SLU@BENI LIST
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХLIII • Број 12
7. октобар 2019. године • Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА 1
На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице (,,Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), а у складу са Законом о буџетском систему (,,Службени гласник
РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16,113/17,
95/18 и 31/19 ), Скупштина града Лознице на седници одржаној 4. октобра 2019. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК

1.

Прихвата се Извештај о извршењу буџета града Лознице за период I -VI 2019. године
који је Градско веће града Лознице усвојило Одлуком број 06-28-1/19-II дана 20.9.2019.
године.

2.

Закључак објавити у ,,Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/2007) и члана 40. Статута Града Лознице („Службени лист града Лознице’’ бр. 8/14пречишћен текст), а у вези са чланом 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник
РС број 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 142/14, 68/15- др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), Скупштина града Лознице, на предлог Градског већа, на
седници одржаној дана 4. октобра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Лознице за 2019. годину („Службени лист града Лознице“,
број 18/18), члан 1. се мења и гласи:
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице
за 2019. годину, његово извршавање, коришћење сопствених прихода, права и обавезе
корисника буџетских средстава.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијке имовине у износу од 2.482.061.917
динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 13.200.000 динара покривају се
из текућих прихода у износу од 2.284.158.759 динара, примања од продаје финансијске
имовине у износу од 5.100.000 динара и неутрошених средстава из претходних година у
износу од 206.003.158 динара.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице за 2019. годину (у даљем
тексту: „буџет“), састоје се од:
РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања
остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци
за набавку нефинансијске
имовине

Економска
класификација

3.

А.
1.

Буџетска
средства

Други
извори

Укупно

7+8

2.284.158.759

78.226.978

2.362.385.737

4+5

2.482.061.917

81.085.804

2.563.147.721

Буџетски суфицит/дефицит

(7+8) - (4+5)

-197.903.158

-2.858.826

-200.761.984

4.

Издаци за набавку
финансијске имовине (осим
за набавку домаћих хартија од
вредности 6211)

62

0

0

5.

Примања од продаје
финансијске имовине

92

5.100.000

0

6.

Укупан фискални суфицит/
дефицит

2.
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(7+8) - (4+5) 62+92

-192.803.158

-2.858.826

5.100.000
-195.661.984
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Б.
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РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0

0

2.

Примања од продаје
финансијске имовине (конта
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92

0

0

3.

Неутрошена средства из
претходних година

3

206.003.158

4.

Издаци за набавку
финансијске имовине (за
набавку домаћих хартија од
вредности 6211)

6211

5.

Издаци за отплату главнице
дуга

B.

Нето финансирање

0

2.858.826

208.861.984

0

0

61

13.200.000

0

13.200.000

(91+92+3) (61+6211)

192.803.158

2.858.826

195.661.984

Примања буџета утврђена су у следећим износима:
План за 2019. година
Класа/
Категорија/
Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне
године
700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

710000

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ
И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711000
711111

711121

711122

711123

711145

711146

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
паушално утврђеном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу
самоопорезивањем
Порез на приходе од давања
у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по
решењу Пореске управе
Порез на приход од
пољопривреде и шумарства, по
решењу Пореске управе

Средства из
буџета

206,003,158
2,192,858,759
1,340,739,167
866,690,000
656,500,000

1,025,000

76,075,000

Структура %

Средства
из осталих
извора
финан. буџ.
корисника

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

8.3%

2,858,826

87.9%

71,872,978

53.7%

-

34.7%

-

26.3%

0.0%

3.0%

208,861,984
2,264,731,737
1,340,739,167
866,690,000
656,500,000

1,025,000

76,075,000

64,800,000

2.6%

3,500,000

0.1%

3,500,000

10,000

0.0%

10,000

64,800,000
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711147

Порез на земљиште

711191

Порез на остале приходе

711193

Порез на приходе спортиста и
спортских стручњака

712000

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
712111
712112

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713121

713122
713311
713421

713423

713426
714000

Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
правних лица
Порез на наслеђе и поклон по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права на непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права код продаје стечјне
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714431

714513

714543
714548
714549
714552
714562
714565

Страна 4

Порез на фонд зарада запослених
који се финансира
Порез на фонд зарада осталих
запослених

Комунална такса за коришћење
рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на
објектима и просторима који
припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање
моторних друмских и
прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина
Накнада за промену намене
обрадивог пољопривредног
земљишта
Накнаде за супстанце које
оштећују озонски омотач
Накнада од емисије SO2,
NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине
Накнада за коришћење простора
ба јавној површини

745,000
62,500,000
1,535,000
68,000
1,000
67,000
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0.0%

745,000

2.5%

62,500,000

0.1%

1,535,000

0.0%

68,000

0.0%

1,000

0.0%

67,000

339,883,500

13.6%

149,200,000

6.0%

149,200,000

128,750,000

5.2%

128,750,000

5,385,000

0.2%

5,385,000

36,670,000

1.5%

36,670,000

18,878,500

0.8%

18,878,500

1,000,000

0.0%

1,000,000

100,184,600

4.0%

550,000

0.0%

550,000

67,500,000

2.7%

67,500,000

515,000

0.0%

515,000

100,000

0.0%

100,000

435,000

0.0%

435,000

9,034,600

0.4%

9,034,600

20,200,000

0.8%

20,200,000

1,500,000

0.1%

-

-

339,883,500

100,184,600

1,500,000
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714566
714567
714572
716000
716111
730000

Накнада за коришћење јавне
површине за оглас
Накнада за коришћење јавне по
основу заузећа
Комунална такса за држање
средстава за изгру (“забавне
игре”)

150,000

0.0%

150,000

150,000

0.0%

150,000

50,000

0.0%

50,000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

33,913,067

1.4%

Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору

33,913,067

1.4%

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

595,943,758

23.9%

33,361,212

-

0.0%

4,104,635

-

0.0%

270,612

0.0%

3,834,023

10,900,000

0.4%

26,166,577

37,066,577

-

0.0%

7,988,000

7,988,000

10,900,000

0.4%

5,141,000

0.0%

4,012,035

0.0%

9,025,542

23.4%

3,090,000

20.7%

-

ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

731000
731141
731241
732000
732141

732241
732331
732431
733000
733141
733142
733144

733241

740000

Текуће донације од иностраних
држава у корист нивоа градова
Текуће донације од иностраних
држава у корист нивоа градова
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од
међународних организација у
корист нивоа градова
Капиталне донације од
међународних организација у
корист нивоа градова
Текуће помоћи од ЕУ у корист
нивоа града
Капиталне помоћи од ЕУ у
корист нивоа града
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од
Републике у корист нивоа
градова
Други текући трансфери од
Републике, у корист нивоа града
Текући наменски трансфери, у
ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова
Капитални наменски трансфер
у ужем смислу од Републике у
корист нивоа града
ДРУГИ ПРИХОДИ

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741141

741142
741413
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Приходи буџета града од камата
на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у
депозит банака
Приходи од камата на средства
корисника буџета града
Приход од имовине који припада
имаоцима полиса осигурања
градова

585,043,758

516,500,000
-

-

33,913,067

0.0%
2.7%

330,000

-

0.0%

2,760,000

-

0.0%

78,716,811

629,304,970
4,104,635
270,612
3,834,023

16,041,000
4,012,035
9,025,542
588,133,758

516,500,000
-

68,543,758

254,675,834

33,913,067

10.2%

15,076,000

3.2%

-

68,873,758

2,760,000

269,751,834
78,716,811

-

0.0%

-

4,000,000

0.2%

4,000,000

0.0%

-
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741511

741522

741526

741531

741532

741533

741534
741535
741538
741542
741560

Накнада за воде

741596

Накнада за коришћење дрвета

742000

742141

742142

742143

742146
742241

Страна 6

Накнада за коришћење
минералних сировина и
геотермалних ресурса
средства остварена од давања у
закуп пољопривредног земљишта
односно пољопривредног објекта
у државној својини
Накнада за коришћење шума и
шумског земљишта
Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама
или испред пословног простора
у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће
радиности
Комунална такса за коришћење
простора за паркирање друмских
моторних и прикључних возила
на уређеним и обележеним
местима
Комунална такса за коришћење
слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге
облике привременог коришћења
Накнада за коришћење
грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће
јавне површине грађевинским
материјалом
Допринос за уређење
грађевинског земљишта
Накнада за коришћење
природног лековитог фактора

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара
и услуга од стране тржисних
организација у корист нивоа
градова
Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење
непокретности у државној
својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог
буџета
Приходи од закупнине за
грађевинско земљиште у корист
нивоа градова
Приходи оств.по основу пружања
услуга боравка деце у пред.уст. у
корист нивоа града
Градске административне таксе

850,000

4,500,000

2,019,829

4,222,482

80,000

20,000

1,374,500
550,000
60,000,000
600,000
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0.0%

850,000

0.2%

4,500,000

0.1%

2,019,829

0.2%

4,222,482

0.0%

80,000

0.0%

20,000

0.1%

1,374,500

0.0%

550,000

2.4%

60,000,000

0.0%

600,000

0.0%

-

500,000
105,364,310

8,204,000

16,500,000

11,381,310

43,260,000
1,500,000

500,000
4.2%

12,747,000

0.3%

12,747,000

0.7%

-

0.5%

1.7%
0.1%

118,111,310

20,951,000

16,500,000

11,381,310

43,260,000
1,500,000
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742242
742253
742341
742378
743000

743324

743341

743342

743924

744000

744141

744241

745000
745141
745142

745143

745144
770000
771000
771111

Такса за озакоњење објеката у
корист нивоа градова
Накнада за уређивање
грађевинског земљишта
Приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације
градова
Приходи родитељски динар за
ваннаставне активности
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни
за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни
изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане
актом скупштине града као и
одузета имовинска корист у том
поступку
Приходи од мандатних казни
и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа градова
Приходи од увећања целокупног
пореског дуга који је предмет
принудне наплате
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
Текући добровољни трансфери
од физичких и правних лица у
корист нивоа градова
Капитални добровољни
трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа
градова
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
градова
Закупнина за стан у државној
својини у корист нивоа града
Део добити јавног предузећа
према одлуци управног одбора
јавног предузећа у корист нивоа
градова
Текући добровољни трансфериод
физичких и правних лица
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

13,000,000
4,000,000
7,519,000

Број 12

0.5%

13,000,000

0.2%

4,000,000

0.3%

7,519,000

0.0%
34,488,000

27,806,000

4,982,000

1,500,000

200,000

25,720,000

720,000

25,000,000

10,386,713
4,500,000
250,000

5,036,713

600,000
1,500,000
-

1.4%

-

1.1%

34,488,000

27,806,000

0.2%

4,982,000

0.1%

1,500,000

0.0%

200,000

1.0%

1,270,000

0.0%

1,270,000

1.0%

26,990,000

1,990,000

25,000,000

0.4%

1,059,000

0.2%

1,059,000

0.0%

11,445,713
5,559,000
250,000

0.2%

5,036,713

0.0%

600,000

0.1%

20,836,686

0.0%

20,836,686

0.0%

20,836,686

22,336,686
20,836,686
20,836,686
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772000
772111
772113
781000
781111
790000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
791110

800000
811000

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
предходне године
Меморандумске ставке из
предходне године
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Трансфери између буџетских
корисника на истом нивоу
Трансфери између буџетских
корисника на истом нивоу

1,500,000

1,500,000

0.1%

2,599,080
0.0%

-

0.0%

91,100,000
100,000
100,000

Примања од продаје робе за даљу
823141
продају у корист нивоа града
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од продаје земљишта у
841141
корист ниоа градова

3.7%

6,354,000

0.0%

-

0.0%

91,000,000

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

900000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ

920000
921441

921641
921941

Примања од отплате кредита
датих домаћим пословним
банкама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита
датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа градова
Примања од продаје домацих
акција и осталог капитала

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА ОД
7+8+9
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА
3+7+8+9 СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

5,300,000
5,300,000

2,599,080
2,599,080
-

97,454,000
100,000
-

0.0%

100,000

6,354,000
91,000,000

1,500,000

-

6,354,000

-
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2,599,080

-

1,500,000
-

823000

841000

-

-

Приходи из буџета

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје станова у
811142
корист нивоа градова
Примања од отплате станова у
811143
корист нивоа градова

0.1%
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3.6%

-

3.6%

-

0.0%

6,354,000
6,354,000
91,000,000
91,000,000
-

0.2%

-

0.2%

-

5,300,000
5,300,000
-

5,100,000
200,000

2,289,258,759

2,495,261,917

0.2%

5,100,000

0.0%

200,000

91.7%

78,226,978

100.0%

81,085,804

2,367,485,737

2,576,347,721
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Издаци буџета утврђени су у следећим износима према економској класификацији:

ЕК

1

Опис

Средства буџета
2019

Други извори

Укупно 2019

4
41
411

2
УКУПНИ ИЗДАЦИ
текући расходи и издаци
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених

412
413
414
415

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

71,522,780
750,000
8,853,000
12,775,000

731,000
50,000
1,480,000
610,557

72,253,780
800,000
10,333,000
13,385,557

416
42
421
422
423
424

Награде, бонуси и остали посебни расходи
Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

5,357,317
976,759,023
207,197,998
3,145,000
212,872,600
454,780,400

50,000
48,549,502
1,364,060
1,546,000
35,240,689
5,298,000

5,407,317
1,025,308,525
208,562,058
4,691,000
248,113,289
460,078,400

425
426
44
441
444
45

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)
Материјал
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Донације и трансфери
Донације међународним организацијама
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти
Капиталне донације и трансфери осталим нивоима
власти
Донације и трансфери организацијама обавезног
социјалног осигурања

56,607,004
42,156,021
990,000
790,000
200,000
80,100,000

1,130,000
3,970,753
0
0
0
0

57,737,004
46,126,774
990,000
790,000
200,000
80,100,000

80,100,000

0

80,100,000

64,600,000

0

64,600,000

15,500,000
306,036,158
0
258,913,358

0
76,000
30,000
0

15,500,000
306,112,158
30,000
258,913,358

233,653,658

0

233,653,658

25,259,700

0

25,259,700

20,579,250
26,543,550

0
46,000

20,579,250
26,589,550

451
4511
4512
46
462
463
4631
4632
464
465

3
2,482,061,917
2,135,191,205
500,065,397
400,807,300

4
81,085,804
56,384,239
6,970,557
4,049,000

5
2,563,147,721
2,191,575,444
507,035,954
404,856,300

47

Права из социјалног осигурања

150,589,851

652,180

151,242,031

472
48
481

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом

150,589,851
114,650,776
69,527,776

652,180
136,000
0

151,242,031
114,786,776
69,527,776

12,373,000

136,000

12,509,000

482
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Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Земљиште
Отплата главнице

483

484
485
49
499
51
511
512
513
515
52
523
54
541
61
611

Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО

7. 10. 2019.

19,860,000

0

19,860,000

2,500,000

0

2,500,000

10,390,000
6,000,000
6,000,000
339,561,712
287,923,712
48,988,000
1,000,000
1,650,000
809,000
809,000
6,500,000
6,500,000
13,200,000

0
0
0
21,315,565
2,810,000
15,153,590
0
3,351,975
3,386,000
3,386,000
0
0
0

10,390,000
6,000,000
6,000,000
360,877,277
290,733,712
64,141,590
1,000,000
5,001,975
4,195,000
4,195,000
6,500,000
6,500,000
13,200,000

13,200,000
2,495,261,917

0
81,085,804

13,200,000
2,576,347,721

Издаци буџета утврђени су у следећим износима према функционалној класификацији:

Категорија

Група

000
010
020
040
070

090
100
110

130
160
170
300
330
360
400
412

Страна 10

Опис
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Болест и инвалидност
Старост
Породица и деца

План расхода
за 2017

други
извори

укупно

структура

180,234,839
3,500,000
23,798,240
64,590,487

0
0
0
0

180,234,839
3,500,000
23,798,240
64,590,487

7.0%
0.1%
0.9%
2.5%

30,245,000

0

30,245,000

1.2%

Социјална заштита
некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

58,101,112
582,166,316

0
30,691,878

58,101,112
612,858,194

2.3%
23.8%

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Опште услуге

50,899,663
463,921,900

0
27,687,118

50,899,663
491,609,018

2.0%
19.1%

46,430,053
13,900,000
28,466,880
660,880

3,004,760
0
0
0

49,434,813
13,900,000
28,466,880
660,880

1.9%
0
1.1%
0.0%

27,806,000
673,044,812
21,225,100

0
6,840,000
0

27,806,000
679,884,812
21,225,100

0
26.4%
0.8%

Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована на
другом месту

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Трансакције јавног дуга
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи послови по питању рада

7. 10. 2019.
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421
436
451
473
474
490
500
510
540
560
600
620
630
640
660
700
740
800
810
820
830
840
860
900
911
912
920
970

Пољопривреда
Остала енергија
Друмски саобраћај
Туризам
Вишенаменски развојни пројекти

Број 12

39,280,000
26,000,000
315,300,000
25,511,000
242,128,712

0
0
0
6,840,000
0

39,280,000
26,000,000
315,300,000
32,351,000
242,128,712

1.5%
0
12.2%
1.3%
9.4%

Економски послови некласификовани
на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом

3,600,000
64,657,000
10,000,000

0
0
0

3,600,000
64,657,000
10,000,000

0
2.5%
0.4%

Заштита биљног и животињског
света и крајолика

15,000,000

0

15,000,000

0

Заштита животне средине
некласификована на другом месту

39,657,000

0

39,657,000

1.5%

243,699,000
42,759,000
6,500,000
97,800,000

0
0
0
0

243,699,000
42,759,000
6,500,000
97,800,000

9.5%
1.7%
0.3%
3.8%

96,640,000
4,644,000
4,644,000

0
0
0

96,640,000
4,644,000
4,644,000

0
0.2%
0.2%

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
Верске и остале услуге заједнице

228,511,700
52,439,000
92,652,700
30,900,000
2,500,000

39,863,926
2,832,220
37,031,706
0
0

268,375,626
55,271,220
129,684,406
30,900,000
2,500,000

10.4%
2.1%
5.0%
1.2%
0.1%

Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање
Образовање - истраживање и развој
УКУПНО:

50,020,000
489,837,370
242,800,000
180,577,700
49,248,670
17,211,000
2,495,261,917

0
3,690,000
3,690,000
0
0
0
81,085,804

50,020,000
493,527,370
246,490,000
180,577,700
49,248,670
17,211,000
2,576,347,721

1.9%
19.2%
9.6%
7.0%
1.9%
0.7%
100.0%

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
ЗДРАВСТВО
Услуге јавног здравства

Члан 2.
Члан 2. се мења и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита од 197.903.158 динара и
издатака за отплату главнице дуга од 13.200.000 динара из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће
се од примања од продаје финансијске имовине у износу од 5.100.000 динара и из пренетих
неутрошених средстава из предходних година у износу од 206.003.158 динара.
Члан 3.
Нераспоређени вишак прихода – буџетски суфицит из 2018. године у износу од 133.382
хиљаде динара распоређује се на раздео 4. глава, глава 4.1, функционална класификација 040,
економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 15.000
Страна 11
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хиљада динара, функционална класификација 070, економска класификација 472 – накнаде
за социјалну заштиту из буџета у износу од 7.380 хиљада динара, глава 4.2 функционална
класификација 911, економска класификација глава 421-стални трошак у износу од 331
хиљада динара, глава 4.6 функционална класификација 660, економска класификација 424
– специјализоване услуге у износу од 10.000 хиљада динара, функционална класификација
360, економска класификација 451 -субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама у износу од 20.000 хиљада динара, глава 4.7, функционална класификација
451, економска класификација 424 - специјализоване услуге у износу од 27.000 хиљада динара,
глава 4.7, функционална класификација 640, економска класификација 421- стални трошак
у износу од 9.000 хиљада динара и глава 4.10, функционална класификација 474, економска
класификација 511- зграде и грађевински објекти у износу од 44.671 хиљада динара

Члан 4.
Члан 3. се мења и гласи:
Екон.
Клас.

Редни
број

1

2
1.

Опис
3
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Партерно уређење улице
Железничка
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

2019.

Износ у динарима
2020.

2021.

4

5

6

319.483.412

-

-

-

-

-

-

-

-

3.600.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

3.600.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
2

Израда пројектне документације
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

40.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

40.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
3.

Страна 12

Капитално одржавање објеката
предшколских установа „Бамби“

7. 10. 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

Број 12

15.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

15.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
4.

- из осталих извора
Уређење надземног пешачког
прелаза „пасареле“
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

-

-

-

-

-

-

9.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

9.500.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
5.

Изградња семафора на Лагатору
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

8.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

8.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
6.

- из осталих извора
Изградња хидротехнике
-Индустријска зона
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

18.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

18.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије

Страна 13
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- из донација
- из осталих извора
7.

Изградња блоковских паркинга
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

-

23.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

23.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
8.

Реконструкција јавног осветљења
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

20.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

20.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
9.

- из осталих извора
Набавка парковског мобилијара
Бања Ковиљача
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

6.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

6.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
10.

Страна 14

- из осталих извора
Остали инфраструктурни
пројекти
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

600.000

-

7. 10. 2019.
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Извори финансирања:
- из текућих прихода

600.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
11.

- из осталих извора
Изградња улице Мине Караџић
на Лагатору
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

17.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

17.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
12.

- из осталих извора
Капитално одржавање основних и
средњих школа
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

25.059.700

Извори финансирања:
- из текућих прихода

25.059.700

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

13.

- из осталих извора
Установа за физичку
културу»Лагарор»
(санација трибина)
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

8.670.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

8.670.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
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14.

Замена плафонске конструкције у
објекту Лане
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

2.525.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

2.525.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
15.

- из осталих извора
Партерно уређење дворишта ПУ
Бамби
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

1.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

1.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
16.

Радови на одржавању зграда
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

1.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

1.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
17.

Страна 16

Изградња електро-енергетских
објеката
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

5.000.000

7. 10. 2019.
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Извори финансирања:
- из текућих прихода

5.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
18.

- из осталих извора
Реконструкција Музеја «Јадар» у
Лозници
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2020.
Укупна вредност пројекта:

6.700.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

6.700.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
19.

Реконструкција улице «Светог
Саве» у Лозници
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

20.428.712

Извори финансирања:
- из текућих прихода

20.428.712

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
20.

Откуп стадиона
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2020.
Укупна вредност пројекта:

12.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

12.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
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21.

Реконструкција Полицијске
станице у Лозничком Пољу
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2020.
Укупна вредност пројекта:

42.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

42.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
22.

Откуп земљишта
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

6.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

6.500.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
23.

Пројекат озелењавање
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2020.
Укупна вредност пројекта:

20.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

24.

Страна 18

- из осталих извора
Израда пројектне документације
за постављање видео надзора
на важнијим раскрсницама на
градском подручју Лознице
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.

20.000.000
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Година завршетка финансирања
пројекта: 2020.
Укупна вредност пројекта:
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600.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

600.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
25.

- из осталих извора
Друга фаза реконструкције
ПУ“Бамби“
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2020.
Укупна вредност пројекта:

6.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

6.000.000

- из кредита
- из донација
- из осталих извора
26.

Подизање енергетске ефикасности
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

1.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

1.000.000

- из кредита
- из донација
27.

- из осталих извора
Израда пројкетне документације
за фасаду Музеја «Јадар»
Година почетка финансирања
пројекта: 2019.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:

300.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

300.000

- из кредита
- из донација
- из осталих извора
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Члан 4. се мења и гласи:
Средства буџета у износу од 2.495.261.917 динара и средства прихода из изворних
активности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од
81.085.804 динара исказана у колони 9- Издаци из додатних прихода органа, распоређују се

Раздео

Глава

Функција

Програмска класификација

Позиција

Економска
класификација

по корисницима, и то:

ОПИС

1

2

3

4

5

6

7

1

110

2101
21010002

110

411

110

412

110
110

414
415

110

416

110
110
110

421
422
423

110

465
01

110
110
110
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2101
21010002

9

10

Програмска активност 0002

110

2

8

Укупно 2019

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
ЗАМЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ПОМОЋНИЦИ
Програм 16

110
110

Буџет 2019

Издаци из
осталих
извора
2019

Извршни и законодавни
органи, финансијски и
фискални послови и спољни
послови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и
трансфери
Приходи из буџета
Укупно за раздео 1.:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Програм 16
Програмска активност 0002

11,278,200

11,278,200

2,018,800

2,018,800

200,000
100,000

200,000
100,000

80,000

80,000

100,000
300,000
350,000

100,000
300,000
350,000

712,800

712,800

15,139,800
15,139,800

0
0

15,139,800
15,139,800
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110
110

411

110

412

110

415

110

416

110
110
110

421
422
423

110

465
01

01

110
110

3

110

Извршни и законодавни
органи, финансијски и
фискални послови и спољни
послови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и
трансфери.
Приходи из буџета
Укупно за раздео 2:
Извори финансирања заглаву
2.00
Приходи из буџета
Свега:

Број 12

2,006,000

2,006,000

359,000

359,000

100,000

100,000

100,000

100,000

120,000
100,000
4,700,000

120,000
100,000
4,700,000

100,000

100,000

7,585,000
7,585,000

0
0

7,585,000
7,585,000

7,585,000
7,585,000

0
0

7,585,000
7,585,000

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16

2101
21010001

Програмска ативност 0001

110

411

110

412

110

414

110

416

110
110

421
422

Извршни и законодавни
органи, финансијски и
фискални послови и спољни
послови
Плате и додаци запослених
Средства ове апропријације
намењена су за плате
председника Скупштине,
секретара Скупштине и његовог
заменика.
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

110

423

Услуге по уговору

110

465

110

481

110

Остале донације, дотације и
трансфери.
Дотације невладиним орган.политички субјекти

6,825,300

6,825,300

1,222,000

1,222,000

200,000

200,000

608,317

608,317

43,470
100,000

43,470
100,000

17,300,000

17,300,000

468,000

468,000

1,407,776

1,407,776

Извори финансирања за
раздео 3:
01
4

4.0

130

Приходи из буџета
Укупно за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА (05920)

28,174,863
28,174,863

0
0

28,174,863
28,174,863
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130
130

0602
06020001

ПРОГРАМ 15
Програмска активност 0001

130
130

411

130

412

130
130
130

413
414
415

130

416

130
130
130
130

421
422
423
424

130

425

130
130

426
444

130

465

130

472

130

482

130

482

130

483

130

484

130

485

130
130

512
515
1501
15010003

130
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Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и
трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Пројекат: Опремање
комуналне инфраструктуре
зграда социјалног становања
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Укупно за Пројекат:
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела
Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за Програм 15
Програм 3

169,056,700

0

169,056,700

30,261,200

0

30,261,200

500,000
5,900,000
4,100,000

0
500,000
300,000

500,000
6,400,000
4,400,000

1,400,000

0

1,400,000

36,500,000
800,000
120,104,000
2,000,000

20,000
0
12,368,560
0

36,520,000
800,000
132,472,560
2,000,000

3,000,000

0

3,000,000

17,000,000
50,000

986,813
0

17,986,813
50,000

11,600,000

0

11,600,000

652,180

652,180

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

2,000,000

2,000,000

19,170,000

19,170,000

500,000

500,000

10,330,000

10,330,000

9,000,000
150,000
453,421,900

9,707,590
3,151,975
27,687,118

18,707,590
3,301,975
481,109,018

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

Програмска активност 0003

472
1101
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Пројекат: “Моја идеја за мој
Град”
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Укупно за Програм 3
ПРОГРАМ 1
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11010005

