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На основу члана 46. ст. 1. тачка 1.,
ст. 2. и ст. 4. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), и члана 133.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
лист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној
8. с
4. септембра 2014. године,
донела је

Стратегија локалног
- СКУПШТИНА ГРАДА
одрживог
развоја
2
града Лознице

ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице

На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07),
члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 12.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
I Утврђује се да је одборнику Скупштилист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина
не града Лознице Ленки Цветиновић,
града Лознице
на седници одржаној
лекару из Лознице, са изборне листе
4.
септембра
2014.
године,
донела је
Демократска странка – Борис Тадић изабраној
на изборима за одборнике у Скупштину града
Лознице, одражаним 06. маја 2012. године,
ОДЛУКУ
престао мандат подношењем оставке пре
о
потврђивању
мандата одборника
истека времена на које је изабрана.
Скупштине града Лознице
II Ова oдлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
I
Потврђује се мандат одборнику
листу града Лознице“.
Скупштине града Лознице МИЛАНУ ВУЧЕТИЋУ, дипл. економисти, рођ. 29.01.1960.
год, из Лешнице, Б. Радовановића, изабраном
на изборима одржаним 06. маја 2012. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
са листе Покренимо Лозницу – Томислав
Николић (Српска напредна странка,
Покрет снага Србије – БК, Покрет
Стална конференција
градова и општина социјалиста и Ромска партија).
Број: 06-35/14-18-1/1
Датум: 4. септембар
2014.градова
године
II Одлука ступа на снагу даном
Савез
Лозница
доношења.
и општина Србије
ПРЕДСЕДНИК
III Одлуку објавити у „Службеном
СКУПШТИНЕ ГРАДА
листу града Лознице“.
Јован Тодоровић, с.р.

Лозница, јануар 2012. године
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УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЛОЗНИЦЕ
Град Лозница је један од првих градова у Србији који je ушао у процес
стратешког планирања, с циљем да унапреди процес управљања локалним
развојем и живот својих суграђана.
Наша визија је да Лозница 2021. године буде модерна, инфраструктурно
уређена и равномерно развијена заједница и атрактивна за инвестирање, с
развијеним индустријским капацитетима, са савременом и организованом
пољопривредном производњом, бањама као значајним здравственим центрима и с развијеним образовним системом у складу с потребама привреде.
Поред инфраструктурног развоја и привлачења инвестиција, желимо
да створимо еколошки здраву средину, али и солидарно друштво које брине о онима којима је потребна помоћ. Такође, Лозница 2021. године треба
да буде место с развијеним културним и спортским садржајима, поготову
имајући у виду и јединствено културно и историјско наслеђе, које увек морамо чувати.
Оно што је подједнако важно за нас, ми бисмо желели да 2021. будемо отворени за нове идеје
грађана, којима би се пружила могућност да учествују у процесима доношења одлука, као и да
створимо чврсто партнерство у локалној заједници између приватног, јавног и цивилног сектора. На тај начин Лозница ће 2021. бити град у којем млади остају, у који људи долазе, и град који
бирамо за живот јер смо остварили свој мото: ЛОЗНИЦА БЕЗ ГРАНИЦА.
Градоначелник Лознице
Видоје Петровић
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СПИСАК ДЕФИНИЦИЈА, ПОЈМОВА И СКРАЋЕНИЦА

СТРАТЕГИЈА – утврђивање дугорочних циљева појединаца и/или организација и начин њиховог
постизања.
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА – спровођење, тј. примена акционог плана дефинисаног стратегијом.
ИНТЕГРАЦИЈА – сједињавање одређених делова у процес, односно целину.
ВИЗИЈА – оптимистична слика коју би људи имали о реалном развоју своје заједнице или свог
подручја.
ЕДУКАЦИЈА – образовање, обука.
ЕВАЛУАЦИЈА – вредновање (оцена) успешности реализације неког задатка.
МОНИТОРИНГ – снимање, праћење стања или догађаја који се могу описати.
ЛАП – Локални акциони план.
СЛОР – Стратегија локално одрживог развоја.
СВОТ анализа (енгл. SWOT analysis, акроним од енглеских речи: Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats – снаге, слабости, прилике, претње) – техника стратегијског менаџмента путем које
се уочавају стратегијски избори, довођењем у везу снага и слабости са шансама и претњама
у екстерном окружењу.
СКГО – Стална конференција градова и општина.
USAID – Aмеричка агенција за међународни развој.
ЕУ – Европска унија.
EXCHANGE – програм ЕУ усмерен на увођење ЕУ модела у функционисање и побољшање капацитета и ефикасности локалних самоуправа у Србији.
HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points / стандарди безбедне хране: анализа ризика контролом критичних тачака у производњи.
АПР – Агенција за привредне регистре.
НБС – Народна банка Србије.
БДП – бруто домаћи производ.
ЛЕР – локални економски развој.
СДИ – стране директне инвестиције.
BROWNFIELD инвестиције – инвестиције у недовољно искоришћено или напуштено земљиште
и објекте с оптерећењима насталим услед ранијег коришћења.
GREENFIELD инвестиције – врста улагања која подразумева оснивање потпуно новог предузећа,
тј. нове производне имовине, без претходне инфраструктуре, пословног простора и радника.
ХОСПИС – палијативно збрињавање пацијената (брига о људима који болују од неизлечивих
болести).
TEРМИНАЛНИ БОЛЕСНИЦИ – болесници у најтежем стадијуму болести, код којих је смрт сигуран исход.
ГЕРИЈАТРИЈСКИ ЦЕНТАР – установа за бригу о старим особама.
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Поглавље 1. Mетодологија и процес израде
Стратегије одрживог развоја града Лознице
Стратегија локалнoг одрживог развоја града Лознице (у даљем тексту: Стратегија) јесте
општи стратешки план развоја који треба да
пружи смернице и подстицаје за будући развој локалне заједнице, али и да буде користан
инструмент у прилагођавању променљивом
окружењу у коме живимо. Временски оквир за
имплементацију Стратегије је 2012–2021. година, односно 10 година. Стратегија одрживог
развоја односи се на одрживи развој града Лозницe, што подразумева економски развој кроз
рационално коришћење природних ресурса у
оној мери која им дозвољава да се природно
обнове, али и уз достизање светских стандарда
у области образовања, културе, социјалне заштите, здравства, спорта и свих других области
значајних за унапређење квалитета живота у
једној локалној заједници.
Стратегија је рађена у складу с националним плановима и стратегијама развоја (као
што су: Стратегија за смањење сиромаштва у
Србији, Стратегија придруживања Србије ЕУ,
Стратегија развоја привреде, Стратегија развоја
пољопривреде Србије, Национални програм
заштите животне средине, Национална стратегија запошљавања, Национална стратегија управљања отпадом, Стратегија реформе државне
управе, Стратегија регионалног развојa), али
се највише ослања на Националну стратегију
одрживог развоја, с циљем да унапреди имплементацију тог плана, али и да оствари одређене
специфичне циљеве који се конкретно односе
на град Лозницу.
Такође, Стратегија одрживог развоја града
Лознице ослања се и на оквирни план „Миленијумски развојни циљеви“ УН, као и на друга
значајна међународна документа, као што су:
Повеља европских градова и општина о одрживости, усвојена од стране учесника Европске конференције о одрживим градовима и
општинама – Олборшка повеља; Повеља планете Земље; Закључци трећег заседања Округлог
стола представника међународних, европских и
националних институција укључених у Кампању
Локалне агенде 21 – „Закључци из Лисабона“;
Позив из Хановера; као и Позив из Јоханесбурга.
Стратегија се дефинише, усваја и спроводи
на нивоу града и односи се на територију града

Лознице. Ипак, у многим циљевима и активностима Стратегија подразумева заједнички
приступ града и других општина и градова (поготово оних суседних) у решавању одређених
заједничких проблема и изазова, па се у наведеним циљевима и активностима подразумева
координисано делoвање.
Стратешки документ у себи садржи следеће делове:
1. Контекст – Профил града Лознице
2. Изазови и могућности – Ситуациона
SWOT анализа
3. Стратешки документ – Визија, приоритети и циљеви
4. Локални акциони план за период 2012–
2021. године
5. Систем управљања, праћења и оцењивања стратегије
Такође, као анекси овом документу прикључени су делови у којима су наведени учесници у изради стратегије (стратешки тим, радне групе и форум партнера), као и индикатори
одрживости. Искуство у партиципативном
планирању у општинама и градовима тек је
у зачетку, те начини институционализовања
учешћа грађана у процесу доношења одлука
предвиђени овом стратегијом представљају
нови допринос развоју локалне демократије.
Такође, значајно је наглашен систем управљања,
неопходан за успешно спровођење стратешких
докумената и праћење тог спровођења, јер је
стратешко планирање и управљање жив процес, путовање, а не крајње одредиште.
Стратегија одрживог развоја локалне зајед–
нице јесте општи стратешки план развоја града Лознице, који даје смернице и подстицаје за
будући развој. Временски оквир за имплементацију Стратегије јесте 2012–2021. године, односно 10 година. Детаљнији секторски планови
се морају развијати и имплементирати у пуној
сагласности и интеграцији с овом стратегијом.
Као најважнија стратегија, Стратегија одрживог
развоја укључује све смернице, циљеве и мере
релевантне за све секторе, стварајући услове за
реализацију или развој других планова на локалном нивоу. Сви други секторски планови
на локалном нивоу имају за циљ да, у оквиру
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својих области, испуне и развију могућности
шире дефинисане Стратегијом, поштујући смернице задате визијом, циљевима и приоритетима,
пружајући оперативну подршку пројектима и
активностима предвиђеним Акционим планом.
Током процеса израде овог документа
успостављена је успешна сарадња, али и развијено партнерство за друге процесе који нам
предстоје у будућности. Покретање процеса
стратешког планирања почело је с формирањем Координационог тела, које има најзначајнију улогу у изради Стратегије одрживог
развоја града Лознице, јер кроз читав процес
обрађује прикупљени материјал који креирају
партнерски учесници Форума партнера, које
кооординира СКГО по методологији програма.
Различити субјекти, с различитим улогама и
функцијама, били су укључени у процес израде.
Партнерски форум окупио је јавне и приватне заинтересоване стране које живе и раде
на територији града. Био је задужен за општу
елаборацију Стратегије одрживог развоја и
имао је стручну подршку тематских радних група и координационог тима Града, као и других
локалних институција. На првом партнерском
форуму предложени су приоритети и чланови

28.11.2014.

радних група. Формиране су три радне групе:
Радна група за економски развој, Радна група
за друштвени развој и Радна група за заштиту
животне средине.
Радни тимови су анализирали стање
(SWOT), а потом су дефинисали визију, стратешке и специфичне циљеве у оквиру приоритета. На основу дефинисаних циљева урађен је
акциони план који треба да доведе до испуњења
постављених циљева. Свака радна група имала је неколико званичних састанака; међутим,
чланови радних група имали су низ интерних
састанака, као и састанака с корисницима директно заинтересованим за процес израде и
имплементације Стратегије.
Током 2013. и 2014. године приступило се
ревизији стратешког документа због чињенице да је усвојено много нових прописа у циљу
усаглашавања прописа и политика Србије с
прописима и политикама ЕУ, као и стратегија
на националном нивоу. Измене и допуне или
ревизија Стратегије локалног одрживог развоја
неопходне су и због нових могућности конкурисања за доступне фондове ЕУ, којима Србија
сада има приступа с позиције земље кандидата
за чланство у ЕУ.

Поглавље 2. Профил града Лознице
Профил заједнице јесте документ који
садржи све најважније статистичке показатеље о Лозници. Профил града је израдило
Одељење за локални економски развој града
Лознице у марту 2010. године, по методологији УСАИД-овог Програма за подстицај економског развоја општина – МЕГА, у 2010. години, а на основу поузданих извора као што
су Републички завод за статистику, АПР и сл.
Овај документ је представљао значајан алат за
анализу постојећег стања на територији града
Лознице. Поред Профила заједнице, за анализу
постојећег стања коришћени су и индикатори
у области економског, еколошког и друштвеног
развоја, развијени у оквиру програма Exchange
2, а у чијој су идентификацији, прикупљању и
анализи велику улогу имaли партнери из различитих одељења Градске управе, јавних предузећа и установа.

Страна 6

Профил заједнице садржи следеће области:
– основни подаци о граду Лозници;
– географски положај;
– природни ресурси;
– људски ресурси;
– пољопривреда;
– инфраструктура;
– привреда;
– туризам;
– установе и јавна предузећа;
– животна средина.
С обзиром на чињеницу да се Стратегија
локалног одрживог развоја ревидира у 2014. години, када су доступни подаци РЗС-а с пописа
из 2011, и овај профил је ажуриран подацима
с последњег пописа становништва.
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Географски положај (локација)
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Град Лозница се налази на западу Србије,
на граници с Босном и Херцеговином. Град
обухвата 54 насељa, од којих су Лозница и Бања
Ковиљача класификована као градска. С површином од 612 км2 град заузима 0,7% територије

Републике Србије. 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. По
једном квадратном километру у просеку живи
130 становника, тако да је густина насељености
знатно виша од просека Србије, који износи 93
становника/км2.

Територија града Лознице припада климату малих висина (200–500 метара), 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, с 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 – Лозница
– Мали 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 и лозничког.
Значајни природни ресурси у општини
Лозница су шумски фонд, обрадиво пољопривредно земљиште, налазишта метала и неметала, две бање (Бања Ковиљача и Бања Бадања),
с потенцијалима за развој здравственог туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања имају статус
специјалне болнице за рехабилитацију и значајне су туристичке дестинације за општину. Носиоци привредног развоја града су: пољопривреда, трговина, грађевинска и прехрамбена
индустрија и туризам.

Општи подаци
Општи подаци о насељима и катастарским општинама
Општина

Округ

Број насеља

54

228

Број градских насеља

2

5

Број осталих насеља

52

223

Број катастарских општина

47

216
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Природни ресурси
Структура земљишних површина
Општина
(км2)

Удео у укупној Удео општине у
Удео округа у
Округ
Србија
површини
површини истог
површини
истог
(км2)
(км2)
општине (%) типа у округу (%)
типа у Србији (%)

Укупна површина

612

100

18,75

3.264

0,69

88.361

Пољопривредна
површина

363

59,3

16,5

2.200

0,72

50.520

Обрадиве
површине

290

47

16,48

1.760

0,88

32.987

Обрасла шумска
површина

167

27

21,97

760

0,84

19.845

Рељеф и географска подлога
У физичко-географском погледу, територија града припада доњем Подрињу. У рељефу
се истичу три морфолошки изразите целине:
планински масиви на североистоку – Цер (687

Алувијална раван Дрине
Лозничкој општини припада десна страна
алувијалне равни Дрине, од Горње Ковиљаче до
северно од насеља Лешница. Дринска равница,
с мањим сливовима, захвата површину од 34,67
км2. Ширина јој се креће од 500 м код Ковиљаче,
до 7 км низводно од Лознице.
Гучево је најзападнији део подрињсковаљевских планина. Дужина Гучева, од Дрине
до превоја Белог (692 м), одакле почиње планина Борања, износи 15 км. Просечна ширина
планинског венца износи 8–10 км.

Климатски услови
Заклоњена планинама и њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова, Лозница с околином представља својеврсну
оазу жупног климата, по којем се приметно разликује од поднебља суседних предела.
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м) и Иверак (426 м), подручје подринских планина на југозападу – Гучево (779 м) и северни
део Борање (881 м), те равничарски и валовито
брежуљкасти терени између ове две целине (долина Дрине с Јадром и Лешницом).

Наиме, лета су у Лозници нешто мање топла, а зиме мање хладне него у околним градовима. Средња годишња температура ваздуха у
Лозници износи 11oC, стварно трајање сунчевог
сјаја (ефективна инсолација) износи годишње
просечно 2.041 сат, у просеку се годишње излучи 800–1.000 мм падавина, а честина ветра
је релативно мала – 282%. С обзиром на показатеље, климат Лознице и њене околине може
се окарактерисати као веома погодан.

Водни ресурси
По водним ресурсима град Лозница је
свакако међу првима у Србији. Њено водно
богатство је значајно и разноврсно. Чине га
површински водотоци – реке, подземне воде,
обични и термоминерални извори.
Речну мрежу града чине сви водотоци на
њеној територији. Сем Чокешинске реке (чије
је извориште на северозападним падинама
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Цера и припада непосредно сливу Саве), сви
остали водотоци су у сливу Дрине. Међу њима
су, после Дрине, најзначајнији: Јадар, Лешница,
Штира и Жеравија.
Дрина је најзначајнији водоток на територији града Лозница. Тече њеном западном
границом, почев од села Горња Ковиљача, до
испред Скочића аде. На свом путу према Сави
протиче кроз широко дно некадашњег Панонског мора.
Слив Дрине је простран – 19.570 км2. Дрина настаје спајањем Пиве и Таре код Шћепан
поља. Целом дужином од 345 км, до ушћа у
Саву код Босанске Раче, слив Дрине је веома
разнолик и по геолошком саставу, надморској
висини, хидрографији, рудним лежиштима,
биљном и животињском свету. Та разноликост
омогућује комплементарност привреде, те представља посебну природну реткост.
Дрина је десна и највећа притока Саве. По
много чему је јединствена и пружа могућности
за развитак ретких и веома тражених видова
туризма. На дужини од 345 км, Дрина има преко 150 км „сплаварских траса“, више од 170 км
кајакашких речних стаза (од чега 70 км на брзим водама) и око 150 км „акумулационојезерских“ мирних водених површина, створених за
потребе хидроелектрана.

Подземне воде и извори
Територија града Лознице располаже великим резервама подземних вода. Њихов главни
део коцентрисан је у тзв. обичној или фреатској
издани, у растреситим алувијалним наслагама
Дрине, мањој мери Јадра, па и Лешнице. Ова издан лежи на дубинама 2–8 м. Према алувијалној
равни Дрине крећу се све подземне воде. Зато
је њен алувион веома богат колектор подземних вода. Из капраже у њему може се добити
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преко 100 до 200 литара воде у секунди. Воде
су доброг квалитета и најзначајнији су извор
водоснабдевања становништва и индустрије
Лознице и уопште насеља у општини.
Најснажнији извори на територији града
везани су за раседне пукотине, на којима воде
из већих дубина и с пространим областима
храњења избијају на површину. Међу њима
најснажнији је такав извор код манастира Троноша, чија је максимална издашност 5,5 л/с.

Термални извори
Водно богатство и његову разноврсност на
територији града употпуњују воде термоминералних извора. Појава ових извора везана је за
бројне раседне линије, као и за некадашњу слабо изражену вулканску активност. Најзначајније су воде Бање Ковиљаче и Бање Бадање, које
се јављају у виду више извора, а према садржају
растворених хемијских елемената сврстане су
у алкално-муријатичне, гвожђевите и сумпоровите.

Људски ресурси
Према попису из 2011. године, у граду
живи 79.327 становника, односно 1,1% укупног
становништва Србије. По једном квадратном
километру у просеку живи 130 становника, тако
да је густина насељености знатно виша од просека Србије, који износи 90,3 становника/км2.
Просечна старост становништва је 41,6
година, тако да су становници града Лозница
нешто млађи него што је просек у Србији, који
износи 42,2 године. Ово је резултат натпросечног учешћа деце и становништва млађег од 27
година, као и школског становништва и становника у фертилном периоду.
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Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011. године
1948.
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
2002. 2011.
Број становника
53.436 59.796 70.534 78.228 84.180 86.875 86.413 79.327
у општини*
Промена броја
/
6.360 10.738 7.694
5.952
2.695
-462
-7.086
становника у општини
Стопа раста броја
/
118
110,9
107,6
103,2
105,7
103,6
–
становника у општини (%)
Број становника у округу* 270.053 293.169 311.916 324.427 338.247 339.644 329.625 298.931
Стопе раста броја
/
106,4
104,0
104,3
100,4
102,1
100,1
–
становника у округу (%)
Стопа раста броја
/
108,4
107,9
107,3
101,2
100,9
99,0
–
становника у Србији (%)

* Број становника по претходној методологији (ранијих пописа – пре 1991. године)
Узимајући у обзир релевантне демографске показатеље, може се приметити да и укупан број становника и број становника по појединим контингентима чине 1,1–1,2% у односу на одговарајући
број на нивоу Србије.

Структура становништва према типу насеља – Попис становништва 2011. године

Градско становништво
Остало становништво
Укупно становништво

Општина
Број
Учешће (%)
24.363
30,71
54.964
69,29
79.327
100

У општини Лозница је, према резултатима пописа из 2011. године, пописано 27.127
домаћинстава. Просечан број чланова по домаћинству износи 2,92, што је изнад просека
Србије, који износи 2,88.
У Лозници, као што је претходно наведено, живи 79.327 становника, од којих је
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Округ
Србија
Број
Учешће (%)
Број
Учешће (%)
87.118
29,14
4.271.872
59,44
211.813
70,86
2.914.990
40,56
298.931
100
7.186.862
100

38% активних. Ово учешће је ниже у односу
на Републику, где је удео активног у укупном
становништву 41,3%. Удео радног контингента у укупном становништву у Лозници, према
попису из 2002. године, износи 69% (на нивоу
Републике је 68%). У укупном радном контингенту мушкарци учествују са 50%, жене 50%
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(као и на нивоу Републике). Удео пољопривредног становништва у укупном становништву у
Лозници износи 10,1%, а у Републици 10,9%.
Активно пољопривредно становништво у укуп-
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ном броју активног становништва у Општини
чини 14,5%, у Републици 15,6%. У структури
пољопривредног становништва Лознице 67%
је активно.

Структура становништва према активности и полу – Попис становништва 2011. године
Општина
Укупно становништво

укупно
Економски активно
мушко
становништво
женско
укупно
Економски активно
становништво које обавља
мушко
занимање
женско
укупно
Лица с личним приходом
(пензија, приходи од имовине, мушко
социјална примања итд.)
женско
укупно
Издржавана лица
мушко
женско

79.327
30.095
17.795
12.300
20.098
12.178
7.918
10.436
3.788
6.648
32.813
13.529
19.284

Пољопривреда, лов и шумарство
Пољопривредне површине
На територији града Лознице пољопривредне површине чине 58% укупне територије.
У њиховој структури доминирају оранице и баште, с учешћем од чак 4/5. У односу на просек
Србије, учешће ливада и пашњака је неуобичајено мало, и износи мање од 14%.
С обзиром на негативну тенденцију у последњих 15 година, могло би да се очекује даље
смањивање површина под ливадама и пашњацима. С друге стране, башта с поврћем је све
више, упркос општем тренду смањивања обрадивог земљишта.
Оваква структура пољопривредних површина указује на врло повољне услове за развој
ратарства, али је садашња структура ратарских
површина неоптимална, јер доминирају житарице, којима је 2004. године била засађена чак
половина укупних пољопривредних површина.

Удео у укупном
становништву
општине (%)
100
37,94
22,43
15,51
25,34
15,35
9,98
13,16
4,78
8,38
41,36
17,05
24,31

Удео у укупном активном
становништву
општине (%)
/
100
59,13
40,87
66,78
40,47
26,31
/
/
/
/
/
/

У лозничком крају постоје одлични услови
за наводњавање, с обзиром на обиље водотокова, као и подземних извора. За сада се наводњавање примењује на свега око 200 хектара
пољопривредних површина, а додатни проблем
је то што се користи застарела опрема. На
мањем броју газдинстава примењује се „кап
по кап“ систем наводњавања, који се користи
у производњи јагодичастог воћа и у пластеницима. Главни разлози за то што наводњавање
није шире заступљено на газдинствима јесте
недостатак финансијских средстава за иницијално улагање, као и уситњеност поседа,
што већа улагања у иригациони систем чини
нерационалним.

Пољопривредна производња
У граду Лозници пољопривредна производња је оријентисана на следеће гране: воћарство, ратарство, повртарство и сточарство. У
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структури ратарске производње доминантна је
производња житарица, док је најзаступљенија
култура кукуруз, а поред њега, заступљени су
још пшеница, раж и јечам. Такође је значајно
учешће соје у сетвеној структури индустријског
биља. У структури воћарске производње доминантна је производња јагодичастог воћа, нарочито малине и купине. Такође је значајна производња шљиве, вишње и јабуке. О доминацији
производње шљива у воћарској производњи у
Лозници говори податак да је овом културом
засађено око ¾ површина под воћем. Међутим,
велики проблем је то што су засади претежно
стари, тако да су приноси по стаблу мањи од
оптималних. Охрабрује то што је на појединим
газдинствима почело обнављање појединих засада новим стаблима.
Повртарска производња се највише односи
на производњу у затвореном простору, односно
у пластеницима и стакленицима. Ова производња се сматра једном од профитабилнијих
грана пољопривреде.

Пољопривредно становништво
Према резултатима пописа из 2002. године, пољопривредно становништво чини 10%
укупног становништва на територији општине
Лозница. У структури пољопривредног становништва 2/3 су активна лица, док трећину чине
издржавана лица. Оваква структура одговара
структури на нивоу Србије.

Значај пољопривреде
Према подацима, пољопривреда је најзначајнија делатност у Лозници, с обзиром не то
да је у креирању народног дохотка Општине
учествовала са 34%. Ово је необично високо
учешће, имајући у виду да просек на нивоу Србије износи 17%, а на нивоу централне Србије
је и нешто ниже, 15%.
Према последњим расположивим подацима,
у граду Лозници се готово целокупна пољопривредна површина налази у приватном власништву, што је значајно више у односу на просек
Србије, где се у власништву приватних газдинстава налази 4/5 пољопривредних површина.
Повољни природни услови за развој
пољопривреде у граду нису оптимално искоришћени, па се може констатовати да је
пољопривредна производња у Лозници по
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свом карактеру екстензивна. Мала просечна
величина поседа 1, сваштарска производња,
неоптимално коришћење механизације, недостатак средстава за инвестиције и недовољна едукованост пољопривредних произвођача
могу се дијагностиковати као главни проблеми
пољопривреде у лозничком крају.

Шумарство
Подаци из 1979. године, када је извршен
попис шумског фонда, показују да је готово 20
хиљада хектара површина у општини Лозница
обрасло шумом. Учешће тих површина у укупном шумском фонду Србије било је 1,1%, што
је значајно више од учешћа површине општине
у укупној површини Србије.
Међутим, структура посечене дрвне масе
2004. године је неповољна, с обзиром на то да
само нешто више од трећине чини техничко
дрво.

Вађење руде и камена
На територији града Лознице ова делатност није довољно развијена. Најзначајнији су
вађење руде антимона, глине и шљунка и песка.
У овом тренутку експлоатација металичних руда је практично замрла. Рудник Зајача
више не обавља своју основну делатност, експлоатацију антимона, јер је производња нерентабилна због осиромашености руде, тако да се
данас бави претапањем оловних акумулатора.
Процењено је да на територији града
постоји још потенцијалних налазишта метала, и
то антимона, олова, цинка, живе, калаја, тантала,
анобијума и уранијума. Године 2004. мултинационална компанија РИО ТИНТО у јадарском
басену пронашла је налазишта јединственог минерала јадарит, који садржи литијум и бор.
Територија Лознице је богата налазиштима неметала, и то глине и каолина, који се експлоатишу у Лешници, шљунка и песка, који се
експлоатишу из речних токова Дрине и Јадра,
а постоје и још увек неискоришћена налазишта
доломита и гранита.

1

Према изворима из Општине, просечни поседи имају
површину мању од три хектара.
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Инфраструктура
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Мада се лознички крај не налази на најпрометнијим путевима Југоисточне Европе, преко
њега, од античког времена до данас, теку токови робе, људи, новца, вести. Главни смер је био
С–Ј, а затим И–З. И неки домицилни, лознички
ресурси били су разлог дате саобраћајне активности (нпр. метална руда у рејону Зајаче,
производња шљива, дрвета и др.). У саобраћајно-географском смислу град има изузетно повољан положај. Преко територије града правцем
север–југ пролази магистрална саобраћајница
Обреновац – Шабац – Лозница – Мали Зворник (М-19) и магистрални пут Мали Зворник –
Бања Ковиљача – Лозница – Ваљево – Лазаревац
– Аранђеловац (М-4). Главна, најфреквентнија
саобраћајница јесте магистрални пут Шабац –
Лозница – Мали Зворник (М-19).

Саобраћајна инфраструктура
Друмски саобраћај
Саобраћај лозничког краја мењао се током времена. Преко њега прелазе два важна
магистрална пута. Један има, гледано глобално, смер север–југ, а други исток–запад. Први
пут повезује подунавску панонију (Војводину)
са источном Босном и Херцеговином и јужним
Јадраном. Други пут је перипанонски и протеже
се од Лапова (долина Велике Мораве) до Бањалуке и даље на запад. Ова два пута, као и још
неки регионални и локални путеви, укрштају се
у Лозници. Отуда центар града Лознице има увелико повољан саобраћајно-географски положај.

Дужина путева

Дужина путева – укупно

Општина
(км)
509

Савремени коловоз
укупно
савремени коловоз
укупно
Државни путеви
II реда
савремени коловоз
укупно
Општински путеви
савремени коловоз

Државни путеви
I реда

На територији Лознице протеже се само
једна железничка пруга, односно део пруге Рума
– Шабац – Лозница – Мали Зворник. Ради се о
прикључној железничкој прузи која је на северном крају спојена с магистралном железничком
пругом Београд–Загреб–Љубљана. Та сремско-

362
69
69
85
85
355
208

Удео у дужини путева исте
Округ (км)
категорије у округу (%)
16,40
3.104
22,43
24,38
24,38
15,60
17,28
15,60
24,79

1.614
283
283
545
492
2.276
839

подрињска пруга повезује Војводину и Београд
с доњим Подрињем.
У наредном периоду планирано је да се изгради железничка пруга Ваљево–Лозница, што
би знатно побољшало саобраћајне прилике у
лозничком крају.
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Железнички саобраћај и инфраструктура
Промет робе и путника у железничком саобраћају

1

Удео општине у укупном
промету у округу (%)
7,69

Број превезених путника

26.796

7,02

381.578

Број превезених пошиљки

14.317

15,35

93.249

Општина
Број железничких станица

Водни саобраћај
Иако гранична река, Дрина је за цео град
Лозницу од посебног економског значаја. Она
је не само неисцрпан извор енергије и водоснабдевања већ и највећи украс овог краја, центар
рекреације и спортова на води, па и перспективна саобраћајница. Дрина је била позната по свом
сплаварењу – превозу дрвне грађе. Дрина је 1827.
била пловна до Зворника, а 1891. била је пловна
од Зворника па до ушћа у Саву и за пароброде.
Саобраћај је обављао пароброд „Казан“.
Пре четрдесет година Европска комисија
УН за туризам означила је Дрину као јединствен потенцијал. Дрина пружа могућности
за развитак ретких и веома тражених видова
туризма, који привлаче пробрану клијентелу
и доносе знатан новац. На дужини од 345 км
Дрина има преко 150 км сплаварских траса,
више од 170 км кајакашких речних стаза (од
чега 70 км на брзим водама) и око 150 км акумулационојезерских мирних водених површина,
створених за потребе хидроелектрана.

Комунална инфраструктура
Водовод и канализација
Водоводна мрежа
– 714 км водоводне мреже у граду и насељеним местима. Укупно се опслужује водом
у граду 95% становништва, а у селима 65%.
Укупан број становника који користе услуге
водовснабдевања је 67.500.
– Прикључено је укупно 26.391 домаћинство.
– Снабдевање водом је добро чак и у лошим хидрометеоролошким условима (када је
сушна година).
– У току су радови на пројекту смањења
губитака на мрежи. Планирана је реализација
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Округ
13

пројекта снабдевања водом насеља у Горњем
Јадру, као и пројекат система за надзор и управљање водоводним системом.
Канализациона мрежа
– Укупна дужина линије канализације износи 78 км.
– 30% становништва је опслужено канализацијом.
– Укупан број становника који користе услуге одвожења отпадних вода је 27.300.
– Укупан број конекција отпадних вода је
12.050.
– У току је изградња канализационог колектора и изградња пумпне станице на изливу
отпадних вода, који ће омогућити одвожење
отпада у два приградска насеља која имају око
15.000 становника.

