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               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХLII    •    Број 19
31. децембар 2018. године    •    Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА 1
На основу члана 11. и члана 32. тачка
1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18) и члана 40. тачка
1. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 8/14 – пречишћен текст),
по прибављеном мишљењу Министарства за
државну управу и локалну самоуправу број
110-00-00322/2018 од 11.12.2018. године,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 27. децембра 2018. године донела
је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута града
Лознице

одређивање органа овлашћеног за покретање
поступака пред Уставним, односно Управним
судом, начин управљања грађана пословима
из надлежности Града, услови за остваривање
облика непосредне самоуправе, спровођење
обавезног поступка јавне расправе приликом
припреме статута, буџета (у делу планирања
инвестиција), стратешких планова развоја,
утврђивања стопе изворних прихода,
просторних и урбанистичких планова, као
и других општих аката на основу предлога
квалификованог броја грађана или захтева
једне трећине одборника, оснивање, начин
избора органа и рад месне заједнице и
других облика месне самоуправе, услови и
облици остваривања сарадње и удруживања
Града, заштите локалне самоуправе и друга
питања од значаја за Град.“.
Члан 3.

Члан 1.
Овом oдлуком врши се усклађивање
Статута града Лознице са Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и
47/18).
Члан 2.
У Статуту града Лознице („Службени
лист града Лознице“, број 8/14-пречишћен
текст), члан 1. мења се и гласи:
„Овим Статутом, у складу са законом,
уређују се права и дужности града Лознице
(у даљем   тексту: Град) и начин њиховог
остваривања, број одборника Скупштине
града, организација и рад органа и служби,

У члану 2. став 2. после речи „у
складу са“ додаје се реч „Уставом,“.
Члан 4.
У члану 8. став 2. после речи „ назив“
додају се речи „ и седиште“.
Члан 5.
У члану 10. став 2. мења се и гласи:
„Скупштина града одлучује о
додељивању звања „почасни грађанин“
особи чији су рад и достигнућа од посебног
значаја за Град уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.“.
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Члан 6.
Члан 15. мења се и гласи:
„Град, у вршењу своје надлежности,
преко својих органа, у складу са Уставом и
законом:
1) доноси свој статут, буџет и завршни
рачун, просторни и урбанистички
план и програм развоја Града, као
и стратешке планове и програме
локалног економског развоја;
2) уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности, локални
превоз, коришћење грађевинског
земљишта и пословног простора;
3) стара се о изградњи, реконструкцији,
одржавању и коришћењу локалних
путева и улица и других јавних
објеката од значаја за Град;
4) стара се о задовољавању потреба
грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање
и основно и средње образовање и
васпитање), научноистраживачке и
иновационе делатности, културе,
здраствене и социјалне заштите,
дечије заштите, спорта и физичке
културе;
5) обезбеђује остваривање посебних
потреба особа са инвалидитетом и
заштиту права осетљивих група;
6) стара се о развоју и унапређењу
туризма, занатства, угоститељства и
трговине;
7) доноси и реализује програме за
подстицање локалног економског
развоја, предузима активности за
одржавање постојећих и привлачење
нових инвестиција и унапређује
опште услове пословања;
8) стара се о заштити животне средине,
заштити од елементарних и других
непогода, заштити културних добара
од значаја за Град;
9) стара се о заштити, унапређењу,
коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног
развоја;
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10) стара се о остваривању, заштити и
унапређењу људских и мањинских
права, родној равноправности, као и
о јавном информисању у Граду;
11) образује и уређује организацију и
рад органа, организација и служби
за потребе Града, организује службу
правне помоћи грађанима и уређује
организацију и рад мировних већа;
12) образује
комуналну
полицију,
обезбеђује и организује вршење
послова комуналне полиције;
13) утврђује симболе Града и њихову
употребу;
14) управља Градском имовином и
утврђује стопу изворних прихода,
као и висину локалних такси;
15) прописује прекршаје за повреде
Градских прописа;
16) обавља и друге послове од локалног
значаја одређене законом (нпр.
у областима одбране, заштите и
спасавања, заштите од пожара,
омладинске политике, зоохигијене
и др.) као и послове од непосредног
интереса за грађане, у складу са
Уставом, законом и овим Статутом.
Јединствени попис послова који су
у складу са законом у надлежности Града,
обезбеђује министарство надлежно за
локалну самоуправу.“.
Члан 7.
У члану 26. став 1. реч „Градоначелник“
мења се речима „Градско веће“.
Члан 8.
Члан 27. мења се и гласи:
„За задовољавање потреба грађана у
Граду или његовом делу средства се могу
прикупљати самодоприносом.
Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе грађани референдумом, у складу
са законом којим је уређено непосредно
изјашњавање грађана и овим Статутом.“.
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Члан 9.
После члана 27. додају се чланови од
27а до 27г који гласе:
„Члан 27а
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује Скупштина града.
Иницијативу за доношење одлуке из
става 1. овог члана може поднети најмање
једна трећина одборника Скупштине града и
грађани путем грађанске иницијативе.
Уз иницијативу се подноси и програм
којим се утврђују извори, намена и начин
обезбеђивања
укупних
финансијских
средстава за реализацију пројекта који је
предмет одлуке.
По примљеној уредној иницијативи,
Скупштина града одлучује о покретању
поступка за увођење самодоприноса већином
гласова од укупног броја одборника.
Ако Скупштина града прихвати иницијативу за увођење самодоприноса, доноси
закључак којим истовремено одређује
рок за припрему нацрта одлуке о увођењу
самодоприноса и рок и начин организовања
јавне расправе.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина града утврђује већином гласова од укупног броја одборника.
Члан 27б
Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе грађани који имају изборно право
и пребивалиште на подручју на којем се
средства прикупљају.
Одлуку из става 1. овог члана доносе
и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на којем се
средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови
коришћења те имовине.
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Одлука се сматра донетом када се за
њу изјасни већина од укупног броја грађана
из става 1. и 2. овог члана.
Члан 27в
Одлука о увођењу самодоприноса се
објављује на начин на који се објављују акти
Града.
Члан 27г
Новчана средства која се прикупљају
на основу одлуке о самодоприносу приход су
буџета и строго су наменског карактера.“.
Члан 10.
У члану 38. иза речи „одређују“
додају се речи „законом и“.
Члан 11.
гласи:

У члану 40. став 1. тачка 6) мења се и

„6) доноси просторни и урбанистички
план Града, програме уређивања грађевинског
земљишта и одлучује о прибављању и
располагању грађевинског земљишта у
складу са законом и прописима града;“.
После тачке 8) додају се нове тачке
8а) и 8б) које гласе:
„8а) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе
корисника комуналних услуга, обим и
квалитет комуналних услуга и начин
вршења надзора над обављањем комуналних
делатности;
8б) утврђује накнаду за комуналне
услуге и даје сагласност на одлуку о
промени цена комуналних услуга, у складу
са законом;“.
После тачке 13) додају се нове тачке
13а) и 13б) које гласе:
„13а) бира и разрешава градског
омбудсмана;
Страна 3
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13б) именује и разрешава главног
урбанисту;“.
Тачка 15) мења се и гласи:
„15) утврђује допринос за уређивање
грађевинског земљишта“.
У тачки 27) речи „заштитника грађана“ мењају се речима „Градског омбудсмана;“.
Члан 12.
У члану 42. после става 2. додају се
нови ставови 3. до 5. који гласе:
„У ситуацијама које оправдавају
хитност у сазивању седнице Скупштине,
председник Скупштине може заказати
седницу у року који није краћи од 24 часа од
пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става
3. овог члана мора да садржи разлоге
који оправдавају хитност сазивања, као и
образложење последица које би наступиле
њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине из става 3. овог члана, не односи
се на сазивање седнице Скупштине у
условима проглашене ванредне ситуације.“.
Досадашњи ставови 3. и 4. постају
ставови 6. и 7.
Члан 13.
Члан 43. став 5. мења се и гласи:
„Скупштина града може одлучити да
седница Скупштине не буде јавна из разлога
безбедности и других разлога утврђених
законом.“.
Члан 14.
У члану 44. после става 3. додаје се
став 4. који гласи:
„Радно тело може организовати јавно
слушање о предлозима прописа и одлука о
којима одлучује Скупштина.“.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
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Члан 15.
У члан 47. став 3. мења се и гласи:
„Председник Скупштине може бити
на сталном раду.“.
Члан 16.
У члану 50. став 3. мења се и гласи:
„Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед
избора на ту функцију, заменик председника
Скупштине може бити на сталном раду у
Граду.“.
Члан 17.
У члану 51. став 4. мења се и гласи:
„За секретара Скупштине града може
бити постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, са положеним стручним испитом
за рад у органима управе и радним искуством
од најмање три године.“.
Члан 18.
У члану 56. став 2. мења се и гласи:
„О предлогу за разрешење Градоначелника мора се расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине, уз примену минималног рока за
сазивање седнице из члана 42. став 2. и 3.
овог Статута.“.
Члан 19.
У члану 59. став 1. број „10“ мења се
бројем „9“.
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После става 3. додаје се нови став 4.
који гласи:
„Када одлучује о избору Градоначелника, Скупштина града истовремено
и обједињено одлучује о избору заменика
Градоначелника и чланова Градског већа.“.
Досадашњи ставови 4. 5. и 6. постају
ставови 5. 6. и 7.
Члан 20.
У члану 61. после става 2. додаје се
нови став 3. који гласи:
„О поднетој оставци Градоначелника,
заменика Градоначелника или члана
Градског већа, председник Скупштине града
обавештава одборнике на почетку прве
наредне седнице Скупштине града.“.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 21.
У члану 63. став 1. после тачке 2)
додаје се нова тачка 2а) која гласи:
„2а) усваја извештаје о извршењу
буџета града и доставља их Скупштини
града;“
Тачка 3а) се брише.
После тачке 5) додају се нове тачке
5а) и 5б) које гласе:
„5а) прати реализацију програма
пословања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је Град оснивач;
5б) подноси тромесечни извештај
о раду јавних предузећа Скупштини града,
ради даљег извештавања у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних
предузећа;“.
У тачки 7) иза речи „начелника“
додају се речи „и заменика начелника“.
После тачке 8. додаје се нова тачка
8а) која гласи:
„8а) доноси одлуку о проглашењу дана
жалости у Граду;“.
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Члан 22.
гласи:

У члану 69. став 1. тачка 6) мења се и

„6) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе
рада Скупштине града, Градоначелника и
Градског већа;“
У тачки 7а) после речи „својини
града“ додају се речи „ и друге евиденције и
стара се о њиховом одржавању“.
Члан 23.
У члану 72. став 2. мења се и гласи:
„За начелника Градске управе може
бити постављено лице које има 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,
најмање пет година радног искуства у струци
и положен државни стручни испит за рад у
органима државне управе.“.
Члан 24.
У члану 74. став 1. речи „Скупштини
града и “ се бришу.
Став 2 мења се и гласи:
„Градско веће може разрешити
начелника, односно заменика начелника у
складу са посебним законом.“.
Став 3. се брише.
Досадашњи став 4. постаје став 3.
Члан 25.
Члан 75. мења се и гласи:
„У кабинету Градоначелника могу
се поставити помоћници Градоначелника
за поједине области (економски развој,
Страна 5
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урбанизам, примарна здраствена заштита,
заштита животне средине, пољопривреда и
др.).
Помоћнике Градоначелника поставља
и разрешава Градоначелник.
Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и
сачињавају мишљења у вези са питањима
која су од значаја за развој у областима за
које су постављени и врше друге послове по
налогу Градоначелника.
Помоћници Градоначелника се постављају у кабинету Градоначелника најдуже на период док траје дужност Градоначелника.
Градоначелник може поставити највише 3 помоћника Градоначелника.“.

У поступку из става 1. овог члана
органи Града могу вршити увид, прибављати
и обрађивати само оне податке који су
законом или посебним прописом утврђени
као неопходни за решавање о одређеном
праву, обавези или правном интересу
странке.“.

Члан 26.

Члан 93. мења се и гласи:
„Скупштина града може на сопствену
иницијативу, већином гласова од укупног
броја одборника, да распише референдум о
питањима из своје надлежности.
Скупштина је дужна да о питањима
из своје надлежности распише референдум
на предлог који поднесе најмање 10% бирача
од укупног бирачког тела Града, на начин
утврђен законом и Статутом.
Одлука путем референдума донета
је ако се за њу изјаснила већина грађана са
бирачким правом на територији Града који
је гласао, под условом да је гласало више од
половине укупног броја грађана.
Одлука донета на референдуму је
обавезна, а Скупштина не може ставити ван
снаге нити изменама и допунама мењати
њену суштину у наредном периоду од годину
дана од дана доношења одлуке.“.