130

Програмска активност 0005

511

01
02
05
07
08
13
15
56

0602
160

Број 12

499
06020010

Пројекат: Одржавање зграда
на територији Града
Зграде и грађевински објекти
Укупно за Програм 1
Извори финансирања за
функцију 130:

1,000,000
1,000,000

0
0

1,000,000
1,000,000

447,421,900

0

447,421,900

2,599,080

2,599,080

4,104,635

4,104,635

7,020,000

7,020,000

400,000

400,000

0

8,000,000

525,826

525,826

455,421,900

13,037,577
27,687,118

13,037,577
483,109,018

6,000,000

0

6,000,000

500,000

0

500,000

Текућа резерва

5,500,000

0

5,500,000

Приходи из буџета
Укупно за функцију 160

6,000,000
6,000,000

0
0

6,000,000
6,000,000

2,000,000

0

2,000,000

2,000,000

0

2,000,000

6,500,000
6,500,000

0
0

6,500,000
6,500,000

8,500,000
8,500,000

0
0

8,500,000
8,500,000

Приходи из буџета
Трансфери између корисника на
истом нивоу
Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа
власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Неутрошена средства донација
из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 130:
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Програм 15
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Програмска активност 0010
Стална резерва

0

8,000,000

Програмска активност 0009
06020009
01

Опште услуге
ПРОГРАМ 15

130
0602
06020001
130

Програмска активност 0001
484

1102
11020008
130

Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода
Укупно за Програм 15
Програм 2
Програмска активност 0008

424

01

Специјализоване услуге
Укупно за Програм 2
Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Јавни ред и безбедност

Страна 23

Број 12
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360

ПРОГРАМ 15

0602
06020001

Програмска активност 0001
Услуге јавног реда и
безбедности

360
360

423

360

425

360

426

360

511

360
360

511
512

360
01
170
0602
06020003

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Пројекат: Изградња Пасареле
Зграде и грађевински објекти
Укупно за Пројекат:
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 360:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 360:
Управљање јавним дугом
ПРОГРАМ 15

6,150,000

403,000

403,000

5,000,000
5,000,000
600,000
15,503,000

0

5,000,000
5,000,000
600,000
15,503,000

27,806,000
27,806,000

0
0

27,806,000
27,806,000

0

760,000

Програмска активност 0003
Отплата домаћих камата

760,000

170

444

Пратећи трошкови задуживања

140,000

611

170
01

830

6,150,000
150,000

441

830

0

150,000

170
170

1201
12010004

Отплата главнице домаћим
кредиторима
Извори финансирања за
функцију 170:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 170
ПРОГРАМ 13

140,000

13,000,000

0

13,000,000

13,900,000
13,900,000

0
0

13,900,000
13,900,000

1,000,000
1,000,000
20,500,000
9,400,000

0
0

1,000,000
1,000,000
20,500,000
9,400,000

30,900,000
30,900,000

0
0

30,900,000
30,900,000

534,527,900

0

534,527,900

2,599,080

2,599,080

4,104,635

4,104,635

Програмска активност 0004

830

830

423

830
830

423
423

830
01

01
02
05

Страна 24
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Услуге емитовања и
издаваштва
Пројекат: Обавештавање
грађана о активностима
Градске управе
Услуге по уговору
Укупно за пројекат:
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Извори финансирања
зафункцију 830:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:
Извори финансирања за главу
4.00
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на
истом нивоу
Донације од иностраних земаља

7. 10. 2019.
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07
08
13
15
56

010

0901
09010001

481

01
020
020

0901
09010004
463
4631

020

09010001

472

020
01
0901
040
040

09010008

463
4631

040

09010007

7,020,000

400,000

400,000

0

8,000,000

525,826

525,826

13,037,577

13,037,577

542,527,900

27,687,118

570,215,018

Класа 010 - Болест и
инвалидност:
Донације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 010:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 010
ПРОГРАМ 11

3,500,000

0

3,500,000

3,500,000
3,500,000

0
0

3,500,000
3,500,000

3,518,240

0

3,518,240

3,518,240

0

3,518,240

20,280,000

0

20,280,000

23,798,240
23,798,240

0
0

23,798,240
23,798,240

4,590,487

0

4,590,487

4,590,487

0

4,590,487

60,000,000

0

60,000,000

49,590,487

0

49,590,487

15,000,000

0

15,000,000

64,590,487

0

64,590,487

Програмска активност 0004

020
020

8,000,000

7,020,000

Програмска активност 0001

010
010

0

Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за главу 4.0:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И
ЗДРАВСТВО (70406)
ПРОГРАМ 11

4.1.
010

Трансфери од других нивоа
власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Неутрошена средства донација
из претходних година

Број 12

472

040
01
13

Класа 020 - Старост:
Трансфери осталим нивоима
власти
Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти
Програмска активност 0001
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Извори финансирања за
функцију 020:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 020
ПРОГРАМ 11
Програмска активност 0008
Класа 040 - Породица и деца
(ИУ) обухвата:
Трансфери осталим нивоима
власти
Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти
Програмска активност 0007
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Извори финансирања за
функцију 040:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 040

Страна 25

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0901

070

09010001

070

09010005

472

481

01
07
13
0901
09010001

423
426

090

463
4631
4632

090

472

090

472

090

512
01
07
13
1801
18010002

740

464

01

Страна 26

0

15,925,000

14,320,000

0

14,320,000

15,240,000

0

15,240,000

7,625,000

0

7,625,000

7,380,000

0

7,380,000

30,245,000

0

30,245,000

Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Услуге по уговору
Материјал
Трансфери осталим нивоима
власти
Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти
Капиталне донације и
трансфери осталим нивоима
власти
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета- Стратегија соц.
заштите
Машине и опрема
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 090:
ПРОГРАМ 12

194,000
207,000

194,000
207,000

21,552,261

0

21,552,261

21,352,261

0

21,352,261

200,000

0

200,000

34,449,851

34,449,851

1,500,000

1,500,000

198,000
23,351,761

0

198,000
23,351,761

8,902,968

0

8,902,968

25,846,383

0

25,846,383

58,101,112

0

58,101,112

2,322,000

0

2,322,000

2,322,000

0

2,322,000

4,644,000

0

4,644,000

Програмска активност 0002
423

18010001

Програмска активност 0005
Донације невладиним
организацијама-Црвени крст
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 070:
ПРОГРАМ 11

15,925,000

Програмска активност 0001

090
090

740
740

ПРОГРАМ 11
Програмска активност 0001
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета за избегла и интерно
расељена лица

7. 10. 2019.

Услуге јавног здравства
Услуге по уговору
Програмска активност 0001
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања
Извори финансирања за
функцију 740:
Приходи из буџета

7. 10. 2019.
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01
07
13
4.2.
2001
20010001

Укупно за функцију 740
Извори финансирања за главу
4.1.:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за главу 4.1.
ОБРАЗОВАЊЕ (70401)
ПРОГРАМ 8

Број 12

4,644,000

0

4,644,000

120,124,488

0

120,124,488

16,527,968

0

16,527,968

48,226,383

0

48,226,383

184,878,839

0

184,878,839

138,000,000

0

138,000,000

24,700,000

0

24,700,000

250,000
460,000
6,500,000

0
600,000
0

250,000
1,060,000
6,500,000

1,340,000

0

1,340,000
20,200,000

Програмска активност 0001

911

421

Предшколско образовање
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови

20,200,000

0

911

422

Трошкови путовања

1,320,000

0

1,320,000

911
911

423
424

1,950,000
1,340,000

0
0

1,950,000
1,340,000

911

425

2,700,000

0

2,700,000

911
911
911

426
441
444

19,800,000
30,000
10,000

330,000
0

20,130,000
30,000
10,000

911

465

10,700,000

0

10,700,000

911

482

200,000

0

200,000

911

483

100,000

0

100,000

911

485

50,000

0

50,000

911
911

511
512

9,525,000
3,425,000

2,760,000
0

12,285,000
3,425,000

911

611

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања.
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Извори финансирања за
функцију 911:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 911:
ПРОГРАМ 9

200,000

0

200,000

214,469,000

0

214,469,000

28,000,000

3,690,000

31,690,000

331,000

0

331,000

242,800,000

3,690,000

246,490,000

911

411

911

412

911
911
911

413
414
415

911

416

01
07
13
2002

Страна 27
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20020001

Програмска активност 0001

912
912

423

912

463
4631
4632

912

472

01
2003
20030001
463
4631
4632
920

472

01
0602
06020001

463
4631

970

472

01

01
07
13

Страна 28

550,000

550,000

178,027,700

0

178,027,700

156,043,000

0

156,043,000

21,984,700

0

21,984,700

2,000,000

0

2,000,000

180,577,700
180,577,700

0
0

180,577,700
180,577,700

Средње образовање
Трансфери осталим нивоима
власти
Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти
Капиталне донације и
трансфери осталим нивоима
власти
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
ПРОГРАМ 15

48,713,670

0

48,713,670

45,638,670

0

45,638,670

3,075,000

0

3,075,000

535,000

0

535,000

49,248,670
49,248,670

0
0

49,248,670
49,248,670

2,511,000

0

2,511,000

2,511,000

0

2,511,000

14,700,000

0

14,700,000

17,211,000
17,211,000

0
0

17,211,000
17,211,000

461,506,370

0

461,506,370

28,000,000

3,690,000

31,690,000

331,000

0

331,000

Програмска активност 0001

970
970

Основно образовање
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима
власти
Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти
Капиталне донације и
трансфери осталим нивоима
власти
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
ПРОГРАМ 10
Програмска активност 0001

920
920

7. 10. 2019.

Истраживање и развој Образовање
Трансфери осталим нивоима
власти
Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Извори финансирања за
функцију 970:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 970:
Извори финансирања за главу
4.2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година

7. 10. 2019.
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Укупно за главу 4.2:
Услуге рекреације и спорта
ПРОГРАМ 14

4.3.
1301
13010001

860

424

860

472

860

481
01

4.3.1.
1301
13010004
411

810

412

810
810

414
415

810

416

810
810
810

421
423
424

810

425

810

426

810

465

810
810

511
512

01

01
07

860

3,690,000

493,527,370

Рекреација, спорт, култура
и вере, некласификовано на
другом месту
Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Дотације невладиним
организацијама
Приходи из буџета
Укупно за функцију 860:
Установе за физичку културу
и спорт (70404)
ПРОГРАМ 14

1,200,000

1,200,000

200,000

0

200,000

45,000,000

0

45,000,000

46,400,000
46,400,000

0
0

46,400,000
46,400,000

16,510,000

0

16,510,000

2,956,000

0

2,956,000

60,000
500,000

0
0

60,000
500,000

43,000

0

43,000

11,620,000
4,259,000
100,000

0
2,794,220
0

11,620,000
7,053,220
100,000

2,750,000

0

2,750,000

1,591,000

38,000

1,629,000

330,000

0

330,000

8,670,000
3,050,000

0
0

8,670,000
3,050,000

52,439,000
52,439,000

0
2,832,220

52,439,000
55,271,220

98,839,000

0

98,839,000

0

2,832,220

2,832,220

98,839,000

2,832,220

101,671,220

Програмска активност 0004

810
810

1201
12010002

489,837,370

Програмска активност 0001

860

4.4.

Број 12

Услуге рекреације и спорта
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за за
главу 4.3.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 4.3.1:
Извори финансирања за за
главу 4.3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Укупно за главу 4.3:
Услуге културе, верске и
остале услуге заједнице
(70403)
ПРОГРАМ 13
Програмска активност 0002
Услуге културе

Страна 29

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

860

424

860

481

01
1201
12010002
840

820,000

0

820,000

2,800,000

0

2,800,000

3,620,000
3,620,000

0
0

3,620,000
3,620,000

2,500,000

0

2,500,000

2,500,000
2,500,000

0
0

2,500,000
2,500,000

26,132,400

3,909,000

30,041,400

4,482,300

699,000

5,181,300

0
1,442,000
872,000

50,000
180,000
290,000

50,000
1,622,000
1,162,000

546,000

50,000

596,000

7,585,000
260,000
6,015,600
8,717,400

1,155,000
1,046,000
11,483,706
4,800,000

8,740,000
1,306,000
17,499,306
13,517,400

6,430,000

1,110,000

7,540,000

557,000

1,905,000

2,462,000

0

30,000

30,000

200,000

46,000

246,000

0

70,000

70,000

200,000

0

200,000

300,000
5,090,000
300,000
0

50,000
4,312,000
200,000
3,000,000

350,000
9,402,000
500,000
3,000,000

68,158,700

0

68,158,700

Програмска активност 0002
481

01
4.4.1.

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 840:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:
Установе културе
ПРОГРАМ 13

1201
12010001

Програмска активност 0001

820
820

411

820

412

820
820
820

413
414
415

820

416

820
820
820
820

421
422
423
424

820

425

820

426

820

462

820

465

820

482

820

483

820
820
820
820

511
512
515
523

01

Страна 30

Специјализоване услуге
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 860:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 860:
ПРОГРАМ 13

7. 10. 2019.

Услуге културе, верске и
остале услуге заједнице КПЦ
“Вук Караџић”
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Донације и дотације
међународним организацијама
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за за
главу 4.4.1:
Приходи из буџета

7. 10. 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

04
07
09
13
56
4.4.2

1201
12010001

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за главу 4.4.1:
ПРОГРАМ 13

Број 12

0

12,588,000

12,588,000

971,000

2,832,706

3,803,706

0

4,800,000

4,800,000

2,272,000

2,272,000

69,129,700

11,893,000
34,385,706

11,893,000
103,515,406

13,805,000

140,000

13,945,000

2,485,000

32,000

2,517,000

150,000
285,000

0
5,000

150,000
290,000

1,130,000

0

1,130,000

1,357,000
0
1,360,000

22,000
250,000
1,825,000

1,379,000
250,000
3,185,000

530,000

20,000

550,000

100,000

342,000

442,000

200,000

0

200,000

10,000

10,000

20,000

911,000
1,200,000

0
0

911,000
1,200,000

22,757,000

0

22,757,000

0

959,000

959,000

766,000

1,667,000

2,433,000

0

20,000

20,000

23,523,000

2,646,000

26,169,000

97,035,700

0

97,035,700

0

13,547,000

13,547,000

1,737,000

4,499,706

6,236,706

Програмска активност 0001

820
820

411

820

412

820
820

414
415

820

416

820
820
820

421
422
423

820

425

820

426

820

465

820

482

820
820

512
515

01
04
07
08

01
04
07

Услуге културе, верске и
остале услуге заједнице
БИБЛИОТЕКА Вуковог
Завичаја
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за за
главу 4.4.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Укупно за главу 4.4.2:
Извори финансирања за за
главу 4.4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти

Страна 31

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

08
09
13
56

4.5.
1102
11020004

0

20,000

20,000

0

4,800,000

4,800,000

0

2,272,000

2,272,000

98,772,700

11,893,000
37,031,706

11,893,000
135,804,406

15,000,000

0

15,000,000

15,000,000
15,000,000

0
0

15,000,000
15,000,000

1,700,000

0

1,700,000

Програмска активност 0004
Заштита биљног и
животињског света и
крајолика
Средства се обезбеђују за
реализацију програма заштите
животне средине.

540

540

424

Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за
функцију 540:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 540
ПРОГРАМ 6

0401
04010001

Програмска активност 0001

560

423

Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
Средства се обезбеђују за
реализацију програма заштите
животне средине.
Пројекат: Услуге
дератизације и дезинсекције
на територији Града
Услуге по уговору

560

424

Специјализоване услуге

10,757,000

0

10,757,000

Укупно за пројекат:

12,457,000

0

12,457,000

27,200,000

0

27,200,000

36,657,000

0

36,657,000

3,000,000

0

3,000,000

39,657,000

0

39,657,000

40,000,000

0

40,000,000

560

560

424

01
13
1101
11010001
620

Страна 32

Донације од невладиних
организација и појединаца
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за главу 4.4:
ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА
И ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 2

7. 10. 2019.

Специјализоване услуге
-санација депоније
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 560
ПРОГРАМ 1
Програмска активност 0001

511

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 620:

7. 10. 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

01

01
13
4.6.
1501
15010002

40,000,000
40,000,000

0
0

40,000,000
40,000,000

91,657,000

0

91,657,000

3,000,000

0

3,000,000

94,657,000

0

94,657,000

Програмска активност 0002

412
412

411

412

412

412

423

412

464

412

465
15010003

Класа 412 - Општи послови по
питању рада (КУ)
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

1,581,500

1,581,500

284,100

284,100

Услуге по уговору

1,000,000

0

1,000,000

18,257,250

0

18,257,250

Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања
НСЗ за реализацију програма
активног запошљавања
Остале донације, дотације и
трансфери.

102,250

102,250

Програмска активност 0003

412
01
0101
01010001

Извори финансирања за
функцију 412:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 412
ПРОГРАМ 5

21,225,100
21,225,100

0
0

21,225,100
21,225,100

1,230,000

0

1,230,000

210,000

0

210,000

80,000
160,000

0
0

80,000
160,000

21,200,000

0

21,200,000

21,200,000

0

21,200,000

Програмска активност 0001

421

411

421

412

421
421

421
423

421

451

4511

421

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за главу
4.5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за главу 4.5:
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
ПРОГРАМ 3

Број 12

451

4511

Класа 421 - Пољопривреда
(КУ)
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Пројекат: Калцизација
земљишта
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама

16,400,000

16,400,000

16,400,000

16,400,000

Страна 33

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4512

01
07
13
1102
11020007

436

4511

4512

01
13
1102
11020003

451

01
1501
15010001

Страна 34

0

16,400,000

27,901,183

0

27,901,183

9,878,817

0

9,878,817

1,500,000

0

1,500,000

39,280,000

0

39,280,000

Класа 436 - Остала енергија
(КУ)
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
функцију 436:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 436
ПРОГРАМ 2

26,000,000

0

26,000,000

14,000,000

0

14,000,000

12,000,000

0

12,000,000

6,000,000

0

6,000,000

20,000,000

20,000,000

26,000,000

0

26,000,000

10,000,000

0

10,000,000

10,000,000

0

10,000,000

10,000,000
10,000,000

0
0

10,000,000
10,000,000

1,959,000

0

1,959,000

Програмска активност 0003

4511

620

16,400,000

Програмска активност 0007

451

510

Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Укупно за Пројекат:
Извори финансирања
функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 421
ПРОГРАМ 2

7. 10. 2019.

Класа 510 - Управљање
отпадом (КУ)
Средствима ове апропријације
обезбеђују се текуће и
капиталне субвенције ЈП Наш
дом.
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 510
ПРОГРАМ 3
Програмска активност 0001

423

Функица 620 Развој заједнице
Услуге по уговору- РРА

7. 10. 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

620

423

01
1102
11020008
630

451

4512

01
1102

11020003

800,000

800,000

2,759,000
2,759,000

0
0

2,759,000
2,759,000

6,500,000

0

6,500,000

3,000,000

0

3,000,000

3,500,000

0

3,500,000

6,500,000
6,500,000

0
0

6,500,000
6,500,000

Програмска активност 0008

4511

660

Услуге по уговору -Регион.
Туристичка организација
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
ПРОГРАМ 2

Број 12

421

Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама ВиК
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама.
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 630
ПРОГРАМ 2
Класа 660 - Послови
сттановања и заједнице
неклас. на другом месту
Програмска активност 0003
Стални трошкови

32,550,000

32,550,000

Специјализоване услуге

54,090,000

54,090,000

Укупно за програм 2
Програм 6
Програмска активност 0001

86,640,000

Специјализоване услуге

10,000,000

Укупно за програм 6
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 660
Извори финансирања за главу
4.6:

10,000,000

0

10,000,000

86,640,000

0

86,640,000

Програмска активност 0002
660

11020002

424

0401
660

04010001

424

01
13

01
07
13

4.7

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа
власти
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за главу 4.6:
Комунална делатност и
одржавање саобраћајне
инфраструктуре

0

86,640,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

96,640,000

0

96,640,000

161,025,283

0

161,025,283

9,878,817

0

9,878,817

31,500,000

0

31,500,000

202,404,100

0

202,404,100
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Програм 2

1102
11020001

Програмска активност 0001

640

421

640

425

01
13

07010002

424

451

424

451

425

01
13
1101

474

11010003

474

6,000,000

6,000,000

88,800,000

0

9,000,000

88,800,000
9,000,000

97,800,000

0

97,800,000

Специјализоване услуге

304,500,000

0

304,500,000

Специјализоване услугепружни прелази
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 451
Програм 1
Програмска активност 0003
Вишенаменски развојни
пројекти

2,500,000

0

2,500,000

8,300,000

0

8,300,000

288,300,000

0

288,300,000

27,000,000
0

315,300,000

0

5,000,000

541

Земљиште
Извори финансирања за
функцију 474:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за за
главу 4.7.

6,500,000

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за главу 4.7:
Месна самоуправа (Месне
заједнице)
Програм 15
Програмска активност 0002
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом
месту

27,000,000

315,300,000

5,000,000

13
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91,800,000

Специјализоване услуге

01

0602
06020002

91,800,000

424

01

4.8.

Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за функцију 640:
Програм 7
Програмска активност 0002
Друмски саобраћај

0701

451

7. 10. 2019.

6,500,000

11,500,000
11,500,000

0
0

11,500,000
11,500,000

388,600,000

0

388,600,000

36,000,000

0

36,000,000

424,600,000

0

424,600,000
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160

411

160

412

160
160
160
160
160
160

414
415
421
422
423
424

160

425

160

426

160

465

160

482

160

483

160

512

01
07
13
4.9.
1502
15020001

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела
Машине и опрема
Извори финансирања за за
главу 4.8
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за главу 4.8:
ТУРИЗАМ
Програм 4

Број 12

1,915,300

1,915,300

338,200

338,200

60,000
131,000
4,770,528
17,000
1,637,000
1,702,000

60,000
131,557
4,776,588
17,000
4,601,203
1,702,000

557
6,060
2,964,203

26,610,004
1,197,021

26,610,004
33,940

1,230,961

234,000

234,000

117,000

117,000

390,000

390,000

1,311,000

1,311,000

38,917,643

0

38,917,643

3,004,760

3,004,760

1,512,410

0

1,512,410

40,430,053

3,004,760

43,434,813

6,852,000

0

6,852,000

1,201,000

0

1,201,000

365,000
137,000
442,000
238,000
9,039,000
3,354,000

200,000
15,000
161,000
250,000
3,805,000
498,000

565,000
152,000
603,000
488,000
12,844,000
3,852,000

127,000

0

127,000

1,291,000

335,000

1,626,000

410,000

0

410,000

36,000

56,000

92,000

10,000

0

10,000

200,000

1,134,000

1,334,000

Програмска активност 0001

473
473

411

473

412

473
473
473
473
473
473

414
415
421
422
423
424

473

425

473

426

473

465

473

482

473

485

473

512

Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

Страна 37

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

473

513

Остале некретнине и опрема

473

523

Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за главу
4.9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за главу 4.9

01
04
06
07
08
09
13

4.10

1,000,000

0

1,000,000

809,000

386,000

1,195,000

25,111,000

0

25,111,000

0

939,000

939,000

0

1,236,000

1,236,000

400,000

2,800,000

3,200,000

250,000

250,000

0

1,554,000

1,554,000

0

61,000

61,000

25,511,000

6,840,000

32,351,000

Локални економски развој

0401
474

04010004

511

0701
474
474
474
474
474
474
474

07010002
07010002
07010002
07010002
07010002
07010002
07010002

511
511
511
511
511
511
512

2001
474
474

20010001
20010001

511
512

1501
474
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15010001

511

Вишенаменски развојни
пројекти
Програм 6
Програмска активност 0004
Зграде и грађевински објектихидротехника Индустр.зона
Укупно за програм 6
Програм 7
Програмска активност 0002
Зграде и грађевински објектиСемафори
Зграде и грађевински објектиреконструкција Музеја
Зграде и грађевински објектиблоковски паркинзи
Зграде и грађевински објектиУл. Мине Караџић Лагатор
Зграде и грађевински објектиПасарела
Зграде и грађевински објектиУл. Светог Саве

18,000,000
18,000,000

0

18,000,000

8,000,000

0

8,000,000

6,700,000

0

6,700,000

23,000,000

0

23,000,000

17,000,000

0

17,000,000

4,500,000
20,428,712

Опрема - опремање Музеја
Укупно за програм 7
Програм 8
Програмска активност 0001
Зграде и грађевински објектиБамби
Машине и опрема - дечији
мобилијар
Укупно за програм 8
Програм 3
Програмска активност 0001
Зграде и грађевински објектиОткуп стадиона

18,000,000

4,500,000
0

5,300,000

20,428,712
5,300,000

84,928,712

0

84,928,712

15,000,000

0

15,000,000

.