Енергетска инфраструктура
Гасификација
Осамдесетих година прошлог века за
потребе Зимске олимпијаде у Сарајеву кроз
територију општине Лозница и град Лозницу
прошао је магистрални гасовод Батајница–Сарајево, називног пречника ДН 400 мм и радног
притиска 50 бара. Крајем осамдесетих година,
изградњом три ГМРС 50/6 бара и прикључивањем ХК „Вискоза“ и ПП „Лук“ на њих, а нешто касније и ИГМ „1. Мај“ у Лешници, створени су технички предуслови за гасификацију
општине и града Лознице.
Радови на гасификацији града Лознице започети су 28. септембра 2004. године, а већ 17.
децембра исте године, у изграђени део I фазе
дистрибутивне мреже у дужини око 7.500 м
пуштен је природни гас.
У овом тренутку Лозница има изграђено
око 200 км дистрибутивне гасоводне мреже
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и кућних гасних прикључака, с прeко 2.500
склопљених уговора, око 1.000 прикључених
домаћинстава и око 20 прикључених индустријских и комуналних потрошача.
Топлификација
Топлификацијом града Лознице и насељеног места Бања Ковиљача до сада је обухваћено близу 2.727 домаћинстава и око 599 правних
лица. Топлификација града Лознице започета је
1977. године. Укупна грејна површина стамбеног и пословног простора износи око 220.000
м2, а укупна грејна површина пословних и јавних објеката око 78.892 м². ЈКП „Топлана-Лозница“ је од стране Скупштине града поверена
производња и испорука топлотне енергије.
Производња и испорука топлотне енергије за
47,5% корисникa услуга у Лозници врши се с
три котларнице у Лозници („Мода“, Штира“
и „К-3“), укупне топлотне снаге 14,3 MW, док
за преосталих 52,5% града Лознице ЈКП „Топлана-Лозница“ врши преузимање сса 18.000
MWh топлотне енергије од предузећа „Decotra
power“ из Београда и врши дистрибуцију преузете топлотне енергије ка корисницима услуга.
У 2010. и 2011. години ЈКП „Топлана-Лозница“ приступа реализацији пројекта „Изградња
Нове градске топлане топлотне снаге 3 x 8 MWт
и електричне снаге 2 x 1,03 MWе“. Производња
и дистрибуција топлотне енергије за насељено
место Бања Ковиљача врши се с котларнице
„Бања“, топлотне снаге 8 MWт у Бањи Ковиљачи.

Електрификација
Постојеће енергетско стање
Територија града Лознице се тренутно напаја преко три ТС. Процењена нисконапонска
мрежа износи 3.000 км. Постојећи капацитети
електроенергетских објеката и мреже неће бити
довољни за задовољење планираних сдржаја у
наредном периоду, те се морају изградити нови
капацитети. За потребе напајања електричном
енергијом индустријске зоне Шепак планира
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се изградња ТС 35/10 kV „Лозница 5“, снаге
2 х 8 МVА.

Телекомуникациони систем
У свим насељеним местима постоје
одељења Јавног предузећа ПТТ, а у самом граду постоји Градска пошта и три испоставе.
Градска пошта је првог реда и пружа све услуге: поштанске пошиљке, телефонска и телеграфска саопштења, штедна служба, послови
платног промета, промет и дистрибуција поштанских марака и вредносница и изградња,
реконструкција и поправка ПТТ постројења,
апарата и уређаја, као и активности везане за
савремену компјутерску технологију. У граду
је инсталирана модерна дигитална телефонска
централа на коју је омогућено прикључење за
19.304 претплатника.

Привреда
Привреду града Лознице данас представља 913 привредних друштава (јун 2014) и
2.680 (јун 2014, АПР) предузетничких радњи.
Некада, у периоду 1960–1990. године, Лозница
је била значајан привредни центар тадашње
Југославије, с великим привредним гигантима, који су запошљавали велики број радника.
Индустријска традиција града заснива се на искуству које потиче из овог периода. Некадашњи
значајни привредни субјекти, као некадашња
фабрика „Вискоза“, која је запошљавала 12.000
радника, још увек су у стечајном поступку.
Терминолошки речено, brownfield представља
сада један велики проблем не само Лозници
него и у Србији, али се може посматрати и као
ресурс за будући развој привреде. У оквиру
представљања привреде града Лознице значајно је споменути инфраструктурно опремљену
индустријску зону, која представља једну од
најповољнијих локација у Србији захваљујући
бројним олакшицама на локалном и државном
нивоу које су усклађене с важећим законима и
другим прописима.
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Локална привреда
Број предузећа
Величина предузећа
Доминантне гране
привреде
Највеће домаће
компаније
Најважнији страни
инвеститори

Привредна друштва и предузетници, односно и правна и физичка лица
која обаваљају неку делатност на територији општине – 3.593 (јун 2014)
96,52% малих, 3,02% средњих, 0,46% великих
Индустрија текстила, прехрамбена индустрија, прерада папира и
амбалаже, дрвопрерађивачка индустрија и др.
ЕП БЕЛТ – текстилна индустрија; СТИМ ИМПОРТ – текстилна
индустрија; МН – грађевинарство; „Стобекс“ грађевинарство; „Инград“
– грађевинарство; „Радаљац компани“ – прехрамбена индустрија; „Nelly“
– прехрамбена индустрија; КИКА – текстилна индустрија и др.
„Golden Lady-Wаly“ – текстилна индустрија; DIV „Chabros“ –
дрвопрерађивач; „S-biom“ – производња пелета; „Рио Сава Експлорејшн“
д.о.о. – рударство; ИДЕА – трговина

Привредна структура
Према подацима из 2011. године, било је
регистровано 860, а према подацима из јуна
2014. године, на територији града Лознице регистровано је 913 предузећа. Мала предузећа
имају доминатно учешће (96,03%), а велика и
средња учествују са 3,97%.
У структури регистрованих предузећа доминирају трговинска предузећа, која чине готово 40% укупног броја. Овако високо учешће
одговара значају који трговина има у Лозници,
узимајући у обзир њено учешће у запослености
и креирању народног дохотка у граду Лозници.
Када је реч о индустрији, у овој делатности је
регистрована четвртина предузећа у Лозници.
У 2014. години на територији града Лознице регистровано је 2.680 приватних предузетника, који се највећим делом, у готово половини случајева, баве занатством.
Сектор малих предузећа и приватно предузетништво су се током кризних година показали
као највиталнији део лозничке привреде, обезбеђујући запошљавање и приходе становништва.

Оно што се може навести као главни проблем с којим се суочавају предузећа и предузетници у Лозници јесте недостатак финансијских
средстава, јер су кредити скупи, а услове обезбеђења је тешко задовољити.

Индустрија
Данас град Лозница представља регионални центар динамичних привредних активности,
у којем се развија конкурентно пословање. Током последње деценије на територији града
забележен је развој малог и средњег предузетништва. У индустријској зони присутне су две
инвестиције, од којих је једна страна директна инвестиција текстилне компаније „Golden
Lady“, која данас запошљава око 1.000 радника .
Главне индустријске гране су:
* текстилна индустрија,
* прехрамбена и кондиторска индустрија,
* прерада дрвета,
* прерада метала,
* грађевинска индустрија,
* хотелијерство и угоститељство.

Инвестициони потенцијали града Лознице
Индустријска зона „Шепак“
Географски положај индустријске зоне
Удаљеност града од већих градова
Београд

139 км

Истанбул

Беч

639 км

Софија

519 км

Будимпешта

510 км

Солун

839 км
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Удаљеност од најближих граничних прелаза

Гранични прелаз Шепак, са БиХ ...
Гранични прелаз Каракај, са БиХ

3 км
19 км

Саобраћајна повезаност
Ауто-пут (Коридор X)

Директан приступ ауто-путу Београд–Загреб (део Коридора X);
удаљеност – 80 км

Магистрални путеви

М-19 и М-4

Железничке линије

Директан приступ линији Београд–Рума–Лозница
Удаљеност од луке на Сави у Шапцу – 55 км, од луке на Дунаву у
Београду – 139 км
Удаљеност од међународног аеродрома „Никола Тесла“ у Београду
– 110 км

Река Дунав (Коридор VII)
Аеродром

Могућности за улагање
Индустријска зона Шепак, на граничном прелазу са Босном
и Херцеговином; 1,5 км удаљена од центра града; између два
Површина локације
магистрална пута: М-4 и М-19; укупна површина зоне износи
82,66 хектара, а 29 хектара инфраструктурно опремљеног градског
грађевинског земљишта на располагању је инвеститорима.
Намена земљишта
Градско грађевинско земљиште.
– Парцелација је извршена, а у понуди су парцеле величине од
Парцелација
00.15.20 ha до 3.37.66 hа.
– Могућа је парцелација у зависности од жеље инвеститора.
– „Golden Lady-Waly“.
Изграђени објекти на
– „Радаљац компани“ – објекат намењен за прехрамбену индустрију
локацији
је у изградњи.
Власничка структура
Јавна својина града Лознице.
Постоје водовод, канализација, гас, струја високог напона,
Инфраструктура
приступни пут, телекомуникације.
Удаљеност од центра града 1,5 км
Удаљеност од главних
Магистрални пут М-19 – 10 м; магистрални пут М-4 – 10 м.
саобраћајница
Цена земљишта
Накнада за уређивање
граског грађевинског
земљишта

Локалне олакшице
и подстицаји

9,62 9.62 €/м², закуп на 99 година.
5,75–8,1 €, у зависности од намене (комерцијални или производни)
објекта.
Предвиђене олакшице под одређеним условима максимално до 60%
од прописане накнаде.
Постоји могућност плаћања на 48 рата или 30% нижа цена од
обрачунате, за једнократно плаћање.
Олакшице на цену закупа земљишта
– Градска скупштина је усвојила Елаборат о давању земљишта у
закуп по цени испод тржишне (могућност умањења тржишне
цене земљишта за 1.689 € по једном радном месту, с тим да висина
закупа не може бити мања од 1 €/м²).
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Право на умањење стичу инвеститори који:
* запошљавају нове раднике с евиденције Националне службе за
запошљавање;
* у периоду од најмање три године изврше уговорену обавезу о броју
и динамици запошљавања радника, што доказују обрасцем МА
о пријави радника, односно обрасцем М4 – пријава података од
значаја за утврђивање стажа осигурања; и
* задрже број запослених радника на који су се обавезали најмање
три године континуирано.
Олакшице на цену накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта
– Олакшице постоје на цену накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта:
* 0,3% попуст на цену за свако ново радно место, али никако мање
од 60% укупне цене.
– Постоји могућност плаћања на рате, на највише 48 месечних рата.
– Попуст за готовинско плаћање 30%.

Остале расположиве локације за инвестициона улагања
Бр. Назив локације

Власништво

1.

Пословно-стамбена Јавна својина
зона Лагатор
града Лознице

2.

Земљиште у
Бањи Ковиљачи
за изградњу
туристичких
објеката

Јавна својина
града Лознице

Површина
Намена површине
(м2)

104.000

8.343

Остале информације

Пословно-стамбена
изградња (за изградњу
маркета, обданишта,
школа)

Постоји детаљни
урбанистички план,
делимично инфраструктурно
опремљена – вода, ел.
енергија, гас , приступне
саобраћајнице

За изградњу хотела и
других туристичких
садржаја

Земљиште је
инфраструктурно опремљено
(вода, канализација,
ел. енергија, прилазне
саобраћајнице, телефон...)

Радна снага
Људски ресурси
Број незапослених

12.274 (јун 2014)

Просечна бруто плата

Просечна зарада по запосленом у Лозници за септембар 2014:
44.688,00 РСД.
Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у
Лозници за септембар 2014: 32.265,00 РСД.
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Број и структура запослених, 2014. година

14.125
6.794
7.331

Структура
запослених у
општини (%)
100
48,1
51,9

Структура
запослених у
округу (%)
100
44,3
55,7

Структура
запослених у
Србији (%)
100
46,1
53,9

10.430

73,84

75,48

77,65

3.695

26,16

24,52

22,35

179

/

173

240

132

/

130

186

Општина
Запослени – укупно
Жене
Мушкарци
У предузећима, установама,
задругама и организацијама
Приватни предузетници,
самостални делатници и
запослени код њих
Број запослених на 1.000
становника
Број запослених у
предузећима, установама,
задругама и организацијама
на 1.000 становника

Туризам
Природа дела Подриња, коју чине извесни делови територије града Лознице, заједно с
Јадром, историјски значајним крајем западне
Србије, богата је и разноврсна. Томе доприноси
и географски интересантно окружење представљено Лешницом, Рађевином и Азбуковицом,
које сличношћу и разликом повећавају привлачност овог дела наше земље. Равничарски, долински, брежуљкасти и нископланински рељеф града Лозницe међусобно се спајају и прожимају на
специфичан начин, чинећи простор препознатљивим и туристички интересантним.
Уз разноврсну природу, складних рељефних облика, плодно земљиште, природне и
антропогене вредности, стимулативни и седативни климат, мање реке и потоке, истиче се и
бурна историјска прошлост, препознатљива по
људима и догађајима и њима посвећеним споменицима и манифестацијама, што доприноси
препознатљивости града Лознице на домаћем
туристичком тржишту.
Више од осталих туристичких вредности
у граду Лозници истичу се:
РЕКА ДРИНА
БАЊЕ – Бања Ковиљача и Бања Бадања
ПЛАНИНЕ – Гучево и Цер
ЗНАМЕНИТО МЕСТО ТРШИЋ
МАНАСТИРИ – Троноша, Чокешина

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА – Пауље,
код Брезјака, у Руњанима и др.
ОСТАЦИ СТАРИХ ГРАДОВА И УТВРЂЕЊА – Видојевица, Косанин град, Тројанов
град, Ковиљкин град (Градац), Јеринин град и др.
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ – Споменик из
Првог српског устанка у Чокешини, Споменик
палим жртвама у Драгинцу и др.
МУЗЕЈИ – Завичајни музеј Јадра у Лозници, музејске поставке у Тршићу: Музеј језика и
писма, Музеј Вукових сабора и Вукова споменкућа с окућницом; знаменито место Текериш:
историјска поставка Церске битке
ГАЛЕРИЈЕ: Стална поставка слика Миће
Поповића и Вере Божичковић Поповић у Лозници, Галерија Мине Караџић – Лозница
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ: Вуков сабор, Ђачки Вуков сабор,
Мићини дани, Цвијићеви дани, Међународни
фестивал фолклора „Европа игра“, Регата на
Дрини, Октобарски дани, обележавање Церске
и Гучевске битке
СТАРЕ ЗГРАДЕ – Основна школа „Анта
Богићевић“, стара гимназија „Вук Караџић”,
Кућа Катића – галерија Миће Поповића, Музеј Јадра, Вуков дом културе и др; старе виле
у Бањи Ковиљачи: „Босна“, „Ковиљача“, „Далмација“, „Херцеговина“, „Подриње“, „Гучево“,
„Стражилово“ и др, сумпорно купатило „Краљ
Петар Први“, бањска дворана „Кур-салон“ и др.
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СПОМЕНИЦИ ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ: Вук Караџић, Јован Цвијић, Филип
Вишњић, Степа Степановић, Влада Зечевић
Као носиоци развоја туризма издвајају се
Бања Ковиљача и Бања Бадања. Богато културно-историјско наслеђе такође чини територију
града Лознице веома значајном дестинацијом
за посету туриста.

Бања Ковиљача
– КРАЉЕВСКА БАЊА
Градско и познато бањско лечилиште налази се на десној страни Дрине, у подножју Гучева, на 125 м надморске висине, 6 км југозападно
од Лознице.
Пронађен археолошки материјал и расположиви историјски подаци указују на дуговремену историју насеља и развијену бањску
функцију још у римском периоду. Лековита
вода коришћена је за време Римљана и Турака.
Помиње се 1528. године под називом Ковиљача у нахији Бохорина. Године 1836. каптиран је главни извор, те је вода рационално
коришћена. За даљи развој туризма била је од
посебног значаја 1910. година, када је пуштена
у промет пруга Шабац–Ковиљача.
Бања Ковиљача је позната по једном од
највећих вештачких паркова у земљи (с околном парк-шумом протеже се на 40 hа). Бањска
дворана „Кур-салон“ најлепши је бањски објекат,
уједно и симбол Бање, отворен 1932. године, под
покровитељством краља Александра Карађорђевића. Захваљујући краљевској династији Карађорђевића Бања је позната и као „Краљевска
бања”, а због природних лепота понела је епитет „Подрињска лепотица“. Од осталих објеката посебну вредност имају: сумпорно купатило
„Краљ Петар Први“, блатно купатило, бањске
виле: „Београд“, „Босна“, „Ковиљача“, „Херцего-
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вина“, „Далмација“ и др. Бања располаже значајним смештајним капацитетима – преко 2.500
лежаја у хотелима, одмаралиштима, специјалној
болници, бањским вилама и домаћој радиности.
У Бањи Ковиљачи и њеној околини постоје
бројне природне и антропогене вредности. Она
представља јединствен и по много чему интересантан туристички пункт и излетничку целину с великим туристичким потенцијалом.
Успешност лечења, богатство садржаја и шаролика туристичко-угоститељска понуда и добра саобраћајна повезаност омогућили су Бањи
Ковиљачи изванредне могућности за развој
лечилишног, спортско-рекреативног, културно-манифестационог, конгресног, омладинског
и излетничког туризма. Све је то условило да
Бања Ковиљача буде једна од пет најпосећенијих бања у Србији.

Бања Бадања
У долини реке Цернице, под падинама
Иверка, на 180 м надморске висине налази се
Бања Бадања. Смештена је у атару села Доња
Бадања, 25 км од Лознице.
За потребе гостију подигнута је Специјална болница за рехабилитацију „Боро Скорић“
(25 лежаја), у оквиру које се налази и ресторансала са 124 места, као и известан број лежајева
у приватном смештају.
Делатност хотела и ресторана у укупној
запослености и креирању народног дохотка у
граду Лозница има учешће од око 3%, што је
више од просека Србије, где је учешће ове две
величине на нивоу од око 2%.
Ово је још једна област где постоји значајно учешће нерегистроване активности, тако да
је њен стварни значај у привреди Лознице још
и већи.

28.11.2014.
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Туристички промет у Бањи Ковиљачи 2013.
ДОЛАСЦИ
УКУПНО
ИНДЕКС
20.644
117,7
Укупно Д+С 20.644

УКУПНО
ИНДЕКС
171.809
102,3
Укупно Д+С 171.809

ДОМАЋИ
16.591

ИНДЕКС
107,8

СТРАНИ
4.053

ИНДЕКС
188,5

НОЋЕЊА
ДОМАЋИ
ИНДЕКС
150.677
100,2

СТРАНИ
21.132

ИНДЕКС
120,3

Туристички промет 2011. године
Просечна дужина боравка: 5,6 дана
Србија
Доласци: 2.068.610 (домаћи: 1.304.443; страни: 764.167)
Ноћења: 6.644.738 (домаћи: 5.001.684; страни: 1.643.054)
Регион Западна Србија и Шумадија
Доласци: 798.039 (домаћи: 678.042; страни: 119.997)
Ноћења: 3.200.295 (домаћи: 2.840.286; страни: 360.009)
Бања Ковиљача
Доласци: 21.693 (2.550 страни)
Ноћења: 217.476 (25.106 страни)

Смештајни капацитети, РЗС – 2011. година
Дестинација
Лозница

Број смештајних објеката

Број кревета

0

0

Бања Ковиљача

1.280

Бања Бадања
Гучево

625 (125)
2

Тршић
Дрина – Сунчана река
УКУПНО

210
25

1

60
2.324

НАПОМЕНА: За Бању Бадању, Бању Ковиљачу и Тршић су унети подаци и за приватни смештај
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Табела 1: УКУПАН ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ У БАЊИ КОВИЉАЧИ
Година
2011.
2012.

ДОЛАСЦИ
НОЋЕЊА
Укупан број
Просечна
лежаја
Укупно Страни Укупно Страни дужина боравка
1.200
1.200

21.693
17.538

2.550
1.822

217.476
150.371

25.106
17.570

10
8,5

ПОПУЊЕНOСТ
КАПАЦИТЕТА
49%
34%

Напомена: Туристички промет у 2012. години је за 22% мањи у односу на туристички промет у 20

Јавне установе и предузећа
Јавне установе и предузећа обављају одређене делатности које им је поверила локална самоуправа, а у оквиру својих надлежности дефинисаних Законом о локалној самоуправи.
Установе
Бр. Назив предузећа
1.

ЦК „Вук Караџић“

2.

Библиотека Вуковог завичаја

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Делатност
Организација културних догађаја и очување
културно-историјског наслеђа града Лознице
Библиотекарска делатност и организовање
књижевних сусрета
Организовање спортских активности и управљање
градским купалиштем

Установа за физичку културу
„Лагатор“
Установа за предшколско образовање
Образовање и васпитање деце предшколског узраста
и васпитање „Бамби“
ТОГ Лозница
Промоција туристичких потенцијала града Лознице
Пружање услуга социјалне заштите и решавање о
Центар за социјални рад
правима грађана
Здравствена делатност из области примарне
Дом здравља „Др Миленко Марин“
здравствене заштите
Здравствена установа „Апотека
Фaрмацеутска здравствена делатност на примарном
Лозница“
нивоу

Јавна предузећа
Бр.

Назив предузећа

Делатност

1.

ЈП „Град“

Уређење и коришћење градског земљишта и управљање
локалним путевима
Услуге уређења и одржавања околине

2.

ЈП „Урбоплан“

Просторно и урбанистичко планирање, архитектонска
делатност

3.

ЈП Водовод и канализација

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење
отпадних вода

4.

ЈП Дирекција за управљање и
развој Бање Ковиљаче

Уређење, коришћење, унапређивање и заштита
грађевинског земљишта у Бањи Ковиљачи, рушење
објеката
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5.

ЈП Паркинг-сервис

Услужне делатности у копненом саобраћају, управљање
јавним паркиралиштима

6.

Јавно стамбено предузеће Лозница

Одржавање стамбеног и пословног простора и
безбедности њиховог коришћења, кровни радови

7.

КЈП „Наш дом“
Управљање комуналним отпадом

Сакупљање отпада који није опасан

8.

ЈКП Топлана – Лозница
Производња и дистрибуција
топлотне енергије

Снабдевање паром и климатизација, која обухвата
производњу и дистрибуцију паре и топле воде за грејање
и друге сврхе

Напомена: Сва јавна предузећа су и комунална (осим ЈП „Урбоплан“ и ЈСП Лозница)

ОБРАЗОВАЊЕ
Укупан број ученика у основним школама, 2014. година

Ученици основних
школа

Општина

Удео у укупном броју ученика основних
школа у округу (%)

укупно

6.415

26,69

ученице

3.133

26,79

ученици

3.282

26,59

Образовни капацитети
Капацитети образовних институција, 2012. година
Број установа

Број образовних
профила

Број ученика/
студената

Предшколске установе

6

/

1.413

Основне школе

43

/

6.415

Средње школе

5

45

3.496

Више школе

-

-

-

Факултети

-

-

-
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Здравствена и социјална заштита
Лекари и стоматолози у здравственим службама, 2012. година – ДЕВИНФО база РЗС
град
Лекари – укупно

213

Број лекара на 1.000 становника – здравствена заштита одраслог становништва

0,4

Број лекара на 1.000 становника – здравствена заштита деце

2,7

Број лекара на 1.000 становника – здравствена заштита жена

0,18

Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, туберколозе, тетануса и
великог кашља у првој години живота

98,1

Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 18 месци
живота

99,5

У току 2011. Године, у складу са усвојеним законима и прописима државе Србије, ЗЦ „Др
Миленко Марин“ је реорганизован, односно подељен на две целине:
1. Дом здравља „Др Миленко Марин“, у ингеренцији ЛСУ;
2. Општа болница Лозница, под ингеренцијама Министарства здравља.

Социјална заштита – 2012. година ДЕВИНФО база РЗС
Град Лозница
Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за
социјални рад

7.411

Удео корисника услуга у укупној популацији становништва у %

9,4

Број стручних радника у ЦСР

19

Однос броја корсиника социјалне заштите и стручних радника ЦСР (број)

390

Однос броја становника и стручних лица ЦСР

4.145

Животна средина

Квалитет земљишта

Квалитет ваздуха

Педолошки састав земљишта

Некада је у Лозници највећи загађивач
ваздуха била хемијска индустрија „Вискоза“.
С престанком рада ове фабрике значајно се
побољшао квалитет ваздуха у граду. У стамбеном делу насеља угрожавање животне средине,
у виду аерозагађења, потиче од извора сагоревања фосилних горива. Испитивања класичних загађујућих материја (чађ и укупне таложне
материје) у ваздуху обављају се на три места у
Лозници. Резултати мерења показују да средње
дневне концентрације чађи у зимском периоду
на појединим местима прелазе дозвољени ниво
од 50 µg/m3 ваздуха.

Страна 24

Град Лозница се простире на површини од
61.221 ха. Од укупне површине града, 36.859 ха
чине пољопривредне површине (59%). У њиховој структури доминирају оранице и баште, са
учешћем од чак 4/5.
1. Смеђе рудно земљиште
на кречњаку (калкокамбисол)
21,9 %
2. Псеудоглеј			
36,9 %
3. Иловасти алувијум		
17,1 %
4. Параподзоласта земљишта 16,5 %
5. Остала земљишта		
7,6 %
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Квалитет вода
Вода за пиће која се користи из градског
водовода свакодневно се контролише. Контролу врши Завод за заштиту здравља у Шапцу и
Институт „Батут“ из Београда. Према досадашњим контролама, вода је микробиолошки и
хигијенски исправна и оцењује се као вода доброг квалитета.
 прављање чврстим
У
комуналним отпадом
На територији града Лознице постоји организовано прикупљање комуналног отпада
и одлагање на градску депонију. Покривеност
изношења комуналног отпада у односу на број
домаћинстава у просеку износи 55% – градска

насеља 90%, Бања Ковиљача 55%, Лозничко
поље 71%, Клупци 76%, Лешница 54%, Липнички Шор 80%, Тршић 33%, Коренита 46%, Драгинац 100%, Зајача 68%, Крајишници 67%, Плоча
83%, Руњани 7%, Трбушница 46%, Брезјак 83%,
Воћњак 27%... У осталим насељима нема организованог сакупљања, а самим тим нема ни
дефинисане локације за одлагање комуналног
отпада, што значи да у тим местима постоје или
стално настају нова дивља сметлишта.
Урађен је и одобрен од стране Министарства заштите животне средине и просторног
планирања пројекат санације и ремедијације
постојеће депоније. У току је прва фаза санације. Планира се отварање нове регионалне
депоније, која ће обухватити територију града
Лознице и општине Мали Зворник, Крупањ и
Љубовију.

Поглавље 3. Анализа снага, слабости, шанси и претњи
Економски развој
S

O

СНАГЕ (Strenghts)
1. Природни ресурси (реке,
шуме, планине, извори питке,
термоминералне воде, еколошки здрава
животна средина)
2. Уређена планска и просторна документа
3. Инфраструктура
4. Индустријска зона
5. Стручна радна снага
6. О
 бразовни систем у области основног и
средњег образовања
7. Географски положај
8. Повољни услови за развој привреде
(привлачење инвестиција, малих и
средњих предузећа, предузетништва,
туризма и пољопривреде)
МОГУЋНОСТИ (Opportunities)
1. Експлоатација руде, антимона, јадарита,
Li и B
2. Развој инфраструктуре (пруга
Лозница–Ваљево, ауто-пут Лозница –
Нови Сад)

W

СЛАБОСТИ (Weaknesses)
1. Недостатак високих школа
2. Инфраструктура
3. Недовољно развијена привреда
4. Мали број инвестиција
5. Одлив стручних кадрова
6. Неискоришћени природни ресурси
7. Лоше спроведене приватизације

T

ПРЕТЊЕ (Threats)
1. Политичка нестабилност
2. Неповољан међународни имиџ
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3. Традиција и културно наслеђе у
функцији развоја привреде (Бања
Ковиљача, Тршић, Троноша, Гучево, Цер
и др.)
4. Производња здраве хране
5. Природни ресурси у функцији развоја
привреде
6. Обновљиви извори енергије
7. Еврорегион (16 општина у региону
Западног Балкана на пројектима развоја
привреде)
8. Слободна царинска зона, ЕФТА, ЦЕФТА
9. Дијаспора
10. Повољни услови за развој
пољопривреде и прерађивачке
индустрије
11. Велики број brownfield локација
(„Вискоза“, ФАК и др.) у функцији
развоја привреде

28.11.2014.

 рописи државе (спора
3. П
имплементација, међусобна
неусклађеност прописа, непоштовање
прописа и др.)
4. Елементарне непогоде
5. Присутна централизација
 угорочна светска економска криза
6. Д
7. Отежан приступ банкама
 едовољно развијени и организовани
8. Н
људски ресурси као покретачи
привредног развоја
9. Неразвијен предузетнички дух
10. Г
 ломазан државни апарат и
неефикасност администрације
 ентар за азил у Бањи Ковиљачи –
11. Ц
претња развоју туризма

Заштита и унапређење животне средине
S

СНАГЕ (Strenghts)
1. Географски положај
2. Природни ресурси (реке, планине,
шуме, земљиште, чист ваздух, извори
питке и термалне воде и сл.)
3. Усвојена Планска документа и ЛЕАП,
ЛПУО
4. Спроводи се мониторинг полена у
ваздуху и врши се мерење степена
загађења ваздуха
5. НВО у области екологије
6. Постојање политичког консензуса око
уређивања у области ЗЖС
7. Одсуство тешке индустрије и хемијских
фабрика као великих загађивача
8. Клима

W

СЛАБОСТИ (Weaknesses)
1. Н
 едовољно развијена комунална
инфраструктура (канализациона
мрежа, санитарна депонија,
постројење за прераду отпадних вода)
2. Дивље депоније
3. Н
 едовољно развијена еколошка свест
грађана
 дсуство контроле експлоатације
4. О
природних ресурса (шљунка с Дрине,
шуме, извора и сл.)
5. П
 рисуство излива отровних материја у
водне токове
6. Н
 едовољно развијени људски ресурси
у области ЗЖС
7. С
 лаба имплементација закона у
области ЗЖС
 едовољна укљученост и
8. Н
заинтересованост приватног сектора
за ову област
9. П
 остојећа локална депонија која је
неусловна за даље одлагање смећа
10. Н
 едостатак финансија за решавање
проблема у области ЗЖС
 едостатак фонда за заштиту животне
11. Н
средине
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МОГУЋНОСТИ (Opportunities)

T

ПРЕТЊЕ (Threats)
1. Недовољан надзор и мониторинг
загађивача

1. П
 рипадност еврорегиону Дрина, Сава,
Мајевица за реализацију пројеката у
области ЗЖС

2. Недовољно развијена инфраструктура
(насипи дуж река, санитарна депонија,
канализациона мрежа, постројење за
прераду отпадних вода и др.)

2. У
 ређивање међудржавних односа са
БиХ (РС) у области граничне сарадње
3. З
 аштита природних ресурса и
стављање у функцију производње
органске хране, експлоатација и
дистрибуција питке воде, коришћење
обновљивих извора енергије и др.

3. Елементарне непогоде
4. Флотација у рударским комплексима
5. Повећана експанзија биљке амброзија
6. Неконтролисан лов и риболов

4. Л
 окална комунална полиција у
функцији заштите животне средине

7. Недостатак надзора над излучивањем
опасних материја, агрегата, хемијских
средстава, пестицида, електронског
отпада и сл.

