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На основу члана 46. ст. 1. тачка 1.,
ст. 2. и ст. 4. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС’“, бр. 129/07), и члана 133.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
лист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 12. јула
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Утврђује се да је одборнику
Скупштине града Лознице Момиру Матићу,
дипл. правнику из Бање Ковиљаче, са изборне
листе Покренимо Лозницу – Томислав
Николић (Српска напредна странка, Покрет
снага Србије – БК, Покрет социјалиста и
Ромска партија) изабраном на изборима за
одборнике у Скупштину града Лознице,
одражаним 06. маја 2012. године, престао
мандат подношењем оставке пре истека
времена на које је изабран.
II Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/12-3-1
Датум: 12. јул 2012. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07),
члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 12.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
лист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 12. јула
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице
ЗОРАНУ
ЂЕРМАНОВИЋУ, економисти, рођ. 02. 02.
1961.год., из Лознице, Карађорђева бр. 57
изабраном на изборима одржаним 06. маја
2012. године са листе Видоје Петровић –
Уједињени региони Србије.
II Одлука ступа на снагу даном
доношења.
III Одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/12-3-2/1
Датум: 12. јул 2012.године		
Л о з н и ц а 					
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07),
члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 12.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
лист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 12. јула
2012. године, донела је

На основу члана 15. став 1.тачка 1.
Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 111/09), члан 15. став 1, 3 и
5. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број.9/11)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број
19/08), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 12. јула 2012. године донела је

ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице

I
Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице МИРОСЛАВУ
САВИЋУ, пензионеру, рођ.17.07.1949.год,
из Бање Ковиљаче, Јадранска 3,изабраном на
изборима одржаним 06. маја 2012. године
са листе Покренимо Лозницу – Томислав
Николић (Српска напредна странка,
Покрет снага Србије – БК, Покрет
социјалиста и Ромска партија).
II Одлука ступа на снагу даном
доношења.
III Одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице“.

О Д Л У КУ
о формирању јединица цивилне заштите
опште намене за територију Града
Лознице
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се формирање,
организација, опремање, оспособљавање и
функционисање јединица цивилне заштите
опште намене на територији града Лознице.
Члан 2.
Јединице опште намене се образују као
привремени састави од добровољаца и радно
способног становништва, као и запослених за
извршавање једноставнијих послова заштите
и спасавања.
Члан 3.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/12-3-2/2
Датум: 12. јул 2012.године		
Л о з н и ц а 						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
Страна 2

Јединице опште намене оспособљавају се за извршавање обимних
и мање сложених задатака, а нарочито:
локализовање и гашење почетних и мањих
пожара и шумских пожара, учешће у
заштити од поплава, указивање прве помоћи,
одржавање реда, учешће на спасавању плитко
затрпаних из рушевина и расчишћавању
ручно, расчишћавању саобраћајница и
мањих површина снежног наноса приручним
алатом, учешће у евакуацији становништва из
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угроженог подручја и збрињавању угроженог
становништва, као испомаћ специјализованим
јединицама цивилне заштите и обављање
других активности по процени Градског
штаба за ванредне ситуације.
Члан 4.
На територији Града образују се
јединице цивилне заштите опште намене,
ранга чете са три вода тако да се јединице
образују у насељеним местима и месним
заједницама у седушту Града.
Члан 5.
Основни критеријум за утврђивање
врсте, величине и броја јединица је степен
угрожености територије града од елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа и других несрећа, укључујући и
последице ратних дејстава.
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задатака цивилне заштите. Припремање,
опремање и обуку извршити из средстава
буџета Града, предвиђених за финансирање
система заштите и спасавања.
Члан 8.
Јединице цивилне заштите из члана
2. ове Одлуке могу се ангажовати у случају
потребе у свим насељима на целој територији
града Лознице, на основу наређења Штаба за
ванредне ситуације града Лознице.
Члан 9.
Јединице цивилне заштите опште
намене, у складу са утврђеним критеријумом,
образоваће Градско веће.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.

Члан 6.
Попуна јединица опште намене
вршиће се преко Центра Министарства
одбране Лозница, на територијалном и
радном принципу обвезницима цивилне
заштите:
- лица која нису на распореду у ратним
јединицама Војске Србије а имају
знања и занимања од значаја за заштиту
и спасавање старости до 50 година.
- лица која желе да доброваљно служе
у јединицама опште намене, а чија се
знања и вештине могу искористити за
потребе заштите и спасавања старости
до 50 година.
Члан 7.
Након формирања јединица цивилне
заштите из члана 4. ове Одлуке извршити
опремање и обуку истих са одговарајућом
опремом која је неопходна за њихову личну
заштиту и за спровођење мера и извршавање

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/12-3-3
Датум: 12. јул 2012. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

5
На основу члана 15, 33, 34 и 35.
Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 111/09), члана 20. став 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 40 и
84.Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 19/08), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 12. јула 2012.
године, донела је
Страна 3
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ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о формирању Градског
штаба за ванредне ситуације за
територију града Лознице

I Разрешавају се Снежана Марковић
из Лознице и Слободан Тодоровић из Лознице
дужности члана Градског штаба за ванредне
ситуације за територију Града Лознице.