2,500,000
17,500,000

12,000,000

2,500,000
0

17,500,000

12,000,000
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15010001
15010001
15010001

511
511
511

1102
474
474

11020002
11020002

511
511

0501

474

05010001

474

511
511

1101
474

11010003

511

01
07
09
12
13

4.11
1501
15010001

Зграде и грађевински објектиПолицијска станица
Зграде и грађевински објектиелектро-енергетски објекти
Зграде и грађевински објектиостали инфраструктурни
пројекти
Укупно за програм 3
Програм 2
Програмска активност 0002
Зграде и грађ. објекти -набавка
парковског мобилираја
Зграде и грађевински објектипројекат озелењавања
Укупно за програм 2
Програм 17
Програмска активност 0001
Зраде и грађ. објекти
-реконструкција јавног
осветљења
Зграде и грађ. објекти
-енергетска ефикасност
Укупно за Пројекат: Подизање
енергетске ефикасности
Укупно за програм 17
Програм 1
Програмска активност 0003
зграде и грађ. објекти -партерно
уређење ул. Железничка
Укупно за програм 1
Извори финансирања за главу
4.10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Примања од отплате датих
кредита и продаје финансијске
имовине
Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година
Укупно за главу 4.10
Пројекти који се финансирају
из ИПА
Прогам 3

Број 12

42,000,000

42,000,000

5,000,000

0

5,000,000

600,000

0

600,000

59,600,000

0

59,600,000

6,000,000

0

6,000,000

20,000,000

0

20,000,000

26,000,000

0

26,000,000

20,000,000

0

20,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

21,000,000

0

21,000,000

3,600,000

0

3,600,000

3,600,000

0

3,600,000

135,995,347

0

135,995,347

12,000,000

0

12,000,000

100,000

0

100,000

5,100,000

0

5,100,000

77,433,365

0

77,433,365

230,628,712

0

230,628,712

1,100,000

0

1,100,000

Програмска активност 0001

490

465

490

512

Економски послови
некласификовани на другом
месту
Остале донације, дотације и
трансфери.
Машине и опрема
Извори финансирања за главу
4.11

2,500,000

2,500,000
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01

01
02
04
05
06
07
08
09
12
13
15
56

5
0602
06020004
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Приходи из буџета
3,600,000
Укупно за главу 4.11
3,600,000
Извори финансирања за
раздео 4:
Приходи из буџета
2,156,939,731
Трансфери између корисника на
0
истом нивоу
Сопствени приходи буџетских
0
корисника
Донације од иностраних земаља
0
Донације од међународних
0
организација
Трансфери од других нивоа
68,543,785
власти
Донације од невладиних
0
организација и појединаца
Примања од продаје
100,000
нефинансијске имовине
Примања од отплате датих
кредита и продаје финансијске
5,100,000
имовине
Нераспоређени вишак прихода
206,003,158
из ранијих година
Неутрошена средства донација
0
из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
0
Укупно за раздео 4
2,436,686,674
ГРАДСКO
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ЛОЗНИЦА (65735)
Програм 15

0
0

3,600,000
3,600,000

0

2,156,939,731

2,599,080

2,599,080

14,486,000

14,486,000

4,104,635

4,104,635

1,236,000

1,236,000

23,846,686

92,390,471

670,000

670,000

6,354,000

6,454,000

0

5,100,000

2,333,000

208,336,158

525,826

525,826

24,930,577
81,085,804

24,930,577
2,517,772,478

5,085,400

0

5,085,400

910,300

0

910,300

16,000
50,000

0
0

16,000
50,000

Програмска активност 0004

111

411

111

412

111
111

414
415

111

416

111
111
111

421
422
423

111

425

111

426

111

465

111

482

Извршни и законодавни
органи, финансијски и
фискални послови и спољни
послови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленим
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјали)
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери.
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом

110,000

110,000

30,000
10,000
423,000

0
0
0

30,000
10,000
423,000

10,000

0

10,000

10,000

0

10,000

350,000
10,000

350,000
0

10,000
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01
6
0602
06020005

Извори финансирања за
раздео 5:
Приходи из буџета
Укупно за раздео 5
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Програм 15

7,014,700
7,014,700

Број 12

0
0

7,014,700
7,014,700

0

529,500

0

94,880

Програмска активност 0005

330

411

330

412

330

465

01

01
02
04
05
06
07
08
09
12
13
15
56

Судови
Плате и додаци запослених
529,500
Социјални доприноси на терет
94,880
послодавца
Остале донације, дотације и
36,500
трансфери
Извори финансирања за
раздео 6:
Приходи из буџета
660,880
Укупно за раздео 6
660,880
УКУПНИ РАСХОДИ
2,495,261,917
БУЏЕТА
Извори финансирања
Приходи из буџета
2,215,514,974
Трансфери између корисника на
0
истом нивоу
Сопствени приходи буџетских
0
корисника
Донације од иностраних земаља
0
Донације од међународних
0
организација
Трансфери од других нивоа
68,543,785
власти
Донације од невладиних
0
организација и појединаца
Примања од продаје
100,000
нефинансијске имовине
Примања од отплате датих
кредита и продаје финансијске
5,100,000
имовине
Нераспоређени вишак прихода
206,003,158
из ранијих година
Неутрошена средства донација
0
из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
0
Укупно:
2,495,261,917

36,500

0
0

660,880
660,880

81,085,804

2,576,347,721

0

2,215,514,974

2,599,080

2,599,080

14,486,000

14,486,000

4,104,635

4,104,635

1,236,000

1,236,000

23,846,686

92,390,471

670,000

670,000

6,354,000

6,454,000

0

5,100,000

2,333,000

208,336,158

525,826

525,826

24,930,577
81,085,804

24,930,577
2,576,347,721
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Члан 6
Члан 5. се мења и гласи:
Шифра програма
1101
1101-0001
1101-0003
1101-0005
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0007
1102-0008
1501
1501-0001
1501-0002
1501-0003
1502
1502-0001
0101
0101-0001
0101-0001
0401
0401-0001
0401-0001
0401-0004
0701
0701-0002
2001
2001-0001
2002
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Програм, Програмска активност,
Пројекат
Програм 1: Урбанизам и просторно
планирање
ПА: Просторно и урбанистичко
планирање
ПА: Управљање грађевинским
земљиштем
Пројекат: Одржавање зграда
Програм 2: Комунална делатност
ПА: Управљање/одржавање јавним
осветљењем
ПА: Одржавање јавних зелених
површина
ПА: Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
ПА: Зоохигијена
ПА: Производња и дистрибуције
топлотне енергије
ПА: Управљање и снабдевање водом
за пиће
Програм 3: Локални економски
развој
ПА: Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
ПА: Мере активне политике
запошљавања
Пројекат: Моја идеја за мој град
Програм 4: Развој туризма
ПА: Управљање развојем туризма
Програм 5: Развој пољопривреде
ПА: Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници
Пројекат: Калцификација земљишта
Програм 6: Заштита животне
средине
ПА: Управљање заштитом животне
средине
Пројекат: Дератизација и
дезинсекција
ПА: Управљање отпадним водама
Програм 7: Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
ПА: Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Програма 8: Предшколско
васпитање и образовање
ПА: Функционисање предшколских
установа
Програм 9: Основно образовање

Расходи и
Расходи и издаци
издаци из буџета из осталих извора

Укупни расходи
и издаци

56.100.000

56.100.000

40.000.000

40.000.000

15.100.000

15.100.000

1.000.000
274.440.000

1.000.000
274.440.000

97.800.000

97.800.000

80.090.000

80.090.000

42.550.000

42.550.000

15.000.000

15.000.000

26.000.000

26.000.000

13.000.000

13.000.000

88.184.100

88.184.100

65.959.000

65.959.000

21.225.100

21.225.100

1.000.000
25.511.000
25.511.000
39.280.000

1.000.000
32.351.000
32.351.000
39.280.000

6.840.000
6.840.000

21.440.000

21.440.000

17.840.000

17.840.000

67.657.000

67.657.000

37.200.000

37.200.000

12.457.000

12.457.000

18.000.000

18.000.000

400.228.712

400.228.712

400.228.712

400.228.712

260.300.000

3.690.000

263.990.000

260.300.000

3.690.000

263.990.000

180.577.700

180.577.700
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2003

0901
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ПА: Функционисање основних
2002-0001 школа и Регионалног центра за
таленте
Програма 10: Средње образовање
и васпитање
2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа
Програм 11: Социјална и дечија
заштита
ПА: Јенократне помоћи и други
0901-0001
облици помоћи
ПА: Саветодавно-терапијске и
0901-0004
социајлно-едукативне услуге
ПА: Подршка реализацији програма
0901-0005
Црвеног крста
0901-0007 ПА: Подршка рађању и родитељству
ПА: Подршка особама са
0901-0008
инвалидитетом
1801 Програм 12: Здравствена заштита
ПА: Функционисање установа
1801-0001
примарне здравствене заштите
1801-0002 ПА: Мртвозорство
Програм 13: Развој културе и
1201
информисања
ПА: Функционисање локалних
1201-0001
установа културе
ПА: Јачање културне продкукције и
1201-0002
уметничких стваралаштва
ПА: Остваривање и унапређивање
1201-0004 јавног интереса у области јавног
информисања
Пројекат: Обавештавање грађана о
1201-0004
активностима Градксе управе
Програм 14: Развој спорта и
1301
омладине
ПА: Подршка локалним спортским
1301-0001 организацијама, удружењима и
савезима
ПА: Функционисање локалних
1301-0004
спорстких установа
Програм 15: Опште услуге локалне
0602
самоуправе
ПА: Функционисање локалне
0602-0001
самоуправе и градских општина
Пројекат: Уређење надземног
0602-0001
пешачког прелаза –„пасареле“
Пројекат: Опремање комуналне
0602-0001 инфраструктуре-зграда социјалног
становања
ПА: Функционисање месних
0602-0002
заједница
0602-0003 ПА: Сервисирање јавног дуга
ПА: Општинско/градско
0602-0004
правобранилаштво
0602-0005 ПА: Заштитник грађана
0602-0009 ПА: Текућа буџетска резерва
0602-0010 ПА: Стална буџетска резерва

Број 12

180.577.700

180.577.700

49.248.670

49.248.670

49.248.670

49.248.670

180.234.839

180.234.839

97.806.112

97.806.112

3.518.240

3.518.240

14.320.000

14.320.000

60.000.000

60.000.000

4.590.487

4.590.487

4.644.000

4.644.000

2.322.000

2.322.000

2.322.000

2.322.000

129.672.700

37.031.706

166.704.406

92.652.700

37.031.706

129.684.406

6.120.000

6.120.000

29.900.000

29.900.000

1.000.000

1.000.000

98.839.000

2.832.220

46.400.000

101.671.220
46.400.000

52.439.000

2.832.220

55.271.220

568.444.533

30.691.878

599.136.411

485.438.900

27.687.118

513.126.018

5.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

40.430.053

3.004.760

43.434.813

13.900.000

13.900.000

7.014.700

7.014.700

660.880
5.500.000
500.000

660.880
5.500.000
500.000

Страна 43
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2101
2101-0001
2101-0002
0501

0501- 0001

0501-0001

Програм 16: Политички систем
Локалне самоуправе
ПА: Функционисање Скупштине
ПА: Функционисање извршних
органа
Програм 17: Енергетска
ефикасност и обновљиви извори
енергије
ПА:
Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије
Пројекат: Подизање енергетске
ефикасности

50.899.663

50.899.663

28.174.863

28.174.863

22.724.800

22.724.800

21.000.000.

21.000.000

20.000.000

20.000.000

1.000.000

1.000.000

2.495.261.917

Страна 44
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81.085.804

2.576.347.721

0001

Удео енергетски
Ефикасно и
ефикасних
рационално
сијалица у укупном
спровођење
броју сијалица
јавног осветљења
јавног осветљења

30%

10.000

3

3

70%

100%

Вредност
у базној
години
(2018)

40%

9.000

5

4

75%

100%

Циљана
вредност
2019

55%

8.000

8

5

80%

100%

Циљана
вредност
2020

80%

6.500

11

5

85%

100%

Циљана
вредност
2021

97.800.000

274.440.000

1.000.000

15.100.000

40.000.000

56.100.000

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

97.800.000

274.440.000

1.000.000

15.100.000

40.000.000

56.100.000

Укупна
средства

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Управљање /
одржавање јавног
осветљења

1102

Укупна количина
потрошене
електричне
енергије (kwh)

2 - Комунална
делатност

Нови број
грађевинских
парцела

Повећање
покривености
насеља и
територије
рационалним
јавним
осветљењем

Ставање у
функцију
грађевинског
земљишта

Уређивање
Број уређених
фасада
фасада на зградама
стамбених зграда

0003

Управљање
грађевинским
земљиштем

Индикатор

Проценат
покриверивености
Просторни развој
територије
у складу са
урн+банистичком
плановима
и пласком
документацијом
Повећање
покривености
Проценат
територије
покривености
планском и
територије
урбанистичком
документацијом.

Циљ

Пројекат:
Остваривање
0005
јавног интереса у
одржавању зграда

0001

1101

Шифра

Просторно и
урбанистичко
планирање

1- Урбанизам
и просторно
планирање

ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат

Члан 7.
Члан 6. се мења и гласи:
Средства буџета у износу од 2.495.261.917 динара и средства из осталих извора у износу од 81.085.804 динара, утврђени су
и распоређени по програмској класификацији, и то:

7. 10. 2019.
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Страна 45

Страна 46

0002

0004

0008

200

500

Повећање броја
домаћинстава
прикључених
на вод.мрежу,
смањење трошко ва
водосн., смањење
броја хаварија на
вод.мрежи

Проширење
водоводне
мреже, смањење
губитака,
смањење
хаварија

14.000.000

Висина накнаде за
штете од уједа паса
луталица у

Број
новоприкључених
домаћинстава на
топловодну мрежу,
број постављених
калориметара

45%

Степен
покривености
територије
услугама
одржавања чистоће

Проширење
зоне обухвата
системом
даљинског
грејања, смањење
губитака
на мрежи,
постављање
калориметара

400.000

Број м2 јавних
зелених површина
на којима се
уређује и одржава
зеленило

650

320

12.000.000

55%

450.000

750

400

9.000.000

65%

550.000

900

450

7.000.000

70%

600.000

13.000.000

26.000.000

15.000.000

42.550.000

80.090.000

13.000.000

26.000.000

15.000.000

42.550.000

80.090.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Водоснабдевање

Даљинско грејање 0007

Зоохигијена

Одржавање
чистоће на
0003
површинама јавне
намене

Одржавање
јавних зелених
површина

Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугом
одржавања
зеленила
Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
одржавања
чистоће
Проширење
капацитета азила
за псе, смањење
трошкова за
ујед животиња,
повећање броја
регистрованих
животиња

Број 12
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0001

0002

0003

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

Мере активне
полике
запошљавања

ПРОЈЕКАТ:
МОЈА ИДЕЈА ЗА
МОЈ ГРАД

0101

0001

Раст
пољопривредне
производње

Повећање броја
запослених кроз
мере активне
политике
запошљавања
Имплементација,
укључуње
младих и
образованих
људи у
унапређењу
рада локалне
самоуправе,
давање предлога
и пројеката
у циљу
побољшања
животних услова
грађана
Повећање
прихода од
туризма
1.)Повећ. препоз.
турис.
понуде града 2.)
Адекв.промоц.
тур.понуде града
на
циљ.трж

Успостављање
функционалне
пословне
инфраструктуре

Унапређење
привреног и
инвестиционог
амбијента

2.000.000

Пораст прихода од
боравишне таксе

Број корисника
мера
пољопривредне
политике

70

1.000

50

Број укључених
младих и
образованих људи

Повећање броја
туриста на
територији града

60

60%

Степен
искоришћености
земљишта у
индустријским
зонама
Број ангажованих
лица

1000

Повећање броја
запослених на
територији града

120

1.500

2.500.000.

70

70

65%

1000

150

2.100

3.200.000

95

80

75%

1500

190

2.900

4.000.000

120

100

90%

1500

39.280.000

25.511.000

25.511.000

1.000.000

21.225.100

65.959.000

88.184.100

6.840.000

6.840.000

39.280.000

32.351.000

32.351.000

1.000.000

21.225.100

65.959.000

88.184.100

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

5 - Развој
пољопривреде

Управљање
развојем туризма

4- Развој туризма 1502

1501

3- Локални
економски
развој

7. 10. 2019.
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Страна 47

Страна 48
Број укључених
образованих људи
Повећање
површине
санираних
депонија

Саниране
површине
локалних депонија
у м2

Површине
обухваћене
наведеном мером

Побољшање
квалитета
обрадивог
пољопривредног
земљишта

Унапређење
квалитета
животне средине

Обезбеђивање
услова за
одрживи
развој локалне
заједнице
одговорним
односом према
животној
средини

Стварање
хигијенских и
здравствених
услова за живот
грађана

Пројекат:
Калцификација
обрадивог
0001
пољопривредног
земљишта

6 - Заштита
0401
животне средине

0001

0001

Управљање
заштитом
животне средине
и природних
вредности

Пројекат: Услуге
дератизације и
дезинсекције на
територији града

Површина парцела
обухваћених мером

Побољшање
квалитета
земљишта

0001

Број корисника
субвенција у
пољопривреди

Пројекат:
Калцификација
земљишта на
0001
територији града

Унапређење
услова за
пољопривредну
делатност
и подстицај
пољопривредној
производњи

Унапређење
пољопривредне
производње у
ЈЛС
Спровођење
усвојене
пољопривредне
политике и
политике
руралног развоја
на подр.Локалне
самоуправе

65%

18.000

18.000

1

2.000 ха

120

75%

22.000

22.000

1

2.800 ха

150

80%

24.000

24.000

1

3.300 ха

190

12.457.000

37.200.000

67.657.000

1.440.000

16.400.000

21.440.000

12.457.000

37.200.000

67.657.000

1.440.000

16.400.000

21.440.000
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50%

15.000

15.000

1

1.500 ха

70

Број 12
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0701

0002

7 - Путна
инфраструктура

Одржавање
путева

0001

2002

Функционисање
предшколских
установа

9 – Основно
образовање

8 – Предшколско
2001
васпитање

0004

Хидротехника

Проценат
покривености
територије

Повећање
обухвата деце
предшколским
васпитањем
Омогућавање
нормалног
фунцинисања
предшколских
установа и
повећања броја
предшколске
деце у вртићима
Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

Развијеност
путне
ифраструктуре

Број деце у
вртићима- смањење
броја деце на
листи чекања,
број деце у групи,
број васпитача,
побољшање услова
боравка у вртићима
Број деце која
су обухваћена
основним
васпитањем

Број деце у
предшколским
установама

Дужина санираних
и изграђених
саобраћајница у
надлежности града
Дужина изграђених
Унапређење
квалитета путне саобраћајница на
инфраструктуре територији ЈЛС,
у ЈЛС, повећање квалитет путева
безбедности
по категорији,
саобраћаја
смањење трошкова
одржавања
управљања
локалних путева и
саобраћајном
инфраструктуром улица

Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
отклањања
отпадних вода

6.200

800

800

20 км

20км

30%

6.400

950

950

25км

25км

32%

6.650

1.050

1.050

30км

30км

33%

7.000

1.200

1.200

32км

32км

35%

180.577.700

260.300.000

260.300.000

400.228.712

400.228.712

18.000.000

3.690.000

3.690.000

180.577.700

263.990.000

263.990.000

400.228.712

400.228.712

18.000.000
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Страна 49

Страна 50

2003

0001

0901

10 – Средње
образовање

Функционисање
средњих школа

11-Социјална и
дечија заштита

Обезбеђење
услова ѕа
становање и
живот

Обезбеђење
социјалне
помоћи

3.100

Број ученика у
средњим школама

Број корисника

10

7%

7%

3.100

Број ученика који
су опбухваћени
средњим
образовањем

Проценат
корисника мера и
услуга социјалне и
дечије заштите
Проценат грађана
обухваћен
социјалном
заштитом у односу
на укупан број
грађана

6.200

Број ученика у
основним школама

15

7,5%

7,5%

3.300

3.300

6.400

17

8%

8%

3.550

3.550

6.650

20

8,2%

8,2%

3.900

3.900

7.000

3.518.240

97.806.112

180.234.839

49.248.670

49.248.670

180.577.700

3.518.240

97.806.112

180.234.839

49.248.670

49.248.670

180.577.700
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Саветодавнотерапијске и
0004
социјалноедукативне услуге

Социјалне помоћи 0001

0001

Функционисање
основних школа
и Регионалног
центра за таленте

Доступност
основног
образовања
свој деци на
територији ЈЛС,
побољшање
услова за рад
у школама,
капитална
улагања у
школске објекте
Повећање
обухвата
средњошколског
образовања
Доступност
средњег
образовања
свој деци на
територији ЈЛС,
побољшање
услова за рад
у школама,
капитална
улагања у
школске објекте
Унапређење
квалитета
социјалне
заштите

Број 12
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0007

Дечја заштита

12 - Примарна
здравствена
заштита

1801

Подршка старим
лицима и особама 0008
са инвалидитетом

0005

Активности
Црвеног крста

Унапређење
здравља
становништва

Обезбеђење
услуга социјалне
заштите за
старије и
одрасле особе са
инвалидитетом

Обезбеђење
услова за
социјалну
заштиту за
избегла интерно
расељена
лица, учешће
уизградњи
објеката, народна
кухиња
Подстицај
рађања,
новчана помоћ
новосклопљеним
брачним
парова, новчана
породицама
за треће дете,
услгуе дневног
боравка, јачање
институција за
децентрализацију
социјалних
услуга, заштиту
права детета и
усклађивање
закона са
стандардима ЕУ
АИД 8814

Очекивано/
просечно трајање
живота становника

75

70

600

Број новорођење
деце обухваћених
финансијском
подршком из
буџета града

Број корисник
услуга

450

Број корисника
финансијске
помоћи

76

80

620

460

76,5

95

635

490

77

100

670

510

4.644.000

4.590.487

60.000.000

14.320.000

4.644.000

4.590.487

60.000.000

14.320.000
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Страна 52

1201

0001

0002

13 - Развој
културе

Функционисање
локалних
установа културе

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

0004

0002

Мртвозорство

Информисање

0001

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

Побољшање
информисаности
грађана

Број подржаних
културних догађаја,
број посетилаца
културних
манифестација
Покривеност
територије ЈЛС
телевизијским и
радио програмом,
повећање
квалитета и
броја примерака
локалних
штампаних медија

Очување
унапређење
локалног
културног
наслеђа,
повећаење
броја књига у
библиотеци,
повећање броја
посетилаца
у установама
културе

Подстицај
културном и
уметничком
стваралаштву

Број запослених
у установама
културе у односу
на укупанн број
заослених у ЈЛС

Подстицај
развоју културе

-

Повећање износа
средстава по
години за текуће
одржавање, калитет
пружених услуга,
набављена опрема

Укупан број
чланова у
удружењаима
грађана у области
културе

-

Подизање
нивоа примарне
здравствене
заштите

80%

16

5,4%

300

-

0

83%

18

5,4%

350

-

2.000.000

87%

19

5,4%

400

-

2.500.000

91%

21

5,4%

420

-

3.000.000

29.900.000

6.120.000

92.652.700

129.672.700

2.322.000

2.322.000

37.031.706

37.031.706

29.900.000

6.120.000

129.684.406

166.704.406

2.322.000

2.322.000

Број 12
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
7. 10. 2019.

1301

0001

0004

0602

14 - Развој
спорта и
омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

Функционисање
локалних
спортских
установа

15 - Локална
самоуправа

Функционисање
локалне
0001
самоуправе и
градских општина

0004

Пројекат:
Обавештавање
грађана о
активностима
Градске управе
Број грађана
обухваћених
пројектом

Број спортских
Обезбеђење
органиѕација преко
услова за
којих се остварује
бављење спортом
јавни интерес у
свих грађана
области спорта
Подршка
пројектима
Број годишњих
везаним за развој
програма
омладине и
спортских
спорта, подршка
организација
локалним
финансираних од
спортским
стране града
удружењима и
савезима
Број спортских
Обезбеђење
организација које
услова за рад
користе услуге
установа из
установе из
области спорта
области спорта
Одрживо
управно и
финансијско
функционисање Суфицит/дефицит
града у складу са локалног буџета
надлежностима
локалне
самоуправе
Стварање услова
за бржи развој
јединице локалне
самоуправе,
Проценат решених
подизање
предмета у
квалитета услуга
календарској
према грађанима,
години
ефикасније
функционисање
локлане
самоуправе

Боља
информисаност
грађана о
раду Локалне
самоуправе

93%

суфицит

18

105

60

20.000

94%

суфицит

21

111

63

.23.000

95%

суфицит

23

117

67

27.000

96%

суфицит

27

125

71

30.000

485.438.900

568.444.533

52.439.000

46.400.000

98.839.000

1.000.000

27.687.118

30.691.878

2.832.220

2.832.220

513.126.018

599.136.411

55.271.220

46.400.000

101.671.220

1.000.000
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Страна 53

Страна 54

0002

0003

0004

0005

0009

0010

Сервисирање
јавног дуга

Општинско/
градско
правобранилаштво

Заштитник
грађана

Текућа буџетска
резерва

Стална текућа
резерва

0001

Месне заједнице

Пројекат:
Изградња
пасареле

Пројекат:
Опремање
комуналне
0001
инфраструктуре –
зграда социјалног
становања
1

Број урађених
прелаза преко
пружних праваца и
улица

-

-

-

-

-

400

67%

0,6%

-

-

450

71%

0,4%

71

2

95

-

-

470

73%

0,2%

75

2

103

-

-

500

80%

0%

80

3

110

500.000

5.500.000

660.880

7.014.700

13.900.000

40.430.053

5.000.000

10.000.000

3.004.760

500.000

5.500.000

660.880

7.014.700

13.900.000

43.434.813

5.000.000

10.000.000
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-

Омогућавање
несметаног
функционисања
месних
заједница као
организационих
јединица локалне
самоуправе
68

90

Број породица које
су збринуте

Број реализованих
пројеката у месним
заједницама,
санација
домова културе,
организовање
културних
манифестација
у месним
заједницама
Учешће издатака
Одржавање
финансијске
за сервисирање
дугова у текућим
стабилности
града
приходима
Број решених
спорова у односу
Заштита имовине
на укупан број
ЈЛС
предмета на
годишњем нивоу
Обезбеђење
Број обраћања
услова за
грађана чија се
остварење права права заштићује
грађана на лакши кроз поступак
и бржи начин у
пред заштитником
ЈЛС
грађана

Стварање услова
за побољшање
статуса избеглих
и расељених
лица на
територији града
Повећање
безбедности
пешака као
учесника у
саобраћају
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0001

0001

Унапређење
и побољшање
енергетске
ефикасности

Пројекат:
Подизање
енергетске
ефикасности

Радови на
постављању
изолација на
зградама

3

30

Број
електроенергетских
објеката, борој
новоприкључених
домаћинстава на
електроенергетску
мрежу, број
постављених
мерача струје
(бројила)

Број обухваћених
зграда

30

41

10

90%

Број производних и
стамбених објеката
прикључених на
електро-енергетски
сиситем

Број седница
скупштине
Број седница
извршних орагана

Однос броја
запослених у
граду и законом
утврђеног
максимума броја
запослених

4

33

33

42

8

90%

5

37

37

43

8

91%

6

42

42

45

8

92%

2.495.261.917

1.000.000

20.000.000

21.000.000

22.724.800

28.174.863

50.899.663

81.085.804 2.576.347.721

1.000.000

20.000.000

21.000.000

22.724.800

28.174.863

50.899.663
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УКУПНО:

0501

0002

0001

2101

17-Енергетска
ефикасност

Функционисање
скупштине
Функционисање
извршних органа

16-Политички
систем локалне
самоуправе

Одрживо
управно и
финансијско
функционисање
града у складу са
надлежностима
локалне
самоуправе
Функционисање
Скупштине
Функционисање
Градског већа
Побољшање
снабдевености
електричном
енергијом
привреде и
становништва
Одрживи
енергетски
развој локане
самоуправе
кроз постицање
унапређења
енергетске
ефикасности,
побољшање
енергетске
инфраструктуре
и ширу употребу
обновљивих
извора енергије
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Лознице за 2019. годину садржан је
у Закону о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», 129/2007 и 83/2014
– др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018), Закону о буџетском систему («Службени гласник
Републике Србије« број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-испр., 108/13, 142/14,
68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), Закону о финансирању локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Србије«, број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-др. закон и
96/2017 – усклађени дин. износи и 95/2018-други закон).
Законом о буџетском систему дефинисана је припрема и доношење буџета и
финансијских планова, извршење буџета, дуг и гаранција, усклађивање прихода и примања
и расхода и издатака буџета.
У оквиру система управљања јавним финансијама посебан значај имају измене
Закона о буџетском систему, којим је предвиђено да сопствени приходи буџетских корисника
постају општи приход буџета, чиме се обезбеђује ефикасније трошење ових средстава путем
реалнијег планирања и веће контроле.
Законом о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе локалним
самоуправама припадају:
-изворни приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа
утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске
стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе;
-уступљени приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање
висине износа утвђују законом а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе
се уступа у целини или делимично тој јединици локалне самоуправе;
-наменски трансфер који се користи за финансирање одређених функција и издатака.
II. ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ОДЛУКЕ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Одлука о буџету града Лознице за 2019. годину заснива се на основним макроекономским
претпоставкама за 2019. годину
-

бруто друштвеном производу од 3,5%

-

инфлацији, крај периода 2,3 %

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
Приходи су планирани у складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне
власти за 2019. годину, остварених примања буџета града Лозница у току 2018. године и
Страна 56

7. 10. 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 12

годишњег износа укупног ненаменског трансфера у износу од 516.500.000 динара који
припада граду Лозница у складу са Упутством за припрему плана добијеним од Министарства
финансија.
Према економској класификацији планиране су следеће врсте прихода и примања:
План за 2019. година
Класа/
Категорија/
Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне
године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000
710000

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

711000
711111

711121

711122

711123

711145

711146

Порез на зараде
Порез на приходе од
самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од
самосталних делатности који
се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе од
самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од давања
у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по
решењу Пореске управе
Порез на приход од
пољопривреде и шумарства, по
решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

711191

Порез на остале приходе

711193

Порез на приходе спортиста и
спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

712000
712111
712112

Порез на фонд зарада
запослених који се финансира
Порез на фонд зарада осталих
запослених

Средства из
буџета

206,003,158
2,192,858,759
1,340,739,167
866,690,000
656,500,000

1,025,000

76,075,000

64,800,000

3,500,000

10,000
745,000
62,500,000
1,535,000
68,000
1,000
67,000

Структура %

8.3%
87.9%
53.7%
34.7%
26.3%

0.0%

3.0%

2.6%

0.1%

0.0%
0.0%
2.5%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Средства
из осталих
извора
финан.
буџ.
корисника

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

2,858,826

208,861,984

71,872,978

2,264,731,737

-

1,340,739,167

-

866,690,000
656,500,000

1,025,000

76,075,000

64,800,000

3,500,000

10,000
745,000
62,500,000
1,535,000
68,000
1,000
67,000
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713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713121

713122
713311
713421

713423

713426
714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714431

714513

714543
714548
714549
714552
714562
714565
714566
714567
714572
716000
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Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
правних лица
Порез на наслеђе и поклон по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права на непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права код продаје стечјне

Комунална такса за коришћење
рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на
објектима и просторима који
припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање
моторних друмских и
прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина
Накнада за промену намене
обрадивог пољопривредног
земљишта
Накнаде за супстанце које
оштећују озонски омотач
Накнада од емисије SO2,
NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине
Накнада за коришћење простора
ба јавној површини
Накнада за коришћење јавне
површине за оглас
Накнада за коришћење јавне по
основу заузећа
Комунална такса за држање
средстава за изгру (“забавне
игре”)
ДРУГИ ПОРЕЗИ

339,883,500

149,200,000

128,750,000
5,385,000
36,670,000

18,878,500

1,000,000
100,184,600

550,000

67,500,000

515,000
100,000
435,000
9,034,600
20,200,000
1,500,000
150,000
150,000
50,000
33,913,067

13.6%

7. 10. 2019.