5. Донатори
6. У
 лазак у ЕУ као могућност за
коришћење фондова у циљу ЗЖС

8. Постојање фабрика загађивача које
могу да угрозе бунаре питке воде
(локација Зеленица, претња фенолом)

7. П
 рема стратешким документима града
– опредељење за развој лаке индустрије
и одсуство тешких загађивача

9. Развој индустрије која може угрозити
животну средину
10. Неспровођење прописа у области ЗЖС
11. Угрожавање сеоских бунара питке воде
бактеријама фекалног порекла
12. Јаловиште

Друштвени развој
S

СНАГЕ (Strenghts)
1. Људски ресурси
2. Организована и ефикасна служба
друштвених делатности у ГУ
3. Развијено партнерство с НВО у области
друштвеног развоја
4. Богато културно наслеђе
5. Изграђена инфраструктура (вртић,
дневни боравак за децу с посебним
потребама, добро капитално одржавање
школских објеката, обновљени и
реконструисани објекти у функцији
културе, дом здравља, болница,
амбуланте, базен, спортски центар,
спортски терени и др.)

W

СЛАБОСТИ (Weaknesses)
1. Недовољна финансијска средства
за интензивнији развој друштвених
делатности
2. Недостатак партнерства НВО у оквиру
истих циљева и области деловања
3. Непостојање одређених облика
пружања социјалних услуга
(геронтолошки центар)
4. Незапосленост и повећан број лица у
стању социјалн е потребе
5. Недостатак шире понуде образовних
установа за стицање ВС, ВСС
6. Лоша демографска слика

6. Усвојени стратешки документи и
процедуре значајне за друштвени развој
7. Основана служба кућне неге и помоћи
при Дому здравља
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МОГУЋНОСТИ (Opportunities)

T

28.11.2014.

ПРЕТЊЕ (Threats)

1. Д
 онаторски фондови као могућност за
развој и одрживост инфраструктуре и
унапређење људских ресурса у области
друшвених делатности

1. Нестабилан привредни амбијент

2. О
 тварање високих школа у периоду до
2020. године

4. Неповољан имиџ у окружењу

3. У
 вођење у средње школе нових
образовних профила у складу с
потребама локалне заједнице (музичка
школа, пољопривредна, рударскотехничка школа)
4. Р
 азвој професионалног и рекреативног
спорта
 огато културно-историјско наслеђе
5. Б
као ресурс

2. Смањење броја ученика
3. Одлив младих и образованих
5. Интензиван развој болести с акцентом
на болести зависности
6. Мали број бракова и тенденција пада
броја новорођених у односу на стопу
морталитета
7. Миграције
8. Центар за азиланте у Бањи Ковиљачи
9. Недовољно ефикасан рад полиције
на смањењу стопе криминалитета и
прекршаја, као и заштити безбедности
грађана
10. Неефикасно судство
11. Пораст насиља

Поглавље 4.
Стратешки документ – Визија, приоритети и циљеви
Стратешка визија
Лозница 2021. је чист и модеран град, инфраструктурно уређен, добро повезан и равномерно просторно развијен.
Aтрактивнo место за инвестирање, с развијеним индустријским капацитетима, са савременом и организованом пољопривредном
производњом, бањом као значајним здравстве-
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ним центром и развијеним образовним системом у складу с потребама привреде.
Лозница 2021. је место солидарних људи
који брину о угроженима, заштитник изузетног
културног и историјског наслеђа које преноси
на будуће генерације, град с развијеним културним садржајима и спортском инфраструктуром
и место у коме млади остају.
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ЛОЗНИЦА БЕЗ ГРАНИЦА
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ
ПРИОРИТЕТ : 1.
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
Стратешки циљеви

Мере/програми

Активности/пројекти

1.1.
Стварање повољног
амбијента за
привлачење инвестиција
у индустрији и
рударству кроз
унапређење саобраћајне
инфрастрктуре

1.1.1.
Решавање
алтернативних праваца
за улаз/излаз из града
Лознице и изградња,
реконструкција и
адаптација саобраћајне
сигнализације

1.1.1.1. Реконструкцијa улице Дринска с
комплетном инфраструктуром –
први део
1.1.1.2. Реконструкцијa улице Дринска с
комплетном инфраструктуром –
други део
1.1.1.3. Реконструкцијa улице Анте
Богићевића (Стефановића пута) с
комплетном инфраструктуром
1.1.1.4. Завршетак започете реконструкције
улице Луке Стевића (Гробљанске
улице)
1.1.1.5. Изградња семафорске сигнализације
у граду
1.1.1.6. Реконструкција улице Станоја
Главаша
1.1.1.7. Реконструкција улице Бакал
Милосава у Лозници
1.1.1.8. Р
 еконструкција улице Светог Саве
1.1.1.9. Реконструкција пута Л12 Крст –
Попово Раскршће
1.1.1.10. Реконструкција пута Л12 Попово
Раскршће – Липнички шор
1.1.1.11. Реконструкција улице Вере Бајан
1.1.1.12. Реконструкција улице Железничке
1.1.1.13. Реконструкција локалног пута Доње
Недељице
1.1.1.14. Изградња пешачке стазе Липнички
шор Лешница
1.1.1.15. Р
 еконструкција улице Алексе
Стојнића у Клупцима
1.1.1.16. Реконструкција пута кроз
Краишнике
1.1.1.17. Реконструкција локалног пута Л1
Клупци–Руњани–Брадићи–Брњац)
1.1.1.18. Реконструкција улице Георгија
Јакшића
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Мере/програми

28.11.2014.

Активности/пројекти
1.1.1.19. Реконструкција улице
Слободана Пенезића
1.1.1.20. Реконструкција улице
Нова 11
1.1.1.21. Реконструкција улуце Ратарске
у Клупцима
1.1.1.22. Реконструкција улице Радуловачки
пут
1.1.1.23. Улица Партизанска
1.1.1.24. Реконструкција пута Руњани–
Липница–Шор
1.1.1.25. Реконструкција деонице – улаз у
Лозницу од ОМW пумпе до Lukoil
пумпе
1.1.1.26. Реконструкција пута Л50 Коренита–
Брезјак
1.1.1.27. Реконструкција пута Драгинац –
Симино брдо – Филиповићи – Бања
Бадања
1.1.1.28. Реконструкција пута у МЗ Коренита
(код Терзића)
1.1.1.29. Реконструкција пута од школе у
Тршићу до Церика 38
1.1.1.30. Асфалтирање саобраћајнице
Ђурђевића пут у Великом Селу
1.1.1.31. Асфалтирање пута Драгинац–
Прљуша
1.1.1.32. Асфалтирање пута Рибарица–
Жестик–Старо гробље
1.1.1.33. Асфалтирање пута Јадранска
Лешница – Чокешина
1.1.1.34. Завршетак асфалтирања пута Бања
Бадања –КИК (1.000 м)
1.1.1.35. Асфалтирање пута Пауље – Горња
Сипуља (до асфалтираног пута који
је урадио град Шабац у јесен 2012)
1.1.1.36. Асфалтирање пута у Јаребицама:
Славујевци – Горњи пут –
Аврамовићи (800 м)
1.1.1.37. Асфалтирање пута у Јаребицама:
Сувопоље–Масле (1.000 м)
1.1.1.38. Изградња хидротехничке
инфраструктуре у улици Планирана
4 на Лагатору
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Мере/програми

Број 11

Активности/пројекти
1.1.1.39. Изградња хидротехничке
инфраструктуре у улици Планирана
5 на Лагатору
1.1.1.40. Изградња хидротехничке
инфраструктуре у улици Планирана
9 на Лагатору
1.1.1.41. Изградња улице Планирана 4 на
локацији Лагатор
1.1.1.42. Изградња улице Планирана 5 на
локацији Лагатор
1.1.1.43. Изградња улице Планирана 9 на
локацији Лагатор
1.1.1.44. Изградња улице Марка Милановића
у МЗ Клупци

1.1.2.
Унапређење
инфраструктуре у Бањи
Ковиљачи

1.1.2.1. Реконструкција улице Иве Лоле
Рибара
1.1.2.2. Реконструкција и осветљење
парковских површина у Бањи
Ковиљачи
1.1.2.3. Изградња улице Војводе Путника
1.1.2.4. Реконструкција улице 28. славонске
дивизије – друга фаза
1.1.2.5. Реконструкција дела улице Маршала
Тита (од бензинске пумпе до
Мазалове станице)
1.1.2.6. Изградња нове улице у Бањи
Ковиљачи од улице Маршала Тита до
заобилазног пута
1.1.2.7. Реконструкција пута Лозница – Бања
Ковиљача (капија 2 – Мазалова
станица) с јавном расветом
1.1.2.8. Изградња улица
ЈНА и Гоце Делчева
1.1.2.9. Изградња фекалне канализације у
улици Филипа Кљајића
1.1.2.10. Изградња фекалне канализације у
улици Јована Цвијића
1.1.2.11. Реконструкција улице Милована
Глишића
1.1.2.12. Реконструкција улице Вере
Благојевић
1.1.2.13. Реконструкција улице
Војводе Степе
1.1.2.14. Реконструкција улице Владимира
Назора
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Мере/програми
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Активности/пројекти
1.1.2.15. Реконструкција улице
Војвођанских бригада
1.1.2.16. Реконструкција улице Вука
Караџића

1.1.3.
Развој алтернативних
видова превоза –
бициклистичког
саобраћаја

1.1.3.1. Изградња бицилистичких стаза на
територији града Лознице с пратећом
сигнализацијом
1.1.3.2. Постављање држача за паркирање
бицикала на одређеним
локацијама на територији града
Лознице
1.1.3.1. Изградња бицилистичких стаза на
територији града Лознице с пратећом
сигнализацијом
1.1.3.2. Постављање држача за паркирање
бицикала на одређеним локацијама
на територији града Лознице
1.1.3.1. И
 зградња бицилистичких стаза на
територији града Лознице с пратећом
сигнализацијом
1.1.3.2. Постављање држача за паркирање
бицикала на одређеним локацијама
на територији града Лознице

1.1.4.
Постављање
адекватне саобраћајне
сигнализације и опреме
с циљем унапређења
стања безбедности
саобраћаја у „зонама
школа“ на територији
града Лозница

1.1.4.1. Постављање адекватне
хоризонталне саобраћајне
сигнализације 2015–2018. године
1.1.4.2. Постављање адекватне вертикалне
саобраћајне сигнализације 2015–
2021. године
1.1.4.3. Постављање техничких средстава за
успоравање саобраћаја (физичких
препрека, вибрационих трака,
шуштећих трака)
1.1.4.4. Постављање посебних техничких
средстава за заштиту безбедности
деце – заштитних ограда и сл.

1.1.5.
Унапређење саобраћајне
информисаности
на територији града
Лознице

1.1.5.1. Постављање табли с називима улица
и кућним бројевима на територији
градског подручја Лознице
1.1.5.2. Постављање информационих табли
на територији градског подручја
1.1.5.3. Израда катастра саобраћајне
сигнализације

1.1.6.
1.1.6.1. Одређивање локација за изградњу и
Увећање капацитета
уређење паркинг-простора за јавно
стационарног саобраћаја
паркирање
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1.1.7.
Побољшање јавног
превоза

1.2.
Подршка развоју
предузетништва и МСП

1.3.
Унапређење
пољопривредне
прозводње кроз
подршку удруживању и
модернизацији

Број 11

1.1.6.2. Одређивање локација за изградњу и
уређење паркинг-простора у оквиру
стамбених блокова
1.1.6.3. Изградња терминала за
паркирање теретних моторних
возила и аутобуса
1.1.6.4. Изградња јавне гараже из улице
Марије Бурсаћ до Црвеног крста
1.1.7.1. Одређивање локација и изградња
и уређење нових такси-станица на
територији града Лозница
1.1.7.2. Изградња полазно/долазне
аутобуске станице – „окретнице“
у градско-приградском превозу
путника на територији града
Лознице

1.1.8.
1.1.8.1. Изградња моста за саобраћај
Унапређење динамичког
моторних возила преко реке Штире,
саобраћаја у ужем
а у близини пешачког моста, између
подручју града Лознице
улица Војводе Мишића и Ђуре
Јакшића
1.1.8.2. Изградња већ трасиране
улице, паралелне улици Павла
Јуришића Штурма и улици
Београдској
1.1.8.3. Изградња кружних токова
саобраћаја, постављање нове, као
и довођење у функцију постојеће
светлосне саобраћајне сигнализације
на одређеним раскрсницама
1.1.8.4. Постављање камера на одређеним
раскрсницама
1.2.1.
1.2.1.1. Развој индустрије кроз привлачење
Привлачење
инвестиција у индустријску зону
инвестиција у
„Шепак“
индустријске зоне и
1.2.1.2. Оснивање јединственог шалтера
подршка инвеститорима
за пружање информација и услуга
и предузетницима
привредницима – домаћим и
страним – „One Stop shop“ шалтер
2015–2016. године
1.3.1.
1.3.1.1. Подстицај формирању задруга,
Подршка
коопеартива, удружења и подршка
пољопривредном
постојећим
развоју кроз
1.3.1.2. Реорганизација постојеће службе у
удруживање и едукацију
Градској управи у Центар за рурални
пољопривредника
развој
1.3.1.3. Едукација пољопривредних
произвођача
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Мере/програми
1.3.2.
Подршка
пољопривредном
развоју кроз
побољшање неопходне
инфраструктуре

28.11.2014.

Активности/пројекти

1.3.2.1. Израда генералног пројекта
наводњавања и одводњавања
пољопривредних површина, који
би се реализовао у партнерству
града и власника пољопривредних
обрадивих површина
1.3.2.2. Израда Стратегије развоја
пољопривреде
1.3.2.3. Подстицај изградњи капацитета
за прераду пољопривредних
производа
1.3.3.
1.3.3.1. Увођење бесплатног вештачког
Финансијска подршка
осемењавања говеда и свиња
пољопривредном развоју 1.3.3.2. Подела бесплатних садница воћа и
суфинансирање набавке пластеника
и стакленика
1.3.3.3. Подршка пољопривредним
газдинствима у осигурању усева и
имовине (стаје, машине и апарати и сл.)
1.4.1.
1.4.1.1. Изградња центра за рекреативну
1.4.
Подизање капацитета
наставу у Тршићу – друга фаза
Стварање услова
за развој туризма
главних туристичких
1.4.1.2. Туристички инфо-центар
(културног, здравственог одредишта (Тршић и
са сувенирницом у Бањи
и спортско-рекреативног) Бања Ковиљача)
Ковиљачи
1.4.2.
1.4.2.1. Унапређење туристичке
Подршка развоју
сигнализације
туризма и повећање и
1.4.2.2. Л
 окални програм развоја туризма на
побољшање спортскотериторији града Лознице
рекреативних и
1.4.2.3. Рекреативна стаза Лозница –
излетничких капацитета
Будимлија – извор Свете Петке
1.4.2.4. Уређење „Стазе здравља“ од Вуковог
споменика до Дрине
1.4.2.5. Уређење ботаничке баште у парку на
Лагатору
1.4.2.6. Рекреативна пешачка стаза
Тршић–Троноша
1.5.1.
1.5.1.1. Топлификација насеља Лагатор
1.5.
Проширење
Проширење
са спортско-рекреативним
електроенергетских
електроенергетских
комплексом
капацитета града
капацитета града
1.5.1.2. Изградња нове топлане на Лагатору
Лознице и коришћење
Лознице
1.5.1.3. Топлификација насељеног места
обновљивих извора
Градилиште
енергије (хидроелектране,
1.5.1.4. Модернизација даљинског система
термоминерални извори,
грејања
соларна енергија и
биомаса)
1.5.1.5. И
 зградња поденергетског система за
производњу електричне енергије
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1.5.1.6. Изградња ТС 1 10/04 у индустријској
зони „Шепак“
1.5.1.7. Изградња ТС 2 10/04 у индустријској
зони „Шепак“
1.5.1.8. Изградња ТС 35/10 КW „Лагатор“
1.5.1.9. Изградња ТС 110/35 КW
на Лагатору
1.5.1.10. Изградња ТС 35/10 КW у
индустријској зони Шепак

1.6.
Развој информатичке
инфраструктуре

1.7.
Изградња и
реконструкција објеката
у власништву града

1.5.2.
Изградња нових
капацитета за
производњу електричне
eнергије

1.5.2.1. Изградња проточних хидроелектрана
на водотоковима на територији града
Лознице

1.6.1.
Модернизација
софтверских
компоненти

1.6.1.1. Усавршавање постојећих решења у
оквиру информационог система
1.6.1.2. Додавање нових функционалности у
области ИТ
1.6.1.3. Интеграција информационог система
са софтверским решењима јавних
предузећа
1.6.1.4. ГИС

1.6.2.
Модернизација
хардверске
инфраструктуре као
подршке (савременим)
софтверским решењима

1.6.2.1. Модернизација интернет-сервиса
1.6.2.2. Развој решења прилагодљивих
уређаја попут таблет-рачунара и
мобилних телефона
1.6.2.3. Замена старих мрежних уређаја
модернијим, по истеку експлоатације,
проширивање и интеграција мрежа
у предузећу и примена опсежнијих
безбедносних мера
1.6.2.4. Набавка, ради замене, нових
рачунара и сервера нове генерације у
циклусу од (оптимално) пет година
(неки у служби су знатно старији и
потпуно застарели)
1.6.2.5. Набавка нових, савременијих
штампача по истеку експлоатације
постојећих, продужене редовним
одржавањем, с циљем максималне
економичности штампања тј.
утрошка материјала за штампу

1.7.1.
1.7.1.1. Надоградња зграде Градске управе у
Унапређење сервиса
Лозници
грађана кроз квалитетну
организацију простора у
власништву ЛС
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Стратешки циљеви

Мере/програми

Активности/пројекти

2.1.
Побољшање система
управљање водама

2.1.1.
Унапређено
водоснабдевање на
територији града
Лознице

2.1.1.1. Реконструкција и замена 24 км
водоводне мреже Лозница и Бања
Ковиљача
2.1.1.2. Израда система даљинског надзора и
управљања водним системом
2.1.1.3. Резервоар Р-3 2.200 м3 Лозница
2.1.1.4. Водноснабдевање горњег Јадра –
пројектна и планска документација
2.1.1.5. З
 аштита изворишта „Зеленица“ и
„Горње поље“
2.1.1.6. Реконструкција и адаптација чесми и
каптирање извора у Бањи Ковиљачи
2.1.1.7. Израда Идејног и Главног пројекта
снабдевања водом III висинске зоне у
Бањи Ковиљачи
2.1.1.8. И
 зрада Идејног и Главног пројекта
периферног градског полупрстена
2.1.1.9. И
 зрада пројектне документације
за водоснабдевање у делу насеља
Коренита и санација каптаже
„Дубоки поток“
2.1.1.10. Изградња водоводне мреже у
Коренити дужине 8 км за снабдевање
Горњих и Доњих Недељица
2.1.1.11. Изградња водовода у Зајачи
2.1.2.1. Изградња фекалне црпне станице
Бања Ковиљача и потисни цевовод за
будуће постројење за пречишћавање
отпадних вода
2.1.2.2. Реконструкција постојеће црпне
станице отпадних вода (фекалне и
кишне канализације) с потисним
цевоводом до будућих постројења за
пречишћавање отпадних вода
2.1.2.3. Изградња разводне мреже фекалне
канализације из Насеља Лозничко
поље и део Клубаца
2.1.2.4. Изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода
2.1.2.5. Изградња водоводне и
канализационе мреже у Бањи
Ковиљачи
2.1.2.6. Чишћење колектора у Бањи
Ковиљачи

2.1.2.
Управљање отпадним
водама
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Активности/пројекти
2.1.2.7. Изградња канализационих колектора
и уређаја за пречишћавање отпадних
вода у насељеном месту Лешница
2.1.2.8. Изградња фекалног колектора у
Карађорђевој улици

2.2.
Успостављен интегрални
приступ управљања
отпадом

2.3.
Унапређење заштите
животне средине и
развој еколошке свести

2.2.1.
Стварање Регионалног
центра за управљање
чврстим отпадом

2.2.1.1. Санација и затварање постојећег
сметлишта „Градска депонија“
2.2.1.2. Изградња Регионалног центра за
управљање отпадом – Регионална
санитарна депонија за комунални
неопасан отпад, с пратећом
инфраструктуром

2.2.2.
Успостављен одржив
систем управљања
отпадом на нивоу града
Лознице

2.2.2.1. Проширење зоне обавезног
изношења комуналног отпада на
преко 95% становништва
2.2.2.2. Изградња рециклажног дворишта
2.2.2.3. Примарна селекција комуналног
отпада
2.2.2.4. Интерактивна комуникација комуналног
предузећа и корисника услуга у циљу
бољег разумевања проблематике у вези с
управљањем отпадом
2.2.2.5. Јачање техничког капацитета
комуналног предузећа у виду возила
за превоз комуналног чврстог отпада
и радних машина

2.3.1.
Развој еколошке свести
и друге мере заштите
животне средине

2.3.1.1. Едукација и подизање еколошке
свести
2.3.1.2. Заштита од амброзије и других
биљних врста с аероалергеним
својствима
2.3.1.3. Маркетиншке активности у циљу
заштите животне средине (штампани
промотивни материјали, билборди,
спотови,ТВ емисије, акције,
активности и др.)
2.3.1.4. Израда катастра зелених површина
на територији града Лознице
2.3.2.1. Унапређење система мониторинга
ваздуха
2.3.2.2. Унапређење система мониторинга буке
2.3.2.3. Успостављање система контроле
квалитета воде за пиће и усклађивање
квалитета са стандардима
2.3.2.4. Заштита изворишта пијаће воде на
територији града Лознице

2.3.2.
Унапређење система
мониторинга

Страна 37

Број 11
Стратешки циљеви

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

28.11.2014.

Мере/програми

Активности/пројекти

2.3.3.
Подршка оптималном
коришћењу енергије
и друге мере заштите
животне средине

2.3.3.1. Пројекти у области енергетске
ефикасности (замена столарије,
изолација, биомаса – грејање и др.
на објектима од јавног значаја у
надлежности ЛС)
2.3.3.2. Пројекти у области коришћења
соларне енергије
 аштита од амброзије и других
2.3.3.3. З
биљних врста с аероалергеним
својствима
2.3.3.4. Израда студија о могућности
коришћења алтернативних врста
енергије(геотермални потенцијал,
еолски потенцијал, хидропотенцијал
и др.)
2.4.1.1. Проширење капацитета градског
гробља
2.4.1.2. Проширење капацитета
азила за псе луталице
2.5.1.1. Санације последица дејства
клизишта на територији града
2.5.1.2. Израда катастра клизишта на
територтији града Лознице
2.5.1.3. Израда програма санације оштећених
објеката на клизиштима којима
прети опасност од нових оштећења
или рушења
2.5.1.4. Мере превенције од клизишта

2.4.
Комунална
инфраструктура

2.4.1.
Комунална
инфраструктура

2.5.
Заштита земљишта

2.5.1.
Санација клизишта

2.6.
Унапређење и заштита
приобаља и каналске
мреже на територији
града Лознице

2.6.1.
Заштита од поплава

2.6.1.1. Уређење и одржавање водотокова на
територији града Лознице
2.6.1.2. Чишћење корита водотокова на
територији града Лознице
2.6.1.3. Изградња насипа и обалоутврда
дуж критичних водотокова

2.7.
Формирање целовитог
система зеленила
на територији
града Лознице кроз
интегрално уређење
и управљање зеленим
површинама

2.7.1.
Заштита и уређење
постојећих и нових
зелених површина

2.7.1.1. Заштита и унапређење градских
зелених површина
2.7.1.2. Заштита и унапређење градског
зеленила интегрисаног у различите
намене
2.7.1.3. Реконструкција парка
„Соколана“
2.7.1.4. Реконструкција јавних
површина у оквиру стамбеног
блока између улица Владе Зечевића,
Карађорђева, Учитељска и Жикице
Јовановића
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ПРИОРИТЕТ: 3. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
Стратешки циљеви

Мере/програми

Активности/пројекти

3.1.
Развој хуманог капитала
(образовање у складу
с потребама 21. века,
култура, спорт и млади)

3.1.1.
3.1.1.1. Формирање историјског архива града
Подршка културноЛозница
историјским садржајима 3.1.1.2. Подршка стварању професионалног
позоришта
3.1.1.3. Изградња анкеса Музеја Јадра за
смештај чамца моноксила
3.1.1.4. Изградња Меморијалног центра у
Драгинцу
3.1.1.1. Формирање историјског архива града
Лозница
3.1.1.2. Подршка стварању професионалног
позоришта
3.1.1.3. Изградња анкеса Музеја
Јадра за смештај чамца
моноксила
3.1.1.4. Изградња Меморијалног центра у
Драгинцу
3.1.1.5. Замена столарије у Музеју Јадра,
згради под заштитом државе
3.1.1.6. Реконструкција и адаптација
домова културе на територији града
Лознице
3.1.2.1. С
 анација пода спортске хале
„Лагатор“
3.1.2.
3.1.2.2. Реконструкција хотелског дела
Подршка садржајима
УФК „Лагатор“
у спорту
3.1.2.3. Санација плочника УФК „Лагатор“
3.1.2.4. Санација столарије у УФК „Лагатор“
3.1.2.5. Топлификација УФК „Лагатор“
3.1.2.6. Санација фасаде УФК „Лагатор“
3.1.2.7. Изградња скејт-парка
3.1.2.8. Изградња и реконструкција дечијих
игралишта на територији града
Лознице
3.1.3.
3.1.3.1. Замена столарије у матичној школи у
Подршка образовним
ОШ „14. октобар“ Драгинац
установама и увођење
3.1.3.2. Реконструкција фискултурне сале у
нових образовних
ОШ „14. октобар“ Драгинац
прогама
3.1.3.3. Реконструкција крова у матичној
школи у ОШ „14. октобар“ Драгинац
3.1.3.4. Делимична замена столарије у ОШ
„Петар Тасић“ Лешница – ИО Доњи
Добрић
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Активности/пројекти
3.1.3.5. Адаптација мокрог чвора у
централној школи ОШ „Петар Тасић“
Лешница и у ИО Доњи Добрић
3.1.3.6. Опремање фискултурне сале у
матичној школи ОШ „Петар Тасић“
Лешница
3.1.3.7. Опремање кабинета у матичној
школи ОШ „Петар Тасић“ Лешница
3.1.3.8. Повећање корисника интернета,
средњошколаца и омладине
3.1.3.9. Отварање средње музичке школе
3.1.3.10. Оснивање универзитетског центра
на територији града, са студентским
домом
3.1.3.11. Реконструкција мокрих чворова
(први и други спрат) у ОШ „Анта
Богићевић“ Лозница
3.1.3.12. Реконструкција сале за физичко
васпитање за млађе разреде
3.1.3.13. Замена столарије у новој школској
згради у ОШ „Анта Богићевић“ у
Лозници
3.1.3.14. Реконструкција крова у три фазе у
ОШ „Анта Богићевић“ у Лозници
3.1.3.15. Замена столарије у матичној школи
у ОШ „Кадињача“
3.1.3.16. Реконструкција купатила у ОШ
„Кадињача“ – ИО Лозничко поље
3.1.3.17. Реконструкција и санација мокрог
чвора у ОШ „Вук Караџић“ Лозница
3.1.3.18. Реконструкција и санација мокрог
чвора у ОШ „Јован Цвијић“
Лозница
3.1.3.19. Замена преостале фасадне столарије
у ОШ „Јован Цвијић“ Лозница – ИО
„Воћњак“
3.1.3.20. Уређење платоа и подзиде око
споменичког простора у ОШ „Јован
Цвијић“ Лозница
3.1.3.21. Реконструкција мокрог чвора у ОШ
„Степа Степановић“ Текериш – ИО
Г. Бадања
3.1.3.22. Реконструкција школског хола у
ОШ „Вук Караџић“ Липница
3.1.3.23. Реконструкција крова у ОШ „Вук
Караџић“ Липница – ИО Брадић
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за рад предшколских
установа
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3.1.3.24. Реконструкција крова у матичној
школи у ОШ „Вук Караџић“ Липница
3.1.3.25. Реконструкција фискултурне сале у
ОШ „Вук Караџић“ Липница
3.1.3.26. Реконструкција комплетне
школске зграде у ОШ „Свети Сава“
Липнички шор – ИО Козјак
3.1.3.27. Реконструкција санитарних чворова
у ученичким тоалетима у Средњој
економској школи Лозница
3.1.3.28. Замена дотрајале столарије у
Средњој економској школи Лозница
3.1.3.29. Доградња и реконструкција
ученичке кантине у Средњој
економској школи Лозница
3.1.1.30. Реконструкција и адаптација ОШ
„Мика Митровић“ – ИО Коренита
3.1.1.31. Изградња балон-сала за потребе
основних и средњих школа на
територији града Лознице
3.1.1.32. Реконструкција и адаптација
објеката OШ на територији града
Лознице у складу с потребама у
периоду 2015–2021. године
3.1.4.1. Уређење прилаза и опремање
простора за боравак деце са
сметњама у развоју – „Бамби“
3.1.4.2. Уређење прилаза – „Лане“ и
„Лептирић“
3.1.4.3. Замена спољашње столарије на
објектима „Лептирић“ и „Бамби“
3.1.4.4. З
 амена подова у радним собама
и реконструкција дечјих мокрих
чворова у објекту „Бамби“
3.1.4.5. Климатизација објеката „Лептирић“
и „Пинокио“
3.1.4.6. Набавка опреме за образовање –
дечје столице и столови
3.1.4.7. Замена подова у радним собама
и реконструкција дечјих мокрих
чворова у објекту „Лептирић“
3.1.4.8. Опремање рачунарских центара по
објектима
3.1.4.9. Наставак радова на опремању
централне кухиње
3.1.4.10. Уградња неонског осветљења у
објекту „Бамби“
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Мере/програми

Активности/пројекти

3.2.
Унапређење здравствене
и социјалне заштита

3.2.1
Подизање капацитета
здравствене заштите

3.2.1.1. Стратегија развоја здравства на
територији града Лознице
3.2.1.2. И
 нформатизација здравствене
заштите
3.2.1.3. Изградња и опремање амбуланти
опште медицине у месним заједницама
Клупци, Лозничко Поље, са две смене
3.2.1.4. Пројекат „Кућна нега“ за палијативно
збрињавање и набавка потребних возила
3.2.1.5. Опремање возног парка у ДЗ Лозница
3.2.1.6. Пројектне активности омладинског
центра
3.2.1.7. О
 премање Диспанзера за жене и
омладину неопходним уређајима
(4Д ултразвук и др.)
3.2.1.8. Х
 ОСПИС – болница за терминалне
болеснике
3.2.1.9. Пројекат унапређења здравља
ромске популације
3.2.1.10. Реакредитација Дома здравља и
Опште болнице
3.2.1.11. Отварање две апотеке на територији
града Лознице и општине Љубовија
3.2.1.12. Реконструкција грејања у апотеци 1,
апотеци Љубовија и апотеци Крупањ
3.2.1.13. Набавка службеног возила за
апотекарску установу
3.2.1.14. Оснивање завода за заштиту
здравља у сарадњи с
Министарством здравља на
територији града Лознице

3.2.2.
Подизање капацитета за
пружање социјалних и
саветодавних услуга
угроженим
популацијама
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3.2.2.1. Изградња дома за старе малог
капацитета (до 50 корисника)
3.2.2.2. Отварање дневног боравка за старе и
клуба за старе у оквиру дома за старе
3.2.2.3. Формирање мреже хранитељских
породица за бригу о старима
3.2.2.4. Адаптација и санација 30 стамбених
објеката у ромским насељима
3.2.2.5. Подизање објекта социјалног
становања од осам станова
3.2.2.6. Формирање прихватне станице и
прихватилишта
3.2.2.7. Изградња дома за старе малог
капацитета (до 50 корисника)

28.11.2014.
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Поглавље 5. Акциони планови

ПРИОРИТЕТ: 1. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Стратешки циљ: 1.1. Стварање повољног амбијента за привлачење инвестиција у индустрији
и рударству (побољшање саобраћаја на територији града Лознице,
а индиректно стварање услова за економски развој, развој туризма,
побољшање услова са аспекта екологије и сл.)
Програм: 1.1.1. Решавање алтернативних праваца за улаз/излаз из града Лознице
Пројекат
1.1.1.1.
Реконструкцијa улице
Дринска с комплетном
инфраструктуром – 1. део
1.1.1.2.
Реконструкцијa улице
Дринска с комплетном
инфраструктуром
– 2. део
1.1.1.3.
Реконструкцијa улице
Анте Богићевића
(Стефановића
пута) с комплетном
инфраструктуром
1.1.1.4.
Завршетак започете
реконструкције улице
Луке Стевића (Гробљанске
улице)
1.1.1.5.
Изградња семафорске
сигнализације у граду
1.1.1.5.
Изградња семафорске
сигнализације у граду
1.1.1.6.
Реконструкција улице
Станоја Главаша
1.1.1.7.
Реконструкција улице
Бакал Милосава у
Лозници

Носиоци/
партнери
Град Лозница
ЈП „Град“

Град Лозница ЈП
„Град“

Град Лозница / ЈП
„Град“ Лозница

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

Извор
финансирања
Буџет града
2015.
Лознице,
кредит, остали
фондови
2015–2016. Буџет града
Лознице,
кредит, остали
фондови
Време

ИНДИКАТОРИ
Реконструисана
улица (дужина у км)

Реконструисана
улица (дужина у км)

Реконструисана
2018–2020. Буџет града
Остали фондови улица (дужина у км)

2021.