У члану 76. став 3. мења се и гласи:
„Акт о унутрашњем уређењу и
систематизацији Градскe управе, служби
и организација обједињује начелник и
доставља Градском већу на усвајање.“.
Члан 27.
После члана 86. додаје се члан 86а
који гласи:
„Члан 86а
Органи Града, у поступку решавања о
правима, обавезама или правним интересима
физичког или правног лица, односно друге
странке, по службеној дужности, у складу са
законом, врше увид, прибављају и обрађују
податке из евиденција, односно регистара
које у складу са посебним прописима воде
државни органи, органи територијалне
аутономије, јединица локалне самоуправе и
имаоци јавних овлашћења.
Увид, прибављање и обрада података
из евиденција, односно регистара који се воде
у електронском облику у поступку из става
1. овог члана, врши се путем информационог
система који обезбеђује сигурност и заштиту
података о личности.
Страна 6

Члан 28.
У члану 88. став 2. мења се и гласи:
„Број потписа грађана потребан за
покретање грађанске иницијативе износи
5% од укупног броја грађана са бирачким
правом.“.
Члан 29.

Члан 30.
После члана 96. додаје се нов пододељак
„7.5. Учешће јавности у припреми нацрта
општих аката“ и чланови од 96а до 96е који
гласе:
„7.5. Учешће јавности у припреми
нацрта општих аката
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Члан 96а
Надлежни орган Града је дужан да
на интернет презентацији Града, односно
на други примерен начин обавести јавност
да је отпочео рад на припреми прописа које
доноси Скупштина.
Члан 96б
О појединим актима из надлежности
органа града спроводи се поступак јавне
расправе.
Јавна расправа представља унапред
предвиђен временски оквир за предузимање
скупа различитих активности у циљу
прибављања предлога и ставова грађана о
нацрту општих аката.
Јавна расправа се спроводи достављањем предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној
расправи у писаној или електронској
форми.
Јавна расправа се може, организовати
и као отворени састанак представника
надлежних органа Града, односно јавних
служби са заинтересованим грађанима,
представницима удружења грађана и
средстава јавног обавештавања (округли
столови, трибине, презентације и сл.).
Начин и поступак организовања и
спровођења јавне расправе ближе се уређује
посебним актом.
Члан 96в
Јавна расправа траје најмање
15 а најдуже 60 дана, ако законом или
подзаконским актом није другачије одређено.
Члан 96г
Органи Града дужни су да одрже
најмање једну јавну расправу у:
1) поступку припреме Статута;
2) поступку припреме одлуке о буџету
Града (у делу планирања инвестиција);
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3) поступку припреме стратешких
планова развоја;
4) поступку утврђивања стопа изворних прихода Града;
5) поступку припреме просторних и
урбанистичких планова;
6) другим случајевима предвиђеним
законом и Статутом Града.
Јавна расправа из става 1. овог члана
спроводи се о нацрту општег акта, а изузетно
се може спровести и раније на предлог
органа надлежног за припрему и утврђивање
нацрта.
Јавну расправу из става 1. овог члана
организује Градска управа на начин и у време
прописаним овим Статутом.
Члан 96д
Јавна расправа може се спровести у
поступку доношења других општих аката из
надлежности Скупштине града, на основу
предлога органа надлежног за припрему
нацрта општег акта, предлагача општег акта,
једне трећине одборника и предлога најмање
100 грађана.
Ради спровођења јавне расправе,
предлог грађана је потребно да својим
потписима подржи најмање 100 грађана са
бирачким правом на територији Града.
Прикупљање потписа грађана за
спровођење јавне расправе из става 1. овог
члана, спроводи се у складу са прописима
који уређују грађанску иницијативу.
Комисија за статут и прописе
Скупштине града одлучује о примљеном
предлогу грађана о спровођењу поступка
јавне расправе из става 1. овог члана.
Уколико Комисија за статут и прописе
Скупштине града прихвати предлог грађана
о спровођењу поступка јавне расправе,
Градска управа организује јавну расправу на
начин и у време предвиђено овим Статутом.
Члан 96ђ
Градска управа организује јавну
расправу, одређује начин спровођења, место
и време трајања јавне расправе.
Страна 7
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Градска управа упућује јавни позив