-

6.0%

149,200,000

5.2%

128,750,000

0.2%

5,385,000

1.5%

36,670,000

0.8%

18,878,500

0.0%
4.0%

1,000,000
-

0.0%

100,184,600

550,000

2.7%

67,500,000

0.0%

515,000

0.0%

100,000

0.0%

435,000

0.4%

9,034,600

0.8%

20,200,000

0.1%

1,500,000

0.0%

150,000

0.0%

150,000

0.0%
1.4%

339,883,500

50,000
-

33,913,067

7. 10. 2019.
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716111
730000

Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

731000
731141
731241
732000
732141

732241
732331
732431
733000

733141
733142
733144

733241

Текуће донације од иностраних
држава у корист нивоа градова
Текуће донације од иностраних
држава у корист нивоа градова
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од
међународних организација у
корист нивоа градова
Капиталне донације од
међународних организација у
корист нивоа градова
Текуће помоћи од ЕУ у корист
нивоа града
Капиталне помоћи од ЕУ у
корист нивоа града
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од
Републике у корист нивоа
градова
Други текући трансфери од
Републике, у корист нивоа града
Текући наменски трансфери, у
ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова
Капитални наменски трансфер
у ужем смислу од Републике у
корист нивоа града

33,913,067
595,943,758
-

-

10,900,000

ДРУГИ ПРИХОДИ

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741141

741142
741413

741511

741522

Приходи буџета града од камата
на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у
депозит банака
Приходи од камата на средства
корисника буџета града
Приход од имовине који припада
имаоцима полиса осигурања
градова
Накнада за коришћење
минералних сировина и
геотермалних ресурса
средства остварена од давања
у закуп пољопривредног
земљишта односно
пољопривредног објекта у
државној својини

23.9%
0.0%
0.0%

0.4%
0.0%

0.4%
0.0%
0.0%

585,043,758
516,500,000
68,543,758

-

740000

1.4%

0.0%
10,900,000

254,675,834
78,716,811

-

4,000,000

23.4%
20.7%

4,500,000

33,913,067
33,361,212

629,304,970

4,104,635

4,104,635

270,612

270,612

3,834,023

3,834,023

26,166,577

37,066,577

7,988,000

7,988,000

5,141,000

16,041,000

4,012,035

4,012,035

9,025,542

9,025,542

3,090,000

588,133,758

-

516,500,000

0.0%
2.7%

0.0%

330,000

68,873,758

2,760,000

2,760,000

15,076,000

269,751,834

-

78,716,811

0.0%
10.2%
3.2%

0.0%

0.2%
0.0%

850,000
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0.0%

0.2%

-

4,000,000
-

850,000

4,500,000
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741526

741531

741532

741533

741534
741535
741538
741542
741560

Накнада за воде

741596

Накнада за коришћење дрвета

742000

742141

742142

742143

742146
742241
742242
742253
742341
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Накнада за коришћење шума и
шумског земљишта
Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама
или испред пословног простора
у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће
радиности
Комунална такса за коришћење
простора за паркирање друмских
моторних и прикључних возила
на
уређеним и обележеним местима
Комунална такса за коришћење
слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге
облике привременог коришћења
Накнада за коришћење
грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће
јавне површине грађевинским
материјалом
Допринос за уређење
грађевинског земљишта
Накнада за коришћење
природног лековитог фактора

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара
и услуга од стране тржисних
организација у корист нивоа
градова
Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење
непокретности у државној
својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог
буџета
Приходи од закупнине за
грађевинско земљиште у корист
нивоа градова
Приходи оств.по основу
пружања услуга боравка деце у
пред.уст. у корист нивоа града
Градске административне таксе
Такса за озакоњење објеката у
корист нивоа градова
Накнада за уређивање
грађевинског земљишта
Приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације
градова

2,019,829

4,222,482

80,000

20,000

1,374,500
550,000
60,000,000
600,000

7. 10. 2019.

0.1%

2,019,829

0.2%

4,222,482

0.0%

80,000

0.0%

20,000

0.1%

1,374,500

0.0%

550,000

2.4%

60,000,000

0.0%

600,000

0.0%

-

500,000
105,364,310

8,204,000

16,500,000

11,381,310

43,260,000
1,500,000
13,000,000
4,000,000
7,519,000

500,000
4.2%

0.3%

0.7%

0.5%

1.7%
0.1%
0.5%
0.2%
0.3%

12,747,000

118,111,310

12,747,000

20,951,000

-

16,500,000

11,381,310

43,260,000
1,500,000
13,000,000
4,000,000
7,519,000

7. 10. 2019.
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742378
743000

743324

743341

743342

743924
744000

744141

744241

745000
745141
745142

745143

745144
770000
771000
771111
772000
772111
772113

Приходи родитељски динар за
ваннаставне активности
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни
за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни
изречених у прекршајном
поступку за прекршаје
прописане актом скупштине
града као и одузета имовинска
корист у том поступку
Приходи од мандатних казни
и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа градова
Приходи од увећања целокупног
пореског дуга који је предмет
принудне наплате
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
Текући добровољни трансфери
од физичких и правних лица у
корист нивоа градова
Капитални добровољни
трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа
градова
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
градова
Закупнина за стан у државној
својини у корист нивоа града
Део добити јавног предузећа
према одлуци управног одбора
јавног предузећа у корист нивоа
градова
Текући добровољни
трансфериод физичких и
правних лица
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
предходне године
Меморандумске ставке из
предходне године
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

Број 12

0.0%
34,488,000

27,806,000

4,982,000

1,500,000

200,000
25,720,000

720,000

25,000,000

10,386,713
4,500,000
250,000

5,036,713

600,000
1,500,000
1,500,000

1.4%

-

1.1%

27,806,000

0.2%

4,982,000

0.1%

1,500,000

0.0%
1.0%

0.0%

200,000
1,270,000

26,990,000

1,270,000

1,990,000

1.0%

0.4%
0.2%

25,000,000

1,059,000

11,445,713

1,059,000

5,559,000

0.0%

250,000

0.2%

5,036,713

0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%

600,000
20,836,686

22,336,686

20,836,686

20,836,686

20,836,686

20,836,686

-

1,500,000

1,500,000

34,488,000

0.1%

-

1,500,000
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781000
781111
790000

Трансфери између буџетских
корисника на истом нивоу
Трансфери између буџетских
корисника на истом нивоу
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

791110
800000
811000
811142
811143

-

Приходи из буџета
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје станова у
корист нивоа градова
Примања од отплате станова у
корист нивоа градова

0.0%

823141
841000
841141

91,100,000
100,000
100,000

91,000,000
91,000,000
-

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

900000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ

920000
921441

921641
921941

7+8+9

3+7+8+9
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Примања од отплате кредита
датих домаћим пословним
банкама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита
датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа градова
Примања од продаје домацих
акција и осталог капитала
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

2,599,080

2,599,080

2,599,080

2,599,080

-

-

0.0%
3.7%
0.0%

5,300,000
5,300,000

6,354,000

97,454,000

-

100,000

0.0%

-

0.0%

823000
Примања од продаје робе за
даљу продају у корист нивоа
града
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од продаје земљишта у
корист ниоа градова

7. 10. 2019.

3.6%
3.6%

100,000
6,354,000

6,354,000

6,354,000

6,354,000

-

91,000,000

-

91,000,000

0.0%
0.2%
0.2%

-

5,300,000

-

5,300,000
-

5,100,000
200,000

2,289,258,759

2,495,261,917

0.2%

5,100,000

0.0%

91.7%

100.0%

200,000

78,226,978

2,367,485,737

81,085,804

2,576,347,721

7. 10. 2019.
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Образложење увећаних прихода
1. Порез на зараде:
-

Због повећане основице за обрачун и исплату плата,

-

Због повећања минималне цене рада,

-

Отварање нових радних места,

-

Услед тренда повећања прихода од пореза на зараде у 2018. години.

2. Порез на приход од самосталне делатности:
-

Услед тренда повећања прихода у 2018. години и очекиваног даљег раста по овом
основу.

3. Озакоњење:
-

Очекивано повећање прихода по основу таксе за озакоњење објеката,

-

Повећање пореских прихода на имовину услед издавања нових пореских решења
за озакоњење објеката;

4. Повећање пореских прихода и прихода на имовину због очекиваних нових
инвестиција и појаве нових инвеститора у 2019. години;
5. Очекивано повећање прихода од пореза на имовину физичких и правних лица услед
појачаних мера наплате (опомене, репрограми, блокаде жиро рачуна, принудна
наплата);
6. Очекиваног позитивног решења у 2019. години поднетих тужбених захтева по
основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
7. Очекивано повећање прихода од отуђења градског грађевинског и другог земљишта.
У својим одлукама о буџету за 2019. годину, локална власт масу средстава за плате
за 2019. годину је планирала у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за
2019. годину и у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15,103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19).
Јединице локалне власти у 2019. години могу планирати укупна средства потребна за
исплату плата запослених које се финансирају из буџета једница локалне власти, тако да масу
средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише
до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 40. Закона о буџету РС за 2019. годину
(„Службени гласник РС’’ број 95/18).
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Расходи за коришћење услуга и роба (група конта 42) планирани су у складу
са пројектованом инфлацијом за 2019. годину и Упутством за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2019. годину којим су дате смернице за смањење трошкова и остваривање
максималних уштеда. Уштеде у оквиру групе конта 42 треба планирати тако да се не угрози
извршавање сталних трошкова (струја, вода, смеће,...).
Субвенције (група конта 45) су планиране на основу детаљне анализе свих програма
по основу којих се додељују.
Остали расходи (група конта 48) На Скупштини града расходи на економској
класификацији 481-дотације невладиним организацијама за финансирање редовног рада
политичких субјеката планирано је 1.407.776,00 динара.
Према економској класификацији планиране су следеће врсте расхода:
ЕК
1

Опис

Средства буџета
2019

Други
извори

Укупно 2019

4
41
411

2
УКУПНИ ИЗДАЦИ
текући расходи и издаци
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

71,522,780

731,000

72,253,780

413
414
415

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

750,000
8,853,000
12,775,000

50,000
1,480,000
610,557

800,000
10,333,000
13,385,557

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

5,357,317

50,000

5,407,317

42
421
422
423
424

Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције

976,759,023
207,197,998
3,145,000
212,872,600
454,780,400

48,549,502
1,364,060
1,546,000
35,240,689
5,298,000

1,025,308,525
208,562,058
4,691,000
248,113,289
460,078,400

56,607,004

1,130,000

57,737,004

42,156,021
990,000
790,000
200,000
80,100,000

3,970,753
0
0
0
0

46,126,774
990,000
790,000
200,000
80,100,000

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

80,100,000

0

80,100,000

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

64,600,000

0

64,600,000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

15,500,000

0

15,500,000

425
426
44
441
444
45
451
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2,482,061,917
2,135,191,205
500,065,397
400,807,300

4
81,085,804
56,384,239
6,970,557
4,049,000

5
2,563,147,721
2,191,575,444
507,035,954
404,856,300
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463
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4632
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Донације и трансфери

306,036,158

76,000

306,112,158

0

30,000

30,000

258,913,358

0

258,913,358

233,653,658

0

233,653,658

Капиталне донације и трансфери осталим
нивоима власти

25,259,700

0

25,259,700

Донације и трансфери организацијама
обавезног социјалног осигурања

20,579,250

0

20,579,250

26,543,550

46,000

26,589,550

Права из социјалног осигурања

150,589,851

652,180

151,242,031

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

150,589,851

652,180

151,242,031

Остали расходи

114,650,776

136,000

114,786,776

Донације међународним организацијама
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Текуће донације и трансфери осталим
нивоима власти

465
47
472
48
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481

Дотације невладиним организацијама

69,527,776

0

69,527,776

482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом

12,373,000

136,000

12,509,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела

19,860,000

0

19,860,000

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока

2,500,000

0

2,500,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету
од стране државних органа

10,390,000

0

10,390,000

49
499
51
511
512
513
515
52
523
54
541
61

Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Земљиште
Отплата главнице

6,000,000
6,000,000
339,561,712
287,923,712
48,988,000
1,000,000
1,650,000
809,000
809,000
6,500,000
6,500,000
13,200,000

0
0
21,315,565
2,810,000
15,153,590
0
3,351,975
3,386,000
3,386,000
0
0
0

6,000,000
6,000,000
360,877,277
290,733,712
64,141,590
1,000,000
5,001,975
4,195,000
4,195,000
6,500,000
6,500,000
13,200,000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

13,200,000

0

13,200,000

2,495,261,917

81,085,804

2,576,347,721

УКУПНО
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IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ПОЈЕДИНИМ КОРИСНИЦИМА
Садржај образложења по појединим буџетским корисницима сачињен је на основу
достављених образложења у предлозима финансијских планова буџетских корисника.
РАЗДЕО 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКA И ПОМОЋНИЦИ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
У оквиру раздела 1 планиране су плате у износу од 11.278.200,00 динара, социјални
доприноси у износу од 2.018.800,00 динара, социјална давања – отпремнина 200.000,00
динара, трошкови превоза за долазак и одлазак са посла 100.000,00 динара, јубиларне награде
80.000,00 динара, стални трошкови – телефони 100.000,00 динара, трошкови за службена
путовања 300.000,00 динара, услуге по уговору - планирана средства за рад комисија у износу
од 350.000,00 динара и остале донације, дотације и трансфери 712.800,00 динара.
РАЗДЕО 2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ
У оквиру раздела 2 планирана су средства за плате у износу од 2.006.000,00 динара,
социјални доприноси у износу од 359.000,00 динара, трошкови превоза за долазак и одлазак
са посла 100.000,00 динара, јубиларне награде 100.000,00 динара, стални трошкови –
телефони 120.000,00 динара, трошкови за службена путовања у износу 100.000,00 динара,
услуге по уговору у износу од 4.700.000,00 динара – накнаде члановима Већа и накнаде за
рад комисија и остале донатције дотације и трансфери 100.000,00 динара.
РАЗДЕО 3 – СКУПШТИНА ГРАДА
У оквиру раздела 3 планиране су плате председника Скупштине града, секретара
Скупштине и његовог заменика у износу од 6.825.300,00 динара, социјални доприноси у од
1.222.000,00 динара, отпремнина у износу од 200.000,00 динара, за рад скупштинских тела
(савети и комисије) планирано је 608.317,00 динара, накнаде члановима комисија 608.317,00
динара, стални трошкови – трошкови телефона у износу 43.470,00 динара, трошкови за
службена путовања планирани су у износу од 100.000,00 динара, услуге по уговору у
износу од 17.300.000,00 динара планиране су за рад одборницима Скупштине града, услуге
информисања – пренос рада скупштине, годишње чланарине за Сталну конференцију
градова и Налед и финанирање избора за Савете МЗ, остале донације, дотације и трансфери
468.000,00 динара, планиран је и износ за финансирање редовног рада политичких субјеката
у износу од 1.407.766,00 динара.
РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА
ГЛАВА 4.0 – ГРАДСКА УПРАВА
На функцији 130 - Опште услуге, планирани су расходи у износу од 455.421.900,00
динара.
У расходима су исказане плате које су планиране у складу са Упутством министарства
финансија у износу од 169.056.700,00 динара и социјални доприноси запослених у износу
од 30.261.200,00 динара, накнаде у натури 500.000,00 динара, социјална давања запосленима
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- отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи и социјални програми у износу од
5.900.000,00 динара, накнаде за запослене превоз за долазак и одлазак са посла у износу од
4.100.000,00 динара и планирана су средства за јубиларне награде и рад комисија у износу
од 1.400.000,00 динара.
Планирани су стални трошкови у износу од 36.500.000,00 динара (трошкови електричне
енергије, трошкови грејања, трошкови водовода и канализације, трошкови водног доприноса,
трошкови фиксних телефона, трошкови интернета, трошкови мобилних телефона, трошкови
услуга поште, трошкови осигурања запослених и трећих лица, закуп пословног простора),
трошкови за службена путовања у износу од 800.000,00 динара, услуге по уговору у износу
од 120.104.000,00 (административне, компјутерске, образовање запослених, информисање,
репрезентација и остале опште услуге), специјализоване услуге у износу од 2.000.000,00
динара (испитивање земљишта у Вискози, процена земљишта и остале специјализоване
услуге), текуће поправке и одржавање у износу од 3.000.000,00 динара (одржавање зграда
и објеката, моторне опреме, рачунарске и административне опреме, механичке поправке
и др.), трошкови материјала (канцеларијски материјал, стручна литература, трошкови
горива,материјал за одржавање хигијене и остали потрошни материјал ) у износу од
17.000.000,00 динара, пратећи трошкови задуживања у износу од 50.000,00 динара, остале
донације, дотације и трансфер у износу од 11.600.000,00 динара.
Средства у износу од 1.000.000,00 динара на економској класификацији 472 планирана
за конкурс „Моја идеја за мој Град“.
Средства у износу од 10.000.000,00 динара планирана су за Пројекат Опремање
комуналне инфраструктуре -зграда социјалног становања.
Порези, обавезне таксе и казне у износу од 2.000.000,00 динара планирани су на
економској класификацији 482.
Новчане казне и пенали по решењу судова на економској класификацији 483 планирани
су у износу од 19.170.000,00 динара.
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода на
економској класификацији 484 планирани су у износу од 500.000,00 динара.
Накнада штете за изгубљене приносе и штете настале од уједа паса планирани су на
економској класификацији 485 у износу од 10.330.000,00 динара.
Зграде и грађевински објекти у износу од 1.000.000,00 динара односе се на капитално
одржавање зграде Градске управе и фасада на зградама на територији града Лознице (Пројекат
одржавање зграда на територији Града).
За машине и опрему планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара (набавка
опреме за јавну безбедност и административне опреме).
Нематеријална имовина у износу од 150.000,00 динара за набавку књиговодственог
програма за потребе Службе за одржавање (робно -материјално књиговодство).
Расходи од 2 милиона динара планирани су за накнаду штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода и специјализоване услуге у износу од 6.500.000,00
динара за услуге превоза воде.
На функцији 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, средства
резерви планирана су у укупном износу од 6 милиона динара. Део ових средстава у износу
од 5,5 милиона динара предвиђен је за текућу буџетску резерву, која се у складу са одредбама
Закона о буџетском систему користи за сврхе, за које буџетом нису предвиђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У сталну
буџетску резерву, у складу са законом и билансним могућностима буџета, планирана су
средства у износу од 500 хиљада динара.
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На функцији 170 – Управљање јавним дугом обезбеђују се средства за отплату
пратећих трошкова задуживања и отплату главнице домаћим кредиторима. За ове расходе
планирано је 13.900.000,00 динара.
Расходи на функцији 360- Јавни ред и безбедност су наменског карактера и планирани
су у износу од 27.806.000,00 динара у складу са Програмом коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице
у 2019. години, где је за Пројекат изградње Пасареле планирано 5.000.000,00 динара.
Планирани расходи на функцији 830 – Услуге емитовања и издаваштва, у износу од
21.500.000,00 динара на економској класификацији 423 - услуге по уговорима, односе се на
медијске услуге, финансирање Пројекта „Обавештавање грађана о активностима Градске
управе“ и услуге штампања и суфинасирање пројеката јавног информисања у износу од
9.400.000,00 динара.
ГЛАВА 4.1 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВО
Средства планирана у 2019. години за функцију 010 – Болест и инвалидност, износе
3.500.000,00 динара и намењена су за финансирање програма удружења грађана чија је
активност усмерена на особе са инвалидитетом. Распоред ових средстава врши се на основу
решења Градоначелника, а на предлог комисије која спроводи конкурс.
У оквиру функције 020 - старост, економска класификација 463 – трансфери,
планирана су средства у износу од 3.518.240,00 динара а односе се на трансфер Центру за
социјални рад за обезбеђење права на помоћ у кући за старе особе и економска класификација
472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.280.000,00 динара за превоз лица старијих
од 65 година на територији града Лозница.
Трошкови функције 040 – породица и деца, економска класификација 463 – трансфери
осталим нивоима власти у укупном износу од 4.590.487,00 динара намењени су за финансирање
дневног боравка за децу са посебним потребама.
Економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета, у укупном износу
од 60.000.000,00 динара, односи се на финансирање подстицаја рађања, новчана помоћ
незапосленим породиљама, једнократна давања при склапању брака младим брачним
паровима, новчана помоћ породицама са трећим дететом до навршене осамнаесте године
живота за и поклон честитку прворођеном детету у 2019. години.
У оквиру функције 070- социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета,
планирана су средства у износу од 15.925.000,00 динара којима се обезбеђују права избеглих
и интерно расељених лица.
Економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, у укупном износу од
14.320.000,00 динара, односи се на финансирање програма рада градске организације Црвеног
крста и рада народне кухиње.
Трошкови функције 090– Социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 463– трансфери осталим нивоима власти у укупном износу
од 21.552.261,00 динара, намењени су за финансирање проширених права у социјалној
заштити из Одлуке о правима у социјалној заштити и трошкове функционисања Центра за
социјални рад и економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета у
износу од 1.500.000,00 динара за реализацију активности Стратегије социјалне заштите града
Лознице и 34.449.851,00 динара за услуге социјалне заштите.
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Финансирање активности за израду Оперативног плана мобилног тима за инклузију
Рома и Ромкиња града Лознице за 2019. годину у износу од 599.000,00 динара (учешће Града у
износу од 299.500,00 динара и ЕУ из средстава ИПА II 2016 у износу од 299.500,00 динара).
Средства планирана у 2019. години за функцију 740 – Услуге јавног здравља у износу
од 4.644.000,00 динара, намењена су за:
- накнаде мртвозорској служби и контроли над услугама дератизације и дезинсекције
(ек. 423)
- дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Дому здравља “Др
Миленко Марин“ (ек. 464).
ГЛАВА 4.2 – ОБРАЗОВАЊЕ
На функцији 911 – Предшколско образовање планирана су средства за организацију
и реализацију годишњег програма рада установе за предшколско васпитање и образовање
“Бамби” у износу од 242.800.000,00 динара и намењена су за финансирање дела расхода
за запослене, расхода за несметано функционисање установе (средства за набавку хране
и намирница за припрему хране, средства за одржавање хигијене у установи, дидактички
материјал и играчке за децу) и инвестиције (II фаза надоградње објекта „Бамби“, замена
дотрајале плафонске конструкције у објекту „Лане“, партерно уређење дворишта у објекту
„Бамби“).
На функцији 912 - Одлуком о буџету града Лознице за 2019. годину обезбеђују
се средства за област основног образовања у износу од 180.577.700,00 динара. Од тога
за функционисање рада основних школа (сталне трошкове, превоз радника и ученика,
јубиларне награде, текуће поправке, материјал, такмичења, таксе и сл.) средства у износу
од 156.043.000,00 динара, куповину опреме 4.800.000,00 динара и за капитално одржавање
школа средства у износу од 17.184.700,00 динара.
На функцији 920 - Одлуком о буџету града Лознице за 2019. годину обезбеђују се и
средства за област средњег образовања у износу од 49.248.670,00 динара.
Овим средствима обезбеђује се средства за материјалне трошкове и друге текуће расходе,
осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике. Обезбеђена су и средства за
остваривање социјалних права деце са посебним потребама (трошкови превоза, смештаја и
исхране) и накнаде члановима интерресорне комисије.
За инвестиционо одржавање средњих школа планирају се средства у износу од 1.400.000,00
динара а за набавку опреме средства у износу од 1.675.000,00 динара.
На функцији 970 – Образовање, истраживање и развој планирана су средства у
износу од 17.211.000,00 динара за финансирање трошкова рада Регионалног центра за таленте
у износу од 2.511.000,00 динара и за исплату награда и једнократних помоћи талентованим
ученицима и студентима у износу од 14.700.000,00 динара.
ГЛАВА 4.3 – РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
На функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
планирана су средства у укупном износу од 46.400.000,00 динара за финансирање програма
спортских друштава, организација и клубова и за организацију спортских манифестација од
значаја за Град (Церски маратон, Дринска регата, крос и сличне манифестације).
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ГЛАВА 4.3.1 – УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТ
Средства планирана у 2019. години за функцију 810 – Услуге рекреације и спорта,
износе 52.439.000,00 динара и намењена су за финансирање годишњег програма рада
Установе за физичку културу “Лагатор”. Средства су намењена за финансирање расхода
који се односе на запослене, расхода за узорковање воде на отвореном купалишту, набавку
материјала за спорт (рекети и лоптице за стони тенис, лопте), набавку материјала за хигијену и
угоститељство и инвестиције (санација трибина спортске хале, доградња система за хлађење
и грејање свечане сале).
ГЛАВА 4.4 – КУЛТУРА, ВЕРЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
На функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту планирана су средства за потребе у области културе и развој културно уметничког
аматеризма и програме по конкурсима и рад “Канцеларије за младе“ у износу од 3.620.000,00
динара.
На функцији 840 – Верске и остале услуге заједнице планирана су средства за
финансирање програма верских и других заједница у износу од 2.500.000,00 динара.
ГЛАВА 4.4. – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Средства планирана у 2019. години за функцију 820 – Услуге културе, намењена
су за финансирање годишњег програма рада Центра за културу „Вук Караџић“ у износу од
69.129.700,00 динара и 23.523.000,00 динара за Библиотеку Вуковог завичаја. Осим расхода
за запослене У ЦК „Вук Караџић“ планирани су стални трошкови, услуге по уговору,
специјализоване услуге (за културне манифестације: Вуков сабор, Ђачки вуков сабор, Мићини
и Верини дани, Дани Јована Цвијића и Свет Жена), текуће поправке и одржавање и материјал
и остали расходи. Планирана инвестициона улагања у ЦК „Вук Караџић“ Лозница односе
се на постављање видео надзора у Тршићу, реализацију треће фазе пројекта „Адаптације,
опремања и модернизације сцене у Вуковом дому културе“ (уградња аудио система),
опремање мобилијаром у Текеришу и Тршићу. Осим расхода за запослене у Библиотеци
Вуковог завичаја планирани су стални трошкови, услуге по уговору (организација научних
скупова, трибина и предавања, књижевних вечери) и расходи за набавку књига.
ГЛАВА 4.5 – ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У оквиру ове главе средства се обезбеђују за реализацију годишњег плана Фонда
за заштиту животне средине који усваја Градско веће, а на који сагласност даје надлежно
министарство.
Средствима планираним у 2019. години за функцију 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика, на економској клсификацији 424 - специјализоване услуге,
планирани су трошкови и одржавање прихватилишта за напуштене животиње - услуге ЗОО
хигијенске службе у износу од 15.000.000,00 динара.
Функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована
на другом месту, планирана су средсва за финансирање Пројекта – Програма систематске
дератизације и дезинсекције на територији града Лознице за 2019. годину и санацију
депоније.
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На економској класификацији 423 -услуге по уговору средства у износу од 1.700.000,00
динара за услуге контроле дезинсекције и на економској клсификацији 424 – специјализоване
услуге, планирани су трошкови услуге дератизације и дезинсекције у износу од 10.757.000,00
динара.
На економској класификацији 424 – специјализоване услуге средства у износу од
27.200.000,00 динара за наставак санације депоније смећа.
Средствима планираним на функцији 620 – Развој заједнице обезбеђују се средства
у износу од 40.000.000,00 динара на економској класификацији 511 – зграде и грађевински
објекти за израду пројектне документације у складу са Законом о планирању и изградњи.
ГЛАВА 4.6 – ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Средства планирана у 2019. години за функцију 412 – Општи послови по питању
рада у износу од 21.225.100,00 динара односе се на реализацију програма активне политике
запошљавања.
Средства планирана у 2019. години за функцију 421 – Пољопривреда, у износу од
39.280.000,00 динара односе се на реализацију Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Лознице за 2019. годину, а на коју сагласност
даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Од тога средства у износу од
17.840.000,00 динара намењена су за Пројекат Калцификације земљишта на територији града
Лознице.
Средства планирана у 2019. години за функцију 436 – Остала енергија, у износу од
26.000.000,00 динара односе се на реализацију програма субвенционисања јавног предузећа
”Топлана” Лозница.
Расходима билансираним на функцији 510 - Управљање отпадом, у износу од
10.000.000,00 динара субвенционишу се цене услуга јавног комуналног предузећа „Наш
дом’’, чији је оснивач Скупштина града Лознице.
Расходима билансираним на функцији 620 – Развој заједнице, услуге по уговору у
износу од 2.759.000,00 динара за фунционисање Регионалне развојне агенције и Регионалне
Туристичке организације.
Расходи билансирани на функцији 630 - Водоснабдевање, у износу од 6.500.000,00
динара намењени су за текуће субвенције (рефундације за попусте у цени за социјало угрожене
потрошаче у износу од 3.000.000,00 динара) и капиталне субвенције за реконстуркцију
канализационе мреже у Васе Чарапића (3.500.000,00 динара).
Расходи планирани на функцији 660 - послови становања и заједнице некласификовани
на другом месту у износу 96.640.000,00 динара, односе се на услуге чишћења и одржавање
зеленила по Програмима пословања КЈП „Наш дом’’ и одржавање водотокова II реда.
ГЛАВА 4.7 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
На билансираним расходима функције 640 - Улична расвета планирани су расходи
за јавну расвету у износу од 91.800.000,00 динара за трошкове електричне енергије (ек.
класификација 421) и 6.000.000,00 динара за одржавање јавне расвете (ек. класификација
425).
Расходи планирани на функцији 451 - Друмски саобраћај планирани су расходи од
315.300.000,00 динара и то на ек. класификацију 424 - специјализоване услуге (одржавање
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локалне путне мреже, минирање и дробљење камена и учешће у суфинансирању радова
на пружним прелазима) и на ек. класификацију 425 - текуће поправке и одржавање (за
обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и одржавање семафора).
Расходи билансирани на функцији 474 - Вишенаменски развојни пројекти планирани
су расходи за геодетске услуге у износу од 5.000.000,00 динара (ек. класификација 424) и за
откуп земљишта 1.000.000,00 динара (ек. класификација 541).
ГЛАВА 4.8 – МЕСНА САМОУПРАВА
Одлуком о буџету града Лознице за 2019. годину обезбеђују се и средства за рад месних
заједница у износу од 40.430.053,00 динара, од чега највише за текуће поправке и одржавање
објеката (26.610.004,00 динара). Средства се распоређују финансијским планом на који
сагласност даје Градско веће, према следећем распореду:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЗ Градилиште
МЗ Брадић
МЗ Горња Борина
МЗ Трбосиље
МЗ Крајишници
МЗ Руњани
МЗ Тршић
МЗ Стража
МЗ Ј. Лешница
МЗ Чокешина
МЗ Г. Ковиљача
МЗ Г.Сипуља
МЗ Јелав
МЗ Пасковац
МЗ Д. Добрић
МЗ Брњац
МЗ Јаребице
МЗ Зајача
МЗ Рибарице
МЗ Филип Кљајић
МЗ 4. Јули Трбушница
МЗ Липница
МЗ Симино Брдо
МЗ Г. Бадања
МЗ Филиповићи
МЗ Јошева
МЗ Центар
МЗ Степа Степановић
МЗ Кривајица
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397.000
292.000
770.890
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МЗ Лешница
МЗ Брезјак
МЗ Текериш
МЗ Ступница
МЗ Липнички Шор
МЗ Д. Недељице
МЗ Велико село
МЗ Коренита
МЗ Црногора
МЗ Клупци
МЗ Милина
МЗ Георгије Јакшић
МЗ Козјак
МЗ Воћњак
МЗ Б. Ковиљача
МЗ Подриње
МЗ Плоча
МЗ Грнчара
МЗ Ново Село
МЗ Цикоте
МЗ Трбушница
МЗ Башчелуци
МЗ Горњи Добрић
МЗ Доња Бадања
МЗ Драгинац
МЗ Шурице
МЗ Ново Насеље
УКУПНО
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4.590.500
585.601
673.000
389.000
989.522
395.000
2.410.000
820.000
548.000
2.055.000
550.000
416.523
1.185.000
365.000
1.191.935
574.000
410.000
450.875
610.600
915.000
432.000
286.000
450.000
846.825
417.000
414.998
0
40.430.053