Буџет града
Реконструисана
Остали фондови улица (дужина у км)

Изграђена
Град Лозница
2015–2017. Буџет града
Остали фондови семафорска
ЈП „Град“ Лозница
сигнализација у
граду
Изграђена
Град Лозница
2015–2017. Буџет града
Остали фондови семафорска
ЈП „Град“ Лозница
сигнализација у
граду
Реконструисана
Град Лозница
2015–2016. Остали
фондови
улица (дужина у км)
ЈП „Град“ Лозница
Реконструисана
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Лознице
улица (дужина у км)
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
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Пројекат
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Носиоци/
партнери

Време

Извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

Реконструисана
2014–2017. Буџет града
Лознице
улица (дужина у км)
Остали фондови
Реконструисан пут
Град Лозница
2017–2018. Буџет града
Остали фондови
ЈП „Град“ Лозница

1.1.1.8.
Реконструкција улице
Светог Саве
1.1.1.9.
Реконструкција пута
Л12 Крст – Попово
раскршће
1.1.1.10.
Реконструкција пута
Л12 Попово раскршће –
Липнички шор
1.1.1.11.
Реконструкција улице
Вере Бајан
1.1.1.12.
Реконструкција улице
Железничке
1.1.1.13.
Реконструкција локалног
пута Доње Недељице
1.1.1.14.
Изградња пешачке
стазе Липнички шор –
Лешница
1.1.1.15.
Реконструкција улице
Алексе Стојнића у
Клупцима
1.1.1.16.
Реконструкција пута кроз
Краишнике
1.1.1.17.
Реконструкција
локалног пута Л1
(Клупци–Руњани–
Брадићи–Брњац)
1.1.1.18.
Реконструкција улице
Георгија Јакшића

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

1.1.1.19.
Реконструкција улице
Слободана Пенезића
1.1.1.20.
Реконструкција улице
Нова 11

Град Лозница
2016–2017. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
Град Лозница
2017–2019. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
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Реконструисан пут
Град Лозница
2019–2020. Буџет града
Остали фондови
ЈП „Град“ Лозница

Реконструисана
Град Лозница
2016–2017. Буџет града
Остали фондови улица
ЈП „Град“ Лозница
Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2016.

Буџет града
Реконструисана
Остали фондови улица

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2016.

Буџет града
Реконструисан пут
Остали фондови

Изграђена пешачка
Град Лозница
2019–2020. Буџет града
Лознице
стаза
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
Реконструисана
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Лознице
улица
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
Реконструисан пут
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
Реконструисан пут
Град Лозница
2015–2017. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови

Град Лозница
2016–2017. Буџет града
Реконструисана
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови улица
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица

28.11.2014.

Пројекат
1.1.1.21.
Реконструкција улице
Ратарске у Клупцима
1.1.1.22.
Реконструкција улице
Радуловачки пут
1.1.1.23.
Улица Партизанска

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

Време
2019.

Град Лозница
2019–2020.
ЈП „Град“ Лозница
Град Лозница
2016–2017.
ЈП „Град“ Лозница

1.1.1.19.
Реконструкција улице
Слободана Пенезића
1.1.1.20.
Реконструкција улице
Нова 11
1.1.1.21.
Реконструкција улице
Ратарске у Клупцима
1.1.1.22.
Реконструкција улице
Радуловачки пут
1.1.1.23.
Улица Партизанска

Град Лозница
2016–2017.
ЈП „Град“ Лозница

1.1.1.24.
Реконструкција пута
Руњани–Липница–Шор
1.1.1.25.
Реконструкција деонице –
улаз у Лозницу од
ОМW пумпе до Lukoil
пумпе
1.1.1.26.
Реконструкција пута Л50
Коренита–Брезјак

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

Град Лозница
2017–2019.
ЈП „Град“ Лозница
Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2019.

Град Лозница
2019–2020.
ЈП „Град“ Лозница
Град Лозница
2016–2017.
ЈП „Град“ Лозница
2021.

Град Лозница
2019–2020.
ЈП „Град“ Лозница

Извор
финансирања
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Лознице
Остали фондови
Буџет града
Остали фондови
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ИНДИКАТОРИ
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица
Реконструисана
улица
Реконструисан пут

Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Реконструисан пут
ЈП „Град“ Лозница
Лознице
Остали фондови
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Реконструисан пут
1.1.1.27.
Реконструкција пута
ЈП „Град“ Лозница
Лознице
Драгинац – Симино Брдо –
Остали фондови
Филиповићи –Бања Бадања
Буџет града
Реконструисан пут
1.1.1.28.
Град Лозница
2015.
Лознице
Реконструкција пута у МЗ ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
Коренита (код Терзића)
Реконструисан пут
1.1.1.29.
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Лознице
Реконструкција пута
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
од школе у Тршићу до
Церика 38
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1.1.1.30.
Асфалтирање
саобраћајнице Ђурђевића
пут у Великом Селу
1.1.1.31.
Асфалтирање пута
Драгинац–Прљуша
1.1.1.32.
Асфалтирање пута
Рибарица – Жестик –
Старо гробље
1.1.1.33.
Асфалтирање пута
Јадранска Лешница –
Чокешина
1.1.1.34.
Завршетак асфалтирања
пута Бања Бадања – Кик
(1.000 м)
1.1.1.35.
Асфалтирање пута Пауље
–Горња Сипуља (до асфалтираног пута који је урадио
град Шабац у јесен 2012)
1.1.1.36.
Асфалтирање пута у
Јаребицама: Славујевци –
Горњи пут – Аврамовићи
(800 м)
1.1.1.37.
Асфалтирање пута у
Јаребицама: Сувопоље–
Масле (1.000 м)
1.1.1.38.
Изградња хидротехничке
инфраструктуре у ул.
Планирана 4 на Лагатору
1.1.1.39.
Изградња хидротехничке
инфраструктуре
у ул. Планирана 5 на
Лагатору
1.1.1.40.
Изградња хидротехничке
инфраструктуре у ул.
Планирана 9 на Лагатору
1.1.1.41.Изградња улице
Планирана 4 на локацији
Лагатор
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Асфалтиран пут
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
Асфалтиран пут
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
Асфалтиран пут
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Остали фондови
ЈП „Град“ Лозница
Лознице
Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2019.

Буџет града
Асфалтиран пут
Лознице
Остали фондови

Асфалтиран пут
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Остали фондови
ЈП „Град“ Лозница

Асфалтиран пут
Град Лозница
2015–2017. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови

Асфалтиран пут
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2015.

Буџет града
Асфалтиран пут
Лознице
Остали фондови

2014–2015 Буџет града

Изграђена
хидротехничка
инфраструктура

Град Лозница
2014–2015. Буџет града
ЈП „Град“ Лозница

Изграђена
хидротехничка
инфраструктура

Град Лозница
2014–2015. Буџет града
ЈП „Град“ Лозница

Изграђена
хидротехничка
инфраструктура

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2015.

Буџет града
Изграђена улица
Остали фондови Планирана 4.

28.11.2014.

Пројекат
1.1.1.42.Изградња улице
Планирана 5 на локацији
Лагатор
1.1.1.43. Изграђена улица
Планирана 9 на локацији
Лагатор
1.1.1.44. Изградња улице
Марка Милановића у МЗ
Клупци

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница
Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

Време
2015.

2015.

Број 11

Извор
ИНДИКАТОРИ
финансирања
Буџет града
Изграђена улица
Остали фондови Планирана 5.
Буџет града
Изграђена улица
Остали фондови Планирана 9.

Изграђена улица
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Остали фондови Марка Милановића
ЈП „Град“ Лозница

Програм : 1.1.2. Унапређење инфраструктуре у Бањи Ковиљачи
1.1.2.1.
Реконструкција улице
Иве Лоле Рибара

Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Kовиљаче“

Реконструисана
2015–2017. Буџет града
Лознице
улица
Остали фондови

1.1.2.2.
Реконструкција и
осветљење парковских
површина у Бањи
Ковиљачи
1.1.2.3. Изградња улице
Војводе Путника

Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“

Реконструисане
2015–2017. Буџет града
Лознице
парковске површине
Остали фондови и осветљен парк

1.1.2.5.
Реконструкција дела
улице Маршала Тита
(од бензинске пумпе до
Мазалове станице)
1.1.2.6.
Изградња нове улице
у Бањи Ковиљачи, од
улице Маршала Тита до
Заобилазног пута

Град Лозница
ЈП „Град“

Реконструисан део
2015–2016. Буџет града
Лознице
улице Маршала Тита
Остали фондови (од бензинске пумпе
до Мазалове станице)

Град Лозница
ЈП „Град“

Изграђена нова улица
2016–2017. Буџет града
Лознице
у Бањи Ковиљачи, од
Остали фондови улице Маршала Тита
до Заобилазног пута

1.1.2.7.
Реконструкција пута
Лозница – Бања Ковиљача
(капија 2 – Мазалова
станица)

Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“

Реконструисан пут
2016–2017. Буџет града
Лознице
Лозница – Бања
Остали фондови Ковиљача (капија 2 –
Мазалова станица)

1.1.2.4.
Реконструкција улице 28.
славонске дивизије

Изграђена улица
2015–2016. Буџет града
Лознице
Војводе Путника
Остали фондови

Реконструисана
2014–2015. Буџет града
Лознице
улица 28. славонске
Остали фондови дивизије
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Пројекат
1.1.2.8.
Изградња улица ЈНА и
Гоце Делчева

1.1.2.9.
Изградња фекалне
канализације у улици
Филипа Кљајића
1.1.2.10.
Изградња фекалне
канализације у улици
Јована Цвијића
1.1.2.11.
Реконструкција улице
Милована Глишића

1.1.2.12.
Реконструкција улице
Вере Благојевић

1.1.2.13.
Реконструкција улице
Војводе Степе

1.1.2.14.
Реконструкција улице
Владимира Назора

1.1.2.15.
Реконструкција улице
Војвођанских бригада

1.1.2.16.
Реконструкција улице
Вука Караџића
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“
Град Лозница
ЈП „Дирекција
за управљање
и развој Бање
Ковиљаче“

28.11.2014.

Извор
ИНДИКАТОРИ
финансирања
Изграђене улице ЈНА
2018–2019. Буџет града
Лознице
и Гоце Делчева
Остали фондови
Време

Изграђена фекална
2015–2018. Буџет града
Лознице
канализација у улици
Остали фондови Филипа Кљајића

Изграђена фекална
2015–2016. Буџет града
Лознице
канализација у улици
Остали фондови Јована Цвијића

Реконструисана
2016–2018. Буџет града
Лознице
улица Милована
Остали фондови Глишића

Реконструисана
2016–2018. Буџет града
Лознице
улица Вере
Остали фондови Благојевић

Реконструисана
2016–2018. Буџет града
Лознице
улица Војводе Степе
Остали фондови

Реконструисана
2016–2018. Буџет града
Лозниц
улица Владимира
Остали фондови Назора

Реконструисана
2016–2018. Буџет града
Лознице
улица Војвођанских
Остали фондови бригада

Реконструисана
2015–2018. Буџет града
Лознице
улица Вука Караџића
Остали фондови

28.11.2014.

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Носиоци/
Извор
Време
ИНДИКАТОРИ
партнери
финансирања
Програм: 1.1.3. Развој алтернативних видова превоза – бициклистичког саобраћаја на
територији града Лознице
Пројекат

1.1.3.1.
Изградња бицилистичких
стаза на територији града
Лознице са пратећом
сигнализацијом
1.1.3.2.
Постављање држача за
паркирање бицикала на
одређеним локацијама на
територији града Лознице

Изграђена стаза, број
Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Лознице
корисника
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2015.

Буџет града
Број постављених
Лознице
држача
Остали фондови

Програм: 1.1.4. Постављање адекватне саобраћајне сигнализације и опреме с циљем унапређења
стања безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Лознице
1.1.4.1.
Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Лознице
Постављање адекватне
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
хоризонталне саобраћајне
сигнализације

1.1.4.2.
Постављање адекватне
вертикалне саобраћајне
сигнализације

1.1.4.3.
Постављање техничких
средстава за успоравање
саобраћаја (физичких
препрека, вибрационих
трака, шуштећих трака)
1.1.4.4. Постављање
посебних техничких
средстава за заштиту
безбедности деце –
заштитних ограда и сл.

Показатељи
повећања
безбедности у
условима постављене
сигнализације и
средстава за заштиту

Показатељи
Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Лознице
повећања
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови безбедности у
условима постављене
сигнализације и
средстава за заштиту
Показатељи
Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Лознице
повећања
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови безбедности у
условима постављене
сигнализације и
средстава за заштиту
Показатељи
Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Лознице
повећања
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови безбедности у
условима постављене
сигнализације и
средстава за заштиту

Програм: 1.1.5. Унапређење саобраћајне информисаности на територији града Лознице
1.1.5.1.
Постављање табли
с називима улица и
кућним бројевима на
територији градског
подручја Лознице

Број постављених
Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Лознице
табли
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Пројекат
1.1.5.2.
Постављање
информационих табли
на територији градског
подручја
1.1.5.3.
Израда катастра
саобраћајне
сигнализације

Носиоци/
партнери

28.11.2014.

Извор
ИНДИКАТОРИ
финансирања
Број постављених
Град Лозница
2015–2018. Буџет града
Лознице
табли
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови
Време

Израђен катастар
Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Лознице
саобраћајне
ЈП „Град“ Лозница
Остали фондови сигнализације

Програм: 1.1.6. Увећање капацитета стационарног саобраћаја
1.1.6.1.
Одређивање локација
и изградња и уређење
паркинг-простора за јавно
паркирање
1.1.6.2.
Одређивање локација
за изградњу и уређење
паркинг-простора у
оквиру стамбених
блокова
1.1.6.3.
Изградња терминала
за паркирање теретних
моторних возила и
аутобуса
1.1.6.4.
Изградња јавне
гараже уз ул. Марије
Бурсаћ до Црвеног
крста

Град Лозница
2015–2018. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Министарство
ЈП „Паркинг
сервис“

Број утврђених
локација и површина,
број паркинг-места

Град Лозница
2015–2018. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Министарство
ЈП „Паркинг
сервис“

Број утврђених
локација и површина,
број паркинг-места

Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
Министарство

Изграђен терминал

Град Лозница
2015–2021.
ЈП „Град“ Лозница
ЈП „Паркинг
сервис“

Програм: 1.1.7. Побољшање јавног превоза
1.1.7.1. Одређивање
локација за изградњу
и уређење нових
такси-станица на
територији града
Лознице
1.1.7.2. Изградња полазно/
долазне аутобуске
станице – „окретнице“,
у градско-приградском
превозу путника на
територији града
Лознице

Страна 50

Град Лозница
2018–2021. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница

Број корисника такси
и аутобуских станица

Град Лозница
2013–2015. Буџет града
Лознице
ЈП „Град“ Лозница
министарства

Изграђена окретница

28.11.2014.

Пројекат

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

Време

Извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

Програм: 1.1.8. Унапређење динамичког саобраћаја у ужем подручју града Лознице
1.1.8.1.
Изградња моста за
саобраћај моторних
возила преко реке Штире,
а у близини пешачког
моста, између улица
Војводе Мишића и Ђуре
Јакшића
1.1.8.2.
Изградња већ трасиране
улице, паралелне улицама
Павла Јуришића Штурма
и Београдској
1.1.8.3.
Изградња кружних
токова саобраћаја,
постављање нове, као
и довођење у функцију
постојеће светлосне
саобраћајне сигнализације
на одређеним
раскрсницама
1.1.8.4.
Постављање камера
на одређеним
раскрсницама

Град Лозница
ЈП „Град“ из
Лознице

2020–2021. Буџет града
Лознице
Министарство
ЈП „Путеви
Србије“
Донатори

Изграђен мост

Град Лозница
ЈП „Град“ из
Лознице

2020–2021. Буџет града
Лознице
Надлежна
министарства
Фондови
2015–2019. Буџет града
Лознице
Надлежна
министарства
Фондови

Изграђена трасирана
улица

2015–2016. Буџет града
Лознице

Постављене камере

Град Лозница
ЈП „Град“ из
Лознице

Град Лозница
ЈП „Град“ из
Лознице

Изграђени кружни
токови

Стратешки циљ: 1.2. Подршка развоју предузетништва и МСП
1.2.1.1. Развој индустрије Град Лозница
кроз привлачење инвестиција у индустријску зону
„Шепак“
Напомена: У
оквиру програма
1.5.1. Проширење
електроенергетских
капацитета града
Лознице, налазе се
пројекти изградње
трафо-станица, што
допуњава овде наведени
пројекат, односно
обезебеђује комплетну
инфраструктуру
неопходну за привлачење
инвестиција

Нова радна места
2015–2021. Буџет града
Остали фондови Број фабрика у
индустријским
зонама и број
запослених у
новоотвореним
производним
објектима
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
Град Лозница

28.11.2014.

Извор
ИНДИКАТОРИ
финансирања
1.2.1.2. Оснивање
Ефикасно добијање
2015–2016. Буџет града
јединственог шалтера за
Остали фондови дозвола и сагласпружање информација
ности
и услуга привредницима
Број обрађених пред– страним и домаћим,
мета на месечном
по питању процедура
нивоу, с поређењем у
издавања грађевинске
односу на време када
дозволе и других
није био основан
процедура у вези с радом
„One Stop“ шалтер
Одељења за планирање и
Скраћено време за
изградњу
добијање дозвола
Програм: 1.2.1. Привлачење инвестиција у индустријске зоне и подршка инвеститорима и
предузетницима
Нова радна места
1.2.1.1. Развој индустрије Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Остали фондови Број фабрика у
кроз привлачење инвестииндустријским
ција у индустријску зону
зонама и број
„Шепак“
запослених у
Напомена: У оквиру проновоотвореним
грама 1.5.1. Проширење
производним
електроенергетских капаобјектима
цитета града Лознице, налазе се пројекти изградње
трафо-станица, што
допуњава овде наведени
пројекат, односно обезебеђује комплетну инфраструктуру неопходну за
привлачење инвестиција
Ефикасно добијање
1.2.1.2. Оснивање
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Остали фондови дозвола и сагласјединственог шалтера за
ности
пружање информација
Број обрађених преди услуга привредницима
мета на месечном
– страним и домаћим,
нивоу, с поређењем у
по питању процедура
односу на време када
издавања грађевинске
није био основан
дозволе и других
„One Stop“ шалтер
процедура у вези с радом
Скраћено време за
Одељења за планирање и
добијање дозвола
изградњу
Стратешки циљ: 1.3. Унапређење пољопривредне прозводње кроз подршку удруживању и
модернизацији
Пројекат

Време

Програм: 1.3.1. Подршка пољопривредном развоју кроз удруживање и едукацију пољопривредника
1.3.1.1.
Подстицај формирању
задруга, кооператива,
удружења и подршка
постојећим
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Град Лозница
Фонд за развој
града
Приватни сектор
Цивилни сектор

Број формираних
2015–2021. Буџет града
Остали фондови задруга, кооператива,
удружења
Број заједнички реализованих пројеката
с постојећим организацијама
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Пројекат
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

1.3.1.2.
Град Лозница
Реорганизација постојеће
службе у Градској управи
у центар за рурални развој
1.3.1.3.
Град Лозница
Едукација
пољопривредних
произвођача

Извор
ИНДИКАТОРИ
финансирања
Реорганизована
2017–2019. Буџет града
Остали фондови служба
Резултати рада кроз
реализоване пројекте
Број организованих
2015–2021. Буџет града
Остали фондови едукација
Број пољопривредника обухваћен едукацијом
Време

Програм: 1.3.2. Подршка пољопривредном развоју кроз побољшање неопходне
инфраструктуре
Град Лозница
Фонд за развој
града
Дирекција
за воде
Министарство
пољопривреде
ЈП „Србијаводе“
Пољопривредни
факултет
Приватни сектор
1.3.2.2.
Град Лозница
Израда Стратегије развоја Фонд за развој
пољопривреде
града
СКГО

Израђен генерални
2016–2018. Буџет града
Остали фондови пројекат
Приватни
сектор

1.3.2.3.
Подршка изградњи
капацитета за прераду
пољопривредних
производа

2015–2021. Град Лозница
Фонд за развој
града Лознице
Остали фондови

1.3.2.1.
Израда генералног
пројекта наводњавања
и одводњавања
пољопривредних
површина који би се
реализовао у партнерству
града и власника
пољопривредних
обрадивих површина

Град Лозница
Министарство
пољопривреде
Фонд за развој
града
Пољопривредни
произвођачи

Израђена
2015–2017. Буџет града
Остали фондови Стратегија развоја
пољопривреде
Изграђени
капацитети
за прераду
пољопривредних
производа – број

Програм: 1.3.3. Финансијска подршка пољопривредном развоју
1.3.3.1.
Увођење бесплатног
вештачког осемењавања
говеда и свиња
1.3.3.2.
Подела бесплатних
садница воћа и
суфинансирање набавке
пластеника и стакленика

Град Лозница
Фонд за развој
Ветеринарска
станица
Град Лозница
Фонд за развој

2015–2021. Град Лозница
Фонд за развој
града
Остали фондови
2015–2021. Град Лозница
Фонд за развој
града
Остали фондови

Побољшан
расни састав у
области сточарске
производње
Увећане површине
под воћем,
стакленицима и
пластеницима
у структури
пољопривредне
производње на
територији града
Лознице
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Пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

1.3.3.3.
Град Лозница
Подршка
Фонд за развој
пољопривредним
газдинствима у осигурању
усева и имовине (стаје,
машине и апарати и сл.)

Време
2015–2021.

Извор
финансирања

28.11.2014.

ИНДИКАТОРИ

Број осигураних
Град Лозница
регистрованих
Фонд за развој пољопривредних
града
домаћинстава
Остали фондови

Стратешки циљ: 1.4. Стварање услова за развој туризма (културног, здравственог и спортскорекреативног)
Програм: 1.4.1. Подизање капацитета главних туристичких одредишта (Тршић и Бања
Ковиљача)
1.4.1.1.
Изградња центра за
рекреативну наставу –
друга фаза

Изграђен и
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Остали фондови функционалан
ЈП „Град“ Лозница
центар за
рекреативну наставу

1.4.1.2.
Туристички инфоцентар
у Бањи Ковиљачи, са
сувенирницом

Град Лозница

Туристички
2015–2016. Буџет града
Остали фондови инфоцентар у
Бањи Ковиљачи са
сувенирницом

Програм: 1.4.2. Подршка развоју туризма и повећање спортско-рекреативних и излетничких
капацитета
1.4.2.1.
Унапређење туристичке
сигнализације
1.4.2.2.
Локални програм развоја
туризма на територији
града Лознице
1.4.2.3.
Рекреативна стаза
Лозница – Будимлија –
извор Света Петка

Град Лозница
2015–2021. Буџет града
Остали фондови
ЈП „Град“ Лозница
ТОГЛ
Град Лозница
2015–2016. Буџет града
Остали фондови
ТОГЛ

Град Лозница
ТОГЛ

Обележена
2015–2016. Буџет града
Остали фондови рекреативна стаза
Лозница – Будимлија
– извор Света Петка

1.4.2.4.
Уређење „Стазе здравља“
од Вуковог споменика до
Дрине
1.4.2.5.
Уређење ботаничке
баште у парку на
Лагатору
1.4.2.6.
Рекреативна пешачка
стаза Тршић–Троноша

Град Лозница
ЈП „Град“

Уређена „Стаза
2015–2017 Буџет града
Остали фондови здравља“ од Вуковог
споменика до Дрине

Град Лозница
ЈП „Град“

Ботаничка башта у
2018–2020. Буџет града
Остали фондови парку на Лагатору
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Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2017.

Постављена
туристичка
сигнализација
Урађен Локални
програм развоја
туризма

Буџет града
Уређена и обележена
Остали фондови стаза
Тршић–Троноша
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Пројекат
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

Време

Извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ: 1.5. Проширење електроенергетских капацитета града Лознице и коришћење
обновљивих извора енергије (хидроелектране, термални извори, соларна
енергија, биомаса)
Програм: 1.5.1. Проширење електроенергетске и топлификационе инфраструктуре града
Лознице
1.5.1.1.
Топлификација насеља
Лагатор са спортскорекреативним
комплексом
1.5.1.2.
Изградња нове топлане на
Лагатору
1.5.1.3.
Топлификација
насељеног места
Градилиште
1.5.1.4.
Модернизација даљинског
система грејања

ЈКП „Топлана“
Град Лозница

2015–
2021.

Буџет града
Изграђен објекат за
Остали фондови топлификацију

ЈКП „Топлана“
Град Лозница

Изграђена нова
2015–2021. Буџет града
Остали фондови топлана на Лагатору

ЈКП „Топлана“
Град Лозница

Изграђен систем
2015–2021. Буџет града
Остали фондови за топлификацију
насеља Градилиште

ЈКП „Топлана“
Град Лозница

Систем даљинског
2015–2021. Буџет града
Остали фондови грејања
модернизован

1.5.1.5.
ЈКП „Топлана“
Изградња
Град Лозница
подгенеративног система
за производњу електричне
енергије

Изграђен
2015–2021. Буџет града
Остали фондови подгенеративни
систем за
производњу
електричне енергије

1.5.1.6.
Изградња ТС 1 10/04
у Индустријској зони
„Шепак“
1.5.1.7.
Изградња ТС 2 10/04
у Индустријској зони
„Шепак“
1.5.1.8.
Изградња ТС 35/10 КW на
Лагатору
1.5.1.9.
Изградња ТС 110/35 КW
на Лагатору
1.5.1.10.
Изградња ТС 35/10 КW
у Индустријској зони
„Шепак“

Изграђена ТС 1
2014–2015. Буџет града
Остали фондови
ЕПС

ЕПС
ЈП „Град“

ЕПС
ЈП „Град“

ЕПС
ЈП „Град“
ЕПС
ЈП „Град“
ЕПС
ЈП „Град“

2016.

Буџет града
Изграђена ТС 2
Остали фондови
ЕПС

2015–2016. Буџет града
Остали фондови
ЕПС
2016–2021. Буџет града
Остали фондови
ЕПС
2017–2019. Буџет града
Остали фондови
ЕПС

Изграђена ТС 35/10
КW на Лагатору
Изграђена ТС 110/35
КW на Лагатору
Изграђена ТС 35/10
КW у Индустријској
зони „Шепак“
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Извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

Програм: 1.5.2. Изградња нових капацитета за производњу електричне енергије
1.5.2.1.
Изградња проточних
хидроелектрана на
водотоковима на
територији града
Лознице

Приватни
инвеститори
Град Лозница

2017–
2021.

Приватни
инвеститори
Буџет града
Лознице

Добијена енергија у
киловатима

Стратешки циљ: 1.6. Развој информатичке инфраструктуре
Програм: 1.6.1. Модернизација софтверских компоненти
1.6.1.1.
Нова решења у
ЈСП „Лозница“
2015–2021. Буџет града
Усавршавање постојећих Град Лозница
Остали фондови оквиру коришћења
решења у оквиру
ИТ
информационог система
Нова решења у
1.6.1.2.
ЈСП „Лозница“
2015–2021. Буџет града
Остали фондови оквиру коришћења
Додавање нових
Град Лозница
ИТ
функционалности у
области ИТ
Нова решења у
1.6.1.3.
ЈСП „Лозница“
2015–2021. Буџет града
Остали фондови оквиру коришћења
Интеграција
Град Лозница
ИТ
информационог система
са софтверским решењима
јавних предузећа
Израђен ГИС
1.6.1.4.
Град Лозница
2016–2018. Буџет града
Остали фондови
Географски
ЈП
информациони систем
Програм: 1.6.2. Модернизација хардверске инфраструктуре као подршка (савременим)
софтверским решењима
1.6.2.1.
Модернизација интернет
сервиса

ЈСП „Лозница“
Град Лозница

1.6.2.2.
Развој решења
прилагодљивих
уређајима попут таблетрачунара и мобилних
телефона
1.6.2.3.
Замена старих мрежних
уређаја модернијим, по
истеку есплоатације,
проширивање и
интеграција мрежа
у предузећу и
примена опсежнијих
безбедоносних мера

ЈСП „Лозница“
Град Лозница

Страна 56

ЈСП „Лозница“
Град Лозница

Модернизован
2015–2021. Буџет града
Остали фондови интернет сервис у
складу с напретком
ИТ
Нова решења
2015–2021. Буџет града
Остали фондови прилагођена
напретку ИТ

Замењени стари
2015–2021. Буџет града
Остали фондови уређаји новим, функционалнијим и модернијим

28.11.2014.

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

Пројекат
1.6.2.4. Набавка, ради
замене, нових рачунара и
сервера нове генерације у
циклусу од (оптимално)
пет година (неки у служби
су знатно старији и
потпуно застарели)
1.6.2.5. Набавка нових,
савременијих штампача,
по истеку експлоатације
постојећих, продужене
редовним одржавањем,
с циљем максималне
економичности
штампања, тј. утрошка
материјала за штампу

ЈСП „Лозница“
Град Лозница

ЈСП „Лозница“
Град Лозница

Извор
ИНДИКАТОРИ
финансирања
Набављена нова
2015–2021. Буџет града
Остали фондови рачунарска опрема
Време

Набављени нови
2015–2021. Буџет града
Остали фондови савременији
штампачи

Стратешки циљ: 1.7. Изградња и реконструкција објеката у власништву града
Програм: 1.7.1. Унапређење сервиса грађана кроз квалитетну организацију простора објеката у
надлежности ЛС
1.7.1.1.
Надоградња зграде
Градске управе

Град Лозница

Организован рад
2018–2020. Буџет града
Остали фондови свих служби ГУ
на једном месту –
квалитетан сервис
грађана

ПРИОРИТЕТ: 2. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ: 2.1. Побољшање система управљање водама
Програм: 2.1.1. Унапређено водоснабдевање на територији града Лознице
Време

Извор
финансирања

Град Лозница
ЈП „Водовод и
канализација“

Планирани завршетак
до краја 2013.
Прва фаза завршена
2012. године
Друга фаза извођења
у току, предвиђени
завршетак радова 2015.
године

253.435.900
РСД
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

Број нових
прикључака на
водоводну мрежу
Реконструисано 24 км
водоводне мреже

2.1.1.2.
Град Лозница
Израда система
ЈП „Водовод и
даљинског
канализација“
надзора и
управљања
водним системом

Радови у току,
предвиђени завршетак
радова 2015. године

152.087.000
РСД
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

Изграђен систем
даљинског надзора

Пројекат
2.1.1.1.
Реконструкција
и замена 24 км
водоводне мреже
Лозница и Бања
Ковиљача

Носиоци/
партнери

ИНДИКАТОРИ

Страна 57

Број 11

Пројекат
2.1.1.3.
Резервоар Р-3
2.200 м3 Лозница

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
Град Лозница
ЈП „Водовод и
канализација“

Време
2012–2021.