Члан 1.

II За чланове Градског штаба за
ванредне ситуације за територију Града
Лознице именују се:
1. Др Зоран Николић лекар из Лознице директор Дома здравља „Др. Миленко
Марин“ Лозница,
2. Јован Маловић дипл. инг машинства
из Лознице – директор ЈП „Водовод и
канализација“ Лозница,
3. Предраг Чанак, потпуковник из
Лознице– начелник Центра МО
Лозница.

У Одлуци о формирању Градског
штаба за ванредне ситуације за територију
града Лознице („Службени лист града
Лознице“ број 8/10), у члану 2. став 1. иза
тачке 17. додаје се тачка 18. која гласи:
„Начелник Центра Министарства одбране
Лозница – члан“.
Члан 2.
Ове допуне ступају на снагу даном
доношења и биће објављене у „Службеном
листу града Лознице“.

III Решење објавити у „Службеном
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/12-3-4
Датум: 12. јул 2012. године
Лозница

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/12-3-5
Датум: 12. јул 2012. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 42. став 6. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“, број 111/09), члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Слижбени лист града Лознице“,
број 19/08), а на предлог градоначелника
Града Лознице, Скупштина града Лознице
на седници одржаној 12. јула 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Градског штаба за ванредне ситуације
за територију града Лознице
Страна 4
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС», бр. 129/07,
54/11) и члана 52. Пословника Скупштине
града Лознице («Сл. лист града Лознице»,
број 16/08), Скупштина града Лознице на седници одржаној 12. јула 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању Градске изборне комисије
Лознице у сталном саставу

13. 07. 2012.
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I
У Градску
изборну комисију
Лознице у сталном саставу, именују се:
1. Драгана Витић, дипл. правник, за
председника, на предлог ОГ УРС
Зоран Грујичић, дипл. правник, за
заменика председника, на предлог ОГ
СНС
2. Драга Тадић, виши санитарни
техничар, за члана, на предлог ОГ
УРС
Љиљана Макевић Томић, инокоресподент, за заменика члана, на предлог
ОГ УРС
3. Данијела Марковић, професор социологије, за члана, на предлог ОГ УРС
Милијана Павловић, дипл. правник, за
заменика члана , на предлог ОГ УРС
4. Никола Драгићевић, дипл. економиста,
за члана, на предлог ОГ УРС
Јован Миладиновић, дипл. инг. пољ.,
за заменика члана, на предлог ОГ
УРС
5. Драган Пуртић, електротехничар, за
члана, на предлог ОГ УРС
Војин Јанчић, комерцијалиста, за
заменика члана, на предлог ОГ УРС
6. Зоран Петронић, службеник, за
члана, на предлог ОГ СПС-СДПС-ГГ
Приведника и пољопривредника
Миланка Марковић, менаџер, за
заменика члана, на предлог ОГ
СПС-СДПС - ГГ Приведника и
пољопривредника
7. Љубинка Горданић, дипл. правник, за
члана, на предлог ОГ СПС-СДПС-ГГ
Приведника и пољопривредника
Душко Павловић, социолог, за заменика
члана, на предлог ОГ СПС-СДПС - ГГ
Приведника и пољопривредника
8. Дејан Марковић, дипл. правник, за
члана, на предлог ОГ СНС
Снежана Мијић, дипл.правник, за
заменика члана, на предлог ОГ СНС
9. Миодраг Дишић, дипл. економиста, за
члана, на предлог ОГ СНС
Милисав
Милосављевић,
дипл.
економ, за заменика члана, на предлог
ОГ СНС
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10. Александар Бантић, дипл. правник, за
члана, на предлог ОГ ПУПС-ЈС
Благоје Ранковић, пензионер, за заменика члана, на предлог ОГ ПУПС-ЈС
11. Борисав Костић, машинбравар, за
члана, на предлог ОГ ПУПС-ЈС
Предраг Филиповић, дипл.правник, за
заменика члана, на предлог ОГ ПУПСЈС
12. Наташа Арсић, дипл. правник, за
члана, на предлог ОГ ДС
Милорад Матић, дипл. правник, за
заменика члана, на предлог ОГ ДС
II За секретара Градске изборне
комисије именује се:
-

Ксенија Бошковић, дипл.правник

За заменика секретара Градске изборне
комисије именује се:
-

Славица Милетић, дипл.правник

III Доношењем овог Решења престаје
важност Решења о именовању Градске
изборне комисије Лознице у сталном саставу
број: 06-14/08-3-3 од 08.10.2008. године са
изменама: број 06-14/10-17-31 од 16.09.2010.
године, број: 06-14/11-24-16 од 10.06.2011.
године и број 06-22/11-26-16 од 16.11.2011.
године
IV
Ово Решење објавити
«Службеном листу града Лознице».