ГЛАВА 4.9 –ТУРИЗАМ
За рад Туристичке организације планирана су средства у буџету града за 2019. годину у
износу од 25.511.000,00 динара. Планиране су плате и доприноси, социјална давања, награде,
стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору (промотивно-информативне
активности), специјализоване услуге за реализацију туристичких активности( манифестације,
концерти, гостовање уметника и сл.), текуће поправке и одржавање, материјал, остали
расходи и опрема (опремање туристичко информативног центра у Бањи Ковиљачи, који ће
пружати и услуге продаје сувенира, набавка киоска (туристичко информативног центра) са
постављањем билборда у Бањи Ковиљачи и Тршићу. Планирана средства за набавку робе
за даљу продају -сувенири, за покретање асортимана у Туристичко информативном центру
са сувенирницом у Лозници, као и понуда сувенира у Туристичко информативном центру у
Бањи Ковиљачи.
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ГЛАВА 4.10 –ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Планирана средства на овој функцији износе 230.628.712,00 динара и намењена су за
финансирање капиталних пројеката: реконструкција улице Мине Караџић на Лагатору,
доградња дечијег обданишта „Бамби“, електроенергетски објекти, финансирање Пројекта
„Подизање енергетске ефикасности“, хидротехника Индустријске зоне, реконструкција
јавног осветљења, набавка парковског мобилијара, партерно уређење у улици Железничка
(зграде социјалног становања), откуп стадиона, реконструкција Полицијске станице Л.Поље,
изградња блоковских паркинга и остали инфраструктурни пројекти.
ГЛАВА 4.11 – ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА (Инструмент за
претприступну помоћ)
Планирана су средства у буџету Града за 2019. годину у износу од 3.600.000,00 динара за
учешће у суфинансирању пројекта Европске уније (Програм за увођење ГИС-а).
РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
За рад Градског правобранилаштва Лозница планирана су средства у буџету града за 2019.
годину у износу од 7.014.700,00 динара. Планиране су плате и доприноси, социјална давања,
награде, стални трошкови, трошкови путовања и услуге по уговору, текуће поправке и
одржавање, материјал и остали расходи.
РАЗДЕО 6 –ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
За рад Заштитника грађана планирана су средства у буџету града за 2019. годину у износу
од 660.880,00 динара. Планирана су средства за исплату плата и доприноса. Остали расходи
обезбеђују се у оквиру средства распоређених на глави 4.0 - Градске управа.

Анализа програмске структуре буџета
Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање
Програм је планиран у укупном износу од 56.100.000 динара.Сврха наведеног
програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на
начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења
земљишта, подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања
грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда. У оквиру истог налазе се
следеће програмске активности:
-

просторно и урбанистичко планирање у износу од 40.000.000 динара чији је циљ
повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом.

-

управљање грађевинским земљиштем у износу од 15.100.000 динара;

-

Пројекат: Одржавање зграда у износу од 1.000.000 динара.
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Програм 2 – Комунална делатност
Програм је планиран у укупном износу од 274.440.000 динара. Сврха наведеног програма је
пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних
лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо
снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом
за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима
и чесмама. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:
-

управљање/одржавање јавним осветљењем у износу од 97.800.000 динара, односе
се на редовно исплаћивање трошкова уличне јавне расвете, одржавање уличне јавне
расвете, набавка новогодишње расвете;

-

Одржавање јавно зелених површина, постављње парковског мобилијара и пројекат
озелењавања у износу од 80.090.000 динара;

-

одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 42.550.000 динара и
односе се на комуналне услуге које су поверене КЈП „Наш Дом’’;

-

зоохигијена у износу од 15.000.000 динара и односи се на одржавање и функционисање
азила за напуштене животиње које је поверено КЈП „Наш Дом’’;

-

Даљинско грејање у износу од 26.000.000 динара ( ЈП „Топлана“ );

-

Водоснабдевање и превоз воде за пиће у износу од 13.000.000 динара и односе се на
проширење водоводне мреже, смањење губитака,смањење хаварије.

Програм 3 – Локално економски развој
Програм је планиран у укупном износу од 88.184.100 динара. Сврха наведеног програма
је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за
привлачење инвестиција. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:
-

унапређење привредног и инвестиционог амбијента у износу од 65.959.000 динара и
односи се на функцио нисање Регионалне развојне агенције, Регионалне туристичке
организације, улагања у електроенергетске објекте;

-

мере активне политике запошљавања у износу од 21.225.100 динара и односи се на
спровођење мера активне политике запошљавања путем Локалног акционог плана
у виду ангажовања незапослених лица за обављање стручне праксе и јавних радова
преко Национална службе за запошљавање;
реализација пројекта „Моја идеја за мој град“ у износу од 1.000.000 динара.

-

Програм 4 – Развој туризма
Програм је планиран у укупном износу од 25.511.000 динара. Сврха наведеног програма
је унапређење туристичке понуде у граду. У оквиру истог налазе се следеће програмске
активности:
- управљање развојем туризма у износу од 25.511.00 динара и односи се на трошкове
функционисања Туристичке организације града Лознице.
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Програм 5 – Развој пољопривреде
Програм је планиран у укупном износу од 39.280.000 динара. Сврха наведеног
програма је унапређење пољопривредне производње у граду. У оквиру истог налазе се
следеће програмске активности:
-

Унапређење услова за пољопривредну делатност и подстицај пољопривредној
производњи у износу од 21.200.000 динара;

-

Пројекат: Калцификација земљишта на територији града у износу од 17.840.000
динара.

Програм 6 – Заштита животне средине
Програм је планиран у укупном износу од 67.657.000 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом
према животној средини, стварање хигијенских и здравствених услова за живот грађана. У
оквиру истог налазе се следеће програмске активности:
-

управљање заштитом животне средине у износу од 37.200.000 динара односи се на
услуге санације депоније, одржавање водотокова другог реда и санирање клизишта;

-

Пројекат: Услуге дератизације и дезинсекције и контроле дезинсекције на територији
града у износу од 12.457.000 динара;

-

Изградња комуналне инфраструктуре у индустријској зони у износу од 18.000.000
динара.

Програм 7 – Путна инфраструктура
Програм је планиран у укупном износу од 400.228.712 динара. Сврха наведеног
програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре
у локалној самоуправи. У оквиру истог налази се следећа програмске активности:
-

Унапређење квалитета путне инфраструктуре у ЈЛС, повећање безбедности саобраћаја,
одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 400.228.712 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање
Програм је планиран у укупном износу од 260.300.000 динара. Сврха наведеног
програма је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима. У оквиру истог налази се
следећа програмска активност:
-

функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у износу од
260.300.000 динара, које се односи на функционисање Предшколске установе.

Програм 9 – Основно образовање
Програм је планиран у укупном износу од 180.577.700 динара. Сврха наведеног
програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са
прописаним стандардима. У оквиру истог налази се следећа програмска активност:
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функционисање основних школа у износу од 180.577.700 динара омогућава
функционисање 15 основних школа на територији града. У оквиру ове програмске
активности највећа издвајања су за сталне трошкове школских установа, путне
трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих
поправки и капиталног одржавања као и свих других трошкова који омогућавају
несметано функционисање школа.

Програм 10 – Средње образовање
Програм је планиран у укупном износу од 49.248.670 динара. Сврха наведеног програма
је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за
образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде. У оквиру истог
налази се следећа програмска активност:
-

функционисање средњих школа у износу од 49.248.670 динара омогућава
функционисање 4 средњих школа на територији града. У оквиру ове програмске
активности највећа издвајања су за сталне трошкове школских установа, путне
трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих
поправки и капиталног одржавања као и свих других трошкова који омогућавају
несметано функционисање школа.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита
Програм је планиран у укупном износу од 180.234.839 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем
становништву града. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:
-

једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 97.806.112 динара и односе
се на финансирање редовних активности Центра за социјални рад и једнократних
помоћи;

-

саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге у износу од 3.518.240 динара за
услуге помоћи у кући (рад геронто домаћица);

-

подршка реализацији Црвеног крста у износу од 14.320.000 динара;

-

подршка рађању и родитељству у износу од 60.000.000 динара а односе се на
подстицај рађања, новчана помоћ новосклопљеним брачним паровима, новчана помоћ
породицама за треће дете;

-

подршка старим лицима и особама са инвалидитетом у износу од 4.590.000 динара, а
односи се на функционисање Дневног боравка.

Програм 12 – Примарна здравствена заштита
Програм је планиран у укупном износу од 4.644.000 динара. Сврха наведеног програма
је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима,
обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. У оквиру
истог налазе се следеће програмске активности:
-

функционисање установа примарне здравствене заштите у износу од 2.322.000 динара
а односи се на финансирање Дома здравља „др Миленко Марин’’;

-

мртвозорство у износу од 2.322.000 динара.
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Програм 13 – Развој културе
Програм је планиран у укупном износу од 129.672.700 динара. Сврха наведеног
програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне
разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана
информисање и унапређење јавног информисања. У оквиру наведеног програма финансирају
се следеће установе културе: Центар за културу „Вук Караџић“ и библиотека „Вуковог
завичаја“.
Програмске активности које су садржане у оквиру програма:
-

функционисање локалних установа културе у износу од 92.652.700 динара и односе се
на функционисање горе наведених установа;

-

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву у износу од 6.120.000 динара
(културне и верске заједнице);

-

остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у
износу од 30.900.000 динара, а које је планирано сходно расписаном конкурсу јавног
информисања;

-

Пројекат: Обавештавање грађана о активностима Градске управе у износу од 1.000.000
динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине
Програм је планиран у укупном износу од 98.839.000 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта,
обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. Програмске активности
које су садржане у оквиру програма:
-

подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од
46.400.000 динара, на основу расписаних конкурса;

-

функционисање локаланих спортских објеката у износу од 52.439.000 динара а који се
односи на функционисање Установе за физичку културу „Лагатор’’ Лозница.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Програм је планиран у укупном износу од 568.444.533 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и
јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода
локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање
буџета и управљање јавним дугом, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица
и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Програмске активности које су садржане у оквиру програма:
-

Функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од 500.438.900
динара и односи се на лична примања запослених (плате са социјалним доприносима
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на терет послодавца, путни трошкови, јубиларне награде, отпремнине и сл.), услуге
по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, таксе,
новчане казне и слично;
-

Пројекат: Опремање комуналне инфраструктуре- зграда социјалног становања у
износу од 10.000.000 динара;

-

Пројекат: Изградња пасареле у износу од 9.500.000 динара;

-

функционисање месних заједница у износу од 40.430.053 динара и односе се на
функционисање 56 месних заједница на територији града,

-

сервисирање јавног дуга у износу од 13.900.000 динара и односе се на сервисирање
инвестиционог кредита одобреног 2015. године;

-

Градско правобранилаштво у износу од 7.014.700 динара и односи се на функционисање
органа Градског јавног правобранилаштва града Лознице;

-

Заштитник грађана у износу од 660.880 динара и односи се на функционисање органа
Заштитник грађана;

-

текућа буџетска резерва у износу од 5.500.000 динара;
стална буџетска резерва у износу од 500.000 динара.

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
Програм је планиран у укупном износу од 50.899.663 динара.Сврха је функционисање
Скупштине и извршних органа. Програмске активности које су садржане у оквиру
програма:
-

Функционисање Скупштине у износу од 28.174.863 динара;

-

Функционисање извршних органа у износу од 22.724.800 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Програм је планиран у укупном износу од 21.000.000 динара. Програмске активности
које су садржане у оквиру програма:
-

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности у износу од 20.000.000 динара за
реконструкцију јавног осветљења;

-

Пројекат: Подизање енергетске ефикасности у износу од 1.000.000 динара.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-29/19-34-1
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 15/16), чланова 20,
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
o изменама и допунама Програма
пословања Комуналног јавног предузећа
„Наш дом” Лозница за 2019. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Комуналног јавног предузећа „Наш дом”
Лозница за 2019. годину, кога је донео
Надзорни одбор Комуналног јавног
предузећа „Наш дом” Лозница, број одлуке
1088/1, на седници одржаној 10.9.2019.
године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-3/1
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 82
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На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 15/16), чланова 20,
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој” Лозница
за 2019. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозница развој” Лозница за
2019. годину, кога је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозница развој” Лозница,
број одлуке 01-1059, на седници одржаној
11.9.2019. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-3/2
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Центра за културу „Вук
Караџић” Лозница за 2019. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Центра за културу „Вук Караџић” Лозница за
2019. годину, кога је усвојио Управни одбор
Центра за културу „Вук Караџић” Лозница,
број одлуке 1163, на седници одржаној
18.9.2019. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-4/1
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

6

На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
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текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Туристичке организације
града Лознице за 2019. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Туристичке организације града Лознице за
2019. годину, кога је усвојио Управни одбор
Туристичке организације града Лозница,
број одлуке 314/19, на седници одржаној
16.9.2019. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-4/2
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

7

На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
Страна 83
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Библиотеке Вуковог завичаја
Лозница за 2019. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за
2019. годину, кога је усвојио Управни одбор
Библиотеке Вуковог завичаја Лозница, број
одлуке 637, на седници одржаној 28.8.2019.
године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Предшколске установе „Бамби” Лозница за
2019. годину, кога је усвојио Управни одбор
Предшколске установе „Бамби” Лозница,
број одлуке 2817, на седници одржаној
22.8.2019. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-4/4
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-29/19-34-4/3
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

8

На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Предшколске установе
„Бамби” Лозница за 2019. годину
Страна 84
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На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Центра за социјални рад
Лозница за 2019. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања

7. 10. 2019.
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Центра за социјални рад Лозница за 2019.
годину, кога је усвојио Управни одбор
Центра за социјални рад Лозница, број
одлуке 55100-243/2019, на седници одржаној
23.8.2019. године.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-4/6
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-29/19-34-4/5
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

10

На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Установе за физичку културу
„Лагатор“ Лозница за 2019. годину

Број 12

11

На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Дома здравља
„Др Миленко Марин” Лозница
за 2019. годину

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Установе за физичку културу „Лагатор”
Лозница за 2019. годину, кога је усвојио
Управни одбор Установе за физичку културу
„Лагатор” Лозница, број одлуке 39/19, на
седници одржаној 20.08.2019. године.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Дома здравља „Др Миленко Марин” Лозница
за 2019. годину, кога је усвојио Управни
одбор Дома здравља „Др Миленко Марин”
Лозница, број одлуке 1493/XXXV-1, на
седници одржаној 16.9.2019. године.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-4/8
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-29/19-34-4/7
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм о
изменама и допунама
Програма пословања Црвеног крста
Лозница за 2019. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Црвеног крста Лозница за 2019. годину,
кога је усвојио Управни одбор Црвеног
крста Лозница, број одлуке 69, на седници
одржаној 18.9.2019. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.
Страна 86
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На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице, на
седници одржаној 4. октобра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока између улица Војводе
Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве,
Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића
у Лозници
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације блока између
улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића,
Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте
Богићевића у Лозници („Службени лист
града Лознице”, бр. 25/2016), у даљем тексту:
Измене и допуне Плана.

7. 10. 2019.
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Члан 2.
Оквирну границу обухвата Измена
и допуна Плана представљају катастарске
парцеле број 5149 и 5162 КО Лозница, у
површини од 12 ари 55м2.
Коначна граница Измена и допуна
Плана ће се утврдити приликом израде
и верификације нацрта Измена и допуна
Плана.
Саставни део Одлуке је графички
приказ оквирне границе обухвата Измена
и допуна Плана који је одштампан уз ову
Одлуку.

-

-

-

Члан 3.

-

Плански основ за израду Измена и
допуна Плана је План генералне регулације
за насељено место Лозницa („Службени
лист града Лознице”, број 3/14 и 13/18) којим
су утврђени намена површина и правила
уређења и грађења.
Доношењем Измена и допуна Плана
омогућиће се повољнији урбанистички
услови за изградњу на предметним парцелама
на којима су предвиђене терцијалне
делатности (пословно-комерцијални, услужно-трговински садржаји и туристичке
делатности).
За потребе израде Измена и допуна
Плана потребно је прибавити катастарске
подлоге, топографске подлоге и катастар
подземних инсталација, у дигиталном
облику, за катастарску општину Лозница, у
делу који је обухваћен границом Измена и
допуна Плана.

-

Члан 4.
У складу са чланом 28. Закона о
планирању и изградњи садржајем Измена и
допуна Плана ће се обухватити:
- граница плана и обухват грађевинског
подручја,
- детаљна намена земљишта,

Број 12

регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије
са елементима за обележавање на
геодетској подлози,
нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план),
попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте,
коридори и капацитети за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује
конкурс,
правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама,
графички део,
друге елементе значајне за спровођење
плана.
Члан 5.

Израда Измена и допуна Плана је
поверена ЈП за управљање, планирање и
пројектовање „Лозница развој” из Лознице
које је дужно да Измене и допуне Плана
изради у року од месец дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 6.
За израду Измена и допуна Плана
неће бити потребно обезбедити средства у
буџету града Лознице.
Члан 7.
Како је реч о мањим Изменама и
допунама плана, примењиваће се скраћени
поступак Измена и допуна плана.
У скраћеном поступку Измена
и допуна плана подразумева се да се не
спроводи поступак раног јавног увида, на
начин да се израђује нацрт Измена и допуна
плана, као и да се спроводи поступак јавног
увида у трајању од најмање 15 дана.
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Нацрт Измена и допуна плана биће
изложен на јавни увид у аналогном облику у
просторијама Скупштине града Лознице.
Подаци о начину излагања нацрта
Измена и допуна плана на јавни увид и
трајању јавног увида огласиће се у дневном
и локалном листу.
Члан 8.
План је потребно израдити у четири
примерка у аналогном и пет примерака у
дигиталном облику.
Члан 9.
У складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину, Одељење за планирање и изградњу
донело је Одлуку о неприступању изради
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стратешке процене утицаја Измена и допуна
Плана на животну средину број Сл./2019 од
22.8.2019. године.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-5
Датум: 4. октобар 2019. године
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-29/19-34-5
Датум: 4. октобар 2019. године
Л о з н и ц а						

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

7. 10. 2019.
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На основу члана 74. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 40. и 84. а у вези са чланом 100. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице”,
бр. 1/19 - пречишћен текст) Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 4.
октобра 2019. године донела је
ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Статутом
града, уређују се послови које врши месна
заједница и савет месне заједнице, поступак
избора и распуштања савета месне заједнице,
финансирање месне заједнице, узајамна
сарадња месних заједница и сарадња са
другим организацијама као и друга питања
од значаја за рад месних заједница на
територији града Лознице.
Подручје за које се оснива месна
заједница

7. 10. 2019.

и друго обележје, као и име историјске или
неке друге знамените личности.
Овом одлуком утврђује се назив
месне заједнице.
Назив месне заједнице утврђен овом
одлуком може се променити по претходно
прибављеном мишљењу савета месне
заједнице.
Правни статус месне заједнице
Члан 4.
Месна заједница има својство правног
лица у оквиру права и дужности утврђених
законом, Статутом града и овом одлуком.
Представљање и заступање месне
заједнице
Члан 5.
Председник савета месне заједнице
представља и заступа месну заједницу и
наредбодавац је за извршење финансијског
плана месне заједнице.
Седиште и рачун месне заједнице
Члан 6.
Месна заједница има своје седиште
и рачун отворен код Управе за трезор.

Члан 2.

Печат месне заједнице

Месна заједница оснива се за подручје
села, насељеног места, дела насељеног
места, два или више села, односно насељеног
места, градске четврти, кварта, рејона и
слично, ради задовољења општих потреба и
интереса становништва на подручју за које
се оснива.

Члан 7.
Месна заједница има печат.
Печат је округлог облика са
исписаним текстом ћириличким писмом:
Република Србија, Град Лозница и назив
месне заједнице.

Назив месне заједнице

Називи и подручја месних заједница

Члан 3.

Члан 8.

Месна заједница има назив, који може
имати географско, етнографско, историјско
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заједнице на утврђеним подручјима и
то месне заједнице: Бања Ковиљача,
Башчелуци, Брадић, Брезјак, Брњац,
Велико Село, Воћњак, Георгије Јакшић,
Горња Бадања, Горња Борина, Горњи
Добрић, Горња Ковиљача, Горња Сипуља,
Градилиште, Грнчара, Доња Бадања, Доњи
Добрић, Доње Недељице, Драгинац, Зајача,
Лешница, Јаребице, Јелав, Јошева, Клупци,
Козјак, Коренита, Крајишници, Кривајица,
Лешница, Липница, Липнички Шор,
Милина, Ново Насеље, Ново Село, Пасковац,
Плоча, Подриње, Рибарице, Руњани,
Симино Брдо, Степа Степановић, Стража,
Ступница, Текериш, Трбосиље, Трбушница,
4. јули Трбушница, Тршић, Филип Кљајић,
Филиповићи, Центар, Цикоте, Црногора,
Чокешина и Шурице.
Празник месне заједнице

Број 12

1) пословима месне заједнице;
2) облицима непосредног изјашњавања
грађана (збор грађана, грађанска
иницијатива);
3) поступку доношења аката месне
заједнице;
4) називу и седишту месне заједнице;
5) заступању месне заједнице;
6) начину стицања и располагања
средствима;
7) употреби печата;
8) празнику, односно дану месне
заједнице;
9) обезбеђивању јавности рада органа
месне заједнице;
10) сталним и повременим радним
телима и
11) другим питањима од значаја за месну
заједницу.