28.11.2014.

Извор
ИНДИКАТОРИ
финансирања
72.800.000 РСД Изграђен резервоар
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

2.1.1.4.
Град Лозница
Водноснабдевање ЈП „Водовод и
горњег Јадра
канализација“
– пројектна и
планска документација

2012–2021.

15.000.000 РСД Урађена пројектна
Буџет града
и планска
Лознице
документација
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

2.1.1.5.
Заштита
изворишта
„Зеленица“ и
„Горње поље“

Град Лозница
ЈП „Водовод и
канализација“

Радови у току,
предвиђен завршетак
до 2015. године

75.000.000 РСД Заштићено извориште
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

2.1.1.6.
Реконструкција и
адаптација чесми
и каптирање
извора у Бањи
Ковиљачи

Град Лозница
ЈП „Дирекција
за развој Бање
Ковиљаче“

2016–2017.

Буџет града
Остали
фондови

Реконструисане чесме
с бактериолошки
исправном водом за
пиће

2.1.1.7.
Град Лозница
Израда Идејног и ЈП „Водовод и
Главног пројекта канализација“
снабдевања
водом III
висинске зоне
у Бањи Ковиљачи

2014–2016.

3.000.000 РСД
Буџет града
Лозница, ЈП
„Водовод и
канализација“
Министарства

Урађена пројектна
и планска
документација

2.1.1.8.
Град Лозница
Израда Идејног и ЈП „Водовод и
Главног пројекта канализација“
периферног
градског
полупрстена

2014–2016.

3.000.000 РСД
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Министарства

Урађена пројектна
и планска
документација

2.1.1.9.
Град Лозница
Израда пројектне ЈП „Водовод и
документације за канализација“
водоснабдевање
у делу насеља Коренита и санација
каптаже „Дубоки
поток“

2014–2016.

2.000.000 РСД
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Министарства

Урађена пројектна
и планска
документација

Страна 58

28.11.2014.

Пројекат
2.1.1.10.
Изградња
водоводне мреже
у Коренити,
дужине 8 км,
за снабдевање
Горњих и Доњих
Недељица

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

Време

Број 11

Извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

Град Лозница
ЈП „Град“
ЈП „Водовод и
канализација“

2015–2016.

ЈП „Водовод и
канализација“
КФВ
ЈП „Град“

Изграђена водоводна
мрежа у Коренити
дужине 8 км – број
нових прикључака

2.1.1.11.Изградња Град Лозница
водоводне мреже ЈП „Град“
у Зајачи
ЈП „Водовод и
канализација“

2015–2016.

Град Лозница
ЈП „Град“
Остали
фондови

Изграђена вододводна
мрежа у Зајачи – број
нових прикључка

Програм : 2.1.2. Управљање отпадним водама
2.1.2.1.
Град Лозница
Изградња фекал- ЈП „Водовод и
не црпне станице канализација“
Бања Ковиљача
и потисног цевовода за будуће
постројење за
пречишћавање
отпадних вода

2012–2021.

32.145.000 РСД Изграђена фекална
Буџет града
црпна станица и
Лознице
потисни цевовод
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

2.1.2.2.
Град Лозница
Реконструкција
ЈП „Водовод и
постојеће црпне канализација“
станице отпадних вода (фекалне и кишне
канализације) с
потисним цевоводом до будућих
постројења за
пречишћавање
отпадних вода

2012–2021.

62.000.00 РСД
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

2.1.2.3.
Град Лозница
Изградња разЈП „Водовод и
водне мреже
канализација“
фекалне канализације из насеља
Лозничко Поље и
део Клубаца

2012–2018.
Изведено 9 км мреже
фекалне канализације у
Л. Пољу до 2014. године
Наставак до 2021.

10.000.000 РСД Изграђена разводна
Буџет града
мрежа
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

2.1.2.4.
Изградња
постројења за
пречишћавање
отпадних вода

2012–2021.

1.228.500.000
РСД
Буџет града
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

Град Лозница
ЈП „Водовод и
канализација“

Реконструисана
постојећа фекална
црпна станица с
потисним цевоводом

Изграђено постројење
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Пројекат
2.1.2.5.
Изградња
водоводне и
канализационе
мреже у Бањи
Ковиљачи

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
Град Лозница
ЈП „Водовод и
канализација“

Време

Извор
финансирања

28.11.2014.

ИНДИКАТОРИ

2012–2021.

35.000.000 РСД
Буџет града
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

2.1.2.6.
Град Лозница
Чишћење
ЈП „Водовод и
колектора у Бањи канализација“
Ковиљачи

2015.

15.000.000 РСД Очишћен колектор
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

2.1.2.7.
Изградња
канализационих
колектора
и уређаја за
пречишћавање
отпадних вода у
насељеном месту
Лешница

Град Лозница
ЈП „Водовод и
канализација“

2012–2021.

315.000.000
РСД
Буџет града
Лознице
ЈП „Водовод и
канализација“
Донатори
Министарства

Број нових
прикључака на
канализациону мрежу

2.1.2.8. Изградња
фекалног
колектора у
Карађорђевој
улици

ЈП „Град“

2015.

Буџет града
Остали
фондови

Изграђен фекални
колектор

Број нових
прикључака на
водоводну и
канализациону мрежу

Стратешки циљ: 2.2. Успостављен интегрални приступ управљања отпадом
Програм: 2.2.1. Стварање регионалног центра за управљање отпадом (регионална депонија и
постројење за пречишћавање отпадних вода)
2.2.1.1.
Санација и
затварање
постојећег
сметлишта
Градска депонија

Град Лозница
КЈП „Наш дом“
Надлежно
министарство

2.2.1.2.
Изградња
Регионалног
центра за
управљање
отпадом –
Регионална
санитарна
депонија

Учеснице међу- 2015–2019.
општинског
споразума
Град Лозница и
општине Мали
Зворник, Крупањ и Љубовија

Страна 60

2015–2019.
Напомена: усклађују
са изградњом нове
санитарне депоније

Буџет града
Остали
фондови

Санирана и затворена
Градска депонија

Буџет града
Остали
фондови

Изграђена регионална
санитарна депонија
Успостављен
Регионални центар,
уведено интегрално
управљање отпадом
Сав отпад пролази
селекцију, депонује се
само неопасан кућни
отпад који не може да
се искористи

28.11.2014.

Пројекат

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

Време

Извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ: 2.2. Успостављен интегрални приступ управљања отпадом
Програм: 2.2.2. Успостављен одржив систем управљања отпадом на нивоу града Лознице
2.2.2.1.
Град Лозница
2015–2021.
Проширење зоне КЈП „Наш дом“
обавезног изношења комуналног
отпада на преко
95% становништва

Буџет града
Лознице
КЈП „Наш дом“
Надлежно
министарство

2.2.2.2.
Изградња
рециклажног
дворишта

Град Лозница
2015–2021.
ЈП „Град“
КЈП „Наш дом“

Град Лозница
Изграђено
КЈП „Наш дом“ рециклажно двориште
ЈП „Град“
Остали
фондови

2.2.2.3.
Примарна
селекција
комуналног
отпада

Град Лозница
КЈП „Наш
дом“ Приватна
предузећа,
разне
организације,
школе итд.

2015–2019.

Град Лозница
КЈП „Наш
дом“ Приватна
предузећа итд.

Врши се примарна
селекција отпада
Развијена свест о
минимизацији отпада
и важности одвајања
и поновне употребе
отпада

2.2.2.4.
Интерактивна
комуникација
предузећа и корисника услуга
у циљу бољег
разумевања проблематике у вези
с управљањем
отпадом
2.2.2.5.
Јачање техничког
капацитета
комуналног
предузећа у виду
возила за превоз
чврстог отпада и
радних машина

Град Лозница
2015–2019.
КЈП „Наш дом“

Град Лозница
КЈП „Наш дом“
Остали
фондови

Анкете, истраживања,
радионице, предавања,
промотивне
кативности у циљу
информисања грађана
о управљању отпадом

Град Лозница
2015–2021.
КЈП „Наш дом“

Град Лозница
Набављена неопходна
КЈП „Наш дом“ возила и друга опрема
Остали
фондови

Број домаћинстава
обухваћен зоном
изношења комуналног
отпада

Стратешки циљ: 2.3. Унапређење заштите животне средине и развој еколошке свести
Програм: 2.3.1. Развој еколошке свести и друге мере заштите животне средине
2.3.1.1.
Едукација
и подизање
еколошке свести

Град Лозница

2015–2021.

Буџет града
Остали
фондови

Спроведене едукације

Страна 61
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Пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

Време

Извор
финансирања

28.11.2014.

ИНДИКАТОРИ

2.3.1.2. Заштита
Град Лозница
од амброзије и
других биљних
врста с аероалергеним својствима

2015–2021.

Буџет града
Остали
фондови

Смањене површине
под амброзијом и
другим аероалергеним
биљкама

2.3.1.3.
Град Лозница
Маркетиншке активности у циљу
заштите животне
средине (штампани промотивни
материјали, билборди, спотови,
ТВ емисије, акције, активности
и др.)

2015–2021.

Буџет града
Остали
фондови

Број спроведених
маркетиншких
активности

Град Лозница
2015–2017.
КЈП „Наш дом“
ЈП „Град“

Буџет града

Катастар зелених
површина

2.3.1.4.
Израда катастра
зелених
површина

Програм: 2.3.2. Унапређење система мониторинга
2.3.2.1.
Унапређење
постојећег
система
мониторинга
ваздуха

Град Лозница
Дом здравља
Лозница
Друге стручне
установе
Агенција за
заштиту животне средине

2015–2021.

Буџет града

Извештај о стању
квалитета
ваздуха

2.3.2.2.
Успостављање
система мониторинга буке

Град Лозница
2015–2021.
Стручне
организације за
мерење буке

Буџет града
Остали
фондови

Број дана са
повишеним нивоом
буке
Извештај о нивоу буке

2.3.2.3.
Град Лозница
Успостављање
система контроле и квалитета
воде за пиће и
усклађивање квалитета са стандардима

2015–2021.

Буџет града
Остали
фондови

Успстављен систем
контроле

2.3.2.4.
Заштита
изворишта
пијаће воде на
територији града
Лознице

2015–2021.

Буџет града
Остали
фондови

Заштићена изворишта
пијаће воде
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Програм: 2.3.3. Подршка оптималном коришћењу енергије
2.3.3.1. Пројекти Град Лозница
у области
Надлежно
енергетске
министарство
ефикасности
(замена
столарије,
изолација,
биомаса-грејање
и слично, на
објектима од
јавног значаја у
надлежности ЛС)

2015–2021.

Буџет града
Остали
фондови

Број реализованих
пројеката у
области енергетске
ефикасности

2.3.3.2. Пројекти
у области
коришћења
соларне енергије

2015–2021.

Буџет града
Остали
фондови

2015–2021.

Буџет града
Остали
фондови

Извештај о уштедама
енергије на основу
реализованих
пројеката
Израђене студије

Град Лозница
Министарство
енергетике

Град Лозница
2.3.3.3. Израда
студија о могућ- ЈП
ности коришћења
алтернативних
врста енергије
(геотермални
потенцијал, еолски потенцијал,
хидропотенцијал
и др.)

Стратешки циљ: 2.4. Изградња осталих објеката комуналне инфраструктуре
Програм: 2.4.1. Објекти комуналне инфраструктуре
2.4.1.1.
Проширење
капацитета
градског гробља

Град Лозница
2015–2021.
КЈП „Наш дом“
ЈП „Град“

2.4.1.2.
Град Лозница
Проширење
ЈП „Наш дом“
капацитета азила
за псе луталице

2015–2021.

Буџет града
Лознице
Остали
фондови

Проширено градско
гробље

Буџет града
Лознице
Остали
фондови

Азил за псе луталице
с довољним
капацитетом за
потребе смештаја паса
луталица с територије
града Лознице

Буџет града
Лознице
Остали
фондови

Број санираних
клизишта

Стратешки циљ: 2.5. Заштита земљишта
Програм : 2.5.1. Санација клизишта
2.5.1.1.
Санације
последица дејства
клизишта на
територији града

Република
Србија
Град Лозница
ЈП

2015–2018.
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Носиоци/
партнери

2.5.1.2.
Израда катастра
клизишта на
територији града
Лознице

Република
2015–2018.
Србија
Геодетски завод
Град Лозница
ЈП

Буџет града
Лознице
Остали
фондови

Урађен катастар
клизишта

2.5.1.3.
Израда програма
санације
оштећених
објеката на
клизиштима,
којима прети
опасност од
нових оштећења
или рушења

Република
2015–2018.
Србија
Геодетски завод
Град Лозница
ЈП

Буџет града
Лознице
Остали
фондови

Урађен програм
санације обејката на
активним клизиштима

2.5.1.4.
Мере превенције
од клизишта

Република
2015–2021.
Србија
Геодетски завод
Град Лозница
ЈП

Буџет града
Лознице
Остали
фондови

Спроведене мере
превенције клизишта

Време

Извор
финансирања

28.11.2014.

ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ: 2.6. Унапређење и заштита приобаља и каналске мреже на територији града Лознице
Програм: 2.6.1. Заштита од поплава
Град Лозница
Ресорно
министарство
ЈП
„Србијаводе“

2015–2021.

Град Лозница
Остали
фондови

Уређени водотокови
на територији града
Лознице

2.6.1.2.
Чишћење корита
водотокова на
територији града
Лознице

Град Лозница
Ресорно
министарство
ЈП
„Србијаводе“

2015–2021.

Град Лозница
Амбасада
Јапана
Остали
фондови

Очишћен канал
Штире

2.6.1.3.
Изградња насипа
и обалоутврда
дуж критичних
водотокова

Град Лозница
Ресорно
министарство
ЈП „Србија
воде“

2015–2021.

Град Лозница

Изграђени насипи дуж
критичних водотокова

2.6.1.1.
Уређење и
одржавање
водотокова на
територији града
Лознице
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Стратешки циљ: 2.7. Формирање целовитог система зеленила на територији града Лознице кроз
интегрално уређење и управљање зеленим површинама
Програм: 2.7.1. Заштита и уређење постојећих и нових зелених површина
2.7.1.1.
Заштита и
унапређење
градских зелених
површина
(паркови,тргови,
дрвореди и
зелене површине
уз саобраћајнице,
ЗП уз објекте
културе и
религије)

Град Лозница
ЈП „Дирекција
Бање
Ковиљаче“
Центар за
културу

2015–2021.

Буџет града
Лознице
Остали
донатори

Заштићене и уређене
постојеће зелене
површине

2.7.1.2.
Заштита и
унапређење
градског зеленила
интегрисаног у
различите намене
– блоковско
зеленило
– урбани
„џепови“
–
неуређене зелене
површине уз
саобраћајнице

Град Лозница
2015–2021.
ЈП „Град“
ЈКП „Наш дом“
УГ
Секције
Грађани

Буџет града
Остали
фондови

Унапређено градско
зеленило

2015.

Буџет града

Реконструисан парк

2015.

Буџет града

Реконструисана
јавна површина у
оквиру стамбеног
блока између улица
Владе Зечевића,
Карађорђеве,
Учитељске, Жикице
Јовановића

2.7.1.3.
ЈП „Град“
Реконструкција
парка „Соколана“
2.7.1.4.
ЈП „Град“
Реконструкција
јавних површина
у оквиру
стамбеног блока
између улица
Владе Зечевића,
Карађорђеве,
Учитељске,
Жикице
Јовановића
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ПРИОРИТЕТ: 3. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
Стратешки циљ: 3.1. Р
 азвој хуманог капитала (образовање у складу с потребама 21. века, култура,
спорт и млади)
Програм: 3.1.1. Подршка културно-историјским и другим садржајима
Носиоци/
Извор
Пројекат
Време
ИНДИКАТОРИ
партнери
финансирања
3.1.1.1.
Град Лозница
2017–2020. 5.000.000,00
Формиран историјски
Формирање
ЦК „Вук Караџић“
динара
архив
историјског архива
Историјски архив
Буџет града
града Лознице
града Шапца
Буџет
Историјски архив
Министарства
града Београда
културе
3.1.1.2.
Успостављено
Град Лозница
2017–2020. Буџет града
Подршка стварању
Центар за културу
Остали фондови професионално
професионалног
КУД „Караџић“
позориште
позоришта
3.1.1.3.
Изградња анекса
Музеја Јадра за
смештај чамца
моноксила

Град Лозница
Центар за културу

2015.

Буџет града
1.448.000,00
динара

Изграђен анекс Музеја
Јадра за смештај чамца
моноксила

3.1.1.4.
Град Лозница
Изградња
ЦК „Вук Караџић“
меморијалног центра у УГ „14.октобар“
Драгинцу

2016–2021.

Буџет града
Остали донатори

Изграђен меморијални
центар у Драгинцу

3.1.1.5.
Замена столарије у
Музеју Јадра

2016–2017.

Буџет града
1.200.000,00

Замењена столарија у
Музеју Јадра

2015–2021.

Буџет града
Остали фондови

Реконструисани и
адаптирани домови
културе на територији
града

2016.

Буџет града
Остали фондови

Саниран под спортске
хале

Град Лозница
Центар за културу

3.1.1.6. Реконструкција Град Лозница
и адаптација домова
културе на територији
града Лознице

Програм: 3.1.2. Подршка садржајима у спорту
3.1.2.1.
Град Лозница
Санација пода
УФК „Лагатор“
спортске хале
„Лагатор“
3.1.2.3.
Санација столарије у
УФК „Лагатор“

Град Лозница
УФК „Лагатор“

2015–2017.

Буџет града
Остали донатори
14.039.308,00
динара

Санирана столарија

3.1.2.4.
Топлификација УФК
„Лагатор“
3.1.2.5.
Санација фасаде УФК
„Лагатор“

Град Лозница
УФК „Лагатор“

2019.

Буџет града
Остали донатори

Топлификована УФК
„Лагатор“

Град Лозница
УФК „Лагатор“

2018.

Буџет града
Остали донатори

Санирана фасада
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ИНДИКАТОРИ
Саниран плочник

Град Лозница
Омладински
центар

2016–2017.

Буџет града
Остали донатори

Изграђен скејт-парк

Град Лозница
ЈП „Град“

2015–2021.

Буџет града
Остали донатори

Изграђена и
реконструисана дечија
игралишта

Програм: 3.1.3. Подршка образовним установама и увођење нових образовних профила
3.1.3.1.
Замена столарије у
матичној школи у
ОШ „14. октобар“
Драгинац

Град Лозница и
ОШ „14. октобар“
у Драгинцу

2015–2020.

15.318.877,00 РСД Замењена столарија
Министарство
просвете
Град Лозница

3.1.3.2.
Реконструкција
фискултурне сале у
ОШ „14. октобар“
Драгинац

Град Лозница
ОШ „14. октобар“
у Драгинцу

2015–2020.

3.000.000,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

3.1.3.3.
Реконструкција крова
у матичној школи у
ОШ „14. октобар“
Драгинац

Град Лозница
ОШ „14. октобар“
у Драгинцу

2015–2020.

9.960.056,00 РСД Реконструисан кров
Министарство
просвете
Град Лозница

3.1.3.4.
Делимична замена
столарије у ОШ
„Петар Тасић“
Лешница – ИО Доњи
Добрић

Град Лозница ОШ
„Петар Тасић“
Лешница

2015.

1.555.920,00 РСД
Фондови ЕУ
Министарства
Град Лозница

Замењена столарија

3.1.3.5.
Адаптација мокрог
чвора у централној
школи ОШ „Петар
Тасић“ Лешница и у
ИО Доњи Добрић

Град Лозница ОШ
„Петар Тасић“
Лешница

2016.

4.533.480,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Адаптиран мокри чвор

3.1.3.6.
Опремање
фискултурне сале
у матичној школи
ОШ „Петар Тасић“
Лешница

Град Лозница
ОШ „Петар Тасић“
Лешница

2015.

752.570,40 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Опремљена
фискултурна сала

Реконструисана
фискултурна сала
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3.1.3.7.
Опремање кабинета
у матичној школи
ОШ „Петар Тасић“
Лешница

Град Лозница ОШ
„Петар Тасић“
Лешница

2015.

380.986,20 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Опремљени кабинети

3.1.3.8.
Повећање корисника
интернета,
средњошколаца и
омладине

Град Лозница
Министарства

2016.

Град Лозница
Министарства
РС
Фондови ЕУ
Донатори

Уведени додатни
капацитети

3.1.3.9.
Отварање музичке
школе
3.1.3.10.
Оснивање
универзитетског
центра на територији
града, са студентским
домом

Град Лозница
Министарства

2015.

Град Лозница
Министарства
РС

Отворене установе

Град Лозница

2015–2020.

3.1.3.11.
Реконструкција
мокрих чворова (први
и други спрат) у ОШ
„Анта Богићевић“
Лозница

Град Лозница
ОШ „Анта
Богићевић“
Лозница

2015–2016.

1.600.000,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Реконструисани мокри
чворови

3.1.3.12.
Реконструкција сале за
физичко васпитање за
млађе разреде

Град Лозница
ОШ „Анта
Богићевић“
Лозница

2015–2020.

6.300.000,00 РСД

Реконструисана
фискултурна сала

3.1.3.13.
Замена столарије
у новој школској
згради у ОШ „Анта
Богићевић“ у Лозници

Град Лозница
ОШ „Анта
Богићевић“
Лозница

2015–2017.

10.000.000,00 РСД Замењена столарија

3.1.3.14.
Реконструкција крова
у три фазе у ОШ „Анта
Богићевић“ у Лозници

Град Лозница
ОШ „Анта
Богићевић“
Лозница

2015–2018.

7.801.135,00 РСД

3.1.3.15.
Замена столарије у
матичној школи у ОШ
„Кадињача“

Град Лозница
ОШ „Кадињача“

2015–2020.

11.000.000,00 РСД Замењена столарија

3.1.3.16.
Реконструкција
купатила у ОШ
„Кадињача“ – ИО
Лозничко поље

Град Лозница
ОШ „Кадињача“

2015–2017.

3.200.000,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Страна 68

Број факултета,
формирана студентска
служба

Реконструисан кров

Реконструкција
купатила

28.11.2014.

Пројекат

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

3.1.3.17.
Град Лозница
Реконструкција и
ОШ „Вук
санација мокрог чвора Караџић“
у ОШ „Вук Караџић“
Лозница

Време

Извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

2015–2016.

3.000.000,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Реконструисан и
саниран мокри чвор

3.1.3.18.
Град Лозница
Реконструкција и
ОШ „Јован
санација мокрог чвора Цвијић“ Лозница
у ОШ „Јован Цвијић“
Лозница

2015.

2.550.000,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Реконструисан и
саниран мокри чвор

3.1.3.19.
Град Лозница
Замена преостале
ОШ „Јован
фасадне столарије у
Цвијић“ Лозница
ОШ „Јован Цвијић“
Лозница – ИО Воћњак

2015–2016.

800.000,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Замењена столарија

3.1.3.20.
Уређење платоа
и подзиде око
споменичког простора
у ОШ „Јован Цвијић“
Лозница
3.1.3.21.
Реконструкција
мокрог чвора у ОШ
„Степа Степановић“
Текериш – ИО Г.
Бадања

Град Лозница
ОШ „Јован
Цвијић“ Лозница

2015–2017.

650.000,00 РСД

Уређен плато

2015.

2.700.000,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Реконструисан мокри
чвор

3.1.3.22.
Реконструкција
школског хола у
ОШ „Вук Караџић“
Липница
3.1.3.23.
Реконструкција
крова у ОШ „Вук
Караџић“ Липница –
ИО Брадић
3.1.3.24.
Реконструкција крова
у матичној школи у
ОШ „Вук Караџић“
Липница
3.1.3.25.
Реконструкција
фискултурне сале у
ОШ „Вук Караџић“
Липница

Град Лозница
ОШ „Вук
Караџић“ Липница

2015–2018.

5.700.000,00 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Реконструисан школски
хол

Град Лозница
ОШ „Вук
Караџић“ Липница

2015–2016.

4.365.553,25 РСД
Министарство
просвете
Град Лозница

Реконструисан кров

Град Лозница и
ОШ „Вук
Караџић“ Липница

2015–2016.

5.741.327,00 РСД
Министарство
просвете и град
Лозница

Реконструисан кров

Град Лозница и
ОШ „Вук
Караџић“ Липница

2015–2020.

Град Лозница
ОШ „Степа
Степановић“
Tекериш

Реконструисана
фискултурна сала
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Пројекат
3.1.3.26.
Реконструкција
комплетне школске
зграде у ОШ „Свети
Сава“ Липнички Шор
– ИО Козјак
3.1.3.27.
Реконструкција
санитарних чворова у
ученичким тоалетима
у Средњој економској
школи Лозница
3.1.3.28.
Замена дотрајале
столарије у Средњој
економској школи
Лозница
3.1.3.29.
Доградња и
реконструкција
ученичке кантине у
Средњој економској
школи Лозница
3.1.3.30.
Реконструкција и
адаптација ОШ „Мика
Митровић“ – ИО
Коренита
3.1.3.31. Изградња
балон-сала за потребе
основних и средњих
школа на територији
града Лознице

3.1.3.32.
Реконструкција и
адптација објеката
основних школа у
складу с потребама у
периоду 2015–2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
Град Лозница и
ОШ „Свети Сава“
Липнички Шор

Време
2015–2020.

Извор
финансирања
10.500.000,00 РСД
Министарство
просвете и град
Лозница

28.11.2014.

ИНДИКАТОРИ
Реконструисана
комплетна школска
зграда

Град Лозница и
Средња економска
школа Лозница

2015–2018.

5.464.722,16 РСД
Министарство
просвете и град
Лозница

Град Лозница и
Средња економска
школа Лозница

2015–2018.

11.088.480,00 РСД Замењена столарија
Министарство
просвете и град
Лозница

Град Лозница и
Средња економска
школа Лозница

2015–2017.

12.890.015,00
РСД
Министарство
просвете и град
Лозница

Дограђена и
реконструисана
ученичка кантина

Град Лозница
ОШ „Мика
Митровић“

2015–2016.

Министарство
просвете и град
Лозница

Реконструисано
и адаптирано ИП
Коренита ОШ „Мика
Митровић“

Град Лозница

2015–2021.

Министарство
просвете и град
Лозница

Град Лозница

2015–2021.

Министарство
просвете
Град Лозница

Изграђене балон-сале
за потребе основних
и средњих школа
на територији града
Лознице, које сада
немају услове за
одржавање наставе
физичког васпитања
Реконструисани и
адаптирани објекти
основних школа

Реконструисани
санитарни чворови

Програм: 3.1.4. Унапређење услова за рад предшколских установа
3.1.4.1.
Уређење прилаза и
опремање простора
за боравак деце са
сметњама у развоју –
„Бамби“

Страна 70

Град Лозница
ПУ „Бамби“
Донатори

2015.

2.000.000
динара Градски
буџет Установа
Донатори

Укључивање деце са
сметњама у развоју у
систем васпитања и
образовања

28.11.2014.

Пројекат
3.1.4.2.
Уређење прилаза –
„Лане“ и „Лептирић“

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
Град Лозница

Време
2015.

Извор
финансирања
1.000.000
динара Градски
буџет Установа
Донатори

ИНДИКАТОРИ
Ефикаснија
дистрибуција хране за
децу

3.1.4.3.
Град Лозница
Замена спољашње
Донатори
столарије на објектима
„Лептирић“ и „Бамби“

2015.

4.000.000 динара
Градски буџет
Донатори

Већа eнергетска
ефикасност и смањење
трошкова грејања

3.1.4.4.
Град Лозница
Замена подова у
Донатори
радним собама и
реконструкција дечјих
мокрих чворова у
објекту „Бамби“

2015.

4.000.000 динара
Градски буџет
Установа
Донатори

Замењен под, бољи
хигијенски услови,
реконструисани мокри
чворови

3.1.4.5.
Климатизација
објеката „Лептирић“ и
„Пинокио“

Град Лозница

2015.

500.000 динара
Градски буџет
Донатори

Број постављених
клима-уређаја

3.1.4.6.
Набавка опреме за
образовање – дечје
столице и столови

Град Лозница
Донатори

2015.

2.000.000 динара
Градски буџет
Установа
Донатори

Безбедна опрема за
образовање

3.1.4.7.
Град Лозница
Замена подова у
Донатори
радним собама и
реконструкција дечјих
мокрих чворова у
објекту „Лептирић“

2016.

2.500.000 динара
Градски буџет

Замењен под,
реконструисани
мокри чворови, већа
безбедност деце, бољи
хигијенски услови

3.1.4.8.
Опремање
рачунарских центара
по објектима

Град Лозница

2016.

800.000 динара
Градски буџет
Донатори

Број инсталиране
рачунарске опреме

3.1.4.9.
Наставак радова на
опремању централне
кухиње

Град Лозница

2016.

3.000.000 динара
Градски буџет

Уведен HACCP
стандард за безбеднију
производњу хране

3.1.4.10.
Уградња неонског
осветљења у објекту
„Бамби“

Град Лозница
Донатори

2016.

2.500.000 динара
Градски буџет

Боља осветљеност
простора у којима
бораве деца

Стратешки циљ: 3.2. Унапређење здравствене и социјалне заштите
Програм: 3.2.1. Подизање капацитета здравствене заштите
3.2.1.1.
Дом здравља
2015–2016 2.000 ЕУР
Стратегија развоја
Град
здравства на
ДИЛС
територији града
Донатори
Лознице

Боље здравствене
услуге, повећање
задовољства корисника
за 20%
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Пројекат
3.2.1.2.
Информатизација
здравствене заштите

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери
ДЗ Лозница

Време
2015–2016.

Извор
финансирања
100.000 ЕУР
ДИЛС
Донатори

28.11.2014.

ИНДИКАТОРИ
Бржа, боља и
ефикаснија здравствена
заштита, боља
евиденција, наплата,
бољи квалитет рада ДЗ

3.2.1.3.
ДЗ Лозница
Изградња и опремање Град Лозница
амбуланти опште медицине у месним заједницама Клупци, Лозничко
Поље, са две смене

2015–2017.

20.000 ЕУР
Град
Донатори

Боља доступност
здравствених услуга,
боље задовољство
корисника, смањење
гужви у ДЗ

3.2.1.4.
Пројекат кућна нега
зa палијативну негу с
набавком потребних
возила

Дом здравља

2014–2017.

50.000–100.000
ЕУР
Министарство
здравља РС
ДИЛС
Развој здравства

15 до 20 корисника
здравствене заштите
смештених у одељење

3.2.1.5.
Опремљен возни парк
у ДЗ Лозница

ДЗ Лозница
Град Лозница

2015–2021.

1.000.000–
2.000.000 ЕУР
Град Лозница
Министарство
здравља РС ДИЛС
Развој здравства
Донатори

Набављено 4 санитета
са свом опремом
за реанимацију, 4
путничка аутомобила
за превоз оболелих или
запослених

3.2.1.6.
Пројектне активности
Омладинског центра

КЗМ Лозница
НВО – Искра
Светионик
Школе

2015–2021.

