Бања Ковиљача за 2013. годину, усвојен од 
стране Градског већа града Лозница број : 06-
14-2/13-II од 25.03. 2013. године.

IX

 Овај Програм ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“.
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦE

Број: 06-35-12/13-II
У Лозници 05.09.2013. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Председник Градског већа

Видоје Петровић, с.р. 
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