Члан 9.

Послови месне заједнице

Месна заједница може имати свој
празник, односно дан.
Празник месне заједнице утврђује се
статутом месне заједнице.

Члан 12.

Статут месне заједнице
Члан 10.
Месна заједница има статут месне
заједнице.
Статут месне заједнице доноси савет
месне заједнице већином гласова од укупног
броја чланова савета.
Статут месне заједнице мора бити у
складу са Статутом града и овом одлуком.
Предмет уређења статута месне
заједнице
Члан 11.
Статут
одредбе о:

месне

заједнице

садржи

Послови месне заједнице остварују

се у:
1) области просторног и урбанистичког
планирања и уређења месне заједнице;
2) изградњи и одржавању комуналних
објеката и путева;
3) прикупљању и достављању надлежним републичким и органима
града, јавним предузећима и
установама притужби на њихов рад,
као и иницијатива и предлога грађана
за решавање питања од њиховог
заједничког интереса;
4) сарадњи са органима града на стварању
услова за рад предшколских установа,
основних школа и допунских облика
образовања деце, стварању услова
за социјално збрињавање старих
лица и деце (помоћ и сарадња са
хранитељским породицама);
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5) сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама
на стварању услова за здравствену и
ветеринарску заштиту;
6) организацији разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју;
7) заштити од елементарних непогода
и организацији отклањања или
ублажавања последица истих;
8) образовању мировног већа и комисије
за процену штете;
9) сарадњи са удружењима грађана,
невладиним организацијама и другим
месним заједницама о питањима
која су од интереса за грађане месне
заједнице;
10) активностима за увођење и реализацију самодоприноса;
11) сарадњи са органима града, државним
органима, јавним предузећима и
установама;
12) вршењу послова које јој повери град;
13) области културе, аматерског спорта и
рекреације;
14) обележавању историјских датума и
народних светковина;
15) обављању и других послова утврђених законом, Статутом града и
статутом месне заједнице.
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савета месне заједнице, зборовима
грађана и другим скуповима;
3) правом грађана да остварују увид
у записнике и акте савета месне
заједнице, да присуствују седницама
савета без права одлучивања;
4) сарадњом са медијима;
5) постављањем интернет презентације
на којој ће објављивати обавештења,
информације, одлуке, извештаје и
друге акте месне заједнице, као и
вести од значаја за грађане са подручја
месне заједнице.
У месним заједницама основаним за
више села, односно насељених места савет
месне заједнице је дужан да обезбеди, на
погодан начин, обавештавање у сваком селу,
односно насељеном месту.
II САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Представнички орган
Члан 14.
У месној заједници образују се савет
месне заједнице као основни представнички
орган грађана на подручју месне заједнице.
Надлежност савета месне заједнице
Члан 15.

Јавност рада месне заједнице
Члан 13.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада, по правилу, се
обезбеђује:
1) организовањем јавних расправа у
складу са законом, Статутом града и
овом одлуком;
2) истицањем на огласној табли, односно
другом погодном месту: дневног реда,
усвојених одлука и других аката,
обавештења грађана о седницама
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Савет месне заједнице обавља следеће
послове:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси програм развоја месне
заједнице;
3) доноси финансијски план месне
заједнице;
4) бира и разрешава председника и
заменика председника савета месне
заједнице;
5) предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности
на подручју месне заједнице, даје
мишљење,
сугестије,
предлоге,
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покреће иницијативе, доноси акте
у складу са законом, подзаконским
актима и актима града у пословима
месне заједнице из члана 12. ове
одлуке;
6) констатује престанак мандата члану
савета месне заједнице коме је
престао мандат у случајевима из
члана 73. став 1. тачка 2) до 7) ове
oдлуке и о томе одмах обавештава
Градску управу града Лознице (у
даљем тексту: Градску управу)
и председника Скупштине града,
покреће иницијативу за избор новог
члана савета месне заједнице;

Број 12

Број чланова савета месне заједнице
утврђује се одлуком о расписивању избора
за савете месних заједница, а на основу
извештаја Градске управе о броју бирача на
подручју месне заједнице на дан доношења
одлуке.
Председник и заменик председника
савета месне заједнице
Члан 17.

7) усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месне
заједнице;

Савет месне заједнице има председника и заменика председника.
У случају спречености председника
савета месне заједнице да обавља своје
послове, месну заједницу представља и
заступа заменик председника савета месне
заједнице са свим овлашћењима.

8) доноси пословник о раду савета
месне заједнице и друге акте из
надлежности месне заједнице;

Број чланова савета месне заједнице
потребних за пуноважно одлучивање

9) врши друге послове из надлежности
месне заједнице утврђене Статутом
града, актом о оснивању месне
заједнице, статутом месне заједнице
или другим прописима града.
Број чланова савета месне заједнице
Члан 16.
Број чланова савета месне заједнице
одређује се према броју бирача на подручју
за које је основана, тако да савет месне
заједнице има:
- 3 члана за месне заједнице до 300
бирача;
- 5 чланова за месне заједнице од 301
до 1000 бирача;
- 7 чланова за месне заједнице од 1001
до 3000 бирача;
- 9 чланова за месне заједнице преко
3000 бирача.

Члан 18.
Савет месне заједнице пуноважно
одлучује ако је на седници присутно више од
половине чланова савета месне заједнице.
Одлука је донета ако се за њу изјасни
више од половине присутних чланова савета
месне заједнице, уколико законом, Статутом
града или овом одлуком није прописана
друга већина.
III ИЗБОР САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Непосредно и тајно гласање
Члан 19.
Избори за савет месне заједнице
спроводе се по правилима непосредног и
тајног гласања, на основу општег и једнаког
изборног права, на начин и по поступку
утврђеном овом одлуком.
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Сваки пословно способан грађанин
држављанин
Републике
Србије,
са
пребивалиштем на подручју месне заједнице
чији се савет бира, односно који је уписан у
извод из бирачког списка за месну заједницу
чији се савет бира, који је навршио 18 година
живота, има право да бира и да буде биран у
савет месне заједнице.
Остваривање изборног права
Члан 20.
Изборно право грађани остварују
непосредно тајним гласањем за чланове
савета месне заједнице.
Мандат чланова савета месне заједнице
Члан 21.
Мандат чланова савета месне
заједнице траје 4 године, односно до избора
новог савета месне заједнице.
Изузетно, мандат чланова савета
месне заједнице изабраних због недостајућег
броја чланова траје до истека предвиђеног
трајања мандата чланова савета месне
заједнице којима је превремено престао
мандат.
Члан савета месне заједнице коме је
истекао, односно престао мандат може бити
поново биран.
Мандат члана савета месне заједнице
почиње да тече од дана када је изабран за
члана савета месне заједнице.
Расписивање избора
Члан 22.
Изборе за савет месне заједнице
расписује председник Скупштине града.
Избор члана савета месне заједнице
обавља се у месној заједници као изборној
јединици.
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Рокови за расписивање и време
одржавања избора
Члан 23.
Избори за чланове савета месне
заједнице морају се спровести најкасније 30
дана пре краја мандата чланова савета месне
заједнице којима истиче мандат.
Од дана расписивања избора до дана
одржавања избора не може протећи мање од
30 дана ни више од 45 дана.
Одлуком председника Скупштине
града о расписивању избора одређује се
дан одржавања избора, дан од када почињу
да теку рокови за вршење изборних радњи
и број чланова савета који се бира за сваку
месну заједницу.
Избори се одржавају недељом у
времену од 8 до 18 часова.
Одлука о расписивању избора
се објављује у „Службеном листу града
Лознице”, на огласној табли месне заједнице,
односно на другом погодном месту у месној
заједници, а може се објавити и преко
средстава јавног информисања.
Кандидовање за члана савета месне
заједнице
Члан 24.
Кандидата за члана савета месне
заједнице морају подржати својим потписом
грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју месне заједнице
и то најмање:
- 3 грађанина у месној заједници која
има до 300 бирача;
- 5 грађана у месној заједници која има
од 301 до 1000 бирача;
- 10 грађана у месној заједници која
има од 1001 до 3000 бирача;
- 15 грађана у месној заједници која
има преко 3000 бирача.
Сваки грађанин може подржати само
једног кандидата за члана савета месне
заједнице чији се савет бира.
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IV ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
Органи за спровођење избора за члана
савета месне заједнице
Члан 25.
Органи за спровођење избора за
чланове савета месних заједница су:
1) Изборна комисија града Лознице за
спровођење избора за чланове савета
месних заједница (у даљем тексту:
Изборна комисија);
2) Бирачка комисија месне заједнице (у
даљем тексту: бирачка комисија);
3) Другостепена изборна комисија града
Лознице за спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у
даљем тексту: Другостепена изборна
комисија).
Органи за спровођење избора су
самостални и независни у раду и раде
на основу закона и прописа донетих на
основу закона, Статута града и одредаба ове
одлуке.
За свој рад органи за спровођење
избора одговарају органу који их је
именовао.
Органи за спровођење избора раде у
сталном саставу.
Сви органи и организације града
дужни су да пружају помоћ органима за
спровођење избора и да достављају податке
који су им потребни за рад.
Јавност рада органа за спровођење
избора
Члан 26.
јаван.

Рад органа за спровођење избора је

Лица која прате рад органа за
спровођење избора дужна су да поступају у
складу са правилима која прописује Изборна
комисија.
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Кад лица из става 2. oвог члана
прекрше правила о одржавању реда на
бирачком месту или на други начин ометају
рад органа за спровођење избора, бирачка
комисија може их удаљити и податке о томе
уноси у записник о раду бирачке комисије.
Изборна комисија
Члан 27.
Изборну комисију чине председник и
шест чланова које именује Скупштина града,
на предлог одборничких група у Скупштини
града, сразмерно броју одборника.
Ниједна политичка странка или
коалиција не може имати више од половине
чланова Изборне комисије.
Изборна комисија има секретара
кога именује Скупштина града и који
учествује у раду Изборне комисије без права
одлучивања.
Председник, чланови и секретар
Изборне комисије имају заменике.
Чланови Изборне комисије именују
се на период од четири године.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара
Изборне комисије именују се лица која
морају да имају стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, са најмање једном
годином радног искуства у струци.
За чланове Изборне комисије и
њихове заменике могу бити именована лица
која имају изборно право и пребивалиште на
територији града Лознице.
Изборна комисија одлучује већином
од укупног броја чланова.
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Надлежност Изборне комисије
Члан 28.
Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне
заједнице врши следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења
избора;
2) одређује бирачка места;
3) именује чланове бирачких комисија и
њихове заменике;
4) доноси Упутство о спровођењу избора
за чланове савета месних заједница
(у даљем тексту: Упутство);
5) доноси Роковник за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора
за чланове савета месних заједница;
6) прописује обрасце и организује
техничке припреме за спровођење
избора;
7) утврђује да ли су пријаве кандидата
сачињене и поднете у складу са овом
одлуком;
8) проглашава пријаву кандидата;
9) утврђује листу кандидата за сваки
савет месне заједнице;
10) утврђује облик, изглед гласачког
листића, број гласачких листића за
бирачка места;
11) предаје изборни материјал бирачким
комисијама;
12) утврђује и објављује коначне
резултате избора за чланове савета
месних заједница;
13) расписује поновне изборе наступањем
случаја из члана 63. став 3. ове
одлуке;
14) издаје уверење изабраном члану
савета месне заједнице;
15) подноси извештај Скупштини града
о спроведеним изборима за чланове
савета месних заједница;
16) обавља и друге послове предвиђене
овом одлуком и Упутством.
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Бирачка комисија
Члан 29.
Бирачку комисију чине председник и
четири члана.
Изузетно, у месним заједницама
до 300 бирача бирачку комисију чине
председник и два члана.
Председник и чланови бирачке
комисије имају заменике.
Бирачке комисије именује Изборна
комисија најкасније десет дана пре дана
одређеног за одржавање избора.
Председници и чланови бирачких
комисија и њихови заменици могу бити
само лица која имају изборно право и
пребивалиште на територији града Лознице.
Председницима
и
члановима
бирачких комисија и њиховим заменицима
престаје чланство у бирачкој комисији кад
поднесу пријаву за кандидата за члана савета
месне заједнице, као и именовањем за члана
Изборне комисије или Другостепене изборне
комисије.
Заменици чланова бирачких комисија
имају иста права и одговорности као и
чланови које замењују.
Право гласа у бирачкој комисији има
само члан, а у његовом одсуству, заменик.
Предлагање чланова бирачке комисије
Члан 30.
Председници и чланови бирачких
комисија и њихови заменици именују се на
предлог одборничких група у Скупштини
града сразмерно њиховој заступљености
у Скупштини града Лознице на дан
расписивања избора.
Ниједна политичка странка или
коалиција не може имати више од половине
чланова бирачке комисије.
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Надлежност бирачке комисије
Члан 31.
Бирачка
комисија
непосредно
спроводи гласање, обезбеђује правилност и
тајност гласања, утврђује резултате гласања
на бирачком месту и обавља друге послове у
складу са Упутством и овом одлуком.
Бирачка комисија се стара о
одржавању реда на бирачком месту за време
гласања.
Ближа правила о раду бирачке
комисије одређује Изборна комисија
доношењем Упутства, у року од 5 дана од
дана расписивања избора за чланове савета
месне заједнице.
Ограничења у именовању чланова
органа за спровођење избора
Члан 32.
Исто лице не може истовремено да
буде члан две бирачке комисије.
Председници, заменици, чланови
и заменици чланова органа за спровођење
избора за члана савета месне заједнице не
могу бити лица која су међусобно сродници
по правој линији без обзира на степен
сродства, брачни другови и лица која су у
међусобном односу усвојиоца и усвојеника,
односно стараоца и штићеника.
Председници и чланови бирачке
комисије и њихови заменици имају мандат
само за расписане изборе за члана савета
месне заједнице.
Замена лица у бирачким комисијама
Члан 33.
Замену лица именованих у бирачке
комисије врши Изборна комисија на захтев
овлашћених предлагача најкасније 48 часова
пре одржавања избора.
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Изузетно, Изборна комисија може
извршити замену лица која су именована
у састав бирачке комисије у случају
спречености, одсутности, смрти и ограничења
из члана 32. ове одлуке, најкасније на дан
одржавања избора до 8 часова.
Другостепена изборна комисија
Члан 34.
Другостепену изборну комисију
образује Скупштина града.
У погледу утврђивања састава
Другостепене изборне комисије, осим броја
чланова, примењују се одредбе ове одлуке
које се односе на Изборну комисију.
Другостепена изборна комисија
се образује истовремено када и Изборна
комисија.
Другостeпену изборну комисију
чине председник, четири члана и њихови
заменици.
Другостепена изборна комисија
има секретара и заменика кога именује
Скупштина града и који учествује у раду
Другостепене изборне комисије без права
одлучивања.
Председник, чланови Другостепене
изборне комисије и секретар као и њихови
заменици, именују се на период од 4 године
и могу да буду поново именовани.
Председник, најмање један члан и
секретар Другостепене изборне комисије и
њихови заменици морају да имају стечено
високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
са најмање једном годином радног искуства
у струци.
Страна 97
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Надлежност Другостепене изборне
комисије
Члан 35.
Другостeпена изборна комисија у
другом степену одлучује о приговорима на
акта Изборне комисије.
Другостепена изборна комисија
одлучује већином од укупног броја чланова.
Посматрачи потврђених кандидата
Члан 36.
Сваки потврђени кандидат за члана
савета месне заједнице може Изборној
комисији пријавити лице као посматрача за
праћење рада бирачке комисије у изборном
дану на обрасцу који прописује Изборна
комисија.
Пријава се подноси најкасније пет
дана пре дана одржавања избора.
Изборна комисија издаје посматрачу
одговарајуће овлашћење за праћење рада
бирачке комисије у изборном дану.
Трошкове праћења рада, односно
трошкове посматрача сноси подносилац
пријаве.
Уколико
је
број
овлашћених
посматрача толики да омета и ремети рад
бирачке комисије и спровођење гласања,
бирачка комисија може одлучити колико
овлашћених посматрача може истовремено
присуствовати на бирачком месту.
Одредбе овог члана које се односе на
праћење рада бирачке комисије односе се и
на праћење рада Изборне комисије.
Стручна административна и техничка
помоћ
Члан 37.
Стручну, административну и техничку помоћ при обављању послова за
потребе Изборне комисије, бирачких
комисија и Другостепене изборне комисије
пружа Градска управа.
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V БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких
места
Члан 38.
Изборна комисија одређује и оглашава
у „Службеном листу града Лозницe”, на
огласној табли месне заједнице, односно на
другом погодном месту у месној заједници,
бирачка места на којима ће се гласати на
изборима, најкасније 20 дана пре дана
одржавања избора.
Изборна комисија одређује бирачка
места у сарадњи са Градском управом.
Начин одређивања бирачких места
Члан 39.
За сваку месну заједницу одређује се
једно бирачко место.
За свако бирачко место одређује се:
број бирачког места, назив бирачког места,
адреса бирачког места и подручје с којег
гласају бирачи на том бирачком месту.
За бирачка места се, по правилу,
одређују просторије у јавној својини града,
а само изузетно и просторије у приватној
својини.
Бирачко место не може да буде у
објекту у власништву кандидата за члана
савета месне заједнице или члана његове
породице.
Приликом одређивања бирачког
места, водиће се рачуна да бирачко место буде
приступачно особама са инвалидитетом.
VI ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И
ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
Члан 40.
Обавештење бирачима о дану и
времену одржавања избора, са бројем,
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називом и адресом бирачког места на коме
бирач гласа, врши Градска управа истицањем
обавештења на огласној табли месне
заједнице и на другим местима погодним за
обавештење грађана месне заједнице.
Обавештење из става 1. овог члана
врши се најкасније 5 дана пре дана одржавања
избора у месној заједници.
VII ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
Рок за подношење пријаве кандидата
Члан 41.
Кандидат за члана савета месне
заједнице подноси пријаву Изборној
комисији, најкасније 15 дана пре дана
одређеног за одржавање избора у месној
заједници.
Обрасци пријаве кандидата
Члан 42.
Кандидат за члана савета месне
заједнице подноси на посебним обрасцима:
1) пријаву која садржи име и презиме
кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адресу становања и потпис
кандидата;
2) изјаве бирача да подржавају кандидата
за члана савета месне заједнице које
се дају пред Градском управом;
3) потврду о свом изборном праву и
4) потврду о пребивалишту, односно да
је уписан у бирачки списак за месну
заједницу чији се савет бира.
Посебне обрасце, из става 1. тачке 1) и
2) овог члана прописује Изборна комисија.
Недостаци у пријави кандидата
Члан 43.
Када Изборна комисија утврди да
пријава кандидата није поднета благовремено,
донеће одлуку о одбацивању пријаве.
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Када Изборна комисија утврди да
пријава кандидата садржи недостатке који
онемогућују његово проглашење, донеће, у
року од 24 часа од пријема пријаве кандидата,
закључак којим се подносиоцу пријаве
налаже да, најкасније у року од 48 часова
од часа достављања закључка, отклони
те недостатке. У закључку се подносиоцу
пријаве указује на начин отклањања
недостатака.
Када Изборна комисија утврди да
пријава кандидата садржи недостатке,
односно ако утврди да недостаци нису
отклоњени, или нису отклоњени у прописаном
року, донеће у наредних 48 часова одлуку о
одбијању проглашења кандидата.
Проглашење кандидата
Члан 44.
Изборна комисија проглашава кандидата по пријему пријаве, а најкасније у року
од 48 часова од пријема пријаве.
Одлуку о проглашењу кандидата
из става 1. овог члана Изборна комисија
доставља кандидату без одлагања.
Кандидат може повући пријаву
најкасније до дана утврђивања изборне
листе за члана савета месне заједнице.
Кандидат за члана савета месне
заједнице не може присуствовати раду
органа за спровођење избора.
Изборне листе кандидата
Члан 45.
Изборна листа кандидата за избор
чланова савета месне заједнице, садржи све
проглашене кандидате, са личним именима
свих кандидата и подацима о години рођења,
занимању и пребивалишту.
Редослед кандидата на изборној
листи кандидата утврђује се према редоследу
њиховог проглашавања.
Изборна комисија утврђује изборне
листе кандидата за чланове савета месне
Страна 99
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заједнице и објављује их у „Службеном
листу града Лознице”, најкасније 10 дана
пре дана одржавања избора.
Изборна комисија је дужна да изборну
листу кандидата за чланове савета месне
заједнице објави на огласној табли месне
заједнице, односно на другом погодном
месту у месној заједници и на званичној
интернет презентацији града.
Обустављање поступка избора
Члан 46.
У случају да се за изборе за чланове
савета месне заједнице пријави мање
кандидата, односно буде проглашено мање
кандидата од броја чланова савета месне
заједнице који се бира, Изборна комисија
доноси одлуку о обустављању поступка
избора чланова за савет месне заједнице
и о томе обавештава Градску управу и
председника Скупштине града.
У случају из става 1. овог члана
Изборна комисија ће најкасније у року
од 10 дана од дана доношења одлуке о
обустављању поступка донети одлуку о
понављању избора за чланове савета месних
заједница.
Ако се на поновљеним изборима за
чланове савета месне заједнице пријави
мање кандидата, односно буде проглашено
мање кандидата од броја чланова савета
месне заједнице која се бира, Изборна
комисија доноси одлуку о обустављању
поступка и о томе обавештава Градску
управу и председника Скупштине града.
У случају из става 3. овог члана
председник Скупштине града ће расписати
изборе за савет месне заједнице најкасније у
року од 2 године од дана доношења одлуке о
обустављању поновљеног поступка избора.
До расписивања избора и конституисања савета месне заједнице текуће и
неодложне послове месне заједнице обављаће
повереник кога именује Скупштина града.
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Припрема изборног материјала
Члан 47.
Изборна комисија је дужна да за све
бирачке комисије у месним заједницама
благовремено припреми материјал за
гласање, а нарочито потребан број гласачких
листића, извод из бирачког списка, као и
обрасце записника о раду бирачке комисије.
Гласачки листићи штампају се на
једном месту.
Број гласачких листића који се
штампа мора бити једнак броју бирача сваке
месне заједнице.
Примопредаја изборног материјала и
уређивање бирачких места
Члан 48.
Изборни материјал за спровођење
избора обезбеђују Изборна комисија и
Градска управа за сваку бирачку комисију, у
складу са Упутством.
Примопредаја изборног материјала
врши се најкасније 48 часова пре дана
одређеног за одржавање избора.
Изборни материјал Изборна комисија
предаје председнику бирачке комисије
или његовом заменику о чему се саставља
записник.
Градска управа стара се о уређивању
бирачког места, припрема потребан број
гласачких кутија са прибором за њихово
печаћење и писање.
Гласачки листић
Члан 49.
Избор чланова за савет месних
заједница врши се на гласачком листићу.
Гласачки листић садржи:
1) назив месне заједнице чији се чланови
савета бирају;
2) редни број кандидата који је утврђен
према редоследу на изборној листи
кандидата;
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3) име и презиме, година рођења,
занимање кандидата;
4) напомену колико чланова савета се
бира и да се гласа заокруживањем
редног броја испред имена кандидата;
5) печат Скупштине града.
Истицање изборне листе кандидата
Члан 50.
Изборна листа кандидата са именима
свих кандидата за члана савета месне
заједнице мора за време гласања бити видно
истакнута на бирачком месту.
Гласање на бирачком месту
Члан 51.
Бирач најпре саопштава бирачкој
комисији своје лично име, а важећом личном
картом, односно важећом путном исправом
(пасошем) доказује свој идентитет.
Бирач не може гласати без подношења
доказа о свом идентитету.
Председник или члан бирачке
комисије, пошто утврди идентитет бирача
објашњава му начин гласања.
Бирач потписује бирачки списак и
преузима гласачки листић.
Бирач гласа за онолико кандидата
колико се бира чланова савета месне
заједнице.
Гласа се заокруживањем редног броја
испред имена кандидата.
Гласање уз помоћ другог лица и
гласање ван бирачког места
Члан 52.
Бирач који није у могућности да
на бирачком месту лично гласа (слепо,
инвалидно или неписмено лице) има право
да поведе лице које ће уместо њега, на
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начин које му оно одреди, испунити листић,
односно обавити гласање.
Бирач који није у могућности да
дође на бирачко место (непокретно, тешко
или слабо покретно лице) може, најкасније
до 11 часова на дан гласања, обавестити
бирачку комисију о томе да жели да гласа
ван бирачког места.
Изабрани чланови бирачке комисије
које одреди бирачка комисија одлазе код
таквог бирача и омогућавају му да гласа.
Утврђивање резултата гласања на
бирачком месту
Члан 53.
По завршеном гласању бирачка
комисија приступа утврђивању резултата
гласања на бирачком месту.
О утврђеним резултатима гласања
бирачка комисија сачињава записник о раду
бирачке комисије.
Када утврди резултате гласања и
састави записник о раду бирачке комисије
бирачка комисија одмах доставља Изборној
комисији записник о раду бирачке комисије
са утврђеним резултатима гласања на
бирачком месту и кандидатима који су
изабрани за чланове савета месне заједнице,
извод из бирачког списка, гласачке листиће
и контролни лист.
Преостали изборни материјал бирачка
комисија доставља у складу са Упутством.
Записник о примопредаји изборног
материјала после гласања
Члан 54.
О примопредаји изборног материјала
после гласања саставља се записник који
потписује представник Изборне комисије и
председник, односно представник бирачке
комисије који је предао изборни материјал,
као и представник Градске управе за део
изборног материјала који је обезбедила
Градска управа.
Страна 101
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Право увида

Издавање уверења

Члан 55.

Члан 57.

Кандидат за члана савета месне
заједнице има право да од Изборне комисије
затражи увид у записник са бирачког места
и то у року од 12 часова од достављања
материјала Изборној комисији од стране
бирачке комисије.

Изабраном члану савета месне
заједнице Изборна комисија издаје уверење
о избору.