2.000.000–
3.000.000 РСД
Донатори
Град
Министарство
омладине
и спорта
Министарство
здравља РС

Обухваћено 3.500–
4.000 средњошколаца
годишње, с едукацијом
из области здравих
стилова живота,
превенције болести
зависности, заштите
репродуктивног
здравља, заштите од
ХИВ и ППИ инфекција,
повећање културних
садржаја за младе,
концерти, представе

3.2.1.7.
Дом здравља
Диспанзер за жене и
Лозница
омладину неопходним Град Лозница
уредјајима – 4D
и други уређаји,
колордоплер

2015–2018.

Донатори
Буџет града
Лозница
Министарство
здравља РС
100.000 евра

Подизање примарне
здравствене заштите

3.2.1.8.
ХОСПИС (болница
за терминалне
болеснике)

2015–2021.

Донатори
Буџет града
Лозница
Министарство
здравља РС

Унапређење
здравствене заштите
тешких болесника –
терапијом купирање
бола
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Дом здравља
Лозница
Град Лозница

28.11.2014.

Пројекат

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

Време

Извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

3.2.1.9.
Пројекат унапређења
здравља ромске
популације

Дом здравља
Лозница
Град Лозница

2015–2021.

Донатори
Буџет града
Лознице
Министарство
здравља РС

Унапређење
здравствене заштите
у оквиру ромске
популације

3.2.1.10.
Рeкредитација Дома
здравља

Град Лозница
Министарство
здравља
Донатори

2015–2016.

2.000.000 динара
Установа

Акредитоване две
здравствене установе

3.2.1.11.
Отварање две апотеке
на територији града
Лознице и општине
Љубовија

Апотекарска
установа

2016–2018.

Сопствена
средства

Отворене две апотеке
на територији града
Лознице и општине
Љубовија

3.2.1.12.
Реконструкција
грејања у апотеци 1
Лозница, и апотекама
у Крупњу и Љубовији

Апотекарска
установа

2016–2018.

Сопствена
средства

Реконструисано
грејање

3.2.1.13.
Набавка службеног
возила за апотекарску
установу

Апотекарска
установа

2016–2018.

Сопствена
средства

Набављено службено
возило

3.2.1.14. Оснивање
Завода за заштиту
здравља на
територији града
Лознице у сарадњи
с Министарством
здравља

Град Лозница
Здравстевене
установе на
територији града

2015–2016.

Град Лозница
Министарство
здравља

Основан Завод за
заштиту здравља на
територији града
Лознице

Програм: 3.2.2. Подизање капацитета за пружање социјалних и саветодавних услуга угроженим
популацијама
3.2.2.1.
Ресорно
2019–2021. Ресорно
Изграђен дом за старе
Изградња дома
министарство
министарство
за старе, малог
Центар за
Донатори
капацитета до 50
социјални рад
корисника
Град Лозница
3.2.2.2.
Отварање дневног
боравка и клуба за
старе у оквиру Дома за
старе

Ресорно
министарство
Центар за
социјални рад
Град Лозница
УГ у области неге
старих

2020–2021.

Ресорно
министарство
Донатори

Отворен дневни
боравак и клуб за старе
Број корисника
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28.11.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Носиоци/
партнери

Пројекат

Извор
финансирања

Време

ИНДИКАТОРИ

3.2.2.3.
Формирање мреже
хранитељских
породица за бригу о
старима

Ресорно
министарство Град
Лозница Центар за
социјални рад
Центар за
породични
смештај и усвојење
– радна јединица
Лозница

3.2.2.5.
Подизање објекта
социјалног становања
од 8 станова

Град Лозница ЦСР

До краја
240.000 ЕУР
2018. – 2020. Донатори

Број стамбених
јединица

3.2.2.6.
Формирање
прихватне станице и
прихватилишта

Министарства
Град Лозница
ЦСР

До краја
50.000 ЕУР
2015. – 2017. Министарства
Град Лозница

Број збринутих лица

2016–2018.

Ресорно
министарство
Донатори
Буџет града

Формирана мрежа
хранитељских
породица

Поглавље 6.
Систем управљања и праћења реализације Стратегије
Процес стратешког планирања јесте динамичан процес и финални документи се посматрају као динамични, односно променљиви
алати. У том контексту, целокупан процес планирања дефинисан је као десетогошњи циклус
анализе – планирања – програмирања – импле-

ментације – реализације – праћења – процене –
поновне анализе итд. Процес се комплетно преиспитује на 10 година, односно након 10 година
би требало развити нову стратегију одрживог
развоја локалне заједнице. Процес је комплетно
приказан на следећем дијаграму:

Циклус Стратегије одрживог развоја локалне заједнице

Страна 74

Година 1

Извештај о одрживости
2/3 Стратешки документ са дијаграмима

Година 2-3-4

Извештај о одрживости
a. праћење имплементације Локалног

Година 5

Извештај о одрживости
a. ажурирање свих индикатора

Година 6-7–8-9

Извештај о одрживости
a.праћење имплементације Локалног

Година 10

Извештај о одрживости +1
2/3 Стратешки документ са дијаграмима +1
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Процес имплементације стратегије мора
бити јасно дефинисан. Извршна власт због тога
мора: расподелити одговорност/задатке тако да
се циљеви могу ефикасно реализовати, а кључни актери морају бити свесни својих улога и
одговорности.
Систем управљања обухвата процесе планирања, организације, одабира људи, координирања, руковођења и контроле, укључујући и
ангажовање људских, финансијских, технолошких и природних ресурса.
Сама примена стратегије мора бити разматрана и преиспитивана од стране свих укључених у процес израде и имплементације стратегије. Начин на који се овај процес провере и
преиспитивања реализује даје одрживост систему управљања и мониторинга, остварујући
различите везе у оквиру и ван организације
процеса имплементације.
Фаза примене стратегије одрживог развоја
локалне заједнице заснована је на имплементацији акционог плана, доброј организационој
структури и ангажовању заинтересованих актера. Процес имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице инкорпориран је
и користи постојећу структуру у локалној администрацији, пре свега Одељење за локални
економски развој, као централни део организа-

Број 11

ционе структуре Координационог тима у који
су укључена сва општинска одељења. Координациони тим је постављен у оквиру локалне
администрације тако да може да координира
целокупним системом управљања и мониторинга и именује га градоначелник.
Координациони тим је одговоран за интеграцију стратешког документа и локалног акционог плана, првенствено у смислу: директне
повезаности акционог плана са израдом и актима градског буџета, тј. за сваку активност у
оквиру акционог плана морају се обезбедити
финансијска средства или бар извори финансирања; директне повезаности са свим градским оперативним плановима и одељењима.
Стратешки документ и локални акциони план
морају у потпуности бити интегрисани с редовним градским радним процедурама. Систем управљања треба прецизно да идентификује носиоце одговорне за имплементацију појединих
активности и да пружи прецизно дефинисана
овлашћења и одговорности свих начелника
одељења/управа за спровођење тог интегрисаног процеса у разумном временском року (до
усвајања наредног градског буџета); интеграције акционог плана и стратешког документа
с плановима, пројектима и активностима свих
јавних и приватних институција које су укљу-

Систем управљања процесом израде Стратегије одрживог развоја локалне заједнице
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чене као главни носиоци имплементације акционог плана (различите институције, органи
јавне управе, јавна комунална предузећа итд.).
Велики број редовних управљачких активности
одвија се у области урбанистичког система и територијалне организације, а под ингеренцијом
различитих градских/општинских институција
и органа. Њихова потпуна укљученост у имплементацију локалног акционог плана од виталног је значаја за одрживост и развој.
Успешност и статус имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице константно се прате и процењују путем годишњих
циклуса евалуације. Приликом евалуације ко-
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ристе се индикатори одрживости (односе се на
стратешки документ, али и на стање комплетне
локалне заједнице) и индикатори учинка (везани су за статус имплементације локалног акционог плана). Индикатори су основа за потпун
систем мониторинга имплементације стратегије и представљају основу система управљања.
Индикатори пружају основне информације и
сазнања везана за успешност процеса имплементације стратегије и динамику усаглашавања.
Све промене индикатора и сви резултати годишње евалуације доступни су свим грађанима
посредством извештаја који је једноставан и
лак за читање.
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Анекс 1: УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА
У процесу израде стратегије одрживог развоја учествовали су:

Љиљана Николић
начелник одељења за ЛЕР

Драгица Лакановић
Удружење грађана „Светионик“, Лозница

Милијана Кладарин
Одељење за ЛЕР – Градска управа Лозница

Бојан Лучић, приправник
Канцеларија за младе

Богосављевић Бранко
О.Ш. „Свети Сава“, Л. Шор

Искић Будимир
„Телеком Србија“ АД, Београд
Извршна јединица Шабац

Даница Ђурић, заменик директора
ЈКП „Наш дом“, Лозница
Нада Ђурић
„ИСКРА“, Лозница
Мирковић Милунка, овлашћено лице
Техничка школа Лозница
015/882-086
Богдановић Миленко, директор
ЈКП „Паркинг сервис“

Тања Глишић, координатор
Канцеларија за младе
Милан Михаиловић, директор
„Графика“, Лозница
Тадић Вера
ЖРК „Лозница град“
015/ 875-923

Владан Трипковић, начелник одељења за
планирање и изградњу

Раде Филиповић, помоћник градоначелника
за координирање рада ЈП и послове у
области заштите животне средине

Бранко Антонић, директор
МН ДОО, Лозница

Сава Бабић, директор
ЈП „Урбоплан“, Лозница

Даница Вулић, шеф одсека за омладину и
друштвене делатности у градској управи
Лозница

Весна Мелезовић
Црвени крст Лозница

Марјановић Жељко, заменик директора
Установа за физичку културу „Лагатор“,
Лозница
Милојка Смиљанић
Начелник градске управе Лозница
Лукић Милорад
Удружење РМВИ Лозница
Марија Јовановић, председник
ОК „Клуб“
Васић Милан
Специјална болница за рехабилитацију,
Б. Ковиљача

Љубомир Чикић
ЈП „Урбоплан“ Лозница
Драган Ђедовић
Основна музичка школа „В. Караџић“,
Лозница
Јелена Томић
АД „ЕНИКОН“, Лозница
Милићевић Мирјана
О.Ш. „Петар Тасић“, Лешница
Валентина Петровић
„ИСКРА“, Лозница
Милан Панић, директор
ЈП „Топлана“, Лозница
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Драгослава Тишма
ФК „LADY“, Лозница

Исаковић Раденко
Центар за социјални рад

Маријана Искић
ТОГ Лозница

Зоран Ђурић, директор
ЈП „Дирекција за управљање и развој Б.
Ковиљаче“

Радојка Станковић, шеф одсека за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту
Градска управа Лозница

Сретеновић Златомир
ОК „Лозница“

Снежана Трнинић, представник
СПК „Сунчана река“

Ненад Ђукановић
Одељење за привреду

Цветана Срећковић, директор
О.Ш. „Јован Цвијић“

Дајана Ђедовић
Центар за културу „В. Караџић“, Лозница

Данијела Милутиновић, дипл. туризмолог
Одељење за ЛЕР

Перић Јеврем
Банка INTESA, Филијала Лозница

Драгана Витић, начелник Одељења за
друштвене делатности, Градска управа
Лозница

Радован Симић
Библиотека Вуковог завичаја

Зоран Каитовић, дипл. инг. пољопривреде,
ОЛЕР

Светлана Зарић
начелник ЛПА

Драгана Симић, шеф финансија
Градска управа Лозница

Ковиљка Радић
Установа за предшколско образовање и
васпитање „Бамби“

Небојша Трифуновић
„ЛОГО“ д.о.о., Лозничке новости

Миленко Радаљац
„Радаљац компани“

Вера Унковић, начелник Одељења за
финансије
Градска управа Лозница

Драган Николић
директор СЦ „Лагатор“

Бранислава Илић, секретар
КУД „Караџић“, Лозница
Јован Максимовић
Јавно стамбено предузеће Лозница

Томислав Арнаутовић
члан Градског већа
Снежана Марковић
директор Дома здравља Лозница

Баровић Биљана
ОК „Пролетер“, Лозница

Маринко Николић
помоћник градоначелника за област
пољопривреде

Лекић Александар
ХТП „Бања Ковиљача“

Небојша Кошчица
директор Опште болнице Лозница

Савић Милосава, овлашћена особа
О.Ш. „В. Караџић“, Лозница

Влада Станимировић
„Лозничке новости“, представник медија

Полић Драгослав
ЈП „ГРАД“, Лозница

Милена Конић
директор ТОГЛ
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Анекс 2: Индикатори одрживог развоја
Индикатор бр. 1
Циљ бр. 2.1.
Активност бр.

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВОДА

ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода
Хидрографска мрежа на територији града Лознице припада сливу реке
Дрине. На потезу од Бање Ковиљаче до Новог Села, алувион Дрине је
веома широк, местимице достиже и до 400 м. Речно корито је усечено
у алувијалне седименте, а дубина варира 3–7 м. Река Дрина је на потезу
који пролази кроз подручје Лознице регулисана на потезу од Козлучког навоза до иза улива Штире у Дрину. Поред насипа је изграђен заобилазни пут. Водотоци који се уливају на том потезу у Дрину такође су
регулисани, и то Штира и Трбушница, као и потоци који пролазе кроз
Бању Ковиљачу (Симића поток, Цигански поток, Дубоки поток).
Највећа притока Дрине на планском подручју јесте Јадар, а мање
притоке су Штира, Трбушница, Жеравија, Криваја, Боринска река и
друге.
Становништво лозничке општине се снабдева водом за пиће са изворишта „Зеленица“, које се налази у Бањи Ковиљачи, односно узводно
од Бање у простору између железничке пруге Лозница–Зворник и реке
Дрине. Недалеко од овог првобитног изворишта, узводно Дрином,
такође у алувијалној равни отворено је ново извориште на локацији
„Горње поље“, како би се повећао капацитет изворишта и тако задовољиле потребе становништва. Укупни капацитет оба изворишта износи 400 л/с.
Површински токови у Лозници припадају II класи воде, које се у природном стању могу употребљавати за купање и за рекреацију грађана,
за спортове на води, за гајење других врста риба (ципириде), или воде
које се уз уобичајене методе обраде (коагулација, филтрација, дезинфекција и сл.) могу употребљавати за пиће и у прехрамбеној индустрији.
Подаци у табелама преузети су са сајта Републичког хидрометеoролошког завода и односе се на мерне станице Јелав (подаци за реку
Дрину) и Лешница (подаци за реку Јадар). Подаци су за 2009. годину
(на сајту РХМЗ-а не постоје свежији подаци).
Веб-адреса:
www.hidmet.gov.rs/ciril/kvalitet vode/stanice/sliv drina.php

Извори података
Републички хидрометеоролошки завод Србије, Кнеза Вишеслава 66, Београд www.hidmet.gov.
rs/ciril/kvalitetvode/index.php
Е-маил: env-оfficе@hidmet.sr.gov.yu
Хидролошки годишњи преглед – 3. Квалитет воде
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ВРЕДНОСТИ
СТАНИЦА/ПРОФИЛ
ЈЕЛАВ
РЕКА
ДРИНА
СЛИВ
САВА
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА
39,9 км
ПОВРШИНА СЛИВА
- км2
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ВРШИ СЕ ОД:
1986 год.
ЗАХТЕВАНА КЛАСА
II
СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДА у 2009. ГОДИНИ
ПОКАЗАТЕЉ
растворени кисеоник
проценат засићења кисеоником
БПК-5
ХПК
степен сапробности
највероватнији број коли-клица
суспендоване материје
растворене материје
pH
видљиве отпадне материје
боја
мирис
СТВАРНА КЛАСА

КЛАСА
I
II
I
I
II
III
II
I
I
I
I
I
I

СТАНИЦА / ПРОФИЛ
ЛЕШНИЦА
РЕКА   
ЈАДАР
СЛИВ
ДРИНА
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА
3,30 км
ПОВРШИНА СЛИВА
959 км2
ЗАХТЕВАНА КЛАСА
СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДА у 2009. ГОДИНИ
ПОКАЗАТЕЉ
КЛАСА
растворени кисеоник
I
проценат засићења кисеоником
III
БПК-5
I
ХПК
I
степен сапробности
највероватнији број коли-клица
III
суспендоване материје
VK
растворене материје
I
pH
II
видљиве отпадне материје
I
боја
I
мирис
I
СТВАРНА КЛАСА
III
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Коментари у вези с индикаторима – чињенични и статистички подаци
Основни узрок загађивања вода представља упуштање непречишћених отпадних вода
у реципијенте. Извори загађења вода локализовани су на подручју насеља и привредних
објеката. У оквиру насеља примарно загађивање вода везано је за продукцију отпадних
вода из домаћинстава (фекалне и санитарне)
и пољопривредних објеката.
Ужа заштитна зона изворишта водоснабдевања „Зеленица“, али и водоизворишта
„Горње поље“, нападнута је изградњом објеката
и привредним активностима. У ужој заштитној
зони изворишта „Зеленица“ идентификовано је
постојање две пилане, два угоститељска објекта, неколико десетина стамбених објеката, што
уз неадекватну пољопривредну производњу
представља један од највећих проблема општине и града. Горњи ток реке Штире угрожен је
процедним водама с депоније сепарације и топионице РТБ „Зајача“ у Зајачи. У доњи ток се
уливају отпадне и индустријске воде с конурбационог подручја Лознице, па је она у овом делу
мртва река. „Вискоза“ је била највећи загађивач
вода у општини, користила је воду за хлађење
и као технолошку воду.
Река Дрина према Уредби о категоризацији
водотока спада у водотоке чија је класа II (II
класа воде су воде које се у природном стању

могу употребљавати за купање и рекреацију
грађана, за спортове на води и за гајење других
врста рибе [циприниде]). У смислу загађивања
вода Дрине додатно оптерећење представља
њено загађивање из узводног тока. Загађење
се рефлектује не само на квалитет, односно на
прописану класу вода Дринe, него и на квалитет подземних вода. Поред загађивања овим
отпадним водама, у водоток Дрине и њене притоке се без икаквог третмана упуштају фекалне
и друге отпадне воде.
Горњи ток реке Штире угрожен је процедним водама с депоније сепарације и топионице
РТБ „Зајача“ у Зајачи. У доњи ток се уливају
отпадне и индустријске воде с конурбационог
подручја Лознице, па је она у овом делу мртва
река. „Вискоза“ је била највећи загађивач вода
у општини, користила је воду за хлађење и као
технолошку воду.
Загађивање подземних вода је пре свега
последица примене ђубрива, пестицида и хербицида у пољопривреди, затим процеђивања с
неуређених дивљих депонија отпада, као и депонија пепела ТЕ „Вискоза“, депонија пиљевине
фабрике „Целулоза“ и комуналне депоније, те
неадекватног третмана септичких јама у свим
сеоским насељима.
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ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВАЗДУХ

ИНДИКАТОР: Број дана с лошим
квалитетом ваздуха

Агенција за заштиту животне средине и град Лозница одредили су
локацију на којој је постављена аутоматска мерна станица за праћење и
извештавање о квалитету ваздуха. То је локација код
Електродистрибуције – погон Лозница. Веб-сајт на коме се могу
очитати резултати с ове станице налази се на адреси www.sepa.gov.rs/
ams/hajah_data/eas_kvalitet_vazduha_1.php
Важно је напоменути да је у току усвајање програма контроле
квалитета ваздуха на територији града Лознице и Бање Ковиљаче за
2011/2012. годину, којим ће у складу са Законом о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС“, број 36/09), бити успостављена локална
мрежа праћења квалитета ваздуха.
Табела 1. Измерене максималне вредности концентрација дима,
СО2 и НО2 на територији Лознице
Максималне
концентрације

Вредност

Датум

СО2 (µг/м3)

183

новембар 1998.

НО2 (µг/м3)

47

јануар 2002.

Дим (µг/м3)

248

јануар 2001.

Назив станице: Лозница
Координате: г еографска дужина
19°14 Е
географска ширина
44°33 N
надморска висина (м) 121
Извори података

Републички хидрометеоролошки завод Србије, Кнеза Вишеслава 66,
Београд www.hidmet.gv.rs/ciril/kvalitetvode/index.php
Е-маил: env-office@hidmet.sr.gov.yu

Закључак

На територији града Лознице значајнији проблеми везани су за загађивање
ваздуха, при чему је мало изражена могућност загађивања ваздуха из
околних региона. Може се констатовати да је на подручју општине
присутан висок степен загађености ваздуха (када ради индустрија), што
указује на велики емисиони потенцијал присутних загађивача. Највећи
извор загађивања ваздуха представља РТБ „Зајача“ – „Топионица“, а
загађивање потиче и од неколико мањих привредних објеката. Основне
и специфичне штетне материје највећим делом се распростиру на
насеља Лозница и Бања Ковиљача, што је последица правца кретања и
интензитета ваздушних струјања. Загађивање ваздуха у граду Лозници
последица је грејања (котларнице и индивидуална ложишта) и одвијања
саобраћаја. Поред привредних објеката и котларница, значајнији извор
загађивања ваздуха јесте саобраћај на државним путевима.
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Индикатор бр. 3
Циљ бр. 2.3.
Активност бр.
………

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА – КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА /
БИОДИВЕРЗИТЕТ

ИНДИKАТОР: Заштићене области

Сва добра која су заштићена на основу закона имају статус трајне и
обавезне намене и морају се штитити на основу наведеног правног акта.
Подручје Бање Ковиљаче треба третирати у складу са Законом о бањама.
Заштита и очување природних вредности и предела
Шумске површине (око 1/3 територије града) представљају значајан
природни ресурс и квалитетан потенцијал подручја града Лознице.
Један део подручја одликује се деградираним шумским површинама,
што представља ограничавајући фактор. Локалну појаву представља
бесправна сеча шуме. Постојање високовредних шумских асоцијација,
при чему су посебно вредни простори Борање и Гучева (као једног од
најважнијих шумских крајева уже Србије) и подручје Цера.
На територији града постоје бројне природне и створене вредности,
које су делимично валоризоване, пре свега Тршић и Троноша и бање
Ковиљача и Бадања. Одређени локалитети се морају боље активирати
(нпр. планине Цер, Гучево и Иверак, приобаље Дрине и др.), уз услов
да се не угрозе њихове вредности.

Извори података

Градска управа града Лознице – одељење за планирање и изградњу
Завод за заштиту природе, Др Ивана Рибара 91, Нови Београд www.
natureprotection.org.rs
Министарство заштите животне средине, рударства и просторног
планирања, Омладинских бригада 1, Београд www.еkoplan.gov.rs
Статистички годишњак
ВРЕДНОСТИ

Заштићене области
Република Србија
Град

hа

%

518.229,00

5,86

1.411,31

0,02

Коментари у вези с индикаторима – чињенични и статистички подаци
Заштићена природна добра и простори
На подручју града Лознице постоји једно заштићено природно добро и четири заштићена
простора културно-историјских вредности.
– Споменик природе ботаничког карактера:
1. Стабло храста лужњака „дебели грм“ у насељу Руњани, површине 0,06 ха, стављено под заштиту
2003. године.
– Заштићени простори културно-историјских вредности:
1. Село Тршић, манастир Троноша површине 1.368 ха, стављено под заштиту 1965. год. (рад на
доношењу новог акта о заштити је у току).
2. Драгинац, површине 2,88 ха, стављено под заштиту 1977. год.
3. Текериш, површине 0,37 ха, стављено под заштиту 1977. год.
4. Градски парк у Бањи Ковиљачи, 40 ха.
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Индикатор бр. 4
Циљ бр. 2.2. и 2.3.
Активност бр. ……

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА – КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

ИНДИКАТОР: Напуштено и загађено
земљиште

У погледу коришћења земљишта у Мачванском управном округу,
може се оценити да се Лозница издваја из просека западне и
централне Србије, јер су готово равноправно заступљене категорије
пољопривредног и шумског земљишта. Заједно чине 66% укупне
територије града. Управо из тог разлога, од посебног значаја
за подручје Лознице јесте основни циљ у погледу коришћења
пољопривредног земљишта, и то заштита екосистемских,
агроеколошких, економских, пејзажних, социокултурних и
других важних функција пољопривредног земљишта, упоредо с
унапређивањем просторно-хетерогених услова за производњу
квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа.
Загађивање земљишта у граду Лозници последица је различитог
антропогеног деловања, тако да је угрожено грађевинско,
пољопривредно и шумско земљиште. Потпуних података о обиму
његовог угрожавања нема, јер не постоје систематска праћења
и истраживања. Специфичан облик угрожавања земљишта
представља непланска изградња објеката. Угрожени простор чине
град Лозница и приградска насеља (Бања Ковиљача, Лозничко поље,
Клупци, Крајишници и др.). Последица је интензиван утицај на
природно-еколошке вредности простора, чиме се умањује његова
биолошка и естетска вредност.
Извори података

Градска управа града Лознице – Одељење за планирање и изградњу
ВРЕДНОСТИ

Врста земљишта
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Пољопривредно земљиште

20.862,4

34%

Шумско земљиште

19.584,5

32%

Водно земљиште

1.004,8

1,6 %

Грађевинско земљиште

9.180,5

15%
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Коментари у вези с индикаторима – чињенични и статистички подаци
Загађивање земљишта у граду Лозници последица је различитог антропогеног деловања,
тако да је угрожено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште. Потпуних
података о обиму његовог угрожавања нема, јер не постоје систематска праћења и
истраживања. Специфичан облик угрожавања земљишта представља непланска
изградња објеката. Угрожени простор чине град Лозница и приградска насеља (Бања
Ковиљача, Лозничко поље, Клупци, Крајишници и др.). Последица је интензиван утицај
на природно-еколошке вредности простора, чиме се умањује његова биолошка и естетска
вредност.
У пољопривреди, загађивање је присутно неадекватном употребом (по количини
и врсти) минералних ђубрива, пестицида и других агрохемијских средстава, што
представља проблем с обзиром на њихову постојаност у природним условима. Посебан
интерес града јесте очување земљишта које се одликује високим пољопривредним
вредностима.
Земљиште на подручју града угрожено је загађивањем од вода и процеђивањем с
депонија. Посебан проблем представљају нелегална сметлишта, тзв. дивље депоније, на
којима се неусловно и неплански одлаже отпад.
Досадашњи начин коришћења земљишта био је условљен природним и друштвеноекономским факторима. Укупна површина подручја обухваћена Просторним планом
износи 61.200 hа и према основним категоријама коришћења земљишта састоји се од:
1. пољопривредног земљишта
2. шумског земљишта
3. водног земљишта
4. грађевинског земљишта
Пољопривредне површине заузимају 20.862,4 hа или 34% укупне територије, шуме
19.584,5 ha или 32% укупне територије, водно земљиште 1.004,8 hа или 1,6%, а
грађевинско земљиште 9.180,5 ha или 15% укупне територије.
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Индикатор бр. 5
Циљ бр. 1.1.
Активност бр. ……

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА
– ЛОКАЛНИ СИСТЕМ ПРЕВОЗА
ИНДИКАТОР: Јавни превоз

Дефиниција(е)

Главни индикатор:
Укупан број путовања јавним превозом по глави становника на
дневном/годишњем нивоу (класификовати по разлозима за путовање,
да ли су систематична или несистематична путовања, путовања по
врсти превоза), просечно време проведено у путовању.
Додатни индикатор:
Просечна пређена даљина у току дана по глави становника
(класификовати по врсти превоза и разлозима).
Учесталост мерења
Сваке треће године.

Извори података

Институционални и правни контекст

Уопштено говорећи, нема довољно хомогених
и ажурираних података за израчунавање ових
индикатора.
Чешће и хетерогеније анализе можда би се
могле наћи у оквиру пописа становништва
(упитници у вези с превозом до школе и
посла, по врсти превоза и времену проведеном
у путу) или као део посебних студија које
се спроводе на локалном нивоу у оквиру
развоја секторских планова (план саобраћаја
и кретања градске популације, план јавног
превоза и сл.).
Сходно томе, неизбежно је користити податке
добијене испитивањем статистички значајног
узорка популације с територије града или
анализом активности предузећа која се баве
јавним превозом.
Локални/општински аутобуски саобраћај
Предузећа и компаније за превоз путника
регистроване на територији општине/града
Локална предузећа и организације са
сопственим превозом радника (велике
фабрике, школе, итд.)
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Институционални оквир
Министарство за инфраструктуру надлежно
је за послове државне управе у области
саобраћаја.
Општина/град, у складу са законом, уређује,
пружа и организује јавни саобраћај на
територији општине/града.
Опште услове превоза одређује Републичка
привредна комора.
Правни оквир
Закон о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01,
61/05).
Национални сет индикатора – Министарство
животне средине и просторног планирања.
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ВРЕДНОСТИ

Јавни превоз
Број путника у локалном
путничком саобраћају

2006.

2007.

2008.

?

?

?

2009.

2010.

?

?

Закључак
На територији града Лознице делатност градско-приградског превоза путника обављају
привредни субјекти „Белегија превоз“ ДОО Ступница, Ступница бб, и СП „Ласта“ АД
Београд (ПО „Ласта“ из Ваљева).
Податке о броју превезених путника привредни субјекат „Белегија превоз“ не обрађује и не
води евиденцију.
Према подацима СП „Ласта“, у току 2010. године предметни привредни субјекат је превезао
734.841 путника у градско-приградском превозу путника на територији града Лознице.
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Активност бр. ……
Дефиниција(е)
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ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА – ОТПАД

ИНДИКАТОР: Комунални отпад по врсти
одлагања
Овај индикатор помаже у анализи количине, врсте и порекла чврстог
отпада који се производи на територији локалне самоуправе (града,
општине...) и шаље на прераду у фабрике, где се користи као извор
енергије или за поновно искоришћавање.
Индикатор такође помаже у изналажењу оптималног начина управљања
отпадом, имајући у виду трошкове и друге економске показатеље. Доле
дате дефиниције преузете су из директива ЕУ (91/156, 2006/12, 2008/98) и
усаглашене с нашим законодавством.
1) Отпад: Било која материја или предмет садржан у листи категорија
отпада наведених у Анексу I Директиве, коју власник одбацује, намерава
или мора да одбаци.
2) Комунални отпад: Отпад из домаћинстава и сличан индустријски
отпад који се класификује шифром 20 03 01 према Каталогу отпада који
је израдила Агенција за заштиту животне средине у складу с европским
стандардима, а сам текст прилагођен законској регулативи о управљању
отпадом Републике Србије.
3) Поновно искоришћавање: Свака активност која има за резултат
производњу материјалних добара или енергије.
4) Третман: Свака планска физичка, хемијска, биолошка или механичка
модификација оригиналног дела отпада у циљу производње енергије или
материјалних добара.
5) Селекција: Механички третман који се односи на одвајање одређених
делова од укупне масе општинског отпада како би се послало на третман за
поновно искоришћавање или коришћење као извора енергије.
6) Отпаци: Отпад који се не може поново искористити, рециклирати или
употребити као извор енергије.
7) Поново искоришћен отпад: Отпад који се може поново употребити,
рециклирати или искористити као извор енергије.
8) Гориво из отпада: Чврсто гориво (у куглицама или плочицама) које се
добија селекцијом неопасних делова општинског чврстог отпада у складу
са институционално дефинисаним техничким карактеристикама.
Индикатор треба изразити као kg/rc/дан отпада. Потребне су следеће
вредности:
а) количина сакупљеног комуналног отпада;
б) број становника;
в) количина (укупно, домаћинства и општина) прикупљеног и пренесеног
отпада у постројења за селекцију отпада;
г) количина (укупно, домаћинства) прикупљеног и пренесеног отпада
на места за коначно одлагање (отпаци) или до постројења за поновно
искоришћавање отпада (дати податке за коришћење отпада као извора
енергије и податке за поновно искоришћавање);
д) количина отпада (укупно, домаћинства) који није посебно прикупљан и
пренесен у постројења за третман отпада (с подацима о отпацима);
ђ) количина отпада (укупно, домаћинства) који није посебно прикупљан
и пренесен на места за коначно одлагање или у постројења за поновно
искоришћавање.
Учесталост мерења
Годишње
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Извори података

Институционални и правни контекст

Локална (општинска/градска/
регионална) јавна/комунална
предузећа

Правни оквир
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.
36/09, 88/10)
Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/04, 36/09)
Правилник о поступању с отпадом који има својство
опасних материја („Службени гласник РС“, број 12/95)
Правилник о критеријумима за одређивање локације и
уређивање депонија („Службени гласник РС“, број 54/92)
Правилник о условима и начину разврставања, паковања
и чувања секундарних сировина („Службени гласник РС“,
број 55/01)

Компаније са сопственим
системом за управљање
отпадом (нпр.: велике фарме,
регистровани загађивачи, итд.)