грађанима, њиховим удружењима, стручној
и осталој јавности, за учешће у јавној
расправи.
Јавни позив за учешће на јавној
расправи, објављује се на интернет страници
Града или на други погодан начин. Уз
јавни позив обавезно се објављује програм
спровођења јавне расправе, као и нацрт
општег акта који је предмет јавне расправе.
Градска управа може упутити позив
за учешће на јавној расправи одређеним
појединцима,
представницима
органа,
организација и удружења за које сматра да
су заинтересовани за акт који се разматра.
О току јавне расправе сачињава
се Извештај који садржи све предлоге и
сугестије изнете у јавној расправи, као и
ставове органа надлежног за припрему
нацрта акта о поднетим предлозима и
сугестијама са образложењем разлога за
њихово прихватање, односно неприхватање.
Извештај из става 5. oвог члана
објављује се на интернет страници Града
или на други погодан начин.
Члан 96е
Органу надлежном за утврђивање
предлога акта о којем је спроведена јавна
расправа, обавезно се доставља Извештај о
спроведеном поступку јавне расправе.“.
Члан 31.
У члану 99. став 1. мења се и гласи:
„Предлог за образовање, односно
укидање месне заједнице или другог облика
месне самоуправе, могу поднети најмање
10% бирача са пребивалиштем на подручју
на које се предлог односи, најмање једна
трећина одборника и Градско веће.“.
У ставу 2. после речи „већином“
додаје се реч “гласова“.
У ставу 3. реч “оснивању“ мења се
речју „образовању“.
Страна 8
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Члан 32.
Члан 100. мења се и гласи:
„Актом о оснивању месне заједнице,
у складу са овим Статутом, утврђују се
послови које врши месна заједница, органи и
организација рада органа, начин одлучивања
као и поступак избора савета и других
органа месне самоуправе, заштита права
у току избора и друга питања од значаја за
рад месне заједнице, односно другог облика
месне самоуправе.
Савет месне заједнице је основни
представнички орган грађана на подручју
месне самоуправе.
Избори за савет месне заједнице
спроводе се по правилима непосредног и
тајног гласања на основу општег и једнаког
изборног права, у складу са актом о
оснивању.
Изборе за савет месне заједнице
расписује председник Скупштине града.
Поступак за избор савета месне
заједнице спроводи изборна комисија и
другостепена изборна комисија.
Задаци и овлашћења комисија из става
5. овог члана, као и начин рада и одлучивања
ближе се утврђују актом о оснивању месне
заједнице.
Председника савета месне заједнице
бира савет из реда својих чланова, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја
чланова савета месне заједнице.
Ангажовање председника и чланова
савета, као и чланова других органа месне
заједнице не подразумева стварање додатних
финансијских обавеза месној заједници.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне
заједнице и програме развоја месне
заједнице;
3) бира и разрешава председника савета
месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на
подручју месне заједнице;
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5) доноси пословник о раду савета
месне заједнице и друге акте из
надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење
нових или измену постојећих прописа
Града;
7) врши друге послове из надлежности
месне заједнице утврђене овим
Статутом, актом о оснивању месне
заједнице или другим градским
прописима.“.
Члан 33.
У члану 101. став 2. иза речи „Градско
веће,“ додају се речи „у складу са Oдлуком
о буџету.“.
Члан 34.
гласи:

У члану 102. додаје се нов став 3. који

„Град пружа помоћ месној заједници
у обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова.“.
Члан 35.
После члана 103. додају се чланови
од 103а до 103в који гласе:
„Члан 103а
Када Градска управа којa врши
надзор над законитошћу рада и аката
месне заједнице сматра да општи акт месне
заједнице није у сагласности са статутом
Града, актом о оснивању месне заједнице
или другим градским прописом, указаће на
то савету месне заједнице ради предузимања
одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи
по предлозима Градске управе, Градска
управа ће поништити општи акт месне
заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу града
Лознице”.