Утврђивање коначних резултата избора
Члан 56.
По пријему изборног материјала са
бирачког места Изборна комисија у року од
48 часова од затварања бирачког места за
сваку месну заједницу утврђује:
- укупан број бирача уписаних у
бирачки списак;
- број бирача који су гласали на
бирачким местима;
- број бирача који су гласали ван
бирачких места;
- укупан број примљених гласачких
листића;
- укупан број неважећих гласачких
листића;
- укупан број важећих гласачких
листића;
- број гласова датих сваком кандидату;
- кандидате који су изабрани за члана
савета месне заједнице;
- укупан
број
неупотребљених
гласачких листића.
О утврђеном из става 1. овог
члана Изборна комисија доноси одлуку о
коначним резултатима избора за сваку месну
заједницу и саставља јединствен записник о
резултатима избора и изабраним члановима
савета за све месне заједнице.
Резултати избора се одмах објављују
у „Службеном листу града Лознице”, на
званичној интернет презентацији града и на
огласној табли месне заједнице, односно на
другом погодном месту у месној заједници.
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VIII ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И
ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Случајеви и рокови понављања гласања
за члана савета месне заједнице
Члан 58.
Уколико два или више кандидата
добију исти број гласова, а према броју
добијених гласова треба да буду изабрани
као последњи члан савета месне заједнице,
понавља се гласање само за те кандидате.
Кад се утврди да је број гласачких
листића у гласачкој кутији већи од броја
бирача који су гласали или у гласачкој кутији
није нађен контролни лист, бирачка комисија
се распушта и именује нова, а гласање на том
бирачком месту понавља се.
У случајевима из става 1. и 2. овог
члана, гласање се понавља у року од седам
дана од дана одржавања избора, на начин
и по поступку утврђеним за спровођење
избора.
У случају понављања гласања,
коначни резултати избора за чланове савета
месних заједница у којој се гласање понавља
утврђују се по завршетку поновљеног
гласања.
Заштита изборног права
Члан 59.
Сваки бирач и кандидат за члана
савета месне заједнице има право на заштиту
изборног права, по поступку утврђеном овом
одлуком.
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Приговор Изборној комисији
Члан 60.
Бирач и кандидат за члана савета месне
заједнице, има право да поднесе приговор
Изборној комисији због неправилности у
поступку кандидовања, спровођења избора,
утврђивања и објављивања резултата
избора.
Приговор се подноси у року од 24
часа од дана када је донета одлука, односно
извршена радња или учињен пропуст.
Приговор се предаје преко писарнице
у Градској управи.
Рок за одлучивање по приговору
Члан 61.
Изборна комисија донеће одлуку у
року од 48 часова од пријема приговора и
доставити је подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети
приговор, поништиће одлуку или радњу.
Изборна комисија своју одлуку
објављује на огласној табли месне заједнице,
просторији где су одржани избори, а један
примерак доставља подносиоцу приговора.
Приговор против одлуке Изборне
комисије
Члан 62.
Против одлуке Изборне комисије,
може се изјавити приговор Другостепеној
изборној комисији у року од 24 часа од
достављања одлуке.
Приговор се предаје преко писарнице
у Градској управи.
Изборна комисија дужна је да
Другостепеној изборној комисији достави
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одмах, а најкасније у року од 12 часова све
потребне податке и списе за одлучивање.
Другостепена изборна комисија
је дужна да донесе одлуку по приговору
најкасније у року од 48 часова од дана
пријема приговора са списима.
Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 63.
Ако Другостепена изборна комисија
усвоји приговор, поништиће одлуку или
радњу у поступку предлагања кандидата,
односно у поступку избора за члана савета
месне заједнице или ће поништити избор
члана савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку
треба поништити, ако природа ствари то
дозвољава и ако утврђено чињенично стање
пружа поуздан основ за то, Другостепена
изборна комисија може својом одлуком
мериторно решити изборни спор. Одлука
Другостепене изборне комисије у свему
замењује поништени акт.
Ако је по приговору поништена
радња у поступку избора или избор члана
савета месне заједнице, Изборна комисија
је дужна да одговарајућу изборну радњу,
односно изборе понови у року од седам дана
од утврђивања неправилности у изборном
поступку, на начин и по поступку утврђеним
овом одлуком за спровођење избора.
Рок се рачуна од дана доношења
одлуке о поништавању избора.
Поновне изборе расписује Изборна
комисија.
Поновни избори спроводе се по
изборној листи кандидата која је утврђена
за изборе који су поништени, осим кад су
избори поништени због неправилности у
утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни
резултати избора за месну заједницу у
којој су избори поништени утврђују се по
завршетку поновљеног гласања.
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IX БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Овлашћење и акредитације посматрача

Упис и промене у бирачком списку

Члан 67.

Члан 64.

На основу констатације о испуњености
услова за праћење рада Изборне комисије,
односно бирачких комисија, Изборна
комисија подносиоцу пријаве издаје
одговарајуће овлашћење за праћење рада
органа за спровођење избора.
Трошкове праћења рада органа
за спровођење избора сносе подносиоци
пријаве чији посматрачи прате изборе.

Градска управа је надлежна за
ажурирање бирачког списка и врши упис
бирача који нису уписани у бирачки списак,
као и промену података у бирачком списку, све
до његовог закључења, односно најкасније 5
дана пре дана одржавања избора.
Утврђивање и објављивање коначног
броја бирача

XI КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА

Члан 65.

Конституисање савета месне заједнице

Изборна комисија утврђује и објављује
у „Службеном листу града Лознице” коначан
број бирача за сваку месну заједницу.

Члан 68.

X НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА
Домаћи и страни посматрачи
Члан 66.
Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области
заштите људских и мањинских права, као
и заинтересоване међународне и стране
организације и удружења којa желе да прате
рад органа за спровођење избора, подносе
пријаву Изборној комисији најкасније 5 дана
пре дана одржавања избора, на обрасцу који
прописује Изборна комисија.
За праћење рада Изборне комисије
посматрачи могу да пријаве највише два
посматрача.
За праћење рада појединих бирачких
комисија посматрачи
могу да пријаве
највише једног посматрача.
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Савет месне заједнице конституише
се након утврђивања коначних резултата
избора.
Сазивање конститутивне седнице савета
месне заједнице
Члан 69.
Прву конститутивну седницу савета
месне заједнице сазива председник савета
месне заједнице у претходном сазиву и то у
року од 10 дана од дана утврђивања коначних
резултата избора, а ако он то не учини,
седницу сазива најстарији новоизабрани
члан савета.
Конститутивном седницом председава најстарији члан савета месне
заједнице.
Конститутивна седница се може
одржати ако присуствује већина од укупног
броја чланова савета месне заједнице.
Градска управа је дужна да пружи
помоћ и прати конституисање савета месне
заједнице као и поштовање рокова из овог
члана.
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Избор председника и заменика
председника савета месне заједнице
Члан 70.
Председника савета месне заједнице
бира савет на конститутивној седници
из реда својих чланова, тајним гласањем
већином гласова од укупног броја чланова
савета месне заједнице.
Сваки члан савета може предложити
само једног кандидата за председника савета
месне заједнице.
Предложени кандидат мора дати
претходну сагласност.
Присутни члан савета месне
заједнице сагласност даје усмено која се
уноси у записник.
Ако је предложени кандидат одсутан,
предлагач је дужан претходно обезбедити
његову сагласност у писаном облику.
Ако у првом кругу гласања ниједан од
предложених кандидата не добије потребну
већину, у другом кругу гласа се од два
кандидата која су у претходном кругу имала
највећи број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат
који добије већину гласова од укупног броја
чланова савета месне заједнице.
Председник савета месне заједнице
ступа на дужност по објављивању резултата
гласања и преузима вођење седнице.
Заменика председника савета месне
заједнице бира савет месне заједнице на
предлог председника савета, већином
гласова од укупног броја чланова савета
месне заједнице.
О изабраном председнику савета,
његовом заменику и члановима савета месне
заједнице Градска управа је дужна да води
уредну евиденцију.
Овлашћења председника савета месне
заједнице
Члан 71.
Председник савета месне заједнице:
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-

представља и заступа месну заједницу
и савет;
- организује рад савета;
- сазива и председава седницама
савета;
- припрема, по потреби у сарадњи са
стручним службама града, предлоге
аката које разматра и усваја савет;
- стара се о извршењу одлука савета;
- сазива збор грађана месне заједнице
у складу са Статутом града;
- врши и друге послове у складу са
Законом о локалној самоуправи,
Статутом града Лознице и овом
одлуком.
Сазивање седница, рад и други
послови савета месне заједнице ближе се
уређују статутом месне заједнице.
Примопредаја дужности
Члан 72.
Председник савета месне заједнице
из претходног сазива дужан је да у
писменој форми изврши примопредају
пописа средстава месне заједнице са свим
правима и обавезама месне заједнице на дан
примопредаје новоизабраном председнику
савета месне заједнице у року од 7 дана од
дана ступања на дужност новог председника
савета месне заједнице, по потреби у
сарадњи са Градском управом.
XII ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНУ
И РАСПУШТАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Престанак мандата члану савета месне
заједнице
Члан 73.
Члану савета месне заједнице
престаје мандат пре истека времена на које
је изабран:
Страна 105
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1) доношењем одлуке о распуштању
савета месне заједнице;
2) ако је правноснажном судском
одлуком осуђен на безусловну казну затвора
у трајању од најмање шест месеци;
3) ако је правноснажном одлуком
лишен пословне способности;
4) ако му престане пребивалиште
на територији месне заједнице у којој је
изабран;
5) ако наступи смрт члана савета
месне заједнице;
6) губитком држављанства;
7) подношењем оставке.
Члану савета месне заједнице
престаје мандат даном наступања случаја из
става 1. тачка 1-6) овог члана.
Дан престанка мандата констатује
савет на првој наредној седници савета
после пријема обавештења о разлозима за
престанак мандата члана савета.
О престанку мандата члану савета
председник
савета
месне
заједнице
обавештава Градску управу и председника
Скупштине града без одлагања.
Уколико неком од чланова савета
месне
заједнице
престане
мандат
наступањем случајева из става 1. тачка 2)
до 7) овог члана, председник Скупштине
града може расписати изборе за недостајући
број чланова савета, а обавезно их расписује
уколико престане мандат већини од укупног
броја чланова савета, у року од 30 дана од
дана сазнања.
У случају када престане мандат
већини од укупног броја чланова савета
месне заједнице, до избора недостајућих
чланова текуће и неодложне послове месне
заједнице обављаће повереник кога именује
Скупштина града.
Оставка члана савета месне заједнице
Члан 74.
Члан савета месне заједнице може
поднети оставку усмено на седници савета,
а између две седнице подноси је у форми
оверене писане изјаве.
Страна 106
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После подношења оставке, савет
месне заједнице без одлагања, на самој
седници (усмена оставка) или на првој
наредној
седници
(писана
оставка)
констатује да је члану савета престао мандат
и о томе одмах обавештава Градску управу и
председника Скупштине града.
Распуштање савета месне заједнице
Члан 75.
Савет месне заједнице може се
распустити ако:
1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року
од месец дана од дана одржавања
избора за чланове савета месне
заједнице или од дана његовог
разрешења, односно подношења
оставке;
3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине
града.
XIII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
Члан 76.
Средства за спровођење избора
обезбеђују се из буџета града и могу се
користити за:
- набавку,
штампање
изборног
материјала;
- накнаде за рад чланова Изборне
комисије;
- накнаде за рад чланова Другостепене
изборне комисије;
- накнаде за рад чланова бирачких
комисија;
- накнаде за рад запосленима у
Градској управи који су ангажовани
на обављању послова спровођења
избора за чланове савета месне
заједнице;
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-

набавку канцеларијског и осталог
потрошног материјала;
- превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, председник и секретар
Другостепене изборне комисије.
XIV СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА
ТЕЛА
Члан 77.
Савет месне заједнице може да
образује стална или повремена радна тела,
а у циљу припреме, разматрања и решавања
питања из надлежности месне заједнице.
Статутом месне заједнице утврђује
се број и структура чланова, надлежност,
мандат, као и друга питања од значаја за
њихов рад.
Ангажовање чланова сталних и
повремених радних тела не подразумева
стварање додатних финансијских обавеза
месној заједници.
XV СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Финансирање месне заједнице
Члан 78.
Средства за рад месне заједнице
обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету
града, укључујући и самодопринос;
2) донација;
3) прихода које месна заједница оствари
својом активношћу.
Финансијски план и завршни рачун
Члан 79.
Месна заједница доноси финансијски
план у складу са Одлуком о буџету града.
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У финансијском плану месне
заједнице исказују се приходи и расходи
месне заједнице.
Финансијски план се доноси за једну
календарску годину након усвајања Одлуке
о буџету града.
На финасијски план месне заједнице
сагласност даје Градско веће, у складу са
Одлуком о буџету.
Савет месне заједнице усваја завршни
рачун по истеку калeндарске године.
Наредбодавац за исплату средстава
месне заједнице је председник савета месне
заједнице.
Извештај о раду месне заједнице
Члан 80.
По захтеву Градске управе савет
месне заједнице дужан је да, најкасније до
30. марта текуће године, достави Градској
управи извештај о свом раду и реализацији
програма за прошлу годину, као и извештај
о коришћењу средстава које им је град
пренео.
Контролу материјално-финансијског
пословања месне заједнице врше Градска
управа и буџетска инспекција града.
Захтев за обезбеђење финансијских
средства
Члан 81.
На позив Градске управе или другог
органа града, савет месне заједнице дужан
је да у поступку припреме одлуке о буџету
града за наредну годину, достави захтев
за обезбеђење финансијских средства за
наредну годину у роковима које одреди
Градска управа.
Страна 107
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XVI САРАДЊА СА ДРУГИМ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
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XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 85.

Сарадња са другим месним заједницама
Члан 82.
Месна заједница може да остварује
сарадњу у областима од заједничког
интереса са другим месним заједницама на
територији града Лознице, друге општине
или града у земљи или иностранству у
складу са позитивним прописима.
Одлуку о сарадњи из става 1. овог
члана доноси савет месне заједнице у
складу са позитивним прописима и о томе
обавештава Градску управу.
Сарадња са јавним и привредним
сектором
Члан 83.
Месне
заједнице
остварују
непосредну сарадњу са органима града,
јавним предузећима и установама чији
је оснивач град, другим органима и
организацијама из јавног сектора као и
привредним субјектима и предузетницима у
складу са законом.
Сарадња са удружењима
Члан 84.
Савет
месне
заједнице
може
сарађивати са удружењима, хуманитарним
и другим организацијама цивилног сектора
у складу са законом у заједничком интересу
грађана месне заједнице.

Страна 108

Први избори за савет месне заједнице,
у складу са овом одлуком спровешће се у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
По конституисању савета месне
заједнице по спроведеним изборима из става
1. овог члана месне заједнице су дужне да
у року од 60 дана од дана конституисања
ускладе своје статуте са Статутом града
Лознице и овом одлуком.
Члан 86.
Даном ступања на снагу ове
oдлуке престаје да важи Одлука о месним
заједницама, осим одредбе члана 5.
(„Службени лист града Лознице”, број
3/09).
Члан 87.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-6
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, број 15/16), чл. 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст)
и Упутства о начину достављања образаца
тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа Министарства
привреде број 110-00-72/2016-09, а у вези
са чл. 46. тачка 5б) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18) и чл. 63. тачке 5а)
и 5б) Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице, на
седници одржаној 4. октобра 2019. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
степену усклађености планираних и
реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од
01.01.2019. до 30.06.2019. године

1. Прихвата се Информација о степену усклађености планираних и
реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01.01.2019. до
30.06.2019. године коју је поднело
Градско веће града Лознице.
2. Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је
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оснивач град Лозница за период од
01.01.2019. до 30.06.2019. године је
саставни део овог закључка.
3. Овај закључак, преко надлежног
одељења Градске управе града
Лознице, доставити Министарству
привреде Републике Србије, ради
даљег извештавања у складу са
законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
4. Овај закључак објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-7
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

На основу чл. 46. тачке 5а) и 5б)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и
47/18), чл. 64. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије’’,
број 15/16), чл. 63. тачке 5а) и 5б) Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице’’, број 1/19 - пречишћен текст) и
Упутства о начину достављања образаца
тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа Министарства
привреде број 110-00-72/2016-09, Градско
веће града Лознице, на седници одржаној
23.9.2019. године, усвојило је
Страна 109
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ИНФОРМАЦИЈУ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ

-

Увод
Поступак
праћења
реализације
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе уређен је
одредбама следећих прописа:
-

-

-

Законом о јавним предузећима
(„Службени
гласник
Републике
Србије’’, бр. 15/16) у члану 63.
прописано је да јавно предузеће
чији је оснивач јединица локалне
самоуправе доставља надлежном
органу јединице локалне самоуправе
тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања, у року од 30
дана од дана истека тромесечја,
обрасци тромесечних извештаја
јавних предузећа утврђени су Правилником о обрасцима тромесечних
извештаја о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма
пословања
јавних
предузећа
(„Службени
гласник
Републике
Србије’’ бр. 36/16),
Упутством о начину достављања
образаца тромесечних извештаја
о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања
јавних предузећа Министарства
привреде бр. 110-00-72/2016-09 од 11.
априла 2016. године (у даљем тексту
Упутство) утврђено је да се обрасци
достављају уредно попуњени и
одштампани, уз пропратно писмо
и акт надлежног органа (надзорни
одбор јавног предузећа) о усвајању
тромесечног извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања, и то у року од
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30 дана од дана истека тромесечја,
члан 64. Закона о јавним предузећима
прописује да надлежни орган јединице
локалне самоуправе сачињава и
доставља министарству информацију
о степену усклађености планираних
и реализованих активности за јавна
предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе, а на основу
претходно достављених тромесечних
извештаја јавних предузећа,
Упутством је, такође, прописано да
надлежни орган јединице локалне
самоуправе, на основу достављених
тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања јавних предузећа, сачињава информацију о
степену усклађености планираних
и реализованих активности, коју
доставља Министарству привреде
у року од 60 дана од дана истека
тромесечја,
форму и садржину информације о
степену усклађености планираних и
реализованих активности утврдило
је Министарство привреде - Сектор
за контролу, надзор и управне
послове у области јавних предузећа
и привредних регистара и о томе
обавестило јединице локалне самоуправе дана 19.7.2016. године.

Поред наведеног, неопходно је
напоменути да је чланом 13. Закона о
изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 47/18) прописано да општинско/
градско веће прати реализацију програма
пословања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је општина/град оснивач и да
подноси тромесечни извештај о раду јавних
предузећа скупштини општине/града, ради
даљег извештавања у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних
предузећа. Нaведене надлежности Градског
већа утврђене су и чланом 63. тачке 5а) и
5б) Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст).
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Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница
за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године
Пет јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, у складу са чланом 63. Закона о
јавним предузећима, доставило је извештаје о реализацији годишњег програма пословања за
други квартал 2019. године:
1. Јавно предузеће „Водовод и канализација’’ Лозница (у даљем тексту: ЈП „Водовод и
канализација’’),
2. Комунално јавно предузеће „Наш дом’’ Лозница (у даљем тексту: КЈП „Наш дом’’),
3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана - Лозница’’ Лозница (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће „Топлана –
Лозница’’),
4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој’’ Лозница
(у даљем тексту: Јавно предузеће „Лозница развој’’) и
5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ Лозница (у даљем тексту: ЈКП „Паркинг
сервис’’).
У наставку Информације следи збирни приказ планираних и реализованих показатеља
пословања јавних предузећа за период од 01. 01. до 30. 06. 2019. године - кроз две задате
табеле, уз образложење најзначајнијих одступања од планираних вредности.
ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. ДО 30.06.2019. године
у 000
динара

Табела 1.
Ред.
бр.
1.
2.

3.

4.
5.

Јавно предузеће
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’
Јавно комунално
предузеће
„Топлана –
Лозница’’
Јавно предузеће
„Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’
УКУПНО
(1+2+3+4+5):

Укупни приходи
РеалиПлан
зација

Укупни расходи
РеалиПлан
зација

Бруто резултат
РеалиПлан
зација

208.188

182.702

206.763

180.256

+ 1.425

+ 2.446

154.758

140.002

154.408

139.424

+ 350

+ 578

138.000

201.652

138.000

164.093

0

+ 37.559

53.835

55.779

53.835

42.614

0

+ 13.165

10.403

10.454

10.106

10.328

+ 297

+ 126

565.184

590.589

563.112

536.715

+ 2.072

+ 53.874
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Укупни приходи. У односу на
планиране вредности за други квартал 2019.
године реализовани приходи су збирно виши
за 4%. Проценат реализације планираних
прихода креће се у интервалу од 88% у ЈП
„Водовод и канализација’’ до 146% у Јавном
комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’.
Проценат реализације планираних прихода
највиши је, дакле, у Јавном комуналном
предузећу „Топлана – Лозница’’ и последица
је непланираних финансијских прихода
на позицији Позитивне курсне разлике и
позитивни ефекти валутне клаузуле у износу
од 55,7 мил. динара.
У структури укупних прихода код
јавних предузећа доминирају пословни
приходи. Ови приходи из редовних
пословних активности представљају 87%
укупних прихода. Одступање пословних
прихода навише од планираних бележе Јавно
комунално предузеће „Топлана – Лозница’’
(за 6%) и Јавно предузеће „Лозница развој’’
(за 4%).
У два јавна предузећа пословни
приходи су нижи у односу на планиране у КЈП
„Наш дом’’ за 9% (основни разлози за то јесу
генерално ниже цене услуга, као и приходи
„зимске службе’’ чија је реализација значајно
испод планираног нивоа - услед мањег
обима снежних падавина) и у ЈП „Водовод и
канализација’’ за 6% (главни узрок томе јесу
планирани а незавршени нови прикључци на
мрежу). У ЈКП „Паркинг сервис’’ пословни
приходи су на нивоу планираних.
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Укупни расходи. Збирно посматрано,
јавна предузећа су реализовала мање
расхода од планираних. Појединачно, више
реализованих расхода од планираних у
другом кварталу је код ЈКП „Топлана –
Лозница’’ (за 19%) и код ЈКП „Паркинг
сервис’’(за 2%).
У структури укупних расхода
преовлађују пословни расходи и, као такви,
основни су узрок одступања планираних
и
реализованих
вредности
укупних
расхода. Степен реализације пословних
расхода највиши је у Јавном комуналном
предузећу „Топлана – Лозница’’ (116%) што је превасходно последица повећања
цене природног гаса. Код осталих јавних
предузећа степен реализације планираних
пословних расхода креће се од 79% у
Јавном предузећу „Лозница развој’’, потом
85% у ЈП „Водовод и канализација’’, 91%
у КЈП „Наш дом’’, до 95% у ЈКП „Паркинг
сервис’’. Значајне уштеде на позицији
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи у ова четири јавна предузећа
основни су узрок одступања пословних
расхода наниже у односу на планиране.
Бруто резултат. Одступање бруто
резултата пословања јавних предузећа за
период од
01.01. до 30.06.2019. године
узроковано је претходно образложеним
одступањима укупних прихода и укупних
расхода у односу на планиране износe.
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Табела 2.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Јавно предузеће
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Нашдом’’
ЈКП „Топлана Лозница’’
Јавно предузеће
„Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’
УКУПНО

у 000 динара
Број
запослених

Средства за зараде
(Бруто I)

План

Реализација

132

118

46.388

38.531

1.500

1.480

228.980

223

199

60.695

57.581

5.000

4.000

0

53

50

16.272

15.320

14.000

14.000

13.740

53

51

18.631

16.821

0

0

0

15

15

4.659

3.952

0

0

0

476

433

146.645

132.205

20.500

19.480

242.720

План

1. Број запослених. Укупан број
запослених у јавним предузећима чији је
оснивач Град Лозница, на дан 30. 06. 2019.
године, износи 433, од чега је на неодређено
време запослено 387 лица, а на одређено 46.
Број запослених у четири јавна предузећа је
мањи од броја запослених који је планиран
за други квартал текуће године, а у ЈКП
„Паркинг сервис’’ је једнак планираном
броју.
Средства за зараде (Бруто I).
Трошкови зарада запослених у пет јавних
предузећа реализовани су на нивоу од 90%
планираних. Уштеде на трошковној позицији
Бруто I крећу се од 5% у КЈП „Наш дом’’,
преко 6% у Јавном комуналном предузећу
„Топлана – Лозница’’, 10% у Јавном
предузећу „Лозница развој’’, 15% у ЈКП
„Паркинг сервис’’, па до 16% у ЈП „Водовод
и канализација’’. Подаци о трошковима
зарада и броју запослених показују да јавна
предузећа чији је оснивач Град Лозница у
потпуности примењују смернице економске
политике Владе Републике Србије у области
зарада и запошљавања.

Реализација

Кредитна
задуженост

Субвенције
План

Реализација

Стање на дан
30.06.2019.

Субвеницје. У периоду од 01.01.
до 30.06.2019. године исплаћене су текуће
субвенције комуналним јавним предузећима
(ЈП „Водовод и канализација’’, КЈП
„Наш дом’’ и Јавно комунално предузеће
„Топлана – Лозница’’) у укупном износу
од 19,5 мил. динара. Наведене исплате су у
потпуности усклађене са Одлуком о буџету
града Лознице за 2019. годину, годишњим
програмима пословања и посебним
годишњим програмима коришћења буџетске
помоћи јавних предузећа.
Кредитна задуженост. Два јавна
предузећа града Лознице су кредитно
задужена: ЈП „Водовод и канализација’’
користи кредит KFW Банке за унапређење
система водоснабдевања и канализације у
градовима/општинама средње величине,
а Јавно комунално предузеће „Топлана –
Лозница’’ отплаћује кредит употребљен за
изградњу градске топлане. Сервисирање
обавеза по наведеним кредитима је уредно.
Градско веће града Лознице подноси
Информацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности
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у јавним предузећима чији је оснивач
град Лозница за период од 01.01.2019.
до 30.06.2019. године Скупштини града
Лознице ради даљег извештавања у
складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-28-8/19-II
Датум: 23.9.2019. године				
Лозница
			
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

16
На основу чл. 73. Закона о
угоститељству („Службени гласник Републике Србије”, бр. 17/19), чл. 19. Закона
о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије”, бр.
62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 - др. закон
и 95/18 - др. закон), а у вези са Уредбом о
највишем и најнижем износу боравишне
таксе („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 44/13 и 132/14) и Уредбом о условима и
начину одређивања висине годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице које пружа
угоститељске услуге смештаја у објектима
домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, као и начин и рокови плаћања
(„Службени гласник Републике Србије”,
бр. 47/19 и 51/19), и на основу чл. 40. и
84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст),Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 4. октобра 2019. године, донела је
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ОДЛУКУ
о изменама и допунама одлуке о
боравишној такси
Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси
(„Службени лист града Лознице”, бр. 25/16)
члан 2. мења се и гласи:
„Боравишну таксу плаћа корисник
услуге смештаја који изван свог места
пребивалишта користи услугу смештаја
у угоститељском објекту за смештај за
коришћење комуналне, саобраћајне и
туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју града Лознице.
Боравишна такса плаћа се за сваки
дан боравка у угоститељском објекту за
смештај.
Угоститељским објектом за смештај,
у смислу става 1. и 2. овог члана, сматрају
се објекти у којима се пружају услуге
смештаја, припремања и услуживања хране,
пића и напитака, друге услуге уобичајене у
угоститељству или само услуге смештаја, и
то у врсти угоститељског објекта: хотел и
подврсте хотела, мотел, туристичко насеље
и подврсте туристичког насеља, пансион,
камп, кампиралиште, хостел, преноћиште,
коначиште, ботел, кућа, апартман, соба,
сеоско туристичко домаћинство, ловачка
вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка
колиба, као и други објекти за пружање
услуга смештаја.
Наплату боравишне таксе од
корисника услуге, наплаћује субјект који
пружа услугу смештаја (у даљем тексту:
давалац смештаја).”
Члан 2.
После члана 2. додаје се нови члан 2а
који гласи:
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„Члан 2а
Изузетно од члана 2. ове одлуке
боравишну таксу плаћа угоститељ, који
као физичко лице пружа услуге смештаја
у објектима домаће радиности и сеоском
туристичком домаћинству.
Боравишну таксу из става 1. овог
члана физичко лице плаћа у утврђеном
годишњем износу на прописан начин.
Утврђивање висине износа боравишне таксе из става 2. овог члана, као и
начина и рокова плаћања, врши Градска
управа града Лознице - Одељење за финансије
и локалну пореску администрацију, у складу
са Уредбом о условима и начину одређивања
висине годишњег износа боравишне таксе за
физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности
и сеоском туристичком домаћинству, као и
начин и рокови плаћања.”
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Давалац смештаја је дужан да
истакне износ боравишне таксе на рецепцији
и у свакој смештајној јединици на јасан и
лако уочљив начин.
Боравишна такса се наплаћује
истовремено са наплатом услуге смештаја.”
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
„Ако давалац смештаја не наплати
боравишну таксу, дужан је да на свој терет
уплати износ ненаплаћене боравишне
таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана
утврђене обавезе.”
Члан 5.
У члану 8. речи: „у року од 5 дана по
истеку сваких 15 дана у месецу”, замењују
се речима: „до петог у месецу за претходни
месец”.
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Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи:
„Средства од наплаћене боравишне
таксе су приход буџета града Лознице.”
Члан 7.
гласи:

У члану 11. став 1. тачка 1. мења се и

„1. не наплати боравишну таксу за
сваки дан боравка у угоститељском објекту
за смештај (члан 2. став 2. ове одлуке);”.
У тачки 2. речи: „односно не наведе
основ ослобађања од плаћања или основ
умањења износа боравишне таксе” бришу
се.
У тачки 3. речи: „давалац смештаја”
бришу се.
После тачке 3. додаје се нова тачка 4.
која гласи:
„4. поступи супротно одредбама
члана 6. ове одлуке.”
У ставу 2. износ од „8.000” мења се
износом од „10.000”.
Члан 8.
После члана 11. додаје се нови члан
11а који гласи:
„Члан 11а
Новчаном казном од 80.000 до 250.000
динара казниће се за прекршај правно лице
давалац смештаја ако не истакне износ
боравишне таксе на рецепцији и у свакој
смештајној јединици на јасан и лако уочљив
начин (члан 5. став 1. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 15.000 до 40.000
динара.
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За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
60.000 до 200.000 динара.”
Члан 9.
У члану 12. став 1. износ од „100.000”
мења се износом од „80.000”, а износ од
„450.000” мења се износом од „250.000”.
У ставу 2. износ од „10.000” мења
се износом од „15.000”, а износ од „25.000”
мења се износом од „40.000”.
У ставу 3. износ од „100.000” мења
се износом од „60.000”, а износ од „350.000”
мења се износом од „200.000”.
Члан 10.
После члана 12. додаје се нови члан
12а који гласи:
„Члан 12а
Новчаном казном од 150.000 до
350.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1. боравишну таксу не плаћа у утврђеном
годишњем износу на прописан начин
(члан 2а. став 2 ове одлуке);
2. не поступи по решењу градског
туристичког инспектора.”
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-8
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 41. Закона о туризму
(„Службени гласник Републике Србије”, бр.
17/19), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије”,
бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 др. закон, 83/05 - испр. др. закона и 83/14
- др. закон), чл. 18, 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 4.
октобра 2019. године, донела је:
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке
о усклађивању оснивачког акта
Туристичке организације града Лознице
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког
акта Туристичке организације града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, бр. 19/16),
члан 9. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
„3) доношења годишњег програма рада и
плана промотивних активности у складу са
Стратегијским маркетинг планом, плановима
и програмима Туристичке организације
Србије;”.
У истом члану после става 1. додају се
ставови 2. и 3. који гласе:
„Туристичка организација је дужна да
годишњи програм рада и план промотивних
активности из става 1. тачка 3) овог члана,
пре њиховог усвајања, достави Туристичкој
организацији Србије на прибављање
претходне сагласности у делу плана
промотивних активности.
Туристичка организација је дужна да
на захтев министарства надлежног за послове
туризма и Туристичке организације Србије
у року од 15 дана достави тражене податке,
упитнике, анализе и друге информације из
става 1. тачка 13) овог члана.”
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Члан 2.
У члану 18. после става 2. додаје се
став 3. који гласи:
„У случају из става 1. овог члана
Туристичка
организација
доставља
обавештење министарству надлежном за
послове туризма.”
Члан 3.
У члану 27. после става 1. додаје се
нови став 2. који гласи:
„Избор
директора
Туристичке
организације врши се у складу са прописима
који се односе на запослене из области јавних
служби.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 4.
У члану 28. тачка 3) мења се и гласи:
„3) активно знање најмање једног страног
језика, у складу са законом”.
Члан 5.