ВРЕДНОСТИ
Комунални отпад по
врсти одлагања

Депонија,
tу%

Спаљен
отпад,
tу%

Рециклиран,
tу%

Процена количине
отпада која завршава без
икаквог управљања, %

Република Србија 2009.

1.580.000

–

Не постоје подаци

Око 40%

Град 2006.

23.000, 40%

–

Не постоје подаци

Око 60%

Град 2007.

23.500, 40%

–

Не постоје подаци

Око 60%

Град 2008.

24.500, 42%

–

Не постоје подаци

Око 58%

Град 2009.

26.100, 45%

–

Не постоје подаци

Око 55%

Град 2010.

31.600, 55%

–

Не постоје подаци

Око 45%

Подаци: Комунално јавно предузеће „Наш дом“ Лозница
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Коментари у вези с индикаторима – чињенични и статистички подаци
Количина отпада који се дневно депонује на градску депонију је око 90 тона, овде спада сав
неопасан кућни и комерцијални комунални (општински) отпад. Градска депонија је неусловно
сметлиште, површине око 8,7 ха, у близини индустријске депоније „Вискозе“. Процедне воде
с депоније одлазе у Штиру и даље у Дрину, а делом и у подземље. Тренутно није присутан
ниједан облик обраде отпада на депонији, нити организовано издвајање и рециклирање. Урађен
је пројекат санације и рекултивације сметлишта с роком коришћења до изградње нове санитарне
регионалне депоније. Пројектом санације предвиђене су и дефинисане најефикасније могуће
мере заштите екосистема у постојећим, расположивим условима и да ће се уређењем постојеће
локације, коришћењем и рекултивацијом (по завршетку експлоатације) потпуно заштитити
услови живљења околног становништва и очувати њихова животна средина. Прва фаза санације
је у току.
Производња неопасног отпада износи око 1,5 кг/ст/дан, а морфолошки састав је: папир 10%,
стакло 1%, пластика 20%, метал (гвожђе, челик) 10%, органски отпад (храна, лишће и сл.) 28%,
граћевински неопасан отпад 6%, остало 25%.

За посебне токове отпада као сто су: истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља и гуме,
отпадна возила, електрична и електронска опрема и сл. не постоји организовано сакупљање,
већ индивидуална лица, радње или сервиси који сакупљају ове врсте отпада и количине нису
познате.
Здравствени центар Лозница поседује систем за стерилизацију инфективног медицинског
отпада, укључујући и дробилицу за уситњавање стерилисаног отпада. С правилним третманом
инфективног медицинског отпада започето је у јуну 2008. године. У току 2008. и 2009. сва одељења
и све здравствене амбуланте укључене су у третман. Од августа 2008. године у ЗЦ Лозница врши
се третман инфективног отпада из следећих здравствених установа: ДЗ Љубовија, ДЗ Крупањ,
ДЗ Мали Зворник и из Специјалне болнице Бања Ковиљача. Проблем с отпадом из кланичне
индустрије на територији града Лознице није решен.
У Лозници постоји депонија за индустријски отпад, која је имала функцију док је била активна
ХК „Вискоза“. Остали индустријски отпад одлаже се на посебна складишта у фирмама које га
производе, и то врло често на неадекватан начин (пластична и метална бурад, пластичне вреће,
бетонски платои често без надстрешнице, разне бетонске или друге касете, резервоари).
РТБ „Зајача“ – „Топионица“ депонује отпад у близини реке Штире, на путу ка Горњој Борињи. У
кругу комплекса налази се депонија старих акумулатора. Дугогодишњи проблем с цијанидним
солима у кругу ФAK-а, као и проблем с угљеникдисулфидом (СС2) из „Вискозе“ решен је.
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Закључак
Управљање отпадом на територији gрада Лознице није на задовољавајућем нивоу.
–П
 роценат обухвата сакупљања отпада износи 55% и потребно је стално проширивати зону
док се не обухвате сви грађани, и то тако што би се прво обухватила цела насеља из којих се
отпад сада сакупља.
–Д
 епонија је на локацији која не задовољава ни минимум услова, па и даље представља
опасност по околину и због оцедних вода загађује подземље и реку Штиру.
– Ограничени капацитет сметлишта.
– Недостатак материјала за свакодневно прекривање.
– Не постоји колска вага за мерење отпада, а тиме ни евиденција количине отпада.
–Н
 е постоји организована селекција отпада и не знају се праве количине рециклабилних
материјала.
За достизање циљева одрживог развоја, у складу с националном стратегијом одрживог
развоја, потребно је: рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних
горива из отпада, смањење опасности од непрописно одложеног отпада за будуће генерације,
осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање и
спровођење активности према принципима „загађивач плаћа“, успостављање стандарда и
капацитета за третман отпада, смањење, поновна употреба и рециклажа отпада, развијање
јавне свести на свим нивоима друштва о проблематици отпада и др.
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ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА – ОТПАД

ИНДИКАТОР: Рециклирани отпад

Дефиниција(е)

Посебно прикупљање делова отпада који се могу рециклирати један
је од најважнијих фактора за повећање укупне количине отпада која
се може послати на поновно искоришћавање. Стога је овај индикатор
од великог значаја, јер даје детаљну анализу резултата посебног
прикупљања различитих врста отпада, као и корисне информације о
најлогичнијем наставку ових активности.
1) Отпад: Било која материја или предмет садржан у листи категорија
отпада наведених у Анексу I Директиве (Директива 91/156/ЕЕC), коју
власник одбацује, намерава или мора да одбаци (Директива 91/156/
ЕЕC о отпаду).
2) Комунални отпад: Отпад из домаћинстава и сличан индустријски
отпад који се класификује шифром 20 00 00 у Европској класификацији
отпада (ЕWC); општински отпад (из домаћинстава и сличан
комерцијални, индустријски и институционални отпад), укључујући и
посебно сакупљене врсте отпада.
3) Одвојено прикупљање: Прикупљање које одваја комунални отпад
на хомогене делове, који се могу поново употребити за рециклажу или
опоравак сировина (Директива 91/156/ЕЕC о отпаду).
4) Састав комуналног отпада: Обухвата бројне елементе попут папира,
картона; стакла; пластике; метала; влажних елемената; текстила; дрвета; итд.
5) Селекција: Механички третман који се односи на одвајање
одређених делова од укупне масе комуналног отпада како би се
послали на третман за поновно искоришћавање или коришћење као
извор енергије.
6) Отпадни компост: Производ који се добија из компоста органске
фракције комуналног отпада, применом одговарајућих техничких
норми којима се дефинишу садржај и адекватна употреба у складу са
санитарним прописима и заштитом животне средине, а посебно се
користи за утврђивање степена квалитета.
Индикатор се мери као % од укупне производње отпада, и то:
(количина отпада добијена прикупљањем рециклажног отпада
изражена у тонама, укупна количина и количина издељена по врстама
отпада / количина укупног чврстог општинског отпада у тонама) x 100
Учесталост мерења: Годишње

Извори података

Институционални и правни контекст

Министарство
животне средине,
рударства и
просторног
планирања –
Агенција за заштиту
животне средине;
www.sepa.gov.rs

Правни оквир:
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број
135/04)
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и
88/10)
Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређивање
депонија („Службени гласник РС“, број 54/92)
Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања
секундарних сировина („Службени гласник РС“, број 55/01)
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ВРЕДНОСТИ

Рециклирани отпад Укупно, t

Стакло,
tи%

Папир,
tи%

Пластика,
tи%

Остало,
tи%

Град 2006.

–

–

–

–

–

Град 2007.

–

–

–

–

–

Град 2008.

–

–

1.500

–

–

Град 2009.

–

–

1.700

100.000

–

Град 2010.

–

–

2.000

100.000

–

Подаци за папир: „Новитет“, Лозница

Коментари у вези с индикаторима – чињенични и статистички подаци
Остали подаци нису овде обрађени јер поуздани подаци у вези с рециклажом на територији
Србије не постоје, та се област сада уређује кроз обавезујуће извештаје, које ће достављати
фирме које се баве рециклажом, Министарству и Агенцији за заштиту животне средине.
За град Лозницу такође важи да не постоји системско и организовано издвајање
рециклабилних материјала из комуналног отпада. Део секундарних сировина сакупљају
појединци на сметлиштима и системом сакупљања од „куће до куће“ , складиште у својим
двориштима и тргују њима. Количине тог отпада нису познате, а састав је углавном гвожђе,
бакар и папир. Године 2010, кроз пилот-пројекте набављени су мрежасти контејнери за ПЕТ
амбалажу и једна мобилна преса. Распоређивањем на 60 локација у граду започета је прва
примарна селекција отпада – раздвајање ПЕТ амбалаже, и годишње се сакупи око 7.000 тона
ПЕТ амбалаже.
Закључак
У складу с националном стратегијом управљања отпадом требало би уредити ову област:
– увести примарну селекцију (посебно ПЕТ, папир, метал, стакло и сл.);
–р
 азвити систем секундарне селекције (када из мешовитог отпада одвајамо рециклабилне
материјале);
– изградити рециклажна дворишта;
– подстицати приватан сектор у области селекције и рециклаже;
– е дукација становништва о значају чувања ресурса кроз поновно коришћење материјала
који могу да се рециклирају.
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ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА

ИНДИКАТОР: Укупна потрошња енергије
подељена по врсти горива
Укупна потрошња горива је резултат активности различитих
сектора (становништва, трговине, индустрије, саобраћаја итд.). Даље
разлагање у односу на степен коришћења енергије је корисно за
планирање активности на локалном нивоу. Од суштинског су значаја
подаци о искоришћавању енергије у свим секторима, и они се морају
односити на поделу по врсти горива која одражава крајњу потрошњу:
• електрична енергија
• природни гас
• бензин
• нафта
• …………
Када се врши израчунавање потрошње енергије, неки подаци су
одмах доступни уколико се изврши правилно разлагање енергената,
и то је најчешће случај с подацима који се тичу потрошње струје,
гаса и даљинског грејања. Међутим, насупрот њима, део података
није доступан на локалном нивоу. Обично се ти подаци евидентирају
на нивоу региона или државе. У овом случају може бити од помоћи
приступ „одозго надоле“, почевши од највишег територијалног нивоа
и коришћења приближних варијабли (видети наредни пример).
Приступ „одозго надоле“ укључује рашчлањавање територијално
вишег нивоа потрошње енергије коришћењем пропорционалних
индикатора за одређене секторе/активности на датом локалном нивоу,
као што је приказано:
Cloc,I = Cup,I * Sloc,I/Sup,I
при чему:
Cloc,I = количина локалне потрошње у вези с датом активношћу I;
Cup,I = количина потрошње вишег територијалног нивоа у вези с
датом активношћу I;
Sloc,I = статистички подаци на локалном нивоу у вези с датом
активношћу I;
Sup,I = статистички подаци на вишем територијалном нивоу у вези с
датом активношћу I.
У вези с једноставним приближним варијаблама за сваки сектор, могу
се узети у обзир следеће категорије:
• становништво – број породица;
• комерцијални сектор – број запослених (даље разлагање
у подсекторе је препоручљиво у зависности од доступних
информација);
• индустрија – број запослених (даље разлагање у подсекторе је
препоручљиво у зависности од доступних информација, као и подела
на администрацију и раднике у производњи, јер је врло различита
потрошња одређених врста енергената у зависности од ове две
категорије радника);
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• саобраћај – број километара пређених од стране различитих врста
возила, нпр.: приватна возила, мотоцикли, возила групног превоза,
приказани односом између специфичне потрошње (потрошња по км
и по врсти возила) повезане с различитим возачким категоријама
(градски, сеоски, друмски саобраћај).
Треба имати на уму да се приближне варијабле користе када нема
непосредних података.
Сваки од енергената се мери, купује и продаје у различитом облику.
Различите мерне јединице користе се за мерење енергената који су
у употреби, но као јединствену мерну јединицу можемо усвојити
килограме еквивалентне нафте (кгое) по особи. У нашем случају,
укупна потрошња енергије по глави становника означава количину
примарне енергије коју, у просеку, потроши свака особа у одређеној
земљи или региону у току дате године. Сви примарни извори енергије,
укључујући и угаљ и производе од угља, нафту и нафтне производе,
природни гас, нуклеарну енергију, хидроенергију, итд. укључени су у
овај податак. Подаци су дати у килограмима еквивалентне нафте по
особи.
Учесталост мерења
Годишње

Извори података

Институционални и правни контекст

Јавно предузеће
за производњу,
дистрибуцију
и трговину
електричне енергије,
Царице Милице 2,
Београд, укључујући
и регионалне/
локалне центре и
канцеларије

Институционални оквир:
Стратегија развоја енергетике РС до 2015. године
Програм остваривања стратегије развоја енергетике у Србији за
период 2007–2012.
Уговор о успостављању енергетске заједнице („Службени гласник РС“,
број 62/06)
Правни оквир:
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 57/11)
Национални сет индикатора – Министарство животне средине и
просторног планирања
Одлука о оснивању јавног предузећа за пренос електричне енергије и
управљање преносним системом („Службени гласник РС“, бр. 12/05,
58/05)
Одлука о оснивању јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и
трговину електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 12/05)
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)

Локална и/
или регионална
предузећа која се
баве изворима
енергије (нафта, гас,
итд.)
Локална јавна/
комунална
предузећа
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ВРЕДНОСТИ
Укупна потрошња енергије
подељена по врсти горива

Електрична
енергија, КWh

Бензин,
t

Природни
гас, m3

Република Србија 2010.
Град 2006.

238.577.680

5.535.128

Град 2007.

224.455.120

5.266.130

Град 2008.

238.059.210

5.520.186

Град 2009.

238.770.080

6.437.767

Град 2010.

236.650.370

7.188.220
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Нафта, Дрво,
Остало
t
m3
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Индикатор бр. 9
Циљ бр. ………
Активност бр. …..
Дефиниција(е)
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ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА

ИНДИКАТОР: Потрошња обновљиве
енергије по изворима

Обновљива енергија је енергија која се добија из извора који се
природно обнављају, као што су вода, ветар, сунце, биомаса или
геотермални извори. Обновљиви извори енергије ће увек бити
доступни (у оквиру граница које сама природа поставља у вези
с њиховим обнављањем) и нису загађивачи животне средине
уколико се правилно користе. Основни обновљиви извори енергије
су:
Снага воде – од хидроелектрана па до снаге морских таласа и
плиме.
• Снага ветра постаје све популарнија с обзиром на ниске
производне трошкове, што је чини врло конкурентном у односу на
енергију фосилних горива.
• Соларна енергија је данас за 90% јефтинија него што је била 1970их. Куће са соларним крововима могу да произведу више струје
него што је потребно током одређених периода дана, тако да тај
вишак могу да продају локалним електродистрибуцијама.
• Енергија биомасе је термин који се користи како би се описало
генерисање енергије из органских извора. Енергија која се налази у
биљкама може се различитим методама, као што су декомпозиција,
сагоревање или гасификација, заробити и употребити за
производњу енергије.
• Геотермална енергија подразумева коришћење земљине топлоте
за производњу енергије. Геотермалне топлотне пумпе се могу
користити скоро свуда.
Глобална потрошња енергије у 2000. износила је скоро 410,000 РЈ
(1 петаџул = 278 милиона кWh). Снага воде и енергија биомасе
дају значајан допринос испуњавању глобалних енергетских
потреба (енергија биомасе 10%, снага воде 6%), као и глобалних
потреба за струјом (19%). Међутим, још увек се око 80% глобалне
енергетске потражње задовољава коришћењем фосилних горива
(нафте 35%, угља 23%, гаса 21% – ИЕА 2004). Технички потенцијали
обновљивих извора енергије (тј. количина енергије која се може
добити из природно обновљивих извора коришћењем савремених
технологија) много су већи од потрошње енергије на глобалном
нивоу.
Потрошња обновљивих извора енергије одражава спремност
државе да развија нове технологије којима може очувати животну
средину и смањити загађење.
Сваки од енергената се мери, купује и продаје у различитом облику.
Различите мерне јединице користе се за мерење енергената који су у
употреби.
Учесталост мерења: Годишње
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Извори података

Институционални и правни контекст

Јавно предузеће за производњу,
дистрибуцију и трговину
електричне енергије,
Царице Милице 2, Београд,
укључујући и регионалне/
локалне центре и канцеларије

Институционални оквир:
Стратегија развоја енергетике РС до 2015. године
Програм остваривања стратегије развоја енергетике у
Србији за период 2007–2012.
Уговор о успостављању енергетске заједнице
(„Службени гласник РС“, број 62/06)
Правни оквир:
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број
55/11)
Национални сет индикатора – Министарство
животне средине и просторног планирања
Нема релевантних закона – у фази су припреме и/или
усвајања
– Усвајање измена Закона о енергетици у складу са
стандардима ЕУ – измене ће подстаћи производњу
енергије из обновљивих извора
– Уредба о одређивању статуса овлашћених
произвођача – Стимулативне мере за произвођаче
који имају статус овлашћених произвођача

Локална и/или регионална
предузећа која се баве изворима
енергије
Локална јавна предузећа

ВРЕДНОСТИ
Укупна потрошња
енергије подељена по
врсти горива

Соларна Снага ветра,
Хидроенергијa, Термо соларна
Биомаса, Геотермална
енергија, ветрењаче,
КWh
енергиja, КWh
КСаl
енергија
КWh
КWh

Република Србија 2010.
Град 2007.
Град 2008.
Град 2009.
Град 2010.

Користити графички приказ само за оне изворе обновљиве енергије који се користе у општини
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ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет
живота

Индикатор бр. 10
Циљ бр. 1.1., 1.2. и 3.1.
Активност бр. ……

ИНДИКАТОР: Густина насељености

Дефинисање

Густина насељености становништва показује колико
становника општине живи на 1 км2 површине општине.
Представља индикатор који се може упоредити с
реперним (нпр. просечно у земљи).
Укупан број становника
Укуп. површ. општине (км2)

Извори података

Институционални и правни контекст

Републички завод за
статистику, публикација
– годишњак Општине у
Републици Србији

Ова категорија индикатора показује утицај укупног
социо-економског развоја на стање људских ресурса, као
и перспективу општине за даљи социо-економски развој.
Циљеви: Подизање нивоа економског раста и развоја
општине и смањење миграције становништва у друге,
развијеније општине/регионе. Фактори од утицаја: стопа
наталитета, стопа миграције (емиграције и имиграције),
стопа морталитета, територија јединице посматрања,
степен демографске старости јединице посматрања.
ВРЕДНОСТИ

Опис
Република Србија
Општина

Број становника
– попис 2002.

Површина у км²

Густина насељености у 2002. –
број становника по 1 км²

7.498.001

88.361

85

86.413

612

141
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Индикатор бр. 11
Циљ бр. 3.1.
Активност бр. ……

ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет
живота

ИНДИКАТОР: Становништво према
старости

Дефинисање

Ова категорија индикатора указује на стање економске структуре
становништва у општини као претпоставке за социо-економски
развој и перспективе општине у том смислу.
•У
 део становника млађих од 15 година у укупном становништву
•У
 део становника старости од 15 до 65 година у укупном
становништву (радни контингент)
•У
 део становника старијих од 65 година у укупном становништву
Рачуна се као разломак/однос поједине категорије становништва
према укупном становништву x 100

Извори података

Институционални и правни контекст

Републички завод
за статистику,
публикација –
Годишњак Општине
у Републици Србији

Ова категорија индикатора показује утицај укупног социоекономског развоја на стање људских ресурса, као и перспективу
општине за даљи социо-економски развој. Циљеви: Подизање
нивоа економског раста и развоја општине и смањење миграције
становништва у друге, развијеније општине/регионе. Фактори од
утицаја: стопа наталитета, стопа морталитета, очекивани животни
век становништва, стопа миграције (емиграције и имиграције),
степен демографске старости јединице посматрања – општине.
ВРЕДНОСТИ

Страна 100

16,5

Учешће
становништва
преко 65 година
старости (%)
Општина
РС
14,3

67,1

68,1

15,7

16,7

1.240.505

12.350

5.032.805

58.838

7.498.001

86.413

Општина РС
ГРАД Лозница
Према попису
2002.

Учешће
Учешће
Становништво Становништво Становништво
становништва становништва
до 14 година
15–65 година преко 65 година
до 14 година
15–65 година
старости
старости
старости
старости (%)
старости (%)
Општина РС Општина РС Општина РС Општина РС Општина РС
1.176.770

Укупно
становништво

14.393

Год.
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Индикатор бр. 12
Циљ бр. 3.1.
Активност бр. ……

ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет
живота

ИНДИКАТОР: Удео становника са завршеном
средњом, вишом и високом школом

Дефинисање

Израчунава се као три показатеља, и то као однос становника са
завршеном средњом, затим, вишом и високом школом и укупног броја
становника. Укупно учешће у % = становништво у одређеној категорији
едукованости (средње, више, високо образовање) : укупан број
становника x 100.

Извори података

Институционални и правни контекст

Као значајан показатељ расположивог радног потенцијала
становништва могу се приказивати карактеристичне категорије
становника стављене у однос с укупно расположивим становништвом.
Републички Завод
Израчуната учешћа указују на ниво едукације у општини и његову
за статистику,
промену у времену, односно, у поређењу с другим сличним ентитетима.
публикација –
Циљеви: индикатор показује потенцијал општине за развој услуга,
Годишњак општине у
односно, ниво као потенцијал за развој општине на бази знања.
Републици Србији
Фактори од утицаја: стопа рађања, број средњих, виших и високих
школа у општини и окружењу, дневне миграције становништва, ниво
демографске старости посматране општине.
ВРЕДНОСТИ

285.056

5,5

2.780

3,1

2.596.348

3,8

РС

3,2

Општ.

34,7

РС

37,5

Општ.

411.944

РС

Учешће
Учешће
Учешће
Становништво
становништва становништва становништва
са високом
са средњом
са високом
са високом
школом
школом (%)
школом (%)
школом (%)
Општ.
РС
Општ.
РС
Општ.
РС
Општ.
РС
2.654

Општ.

32.388

Становништво
са високом
школом

7.498.001

Према попису
2002.

Становништво
са средњом
школом

86.413

Год.

Укупно
становништво
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ТЕМА: Индикатори услова живота и
благостања

Индикатор бр. 13
Циљ бр. 1.1.
Активност бр. …

ИНДИКАТОР: Дужина путева
у км по км²

Дефинисање

Индикатор показује густину путне мреже на одређеној
територији. Рачуна се као дужина путева изражена у км по
км² површине територије општине. Индикатор се не мења
често. Треба узимати податке за последњу расположиву
годину.

Извори података

Институционални и правни контекст

Републички завод за
статистику, публикација
– Годишњак општине
у Републици Србији,
статистички билтени
ВРЕДНОСТИ
Опис
Република Србија
Општина
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Дужина путева у км

Површина км2

Дужина путева у км по км²

38.436

272,2

141,20

524

4,01

130,67

28.11.2014.

Индикатор бр. 14
Циљ бр. 2.1.
Активност бр. …

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет
живота

ИНДИКАТОР: Проценат домаћинстава
са сигурним приступом води за пиће

Дефинисање

Показује укупан број домаћинстава са сигурним приступом
води – прикључени на водовод. Рачуна се као количник броја
домаћинстава прикључених на водоводну мрежу према укупном
броју домаћинстава x 100.

Извори података

Институционални и правни контекст

Републички завод
за статистику,
публикација –
Годишњак општине у
Републици Србији
Подаци јавних
комуналних предузећа

Ова категорија индикатора указује на начине и остварени
квалитет производње и потрошње становништва и друштва. Ови
индикатори представљају мерило за достигнути ниво друштвеног
развоја као претпоставке за ефикаснији и комплекснији укупни
социо-економски развој. Такође, они указују и на степен (не)
подударања привредног и социјалног развоја у општини.
Циљеви: Повећање квалитета живљења и привредне основе
у општини – укупног благостања. Фактори од утицаја: ниво
привредне развијености општине, ниво буџетске потрошње и
јавних инвестиција, развијеност инфраструктуре општине, број
домаћинстава.
ВРЕДНОСТИ

Општина
Република Србија
Општина

Укупан број
домаћинстава

Број домаћинстава
прикључених на
водовод

Проценат домаћинстава
са сигурним приступом
води за пиће

2.521.190

1.986.259

78%

27.272

22.202

81,4%
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ТЕМА: Становништво, Образовање,
квалитет живота

Индикатор бр. 15
Циљ бр. 3.1.
Активност бр. …

ИНДИКАТОР: Број становника по
објекту друштвених, културних,
рекреативних активности

Извори података

Институционални и правни контекст

Републички завод за статистику,
публикација – Годишњак општине
у Републици Србији Подаци
Одељења за друштвене делатности
општине
ВРЕДНОСТИ

Општина

Број
Укупан број
друштвених
становника
објеката

Општина
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86.413

10

Број
Број
Број
становника
културних објеката за
по друшвеном
објеката рекреацију
објекту
30

15

8.641

Број
становника
по објекту
културе

Број
становника по
рекреативном
објекту

2.880

5.760

28.11.2014.

Индикатор бр. 16
Циљ бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
Активност бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 11

ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет
живота

ИНДИКАТОР: Укупни приход
домаћинства

Дефинисање

Исказује се као неколико показатеља. Најзначајнији је укупни
приход домаћинства, из радног односа, нерадни дохоци као
нпр. пензије, инвалиднине, помоћ, итд. као зараде (без пореза и
доприноса). Рачуна се као однос укупног прихода у динарима с
укупним бројем домаћинстава (динара по члану домаћинства).
Поред овога, рачуна се и само ниво зарада домаћинства – радни
дохоци у односу на укупне приходе домаћинства. Слично овоме,
рачунају се и нерадни – остали приходи домаћинства у односу
на укупне приходе домаћинства x 100 = % Индикатор се мења
често. Треба узимати податке за последњу расположиву годину
и поредити у временској димензији – динамици како би се
оцењивао ниво и кретање, односно, упоређивати с реперним
општинама, просецима за округ, Републику.

Извори података

Институционални и правни контекст

Републички завод за
статистику, публикација
– Годишњак општине у
Републици Србији
Статистички билтени
прихода и расхода
домаћинстава (животни
стандард становништва)

Ова категорија индикатора показује утицај укупног
социо-економског развоја на стање животног стандарда
становништва посматрано у квантитативном изразу, као и
могућу перспективу посматрано у времену. Циљеви: подизање
нивоа и квалитета извора прихода и животног стандарда
становништва општине и смањење миграције становништва
у друге, развијеније општине/регионе. Фактори од утицаја:
број становника, развијеност привреде – број предузећа по
категоријама МСП и велика предузећа, стопа раста економије,
наталитет, стопа миграције (емиграције и имиграције),
стопа морталитета, степен демографске старости јединице
посматрања.
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ВРЕДНОСТИ

Год.

Укупан број
домаћинстава

Годишњи
приходи
домаћинстава
РС

Опш.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Опш.

РС

Опш.

2006.

27.272

2.521.190

?

2007.

27.272

2.521.190

2008.

27.272

2.521.190

2009.

27.272

2.521.190

2010.

27.272

2.521.190

* Напомена: месечни просек.
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Годишњи
приходи по
домаћинству *
РС
35.263
39.170
43.518
47.639
47.376

Приходи из радног односа
Остали приходи *
*
% укупних
% укупних
РСД
РСД
прихода
прихода
Опш.
РС
Опш. РС Опш. РС Опш. РС
?
?
?
?
?

15.911
18.033
21.953
21.824
20.587

?
?
?
?
?

45,1
46,1
50,3
45,7
43,5

?
?
?
?
?

19.352
21.137
21.565
25.815
26.789

?
?
?
?
?

54,9
53,9
49,7
54,3
56,5
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Индикатор бр. 17
Циљ бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1.
Активност бр. ……

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Просечна бруто зарада

Дефинисање

Вредност бруто зарада на територији града Лознице се
повећава. Просечна бруто зарада у Лозници у периоду 2006–
2010. године повећала се са 18.859 на 34.973 динара

Извори података

Институционални и правни контекст

Статистички годишњак
по општинама
Одељење за привреду
града Лознице
ВРЕДНОСТИ
Просечна бруто зарада у РСД

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Република Србија

31.745

38.744

45.674

44.147

47.450

Општина

18.859

26.883

32.437

31.795

34.973

Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци
Кључна запажања
У посматраном периоду се бележе веће бруто зараде на нивоу Републике у односу на
град Лозницу. Један од фактора који може утицати на висину бруто зарада јесте и број
незапослених лица. Евидентно је да се број незапослених на територији града Лознице
смањује, а повећава се број запослених у односу на 2006. годину. Све ово може допринети да
просечне бруто зараде буду веће и да се смањи распон између просечних зарада у Републици
и просечних зарада у граду Лозници.
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ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота
Индикатор бр. 18
Циљ бр. 3.2.
Активност бр. …

ИНДИКАТОР: Учешће корисника
социјалне заштите у укупном
становништву (%)

Дефинисање

Број корисника социјалне заштите у односу на укупан број
становника. Израчунава се као количник ове две категорије x 100.
Индикатор се мења често. Треба узимати податке за последњу
расположиву годину и евентуално пратити динамику по годинама.
Индикатор треба упоређивати са сличним јединицама или као
репер за поређење користити регионални, национални или
међународни ниво. Реперна једница упућује и даје могућност оцене
нивоа развијености.

Извори података

Институционални и правни контекст

Ова категорија индикатора показује утицај укупног социоекономског развоја на стање људских ресурса, као и
Републички завод за
перспективу општине за даљи социо-економски развој. Циљеви:
статистику, публикација
подизање нивоа економског развоја и као последице нивоа
– Годишњак општине
и квалитета прихода становништва, смањење сиромаштва и
у Републици Србији;
подједнаких услова за рад и живот свих становника општине.
подаци службе за
Фактори од утицаја: ниво економске развијености, ниво
социјално старање
едукације, ниво запослености, степен демографске старости у
јединици посматрања.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ВРЕДНОСТИ

Година
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

Укупан број становника
РС
7.498.001
7.498.001
7.498.001
7.498.001
7.498.001

Општина
86.413
86.413
86.413
86.413
86.413

Број корисника социјалне
заштите
РС
Општина
335.746
4.896
364.750
4.118
4.434
5.931
8.423

Остварено учешће (%)
РС
4,53
4,94

Општина
1,76
2,10
1,95
1,46
1,03

Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву
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Индикатор бр. 19
Циљ бр. 3.2.
Активност бр. …

Дефинисање

Извори података
Републички завод за
статистику, публикација
– Годишњак општине
у Републици Србији
Статистгички билтени
здравства

ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота

ИНДИКАТОР: Број становника
на једног лекара

Индикатор указује на квалитет здравственог осигурања у
општини. Израчунава се као количник укупног броја становника
и укупног броја лекара у општини x 100. Индикатор се не мења
често. Треба узимати податке за дужи временски период ради
адекватнијег поређења. Индикатор треба упоређивати са сличним
јединицама или као репер за поређење користити регионални,
национални или међународни ниво. Реперна једница упућује и даје
могућност оцене нивоа развијености.
Институционални и правни контекст
Ова категорија индикатора указује на ниво здравствене
безбедности и квалитет пружања здравствених услуга као
један од најзначајнијих фактора живота и рада становништва
општине, као и перспективу општине за даљи социо-економски
развој. Циљеви: подизање нивоа и квалитета здравствених
услуга у општини. Фактори од утицаја: број становника,
број лекара, стопа наталитета, стопа миграције (емиграције
и имиграције), стопа морталитета, територија јединице
посматрања, степен демографске старости јединице посматрања.
ВРЕДНОСТИ

Година

Укупан број становника

Укупан број лекара

Број становника на једног лекара

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

2006.