Број 19

Градска управа предлаже Градоначелнику обустављање финансирања
активности месне заједнице у којима се
финансијска средства не користе у складу
са финансијским планом месне заједнице,
одлуком о буџету или законом.
Члан 103б
Градска управа покренуће поступак
за оцену уставности и законитости општег
акта месне заједнице пред Уставним судом,
ако сматра да тај акт није у сагласности са
Уставом или законом.
Градско веће је дужно да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за који
сматра да није сагласан Уставу или закону,
решењем које ступа на снагу објављивањем
у „Службеном листу града Лознице”.
Решење о обустави од извршења
престаје да важи ако Градска управа у року од
пет дана од објављивања решења не покрене
поступак за оцену уставности и законитости
општег акта.
Члан 103в
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;
Одлуку о распуштању савета месне
заједнице доноси Скупштина града на
предлог Градске управе који врши надзор над
законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник Скупштине града расписује изборе за савет месне заједнице, у
року од 15 дана од ступања на снагу одлуке
Страна 9
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о распуштању савета месне заједнице, с тим
да од датума расписивања избора до датума
одржавања избора не може протећи више од
45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне
заједнице обављаће повереник Града кога
именује Скупштина града, истовремено са
доношењем одлуке о распуштању савета
месне заједнице.“.
Члан 36.
У члану 104. после става 1. додају се
ставови 2. и 3. који гласе:
„Сарадња из става 1. овог члана
подразумева и уступање обављања појединих
послова из оквира изворних надлежности
другој јединици локалне самоуправе или
предузећу, установи и другој организацији
чији је она оснивач.
Ако Град закључи споразум о сарадњи
са другим јединицама локалне самоуправе
ради заједничког обављања послова из
области комуналних делатности, ти послови
заједнички се обављају у складу са законом
који уређује комуналне делатности.“.
Члан 37.
После члана 104. додаје се члан 104а
који гласи:
„Члан 104а
Споразумом о сарадњи Града и других
јединица локалне самоуправе уређују се:
назив и седиште заједничког органа, службе,
предузећа, установе или друге организације,
врста, обим и начин обављања послова,
начин финансирања, управљање и надзор
над радом, приступање споразуму других
јединица локалне самоуправе, поступак
иступања односно одустајања од споразума
градова и општина, права и обавезе
запослених као и друга питања од значаја за
оснивање, рад и престанак рада, у складу са
законом.
Страна 10
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Град доставља министарству надлежном за локалну самоуправу споразум о
сарадњи у року од 30 дана од дана закључења
споразума.
Министарство надлежно за локалну
самоуправу води евиденцију о закљученим
споразумима о сарадњи.
Две или више локалних самоуправа
могу предложити министарству надлежном за
локалну самоуправу заједничко извршавање
одређених поверених послова, у складу са
законом којим се уређује државна управа
и уредбом Владе којом се уређују ближи
услови и начин заједничког извршавања
поверених послова.“.
Члан 38.
У члану 105. став 1. мења се и гласи:
„Град може да остварује сарадњу
у областима од заједничког интереса са
јединицама локалне самоуправе у другим
државама у оквиру утврђене политике
Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка
Републике Србије у складу са Уставом и
законом.“.
Члан 39.
После члана 105. додају се чланови
од 105а до 105в који гласе:
„Члан 105а
У случају оснивања заједничког
органа, службе, предузећа или друге организације која се оснива на основу закљученог споразума о сарадњи јединица локалне самоуправе, њихове руководиоце
постављају односно именују, разрешавају и о
њиховој одговорности и престанку дужности
одлучују надлежни органи јединице локалне
самоуправе, оснивачи у складу са законом.
Запослени своја права, обавезе и
одговорности остварују у јединици локалне
самоуправе у којој је седиште заједничког
организационог облика који се оснива.