Број 12

Републике Србије”, бр. 15/16), чланова 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), члана 28. Одлуке о буџету града
Лознице за 2019. годину („Службени лист
града Лознице”, бр. 18/18) и чланова 25. и
33. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа „Водовод и канализација”
Лозница („Службени лист града Лознице”,
бр. 19/16, 2/17 и 4/19), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 4. октобра
2019. гoдине, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на расподелу
добити за 2018. годину
Јавног предузећа „Водовод и
канализација” Лозница
1. Даје се сагласносг на Одлуку
Надзарноr одбора Јавног предузећа
„Водовод и канализација” Лозница о
расподели добити за 2018. годину бр.
775 од 25.6.2019. године.

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

2. Део добити за 2018. годину који се
усмерава оснивачу уплатити на рачун
прописан за уплату јавних прихода.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

3. Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у
„Службеном листy града Лознице”.

Број: 06-29/19-34-9
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 22, 58. и 69. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-10/1
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 117
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На основу чланова 22, и 69. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 15/16), чланова 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), члана 28. Одлуке о буџету града
Лознице за 2019. годину („Службени лист
града Лознице”, бр. 18/18) и чланова 25. и
34. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије „ТопланаЛозница” Лозница („Службени лист града
Лознице”, бр. 19/16, 21/16 и 4/19), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној
4. октобра 2019. гoдине, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на одлуку
Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа за
производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлана-Лозница”
Лозница о начину покрића губитка
за 2018. годину
1. Даје се сагласносг на Одлуку
Надзарноr одбора Јавног комуналног
предузећа
за
производњу
и
дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана-Лозница” Лозница о начину
покрића губитка за 2018. годину бр.
XXXVI-2/2019 од 26.2.2019. године.
2. Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у
„Службеном листy града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-10/2
Датум: 4. октобар 2019. године
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 118

7. 10. 2019.
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На основу чланова 22, 58. и 69. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 15/16), чланова 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), члана 28. Одлуке о буџету града
Лознице за 2019. годину („Службени лист
града Лознице”, бр. 18/18) и чланова 25. и
34. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Комуналног јавног предузећа „Наш дом”
Лозница („Службени лист града Лознице”,
бр. 19/16, 2/17, 3/18 и 4/19), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 4. октобра
2019. гoдине, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на расподелу
добити за 2018. годину
Комуналног јавног предузећа „Наш дом”
Лозница
1. Даје се сагласност на Одлуку
Надзарног одбора Комуналног јавног
предузећа „Наш дом” Лозница о
расподели добити за 2018. годину бр.
913/4 од 26.7.2019. године.
2. Део добити за 2018. годину који се
усмерава оснивачу уплатити на рачун
прописан за уплату јавних прихода.
3. Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у
„Службеном листy града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-10/3
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

7. 10. 2019.
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На основу чланова 22, 58. и 69. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 15/16), чланова 40. и
84. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
чланова 29а) и 40. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој” Лозница („Службени лист
града Лознице”, бр. 19/16, 23/16, 2/17 и
4/19), Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 4. октобра 2019. гoдине, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на расподелу
добити за 2018. годину
Јавног предузећа за управљање,
планирање и пројектовање
„Лозница развој” Лозница
1. Даје се сагласност на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа
за
управљање,
планирање
и
пројектовање
„Лозница
развој”
Лозница о расподели добити за 2018.
годину бр. 01-211/3 од 21.2.2019.
године.
2. Део добити за 2018. годину који се
усмерава оснивачу уплатити на рачун
прописан за уплату јавних прихода.
3. Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у
„Службеном листy града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-10/4
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 22, 58. и 69. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 15/16), чланова 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), члана 28. Одлуке о буџету града
Лознице за 2019. годину („Службени лист
града Лознице”, бр. 18/18) и чланова 25. и
33. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис” Лозница („Службени лист града
Лознице”, бр. 19/16, 8/17 и 4/19), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној
4. октобра 2019. гoдине, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на расподелу
добити за 2018. годину
Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис” Лозница
1. Даје се сагласност на Одлуку
Надзарног одбора Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис” Лозница
о расподели добити за 2018. годину
бр. 73/19 од 21.3.2019. године.
2. Део добити за 2018. годину који се
усмерава оснивачу уплатити на рачун
прописан за уплату јавних прихода.
3. Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у
„Службеном листy града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-10/5
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 119
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Члан 5.

На основу члана 146. Законa о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019),
а у вези члана 4. Одлуке о подизању и
одржавању споменика на територији града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 13/13) и чланова 40. и 84. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице”,
број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 4.
октобра 2019. године, донела је

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл. листу града
Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-12
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

ОДЛУКУ
о подизању јавног спомен обележја
стрељаним у селу Цикоте
19. октобра 1941. године
Члан 1.
У знак сећања на један од најтежих
злочина који се догодио у Подрињу од стране
фашистичког окупатора подиже се јавно
спомен обележје стрељаним у селу Цикоте
19. октобра 1941. године.
Члан 2.
Јавно спомен обележје укупне висине
446 цм и ширине 419 цм, поставиће се на
локацији која се налази на катастарској
парцели бр. 327/1 K.O. Цикоте.
Члан 3.
Локација из члана 2. ове одлуке
уредиће се и ставити у функцију јавног
спомен - обележја стрељаним у селу Цикоте
19. октобра 1941. године.
Члан 4.
О реализацији ове одлуке стараће се
Одбор за подизање јавног спомен обележја
стрељаним у селу Цикоте 19. октобра 1941.
године.
Страна 120

24
На основу члана 8. Одлуке о подизању
и одржавању споменика на територији града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 13/13) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној
4. октобра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за спровођење
Одлуке о подизању јавног спомен
обележја стрељаним у селу Цикоте 19.
октобра 1941. године
I Образује се Одбор за спровођење
Одлуке о подизању јавног спомен обележја
стрељаним у селу Цикоте 19. октобра 1941.
године.
II Одбор за спровођење Одлуке о
подизању јавног спомен обележја стрељаним
у селу Цикоте 19. октобра 1941. године, чини
председник и чланови:

7. 10. 2019.
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Председник Одбора :
•

Мр Драго Симић, сликар – Центар за
културу „Вук Караџић“
Чланови Одбора:

•

Владан Трипковић, дипл. планер –
Одељење за планирање и изградњу

•

Живота Исаковић, председник ГО
СУБНОР Лозница

•

Зоран Тошић, дипл. историчар Центар за културу „Вук Караџић“

•

Томислав Арнаутовић, дипл.
менаџер - Одељење за привреду и
ЛЕР

III Задатак Одбора је да спроведе
Одлуку Скупштине града Лознице о
подизању јавног спомен обележја и да
предузме све неопходне радње у циљу
прибављања одобрења за постављање јавног
спомен обележја.
IV Ово решење се примењује од дана
ступања на снагу Одлуке о подизању јавног
спомен обележја стрељаним у селу Цикоте
19. октобра 1941. године.
V Решење објавити у „Сл. листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-29/19-34-12/1
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС”, бр. 129/07 и
54/11) и члана 52. Пословника Скупштине
града Лознице („Сл. лист града Лознице”,
број 16/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 4. октобра 2019. године
(у 15,20 часова), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Градске изборне комисије
Лознице у сталном саставу
I У Градску
изборну комисију
Лознице у сталном саставу, именују се:
1. Слађана Бодирога, дипл. правник из
Лознице, за председника, на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,
Дејан Перић, дипл. правник из
Лознице, за заменика председника,
на предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;
2. Јован Миладиновић, дипл. инг.
пољопривреде из Лознице, за члана,
на предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС,
Драга Тадић, специјалиста струковни
санитарно-еколошки инжењер из
Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;
3. Дејан Марковић, дипл. правник
из Лознице, за члана, на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,
Ђорђе Марковић, дипл. правник
из Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;
4. Милојка Смиљанић, дипл. правник из
Бање Ковиљаче, за члана на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,
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Данијела Мирковић, дипл. економиста
из Цикота, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;
5. Миодраг Дишић, дипл. економиста
из Лознице, за члана, на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,
Александара Милетић Савић, дипл.
политиколог за међународне послове
из Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;
6. Тања Тошић Димић, адвокат из
Лознице, за члана, на предлог
Одборничке групе Фронт за Лозницу,
члан ДС,
Јована Кнежевић, дипл. економиста
из Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе Фронт за
Лозницу, није члан ниједне политичке
странке;
7. Предраг Филиповић, адвокат из
Лознице, за члана, на предлог
Одборничке групе Фронт за Лозницу,
није члан ниједне политичке
странке,
Селена Мијаиловић, дипл. правник
из Корените, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе Фронт за
Лозницу, члан ДС;
8. Милан Јакшић, дипл. економиста
из Лознице, за члана, на предлог
Одборничке групе СПС, члан СПС,
Марко Симић, дипл. правник из
Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе СПС,
члан СПС;
9. Љубинка Горданић, дипл. правник
из Лознице, за члана, на предлог
Одборничке групе СПС, члан СПС,
Велимир Митровић, грађевински
техничар из Лознице, за заменика
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члана, на предлог Одборничке групе
СПС, члан СПС;
10. Марија Мићић, дипл. правник из
Корените,
за члана, на предлог
Одборничке групе Група грађана, није
члан ниједне политичке странке,
Бранка
Петровић,
грађевински
инжењер из Лознице, за заменика
члана, на предлог Одборничке групе
Група грађана, није члан ниједне
политичке странке.
II За секретара Градске изборне
комисије именује се Славица Милетић,
дипл. правник.
За заменика секретара Градске
изборне комисије именује се Јелена
Спасојевић, дипл. правник.
III Доношењем овог решења престаје
мандат Градској изборној комисији у сталном
саставу именованој решењем Скупштине
града Лознице број 06-26/16-3-25 од
7. септембра 2016. године и број 06-7/17-8-9
од 10. фебруара 2017. године.
IV Ово решење објавити
„Службеном листу града Лознице”.

у

ПРАВНА ПОУКА: против овог
решења допуштена је жалба надлежном
Управном суду у року од 24 часа од доношења
решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-13
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 27. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист града
Лознице“, бр. 12/19) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.
1/19 – пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 4. октобра
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Изборне комисије града
Лознице за спровођење избора за
чланове савета месних заједница
I Именује се Изборна комисија града
Лознице за спровођење избора за чланове
савета месних заједница (у даљем тексту:
Изборна комисија) у следећем саставу:
1. Владимир Радојчић, дипл. правник из
Козјака, за председника, на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,
Миленко Ерић, дипл. правник из
Лешнице, за заменика председника,
на предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;
2. Марко Пантелић, дипл. правник
из Лознице за члана, на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,
Дејан Дејановић, дипл. економиста
из Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;
3. Јована Михаиловић, дипл. правник
из Лознице, за члана, на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,
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Одборничке групе Фронт за Лозницу,
члан ДС,
Зоран Полић, дипл. инжењер
машинства из Лознице, за заменика
члана, на предлог Одборничке групе
Фронт за Лозницу, није члан ниједне
политичке странке;
5. Наташа Арсић, дипл. правник
из Лознице, за члана, на предлог
Одборничке групе Фронт за Лозницу,
члан ДС,
Зорица Станковић, економиста из
Липничког Шора, за заменика члана,
на предлог Одборничке групе СПС,
члан СПС;
6. Милош Петровић, мастер инг.
менаџмента из Лозничког Поља, за
члана, на предлог Одборничке групе
СПС, члан СПС,
Миланка
Марковић,
дипл.
економиста, из Плоче, за заменика
члана, на предлог Одборничке групе
СПС, члан СПС;
7. Радојка Станковић, дипл. правник
из Лознице за члана, на предлог
Одборничке групе Група грађана, није
члан ниједне политичке странке,
Гордана Стојановић, дипл. правник
из Бање Ковиљаче за заменика члана,
на предлог Одборничке групе Група
грађана, није члан ниједне политичке
странке.

Марија Петровић, дипл. економиста
из Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;

За секретара Изборне комисије
именује се Славица Милетић, дипл.
правник.
За заменика секретара Изборне
комисије именује се Дејан Марковић, дипл.
правник.

4. Мирослав Грујичић, дипл. правник
из Лознице, за члана, на предлог

II Изборна комисија именује се на
период од 4 године.
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III Изборна комисија је у обавези да
предузима мере и активности око спровођења
избора за савете месних заједница у складу
са Одлуком о месним заједницама.

Светлана Ђукић, дипл. правник из
Лознице, за заменика председника, на
предлог Одборничке групе СНС, није
члан ниједне политичке странке;

IV Решење ступа на снагу даном
ступања на снагу Одлуке о месним
заједницама и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.

2. Слободан Марјановић, дипл. правник
из Тршића, за члана, на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-14
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана од 34. и 35. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист града
Лознице“, бр. 12/19) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.
1/19 – пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 4. октобра
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Другостепене изборне
комисије града Лознице за спровођење
избора за чланове савета месних
заједница

Зорица Марковић, правник из
Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе СНС,
члан СНС;
3. Јован Мирковић, адвокат из Бање
Ковиљаче, за члана, на предлог
Одборничке групе Фронт за Лозницу,
није члан ниједне политичке
странке,
Младен Николић, електротехничар
из Лешнице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе Фронт за
Лозницу, није члан ниједне политичке
странке;
4. Милош Радивојевић, бравар из
Лешнице, за члана, на предлог
Одборничке групе СПС, члан СПС,
Јован Ћалић, дипл. економиста, из
Лозничког Поља, за заменика члана,
на предлог Одборничке групе СПС,
члан СПС;
5. Снежана Марковић, дипл. менаџер
маркетинга из Лознице, за члана, на
предлог Одборничке групе Група
грађана, није члан ниједне политичке
странке,

I Именује се Другостепена изборна
комисија града Лознице за спровођење
избора за чланове савета месних заједница
(у даљем тексту: Другостепена изборна
комисија) у следећем саставу:

Снежана Степанић, дипл. економиста
из Лознице, за заменика члана, на
предлог Одборничке групе Група
грађана, није члан ниједне политичке
странке.

1. Милорад Матић, дипл. правник из
Лознице, за председника, на предлог
Одборничке групе СНС, члан СНС,

За секретара Другостепене изборне
комисије именује се Ксенија Бошковић,
дипл. правник.
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За заменика секретара Другостепене
изборне комисије именује се Јелена
Спасојевић, дипл. правник.
II Другостепена изборна комисија
именује се на период од 4 године.
III Другостепена изборна комисија је
у обавези да предузима мере и активности
око спровођења избора за савете месних
заједница у складу са Одлуком о месним
заједницама.
IV Решење ступа на снагу даном
ступања на снагу Одлуке о месним
заједницама и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-15
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 1.
Овим

решењем утврђује се висина
новчане накнаде за рад Изборне комисије
града Лознице за спровођење избора
за чланове савета месних заједница и
Другостепене изборне комисије града
Лознице за спровођење избора за чланове
савета месних заједница у износу 50%
(педесет процената) накнаде за рад Градске
изборне комисије Лознице за спровођење
избора за одборнике Скупштине града
Лознице прописане Одлуком о накнадама
за рад Градске изборне комисије Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број 13/13
и 23/16).
Члан 2.
Ово решење ће се примењивати од
дана ступања на снагу Одлуке о месним
заједницама („Службени лист града
Лознице”, бр. 12/19) и биће објављено у
„Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-16
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст), а
у вези са спровођењем избора за чланове
савета месних заједница на територији
града Лознице, Скупштина града Лознице,
на седници одржаној дана 4. октобра 2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о накнадама за рад органа за спровођење
избора за члана савета месне заједнице

Број 12
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 10/19)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19
- пречишћен текст), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници
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4. октобра 2019. године,

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Средње школе „Свети Сава” у Лозници
I Разрешава се Катарина Павловић
Југовић дужности члана Школског одбора
Средње школе „Свети Сава” у Лозници,
представник запослених.
II Именује се Милица Кикановић
за члана Школског одбора Средње школе
„Свети Сава” у Лозници, представник
запослених.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-17
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 10/19)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19
- пречишћен текст), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Основне школе „Кадињача“ у Лозници
I Разрешава се Ана Михаиловић
дужности члана Школског одбора Основне
школе „Кадињача” у Лозници, представник
родитеља.
II Именује се Дејан Мркоњић за
члана Школског одбора Основне школе
„Кадињача” у Лозници, представник
родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-18
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 10/19)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19
- пречишћен текст), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 4. октобра 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Основне школе „Јован Цвијић” у
Лозници

7. 10. 2019.
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I Разрешава се Небојша Срећковић
дужности
члана
Школског
одбора
Основне школе „Јован Цвијић” у Лозници,
представник родитеља.
II Именује се Милан Недељковић
за члана Школског одбора Основне школе
„Јован Цвијић” у Лозници, представник
родитеља.
III

Решење ступа на снагу даном

Број 12

доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-29/19-34-19
Датум: 4. октобар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

- ГРАДСКО ВЕЋЕ 32

На основу
члана 58. Закона о
запосленима у аутономној покрајини и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС’’, број 21/16, 113/17 и 95/18), и
члана 25. став 1. тачка 2. Одлуке о Градској
управи града Лозница („Службени лист града
Лознице’’, број 19/16, 25/16 и 13/17), Одлуке о
утврђивању максималног броја запослених
на неодређено време у организационим
облицима у систему јавног сектора града
Лознице за 2017. годину („Службени лист
града Лознице’’, број 13/17), и сагласности
Синдикалне организације самосталног
синдиката синдикалне организације Градске
управе града Лознице од 23.9.2019. године
Градско веће града Лознице на предлог
начелника Градске управе града Лознице,
дана 23.9.2019. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ

СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА
ЛОЗНИЦА
Члан 1.
У Правилнику о организацији и
систематизацији радних места у Градској
управи, Градском правобранилаштву и
посебним организацијама града Лозница,
број:06-35-1/17-II од 29.11.2017. године
са изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
места у Градској управи, Градском
правобранилаштву и посебним организацијама града Лозница, број: 06-42-1/17II од 28.12.2017. године, број: 06-12-17/18-II
од 04.06.2018. године, број: 06-20-1/18-II
од 10.08.2018. године, број: 06-42-15/18-II
од 28.12.2018. године, број: 06-2-10/19-II од
31.01.2019. године и број: 06-26-4/19-II од
06.08.2019. године, члан 29. мења и гласи:
„У Правилнику су систематизована
следећа радна места:
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Функционери – изабрана и
постављена лица
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају – II
група

7. 10. 2019.

4
1 раднo местo

1 службеник

1 раднo места

1 службеник

Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
30
43
7
18
1
27
/
4
130 радних места

Број службеника
32
65
10
34
1
35
/
5
182 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
/
/
2
7
2
11 радних места

Број намештеника
/
/
2
16
8
26 намештеника

Члан 2.
У ПОГЛАВЉУ IV ОДЕЉЕЊЕ
ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ,
КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – у Одсеку за
инспекцијске послове, код радног места
под редним бројем „4“ – „Комунални
инспектор 2“ број службеника „1“ замењује
се бројем „2“.
Члан 3.
У ПОГЛАВЉУ IV ОДЕЉЕЊЕ
ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ,
КОМУНАЛНУ
ПОЛИЦИЈУ
И
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – у Одсеку за
инспекцијске послове , код радног места
под редним бројем „8“ – „Грађевински
инспектор 2“ број службеника „2“ замењује
се бројем „1“.
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Члан 4.
У ПОГЛАВЉУ IV ОДЕЉЕЊЕ
ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ,
КОМУНАЛНУ
ПОЛИЦИЈУ
И
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – у Одсеку за
послове комуналне полиције , код радног
места под редним бројем „5“ – „Комунални
полицајац 3“ број службеника „2“ замењује
се бројем „1“.
Члан 5.
У ПОГЛАВЉУ VI ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – у Групи
за социјалну и здравствену заштиту,
код радног места под редним бројем 2.
“Самостални извршилац на пословима
социјалне и примарне здравствене
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заштите“ број службеника “1“ замењује се
бројем “2“.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Овлашћује се начелник Градске управе
града Лознице да сачини пречишћен текст
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи,
Градском правобранилаштву,
стручним
службама и посебним организацијама града
Лознице.

Број 12

Пречишћен текст наведеног Правилника објавити у „Службеном листу града
Лознице“ .
Члан 7.
Овај Правилник објављује се у
„Службеном листу града Лознице“ и ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања.
Број: 06-28-16/19-II
Дана: 23.9.2019. године
Лозница
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

- ГРАДСКА УПРАВА 33
На основу члана 1. став 1. тачка 2. и
члана 9. став 2. тачка 2. Закона о платама
у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС”, број 34/2001 и
92/2011), Уредбе о коефицијентима за обрачун
и исплату плата именованих и постављених
лица и запослених у државним органима
(Пречишћен текст), („Службени гласник
РС”, број 2/2012), Посебног колективног
уговора за запослене у јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, број
38/2019),
Уредбе о накнади трошкова
и отпремнини државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС”, број
84/2015) и члана 37. став 1. и 2. Одлуке о
градској управи града Лознице („Службени
лист града Лознице”, број 19/2016, 26/2016
и 13/2017), начелник Градске управе града
Лознице, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 1.
У Правилнику о коефицијентима
за обрачун и исплату плата запослених у
Градској управи града Лознице број 1103/2015-III1 од 20.11.2015. године у члану 7.
став 1. тачка 4. мења се и гласи:
„за шефа финансијске службе, шефа
службе трезора, координатора групе за
финансијску оперативу и рачуноводство
и координатора групе за послове јавних
набавки: 10,87”.
Члан 2.
Овај Правилник објављује се у
„Службеном листу града Лознице” а ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања.
Број: 110-1/2019-III1
Датум: 03.10.2019. год.
Лозница
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Владимир Радојчић,
дипл. правник, с.р.
Страна 129
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Члан 2.

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: Сл./ 2019
Датум: 22.8.2019. године
Лозница
На основу члана 9. став 3. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), члана 18.
тачка 5. алинеја 12. Одлуке о Градској
управи града Лознице („Сл. лист града
Лознице”, број 20/08, 9/09, 8/10 и 3/15) и
члана 69. Статута града Лознице („Сл. лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Градска управа града Лознице, Одељење за
планирање и изградњу, доноси
ОДЛУКУ
о неприступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину
Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока између улица Војводе
Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве,
Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића
у Лозници
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока између улица
Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог
Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића
у Лозници („Службени лист града Лознице”,
број 25/2016) на животну средину (у даљем
тексту: Стратешка процена утицаја).
Страна 130
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Оквирна граница обухвата Измена
и допуна Плана детаљне регулације је
утврђена Одлуком о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације блока између
улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића,
Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте
Богићевића у Лозници.
Коначна граница Измена и допуна
Плана детаљне регулације ће се утврдити
приликом израде и верификације нацрта
Измена и допуна Плана.
Члан 3.
Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја, јер су се имали у виду
садржаји планирани у Изменама и допунама
Плана детаљне регулације блока између
улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића,
Светог Саве, Јована Цвијића и Трга
Анте Богићевића у Лозници, којим нису
предвиђени будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину.
Предмет Измена и допуна Плана је
омогућивање повољнијих урбанистичких
услова за изградњу на предметним
парцелама у обухвату измена и допуна плана
(катастарске парцеле број 5149 и 5162 КО
Лозница) на којима су предвиђене терцијалне
делатности (пословно - комерцијални, услужно-трговински садржаји и туристичке
делатности).
Утврдило се да Измене и допуне
Плана детаљне регулације блока између
улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића,
Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте
Богићевића у Лозници не подлежу обавези
израде стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу одредбе члана 5.
став 1. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/2004 и 88/2010).
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Члан 4.

Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке
о изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока између улица Војводе
Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована
Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници.

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

Члан 5.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић,
дипл. простор. план.

Спровођење ове одлуке не захтева
посебна финансијска средства.
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