у

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/12-3-6
Датум: 12. јул 2012. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
Страна 5
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- УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 8
Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУл-324/2009
05.07.2012. године
Београд
Уставни суд у саставу: председник др
Драгиша Б. Слијепчевић и судије др Оливера
Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић,
Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др Агнеш
Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић,
мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан
Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав
Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг
Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка
4. Устава Републике Србије, на седници
одржаној 13. јуна 2012. године, донео је
ОДЛУКУ
Утврђује се да нису у сагласности са
законом:
- Одлука Скупштине општине Лозница
о изузимању од откупа стамбених зграда
(„Службени лист општине Лозница“, број
8/92);
- Одлукa о изменама и допунама
Одлуке о изузимању од откупа стамбених
зграда и станова („Службени лист општине
Лозница“, број 5/93).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива
за покретање поступка за оцену законитости
Одлуке Скупштине општине Лозница о
изузимању од откупа стамбених зграда
(„Службени лист општине Лозница“, бр. 8/92
и 5/93). У иницијативи се наводи да оспорена
Одлука Скупштине општине Лозница, којом
су изузете од откупа одређене стамбене зграде,
није у сагласности са чланом 17. Закона о
становању („Службени гласник РС“, бр.
50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,
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47/94, 84/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01,
101/05 и 99/11) из разлога што је општина, по
мишљењу подносиоца иницијативе, једино
овлашћена да утврди који су станови купљени
или подигнути средствима сакупљеним
у добротворне сврхе, и то искључиво на
предлог правног лица у чију корист је зграда,
односно стан купљен средствима сакупљеним
у добротворне сврхе.
У спроведеном поступку, Уставни суд
је утврдио да је оспорену Одлуку о изузимању
са откупа стамбених зграда („Службени
лист општине Лозница“, број 8/92) донела
Скупштина општине Лозница, 24. новембра
1992. године, на основу члана 17. став 1. тачка
4. Закона о становању („Службени гласник
РС“, број 50/92) и чл. 38. и 64. Статута општине
Лозница („Службени лист општине Лозница“,
број 6/91). Оспореном Одлуком одређено је
да се изузимају од откупа стамбене зграде –
виле у Бањи Ковиљачи поименце наведене
у члану 1. наведене одлуке. Према члану
2. Одлуке, изузете су од откупа стамбена
зграда – задужбина – 204 „Стане Пејић“ у
Бањи Ковиљачи, у ул. Народног фронта бб.
и станови који се налазе у саставу Основне
школе „Вукова спомен школа“ у Тршићу.
Сагласно члану 3. ове одлуке, надлежни
општински орган управе, затражиће мишљење
републичког министарства надлежног за
стамбене послове да ли стамбене зграде из
чл. 1. и 2. ове одлуке имају статус зграде за
које је одредбом овог закона предвиђено да се
изузимају од откупа.
Оспореном Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о изузимању од откупа
стамбених зграда и станова („Служени лист
општине Лозница“, број 5/93), коју је такође
донела Скупштина општине Лозница, 29.
јуна 1993. године, на основу одредаба члана
17. став 1. тач. 4. и 5. Закона о становању
(„Службени гласник РС“, бр. 50/92, 76/92 и
33/93) и чл. 38. и 64. Статута општине Лозница
(„Службени лист општине Лозница“, број
6/91), промењен је правни основ за доношење
измењене Одлуке и одређено да ће се стамбене
зграде – виле из члана 1. основног текста