31. 12. 2018.
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Кад је споразумом предвиђено да
заједнички орган одлучује о правима и
обавезама грађана у управном поступку,
надлежни
органи
јединица
локалне
самоуправе задржавају своју надлежност
у другостепеном поступку, у складу са
законом.
Средства за финансирање рада
заједничког органа обезбеђују се у буџетима
јединица локалне самоуправе које су
приступиле споразуму из става 1. овог
члана, сразмерно обиму послова које за њих
заједнички орган обавља.
Члан 105б
У случају да је споразумом о сарадњи
јединица локалне самоуправе предвиђено да
једна јединица локалне самоуправе уступа
одређене послове из своје надлежности
другој јединици локалне самоуправе, те
финансира рад органа друге јединице
локалне самоуправе зарад обављања
одређених уступљених послова за њене
потребе, јединица локалне самоуправе која
је уступила послове обезбеђује финансирање
рада органа јединице локалне самоуправе
које те послове обавља, сразмерно обиму
тих послова.
Јединица локалне самоуправе доставља извештај о обављању уступљених
послова на захтев јединице локалне
самоуправе која јој је уступила одређене
послове, а најмање једном у шест месеци.
Кад је споразумом предвиђено да
уступљени послови обухватају одлучивање
о правима и обавезама грађана у управном
поступку, надлежни органи јединица локалне
самоуправе задржавају своју надлежност
у другостепеном поступку, у складу са
законом.
Уступљени послови обављају се у
име и за рачун јединице локалне самоуправе
која их је уступила и финансира их, а пред
грађанима и другим субјектима одговорна
је јединица локалне самоуправе која је
уступила послове.
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Члан 105в
Споразум о сарадњи јединица локалне
самоуправе престаје да важи на захтев једне
од јединица локалне самоуправе који она
писменим путем упути другој јединици
локалне самоуправе, најкасније шест месеци
пре дана са којим споразум престаје да
важи.
Јединица локалне самоуправе која
подноси захтев из става 1. овог члана о
томе обавештава министарство надлежно за
локалну самоуправу.
Ако је споразуму приступило више
јединица локалне самоуправе, он престаје да
важи само у делу који се односи на јединицу
локалне самоуправе која је поднела захтев из
става 1. овог члана“.
Члан 40.
После члана 107. додаје се члан 107а
који гласи:
„Члан 107а
Град у оквиру својих надлежности,
преко својих органа, прати процес европских
интеграција Републике Србије и развија за
то потребне административне капацитете, у
складу са законом и утврђеном политиком
Републике Србије.“.
Члан 41.
После члана 110. у називу пододељка
10.1. „Градско јавно правобранилаштво“ реч
„јавно“ се брише.
Члан 42.
Члан 111. мења се и гласи:
„Послове правне заштите, имовинских
права и интереса града Лознице обавља
Градско правобранилаштво као орган града
Лознице у складу са посебним законом.
Начин оснивања, надлежност и
основе уређења и организације Градског
Страна 11
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правобранилаштва, положај градског правобраниоца, заменика градског правобраниоца и запослених у Градском правобранилаштву и друга питања од значаја за
рад Градског правобранилаштва утврђују се
посебном одлуком Скупштине града.“.

Градоначелника, примењиваће се након
спроведених избора за одборнике Скупштине
града одржаних после ступања на снагу ове
Одлуке.

Члан 43.

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

После члана 111. назив пододељка
10.2. „Заштитник грађана“ мења се и гласи:
„Градски омбудсман “.
Члан 44.
У члановима од 112. до 119. речи
„заштитник грађана“ замењују се речима
„Градски омбудсман“
у одговарајућим
падежима.

Члан 47.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-41/18-26-1
Датум: 27. децембар 2018. године
Л о з н и ц а   				  	
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 45.
Општи акти Града ће се ускладити
са законом и одредбама ове Одлуке у року
од девет месеци од ступања на снагу Закона
о изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи.
Прописи Града остају на снази до
њиховог усклађивања са овом Одлуком.
Члан 46.
Одредбе члана 2. ове Одлуке које се
односе на спровођење обавезног поступка
јавне расправе за планирање инвестиција у
Одлуци о буџету, примењиваће се почев од
припреме Одлуке о буџету за 2019. годину.
Одредбе члана 19. ове Одлуке у делу
који се односи на број чланова Градског већа,
примењиваће се након спроведених избора
за одборнике Скупштине града одржаних
после ступања на снагу ове одлуке.
Одредбе члана 25. ове Одлуке у делу
који се односи на постављење помоћника
Страна 12
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Поводом усвајања Одлуке о изменама
и допунама Статута града Лознице,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној одржаној 27. децембра 2018.
године донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Овлашћује се Комисија за израду
текста нацрта Одлуке о изменама
допунама Статута града Лознице,
именована Одлуком о приступању
промени Статута града Лознице
(,,Службени лист града Лознице“,
број 10/18), да изради радну верзију
пречишћеног текста Стратута града
Лознице за потребе Комисије за
статут и прописе града Лознице.
2. Овлашћује се Комисија за Статут и
прописе града Лознице да утврди
пречишћен текст Статута града