7.498.001

86.413

19.685

182

378

468

2007.

7.498.001

86.413

19.644

183

377

463

2008.

7.498.001

86.413

20.066

181

368

464

Страна 110

28.11.2014.

Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет
живота

Индикатор бр. 20
Циљ бр. .………
Активност бр. …

ИНДИКАТОР: Учешће правоснажно
осуђених лица према месту извршења
кривичног дела у укупном становништву

Дефинисање

Индикатор квалитета живота и безбедности. Рачуна се као учешће,
количник правоснажно осуђених лица према месту извршења
кривичног дела и укупног броја становника x 100. Индикатор се
мења често. Треба узимати податке за последњу расположиву годину
и евентуално пратити динамику по годинама. Индикатор треба
упоређивати са сличним јединицама или као репер за поређење
користити регионални, национални или међународни ниво. Реперна
једница упућује и даје могућност оцене нивоа развијености.

Извори података

Институционални и правни контекст

Републички завод
за статистику,
публикација –
Годишњак општине у
Републици Србији

Ова категорија индикатора показује утицај укупног
социо-економског развоја на благостање и безбедност
становништва као и перспективу општине за даљи и квалитетнији
социо-економски развој. Циљеви: подизање нивоа безбедности
у општини и сигурности његовог становништва, а тиме и
економског раста и развоја општине, смањење миграције
становништва у друге општине. Фактори од утицаја: ниво
едукације, културе, спортског духа, број становника, стопа
миграције (емиграције и имиграције), квалитет и ефикасност
организације локалне управе.
ВРЕДНОСТИ

Година

Укупан број
становника

Број осуђених лица
према месту извршења
кривичног дела

Учешће правоснажно осуђених
лица према месту извршења
кривичног дела у укупном
становништву

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

2003.

7.498.001

86.413

33.017

437

0,4%

0,5%

2004.

7.498.001

86.413

34.239

377

0,5%

0,4%

2005.

7.498.001

86.413

36.901

526

0,5%

0,6%

2006.

7.498.001

86.413

41.422

812

0,6%

0,9%

2007.

7.498.001

86.413

38.694

720

0,5%

0,8%
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Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци
Кључна запажања
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Индикатор бр. 20
Циљ бр. ………
Активност бр. …
Извори података

ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет
живота

ИНДИКАТОР: Регистрован број
кривичних дела по једном становнику
Институционални и правни контекст

Републички завод за
статистику, публикација
– Годишњак општине у
Републици Србији
ВРЕДНОСТИ
Година

Укупан број становника

Регистрован број
кривичних дела

Регистрован број кривичних
дела по једном становнику

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

2006.

7.498.001

86.413

36.901

526

1.635

7

2007.

7.498.001

86.413

41.422

812

1.033

1

2008.

7.498.001

86.413

36.694

554

1.271

1

2009.

7.498.001

86.413

512

1

2010.

7.498.001

86.413

494

1
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Индикатор бр. 21
Циљ бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1
Активност бр. ……

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Национални доходак по
глави становника

Дефинисање

Народни доходак по становнику у лозничкој општини
представља свега половину одговарајуће величине на нивоу
Србије. То је погоршање у односу на 1990. годину, када је
народни доходак по становнику у Лозници био за петину
нижи од просека у Србији (без Косова и Метохије).

Извори података

Институционални и правни контекст

Статистички годишњак по
општинама

Стављен у однос с бројем становника указује на доходовну
снагу у одређеној години на територији за коју се рачуна,
односно, степен економске развијености. Када се рачуна за
ниже нивое, користи се за поређење с просечно оствареном
величином у земљи и углавном се прати његов тренд.
ВРЕДНОСТИ

Национални доходак по глави становника изражен у РСД

2004.

2005.

Република Србија

118.395

123.473

Општина

55.056

60.701

Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци

Кључна запажања
Град Лозница се налази у групи средње развијених градова и општина у Републици Србији.
Национални доходак према подацима Републичког завода за статистику има тренд раста у
периоду 2004–2005. године (то је период за који је РЗС пратио кретање националног дохотка
по општинама и градовима).
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Индикатор бр. 22
Циљ бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 3.1
Активност бр. ………

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Структура
националног дохотка по делатностима

Удео националног дохотка приказује део националног дохотка
који ствара одређени сектор.
Привредне активности које су доминантне у општини Лозница
јесу пољопривреда и трговина. Прерађивачка индустрија, која
је најзначајнија на нивоу Србије, у Лозници се налази на трећем
месту, и креира мање од седмине регистрованог народног
дохотка у општини.
Може се закључити да, у погледу структуре привредне
активности, општина Лозница одудара од просека у Србији
Институционални и правни контекст

Дефинисање

Извори података

Приказује структуру привреде на локалном нивоу и допринос
кључних сектора. Може се поредити с националним просеком за
одређени временски период.
Републички завод за статистику: статистички годишњак Општине у Србији, 2001–2008. године

Година

ВРЕДНОСТИ
Удео пољопривреде Удео рибарства у
Удео рударства
у % у националном % у националном у % у националном
дохотку
дохотку
дохотку

РС
2003. 18,2
2004. 17,3
2005. 16,98

Опш.
31,78
34,4
34,38

РС
0,04
0,03
0,04

Опш.
0,00
0,0
0,0

РС
2,58
3,0
4,95

Опш.
1,63
1,5
1,52

Удео прерађивачке
индустрије у % у
националном дохотку …

РС
28,55
26,2
27,00

Опш.
16,48
14,5
14,53

… Удео трговине на
Удео других сектора у %
велико и мало % у
у националном дохотку
националном дохотку

РС
25,07
24,7
24,70

Опш.
18,08
20,6
24,54

РС
25,56
28,8
26,33

Опш.
32,03
29,0
21,60

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци
Избор делатности вршен је првенствено имајући у виду оне које највише учествују у
структури народног дохотка на нивоу града Лознице.
Кључна запажања
Доминантне делатности (пољопривреда, трговина и прерађивачка индустрија) у структури
народног дохотка града Лознице учествују са 73,45%. Наведене делатности у структури
народног дохотка Републике Србије учествују са 68,68%.
Удео пољопривреде у % у
националном дохотку РС
Удео пољопривреде у % у
националном дохотку Општина
Удео рударства у % у националном
дохотку РС
Удео рударства у % у националном
дохотку Општина
Удео прерађивачке индустрије
у % у националном дохотку … РС
Удео прерађивачке индустрије у %
у националном дохотку … Општина…
Удео трговине на велико и мало
% у националном дохотку РС…
Удео трговине на велико и мало
% у националном дохотку Општина
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Индикатор бр. 23
Циљ бр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. и 3.1.
Активност бр. ……

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Локацијски
коефицијент запошљавања

Дефинисање

Локацијски коефицијент (LQ) јесте индекс којим се
врши поређење удела неке активности дате области с
уделом основне активности или удружених активности
дате области. Локацијски коефицијент се, такође, може
користити за поређење округа с државом.

Извори података

Институционални и правни контекст

Републички завод за статистику:
статистички годишњак Општине у
Србији, 2001–2008. године

Избор делатности је вршен имајући у виду оне
које имају највише запослених и које у структури
запослених на нивоу региона имају највеће учешће.
ВРЕДНОСТИ

Локацијски
коефицијент
запошљавања/година
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Пољопривреда

Рударство

Прерађивачка
индустрија …

Трговина на
велико и мало

Други
сектори

0,84
0,94
0,89
0,93
0,88

1,42
1,50
1,05
1,00
0,95

0,88
0,92
1,00
1,01
1,03

1,41
1,15
1,13
1,06
1,09

0,95
0,99
0,95
0,98
0,97

Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци
Извор података: Републички завод за статистику: Статистички годишњак Општине у Србији,
2001–2008. године
Кључна запажања
Из дијаграма се јасно види колико је учешће рударства, трговине на велико и мало, пољопривреде
и прерађивачке индустрије , као и зависност економског система града од њих. Структура
запослених према секторима је релативно повољна, и приближно одговара структури која
постоји на нивоу Републике. Наиме, у примарном сектору је било 5% запослених, у секундарном
35% и у области услужних делатности 59%.
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Циљ бр. ……
Активност бр. ……
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ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Број станова на 1.000
становника, изграђених претходне године

Дефинисање

Индикатор се мери бројем м² завршеног пословног простора на
1.000 становника.
Површина пословног простора не води се у званичној статистици
Републике Србије, нити се налази у евиденцији града, тако да није
могуће одредити вредност овог параметра.
У наредним табелама дат је податак о броју изграђених станова на
1.000 становника.

Извори података

Институционални и правни контекст

Статистички годишњак
по општинама
ВРЕДНОСТИ
Број изграђених станова
на 1.000 становника

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Република Србија

1,8

2,2

2,2

2,5

2,6

Општина

4,3

2,5

2,3

1,8

0,8

Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци
Извор података: Републички завод за статистику: статистички годишњак Општине у Србији,
2001–2008. године
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Индикатор бр. 25
Циљ бр. 1.1.
Активност бр. ……
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ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Обим унутрашњих
СДИ по глави становника

Дефинисање

Стране директне инвестиције (СДИ) се дефинишу као компаније
пореклом из једне државе које изводе физичке инвестиције у
изградњу фабрика у другој држави. Ова дефиниција се може
проширити како би обухватила и инвестиције учињене за
преузимање дугорочних интереса у предузећима која своје операције
спроводе ван економије из које потиче инвеститор. СДИ однос
чине предузеће родитељ и страна подружница, који заједно чине
мултинационалну корпорацију. Како би се квалификовале за СДИ,
инвестиција мора да омогући предузећу родитељу контролу над
својом страном подружницом. ММФ, у овом случају, под контролом
подразумева власништво над 10% или више обичних деоница или
право гласа у неком повезаном предузећу или еквивалент томе у
неком предузећу које није део корпорације; мање власничке деонице
су познате као портфолио инвестиције.
Описати тренд за последњих шест година. Упоредити своје податке
с националним просеком и конкурентима. Израчунати и повезане
индикаторе. Идентификовати најважније инвеститоре – држава,
привредна грана, преузимање/удруживање капитала / greenfield
инвестиције.

Извори података

Институционални и правни контекст

Статистички
годишњак по
општинама
Табела 10.6.

Обим СДИ по глави становника показује интензитет активности
транснационалних компанија у региону. Већина страних предузећа
може да бира различите регионе широм Европе (а и широм света)
у које ће лоцирати своје подружнице. У том контексту, велики
прилив СДИ по глави становника може да значи да је тај регион
веома интересантан за стране инвеститоре. Иако страна предузећа
представљају кључни елемент економског реструктуирања у
посткомунистичким државама, не може се направити једноставна
узрочна повезаност између обима прилива СДИ по глави становника
и карактера економског развоја у региону. Значајна зависност од СДИ
може утицати на развој региона и у негативном смислу (посебно
гледано дугорочно). Штавише, концентрацију СДИ у одређеним
регионима врло често подржава и влада.
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ВРЕДНОСТИ
СДИ по глави становника
изражен у РСД

2006.

2007.

2008.

2009.

Република Србија

594

297

411

253

Општина

116

231

486

81
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Индикатор бр. 26
Циљ бр. 1.2, 1.3, 1.4.
Активност бр. ……
Дефинисање
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ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Број регистрованих
привредних субјеката на 1.000 становника
Описати тренд за последњих 6–10 година. Упоредити своје податке с
националним просеком и конкурентима.
Број радника у предузећима по делатности и величини предузећа,
2008.
Удео у укупном броју
Удео у укупном
радника истог сектора (%) броју радника
(%)
укупно велика средња мала
7.324
100
54
1,458
0,737

Број радника у предузећима
УКУПНО
Пољопривреда и лов
Шумарство
Водопривреда
Рибарство
Вађење руда и
камена
Производња
прехрамбених
производа пића и
дувана
Производња
текстила и
текстилних
производа
Прерада коже
и производња
предмета од коже
Прерада дрвета
и производи од
дрвета
Производња
целулозе, папира и
издавачка делатност
и штампање
Производња кокса и
деривата нафте
Производња
хемијских
производа и
вештачких и
синтетичких
влакана
Производња
производа од гуме и
од пластичних маса
Производња
производа од
осталих неметалних
минерала
Производња
метала и металних
производа
Производња
машина и уређаја
Производња
електричних и
оптичких уређаја
Производња
саобраћајних
средстава

Страна 120

Велика средња
966
2.355

577

120

306

мала
3.703
54

371

948

24,501

10,019

12,944

334

334

0,000

9,020

4,560

18

18

0,000

0,486

0,246

99

99

0,000

2,674

1,352

149

269

5,096

4,024

3,673

0,000

0,000

0,000

275

34

309

11,677

0,918

4,219

112

55

167

4,756

1,485

2,280

34

34

0,000

0,918

0,464

158

551

3,694

4,267

7,523

154

154

0,000

4,159

2,103

53

53

0,000

1,431

0,724

54

2,293

0,000

0,737

87

54

31,677
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Остала
прерађивачка
индустрија
Прерађивачка
индустрија – укупно
Производња и
снабдевање ел.
енергијом, гасом и
водом
Грађевинарство
Трговина на велико
и мало и оправка
моторних возила и
предмета за личну
употребу
Хотели и ресторани
Саобраћај,
складиштење и везе
Финансијско
посредовање
Активности у вези
са некретнинама,
изнајмљивање
и пословне
активности
Државна управа
и одбрана и
обавезно социјално
осигурање
Образовање
Здравствени и
социјални рад
Остале комуналне,
друштвене и личне
услужне активности
Екстериторијалне
организације и тела

306

660

19

19

0,000

0,513

0,259

1.225

1.532

3.063

52,017

41,372

41,821

317

11

328

13,461

0,297

4,478

538

538

0,000

14,529

7,346

270

861

1.791

11,465

23,251

24,454

62

71

133

2,633

1,917

1,816

258

311

869

10,955

8,399

11,865

0,000

0,000

0,000

0,000

6,589

3,332

0,000

0,000

0,000

244

223

244

68,323

32

32

0,000

0,864

0,437

26

26

0,000

0,702

0,355

77

300

9,469

2,079

4,096

Структура предузетничких радњи по делатностима, 2008.

Дефинисање

УКУПНО
Пољопривреда и лов
Шумарство
Водопривреда
Рибарство
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
– укупно
Производња и снабдевање
ел. енергијом, гасом и
водом
Грађевинарство
Трговина на велико и
мало и оправка моторних
возила и предмета за
личну употребу
Хотели и ресторани
Саобраћај, складиштење
и везе
Финансијско посредовање

Удео у
Број
Број радника у
укупном броју
предузетничких
предузетничким
предузетничких
радњи
радњама
радњи (%)
2.798
100
11.331
64
2,29
147
–
0
–
0
–
0
1
0,04
3
500

17,87

–

2.435

Удео у укупном
броју радника у
радњама (%)
100
1,298

0,028
21,491

0

226

8,08

831

7,331

1.089

38,92

4.003

35,326

291

10,40

1.872

16,519

288

10,29

926

8,175

3

0,11

10

0,085
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Активности у вези
са некретнинама,
изнајмљивање и пословне
активности
Образовање
Здравствени и социјални
рад
Остале комуналне,
друштвене и личне
услужне активности

144

5,15

397

3,503

2

0,07

6

0,057

39

1,39

215

1,898

5,40

486

4,286

151

Извори података

Институционални и правни контекст

Подаци о броју
предузећа у граду
Лозници добијени су
од Одељења ЛЕР и
АПР.

Број регистрованих привредних субјеката јесте важан фактор који
указује на економску снагу региона/општине. Међутим, додатне
варијабле су неопходне како би се добила шира слика. МСП
(предузећа с мање од 250 запослених) се поимају као стабилизирајући
фактор економије. Иако МСП представљајују фактор стабилизације
локалне/регионалне економије, велика предузећа имају незаменљиву
улогу у развоју локалне/регионалне економије. Предузетници који
су у систему ПДВ-а могу се пратити јер се тиме гарантује да су ова
предузећа сасвим извесно активна (док код других предузећа велики
број може бити и неактиван).
ВРЕДНОСТИ

Бр. регистрованих привредних
субјеката на 1.000 становника

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008

2009

Република Србија

9,08

9,26

9,58

10,17

11,39

11,39

11,39

Општина

3,10

3,40

3,30

4,00

4,90

4,50

4,60

Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци
Подаци о броју регистрованих привредних субјеката не приказују се у званичној статистици
Републике Србије, већ у АПР и НБС.
Кључна запажања
Подаци о броју регистрованих привредних субјеката не приказују се у званичној статистици
Републике Србије, већ у АПР и НБС.
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Индикатор бр. 27
Циљ бр. 1.2, 1.3, 1.4.
Активност бр. ……
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ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Нето број нових предузећа
на 1.000 предузећа

Дефинисање

(Број новооснованих предузећа – број угашених предузећа) подељен с
укупним бројем предузећа (изражено у хиљадама).
Описати тренд за последњих 6–10 година. Упоредити своје податке
с националним просеком и конкурентима. Пратити тренд раста
неактивних привредних субјеката. Објасните разлике у односу на
национални просек.

Извори података

Институционални и правни контекст

Подаци о броју
предузећа у граду
Лозници добијени
су од Одељења ЛЕР
и АПР.

Овај индикатор описује други феномен. Прво, он може дати прецизне
податке у вези с локалним/регионалним циклусом економије.
Различите фазе локалне/регионалне економије јасно се оцртавају
у процесу оснивања и затварања предузећа. Баланс између ова
два процеса може да укаже на континуирану циклусну фазу или
континуирану структуралну промену у локалној/регионалној
економији. Друго, дугорочно стање баланса у нето броју нових
предузећа може да укаже на опадање/раст социо-економског развоја
региона. И треће, интензитет једног или другог процеса може да укаже
или на динамично или на ригидно пословно окружење.
ВРЕДНОСТИ

Број новорегистрованих привредних
субјеката на 1.000 становника
Република Србија
Општина

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

9,08
1,7

9,26
2,54

9,58
2,78

10,17
2,96

11,39
0,8

11,39
2,19

11,39
1,23

Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци
Подаци о броју регистрованих привредних субјеката не приказују се у званичној статистици
Републике Србије, већ у АПР и НБС.
Кључна запажања
Подаци о броју регистрованих привредних субјеката не приказују се у званичној статистици
Републике Србије, већ у АПР и НБС.
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Индикатор бр. 28
Циљ бр. ………
Активност бр. ………
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ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Укупна активност, стопа
запослености и незапослености

Дефинисање

Стопа активности представља проценат активног
становништва у укупном становништву, од 15 и више година.
Стопа запослености представља проценат запослених лица од
укупног броја становништва, од 15 и више година.
Стопа незапослености представља проценат незапослених лица
од укупног броја активног становништва.
Активност. Пописом становништва, као и у другим значајним
статистикама, становништво се дели на активно становништво,
лица са сопственим приходом и издржавана лица. Активно
становништво чине лица од 15 и више година која се баве
својим занимањем, незапослена лица која су у потрази за
запослењем и лица која привремено не обављају своје запослење
јер су на паузи због служења војне обавезе (активна лица
која се не баве својим занимањем). Занимање подразумева
спровођење одређене делатности од које се живи. Категорија
лица са сопственим примањима састоји се од лица која се не
убрајају у категорију активног становништва, али имају редовне
приходе за живот, као што су: пензије (старосне, инвалидске,
породичне, итд.), приходи од некретнина (издавање објеката за
становање, кућа, земљишта, пословних објеката, итд.), и други
лични приходи (инвалиднина, социјална помоћ, алиментација,
стипендије, итд.). Издржавана лица су сва лица без сопствених
средстава за живот или с недовољним средствима за живот и
издржавају их родитељи, супружници, рођаци или друге особе,
укључујући и правна лица.
Описати стопу активности, стопу запослености и
незапослености у последњих 6–10 година. Упоредити своје
податке с националним просеком и конкурентима. Описати
структуру незапослености. Објаснити разлике у односу на
национални просек.

Извори података

Институционални и правни контекст

Статистички годишњак по
општинама
Табеле 4.12; 5.3; 5.4; 5.6;
5.8; 5.11.

Ове индикаторе би требало тумачити заједно како би се добила
општа макроекономска слика о условима тржишта радне снаге
на регионалном нивоу. Запосленост и стопа активности указују
на величину регионалне економије у смислу доступне радне
снаге и показују интензитет којим локално становништво
учествује у економији. Не треба посебно објашњавати значење
стопе незапослености.
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Стопа незапослености
Република Србија
Општина

2003.
14,6
41,1

2004.
18,5
56,6

2005.
20,8
46,8

2006.
20,9
42,1

2007.
18,1
40

Табела: Незапослени – град Лозница, стање март 2011. године

УКУПНО
I
II

Укупно за I степен стручне спреме

III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2

Укупно за III степен стручне спреме
Укупно за IV степен стручне спреме
Укупно за V степен стручне спреме
Укупно за VI-1 степен стручне спреме
Укупно за VI-2 степен стручне спреме
Укупно за VII-1 степен стручне спреме
Укупно за VII-2 степен стручне спреме

Укупно за II степен стручне спреме

УКУПНО
Укупно
Жене
11.407
5.693
2.293
1.166
547

229

4.219
3.397
192
431

1.697
2.133
36
242

324
4

188
2

* Подаци Националне службе за запошљавање, Филијала Лозница.

Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци
Број активног становништва старог 15 и више година узет је по попису из 2002. године.
Незапослена лица за сваку годину према подацима Националне службе за запошљавање,
Филијала Лозница
Кључна запажања
На нивоу града Лознице стопа незапослености је у континуитету , од 2003. године, знатно
већа од стопе незапослености на републичком нивоу . Укупан број незапослених према
подацима НСЗ износи 11.407 ( стање март 2001. године ).
Напомене у вези с индикатором – чињенице и подаци
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Индикатор бр. 29
Циљ бр. .………
Активност бр. ………

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Извори података

Институционални и правни контекст

ИНДИКАТОР: Бруто зараде

Статистички годишњак по
општинама
ВРЕДНОСТИ
Просечне бруто зараде РСД

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Република Србија

20.555

25.514

31.745

38.744

45.737

44.184

46.822

Општина

11.893

14.180

18.971

26.973

32.437

32.036

34.460
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ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Индикатор бр. 30
Циљ бр. ………
Активност бр. ………

ИНДИКАТОР: Фискални капацитет
општине – Остварење изворних прихода
(фискалних облика) по глави становника

Дефинисање

Утврђивањем категорије изворних прихода, јединицама локалне
самоуправе у Републици Србији омогућено је да, у зависности
од своје финансијске снаге, односно фискалног капацитета
који поседују, могу самосталним увођењем пореских, али и
остваривањем непореских облика јавних прихода, финансирати
изворни делокруг јавних послова. Фискални капацитет
представља способност да се употребом различитих инструмената
пореске политике оствари одређен износ буџетских прихода
неког јавноправног ентитета. Фискални капацитет зависи од
достигнутог степена материјалног богатства општине или града,
односно од обима и структуре пореске основице на коју се може
прописивати одређена пореска обавеза и остваривати јавни
приходи. Већа снага фискалног капацитета ствара могућност
за обезбеђење више средстава у буџету из кога се може
финансирати стратешки развој општине или града. Његова снага
пружа могућност и за улазак у процес задуживања, односно
коришћења механизма додатног „ушприцавања“ средстава
којим ће се убрзати реализација планираних, али и завршетак
започетих инвестиционих активности у заједници. По истом
институционалним оквиром, фискални капацитет може
представљати поуздан индикатор који ће указивати на достигнути
степен и динамику пада/раста материјалног богатства општине
или града у одређеном временском периоду.
Описати и анализирати показатеље у последњих пет година.
Препорука је да се користе остали корелациони индикатори. У
том смислу, могу се описати и анализирати показатељи који су
везани за кретање остварења: 1) прихода од пореза на имовину
(на непокретности) по глави становника; 2) уступљених
пореза по глави становника и 3) пореза на зараде по глави
становника. Поред тога, ови резултати могу се компарирати са
осталим општинама или градовима у Србији који имају сличне
демографске и социо-економске карактеристике. Описати
(утврдити) разлике.

Извори података

Институционални и правни контекст
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Општинама и градовима у Србији је, утврђивањем права на
остварење изворних прихода, дат одређен степен фискалне
аутономије, која је, у односу на претходни период, ојачана
„превођењем“ пореза на имовину (на непокретности) међу
изворне приходе локалних власти, али и преносом права на
вршење послова њиховог пореског администрирања (видети чл. 6,
8. и 61. Закона о финансирању локалне самоуправе). Према Закону
о финансирању локалне самоуправе, следеће врсте прихода могу
се узети као фискални облици прихода (фискалитети) којима се
може мерити фискални капацитет општине или града:
1. порез на имовину (на непокретности);
2. локалне комуналне таксе;
3. накнада за коришћење грађевинског земљишта;
4. накнада за уређивање грађевинског земљишта;
5. приходи по основу самодоприноса.
Употребом изворних прихода, оне могу остваривати своје како
краткорочне, тако и дугорочне циљеве: увођењем фискалних
обавеза или пружањем олакшица по том основу, имају полуге
којима могу утицати на временски, просторни распоред по
делатностима и зонама одређених економских и неекономских
активности што се одвијају на њиховом подручју – њима се
могу и интернализовати одређени негативни екстерни ефекти,
кориговати урбанистичка, комунална и друга постојећа решења,
али водити и дугорочна, развојна политика локалне заједнице.
ВРЕДНОСТИ
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

157.304.638

188.618.549

227.501.295

225.929.717

244.913.874

1

Укупно остварење
фискалних облика
изворних прихода

2

Број становника

86.413

86.413

86.413

86.413

86.413

3

Приход по глави
становника (1/2)

1.820,38

2.182,76

2.632,72

2.614,53

2.834,22
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Број 11

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР:
Степен задужености општине

Дефинисање

Задуживање је посебан облик дужничко-поверилачког
односа у коме неки субјект врши узимање средстава од
других приватноправних или јавноправних ентитета ради
финансирања или реализације одређених циљева, уз услов да
се позајмљена средства, након истека одређеног временског
периода, врате повериоцу уз плаћање одређеног износа камате.
По правилу, држава се задужује да би у датом временском року
отклонила неравнотежу која може настати између приходне
и расходне стране њеног буџета, за финансирање ванредних,
непредвиђених догађаја и расхода који могу настати по том
основу, за улагање у инвестиције чијом реализацијом ће се
створити бољи економски, али и други услови за живот и рад
грађана, односно привредних субјеката, као и за улагања у
друге намене или пројекте којима ће се подстицати, односно
стварати предуслови за бржи развој земље. Из „пресека“
искустава развијених земаља, јединице локалне самоуправе
могу се задуживати само за покривање капиталних јавних
расхода. Поред овог вида задужења, јединицама локалне
самоуправе може се дозволити и задуживање ради покривања
дефицита текуће ликвидности. Степен задужености буџета
јединице локалне самоуправе указује на то колико носиоци
политике имају „простора“ за узимање додатних средстава
којима се могу реализовати одређени капитални пројекти
који ће бити у функцији остварења стратешких или развојних
циљева општине/града.
Анализирати показатеље расположиве маргине задужења
у наредних пет година. Препорука је да се користе остали
корелациони индикатори. У том смислу, могу се описати
и анлизирати показатељи који су везани за остварење или
процену остварења: 1) процента суфицита текућег дела буџета;
2) процента учешћа изворних прихода у остварењу буџета; 3)
процента учешћа уступљених прихода у остварењу буџета; 4)
кретања остварења уступљених и изворних прихода по глави
становника у последњих пет година и 5) процента учешћа
наменских прихода у буџету.

Извори података

Институционални и правни контекст

Одлука о завршном рачуну
буџета за 2008. годину

Законом о јавном дугу (видети чл. 33-38) регулисани су услови
и висина задужења локалне самоуправе у Републици Србији.
У току буџетске године, задуживање за финансирање дефицита
краткорочне ликвидности не сме прећи 5% укупно остварених
прихода буџета у претходној години. С друге стране, извршено
је раздвајање у утврђивању висине укупног дуга и дозвољеног
износа отплате ануитета у једној буџетској години:
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Подаци општинске или
градске службе за трезор
о обиму и структури
задужености буџета
Одлука о буџету за 2009.
годину
Меморандум о буџету
за 2009. и наредне две
фискалне године
Пројекција прихода и
примања буџета за период
2009–2013. године

а) износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне
инвестиционе расходе не може бити већи од 50% укупно
остварених текућих прихода буџета општине/града у
претходној години; б) износ главнице и камате који доспева
у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања не
може бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода
буџета општине/града у претходној години. Поред узимања
кредита, јединицама локалне самоуправе дато је право да
се могу задуживати и емитовањем хартија од вредности.
Ово право дато је под условом да те хартије могу искључиво
куповати Република Србија и финансијске институције под
које спадају банке, друштва за осигурање, брокерско-дилерска
друштва, пензиони фондови, инвестициони фондови и
штедионице.
Имајући у виду да задуживање локалне самоуправе има
превасходно капитални карактер, средствима јавног зајма
може да се реализује финансирање изградње, одржавања и
реконструкције комуналне инфраструктуре, објеката и опреме
у области образовања, културе, спорта, рекреације, здравства,
социјалне заштите и других потреба од капиталног интереса
за заједницу, које су, пре свега, утврђене у оквиру изворних
надлежности локалних власти. Задуживање ради покривања
дефицита текуће ликвидности има краткорочан карактер –
средства се морају вратити у истој буџетској години у којој су
узета.
ВРЕДНОСТИ
у 000 дин.
2011.

2012.

1

Остварење или процена
остварења ТЕКУЋИХ
прихода буџета за
посматрану буџетску
годину

1.176.662

1.250.000

2.1.

15% остварења или
процене остварења
текућих прихода буџета
за посматрану буџетску
годину (1 X 15 / 100)

176.499,30

187.500

2.2.

Износ главнице и камате
који доспева у посматраној
години

/

/
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2.3.

РАСПОЛОЖИВА
СРЕДСТВА У
АПСОЛУТНОМ ИЗНОСУ
(2.1–2.2)

176.499,30

187.500

2.4.

РАСПОЛОЖИВА
СРЕДСТВА У
РЕЛАТИВНОМ ИЗНОСУ
– % УКУПНИХ ТЕКУЋИХ
ПРИХОДА БУЏЕТА
(2.3/1 X 100 )

15%

15%

3.1.

50% остварења или
процене остварења
текућих прихода буџета
за посматрану буџетску
годину
(1 X 50 / 100)

588.331

625.000

3.2.

Укупан износ неизмиреног
дугорочног задужења
буџета општине или
града за капиталне
инвестиционе расходе

/

/

3.3.

РАСПОЛОЖИВА
СРЕДСТВА У
АПСОЛУТНОМ ИЗНОСУ
(3.1–3.2)

588.331

625.000

3.4.

РАСПОЛОЖИВА
СРЕДСТВА У
РЕЛАТИВНОМ ИЗНОСУ
– % УКУПНИХ ТЕКУЋИХ
ПРИХОДА БУЏЕТА
(3.3/1 X 100 )

50%

50%
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