13. 07. 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Одлуке користити за заштићено становање
пензионера и других лица у смислу прописа
из социјалне заштите (члан 2. став 2.). Према
одредбама члана 2а ове Одлуке, изузете су
од откупа стамбене зграде – станови који
су подигнути из средстава сакупљених од
грађана за друштвено – корисне сврхе.
Одредбама члана 17. став 1. тач. 4. и 5.
Закона о становању („Службени гласник РС“,
бр. 50/92 и 76/92) било је прописано да се од
откупа по одредбама овог закона изузима стан
који се налази у задужбини, односно који је
припадао задужбини, згради подигнутој или
купљеној из средстава датих или сакупљених
за добротоворне и друге друштвено корисне
сврхе (легати, поклони, сакупљени прилози и
сл.) или репрезентативној згради, ако власник
другачије не одлучи, као и стан који се користи
за заштићено становање пензионера и других
старих лица у смислу прописа из социјалне
заштите. Према одредби члана 17. став 4. овог
закона, министарство надлежно за стамбене
послове у сарадњи са Министарством културе
утврђивало је које су зграде и станови имали
својства из става 1. тачка 4. овог члана.
Одредбама члана 7. Закона о изменама
и допунама Закона о становању („Службени
гласник РС“, број 33/93) замењен је став 4.
члана 17. Закона са четири нова става који
гласе:
„Министарство надлежно за послове
културе утврђује који станови се налазе
у задужбини, односно који су припадали
задужбини која би могла да настави са
остваривањем циљева ради којих је основана,
у смислу става 1. тачка 4. овог члана.
Влада Републике Србије утврђује који
станови се налазе у репрезентативној згради,
у смислу става 1. тачка 4. овог члана.
Општина, односно град Београд,
односно град на предлог заинтересованог
лица утврђује који станови су подигнути или
купљени из средстава датих или сакупљених
за добротворне или друге друштвено корисне
сврхе, у смислу става 1. тачка 4. овог члана.
Задужбина може обновити рад ако су
њени циљеви могући и ако се приходима од
станова који су припадали задужбини могу
остварити ти циљеви.“
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Према одредбама члана 13. ст. 3. и 4.
истог закона о изменама и допунама Закона
о становању општина, односно град Београд,
односно град, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона, утврдиће који
станови су купљени или подигнути средствима
датим или сакупљеним за добротворне и
друге друштвено-корисне сврхе, а захтев за
утврђивање својства станова може поднети
правно лице које је градило, односно у чију
корист је зграда, односно стан подигнут или
купљен из средстава датих или сакупљених
за добротворне или друге друштвено корисне
сврхе.
Из наведеног произилази да је
према ранијем решењу из члана 17. став
4. Закона о становању, министарство
надлежно за стамбене послове у сарадњи
са Министарством културе било једино
овлашћено да утврђује који се станови налазе
у задужбини, односно згради подигнутој или
купљеној из средстава датих или сакупљених
за добротворне и друге друштвено-корисне
сврхе или у репрезентативној згради, ако
власник друкчије не одреди.
Према сада важећим одредбама
члана 17. ст. 4, 5. и 6. наведеног Закона,
када се ради о изузимању од откупа станова
који се налазе у задужбини, односно који
су припадали задужбини која би могла да
настави са остваривањем циљева ради којих
је основана, министарство надлежно за
послове културе утврђује статус наведених
станова, када су у питању станови који се
налазе у репрезентативној згради, Влада
Републике Србије је искључиво надлежна
да утврђује категоризацију тих станова, а
општини, граду Београду, односно граду
поверено је да, на предлог заинтересованог
лица, утврђује који су станови подигнути или
купљени из средстава датих или сакупљених
за добротворне или друге друштвено-корисне
сврхе.
Оцењујући законитост оспорене
Одлуке, Уставни суд је становишта да
Скупштина општине Лозница није имала
законско овлашћење да изузме од откупа
станове који су били у режиму одредбе члана
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17. став 4. Закона о становању, с обзиром на
то да је, према тада важећој одредби става 4.
овог члана Закона, министарство надлежно
за стамбене послове једино било овлашћено
да утврђује које зграде и станови имају
својства из става 1. тачка 4. овог закона.
Уставни суд је, такође, констатовао и да је
према сада важећим одредбама члана 17. ст.
4, 5. и 6. наведеног закона, општини поверено
једино да, на предлог заинтересованог лица,
утврђује који су станови подигнути или
купљени из средстава датих или сакупљених
за добротворне или друге друштвено-корисне
сврхе. Осим тога, скупштина општине, по
оцени Уставног суда, није била овлашћена
да изменама и допунама оспорене основне
Одлуке из 1992. године врши пренамену
станова наведених у Одлуци у станове који
се користе за заштићено становање у смислу
прописа из социјалне заштите, без претходног
одобрења надлежног министарства у смислу
одредбе члана 17. став 4. Закона о становању.
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Имајући у виду да је у току претходног
поступка правно стање у овом предмету
потпуно утврђено и да прикупљени подаци
пружају поуздан основ за одлучивање,
Уставни суд је одлучио без доношења решења
о покретању поступка, сагласно одредби
члана 53. став 3. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС“, бр. 109/07 и 99/11).
На основу изложеног и одредаба члана
42а став 1. тачка 2) и члана 45. тачка 4) Закона
о Уставном суду, Уставни суд је донео Одлуку
као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава
Републике Србије, одлуке Скупштине
општине Лозница наведене у изреци престају
да важе даном објављивања Одлуке Уставног
суда у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
др Драгиша Б. Слијепчевић, с.р.
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