31. 12. 2018.
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Лознице и исти објави у ,,Службеном
листу града Лознице“.
3. Задужује се Градска управа – Одсек за
скупштинске послове да пречишћен
текст Статута града Лознице
достави одборницима Скупштине
града, члановима Градског већа и
руководству Града.
4. Овај
закључак
доставити:
1.
члановима Комисија, 2. Градској
управи - Одсеку за скупштинске

Број 19

послове, 3. Градоначелнику, 4.
председнику Скупштине, 5. секретару
Скупштине и 6. Архиви (2x)
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-41/18-26-1					
Датум: 27. децембар 2018. године		            
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Страна 13

Број 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

31. 12. 2018.

3

ОДЛУКA О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Лозница, децембар 2018. година
Страна 14
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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. 8/14- пречишћен 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 и 113/17), Скупштина града Лознице, на предлог Градског већа, на седници
одржаној 27. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Лознице за 2018. годину („Службени лист града Лознице“ број 17/17, 7/18, 13/18),
члан 1. се мења и гласи:
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице за 2018. годину,
његово извршавање, коришћење сопствених прихода, права и обавезе корисника буџетских средстава.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијке имовине у износу од 2.236.433.607 динара и издаци за
отплату главнице дуга у износу од 13.800.000 динара покривају се из текућих прихода у износу од 2.028.131.607,
примања од продаје финансијске имовине у износу од 6.032.000 динара и неутрошених средстава из претходних
година у износу од 216.070.000 динара.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице за 2018. годину (у даљем тексту: „буџет“),
састоје се од:
РАЧУН ПРИХОДА И
Економска
Буџетска
Други
А.
Укупно
извори
ПРИМАЊА
класификација средства
Укупни приходи и примања
1.
остварени по основу продаје
7+8
2.028.131.607
77.964.233
2.106.095.840
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци
2.
за набавку нефинансијске
4+5
2.236.433.607
97.098.540
2.333.532.147
имовине
3.
4.
5.
6.

Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске
имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности
6211)
Примања од продаје
финансијске имовине
Укупан фискални суфицит/
дефицит

Б.

(7+8) - (4+5)

-208.302.000

   -19.134.307

62

0

0

0

92

6.032.000

0

6.032.000

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

-202.270.000

-19.134.307

-221.404.307

0

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

216.070.000

4.
5.
B.

-227.436.307

Издаци за набавку финансијске
имовине (за набавку домаћих
хартија од вредности 6211)
Издаци за отплату главнице
дуга
Нето финансирање

6211

19.134.307

235.204.307

0

0

0

61

13.800.000

0

13.800.000

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

202.270.000

19.134.307

221.404.307
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711000

710000

700000

Класа/
Категорија/
Група

Порез на земљиште

Порез на остале приходе

711147

711191

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по
решењу Пореске управе

711146

1,535,000

51,175,000

150,000

10,000

2,500,000

51,000,000

58,070,000

1,025,000

625,000,000

790,465,000      

1,184,389,083      

2,028,131,607      

216,070,000      

Средства из
буџета

0.1%

2.3%

0.0%

0.0%

0.1%

2.3%

1,535,000

51,175,000

150,000

10,000

2,500,000

51,000,000

58,070,000

2.6%

625,000,000

     790,465,000      

  1,184,389,083      

  2,098,741,840      

     235,204,307      

1,025,000

-

-

    70,610,233      

    19,134,307      

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0.0%

27.8%

35.1%

52.6%

90.1%

9.6%

Структура %

Средства
из осталих
извора
финан. буџ.
корисника

План за 2018. година

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

711193

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе

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 зараде

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

ПОРЕЗИ

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Пренета средства из претходне године

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

711145

711123

711122

711121

711111

Конто

Примања буџета утврђена су у следећим износима:

Број 19
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714000

713000

712000

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада

Боравишна такса

714552

Накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач

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

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Порез на пренос апсолутних права код продаје стечјне

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 наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
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 фонд зарада осталих запослених

Порез на фонд зарада запослених који се финансира

8,955,016

435,000

100,000

515,000

48,000,000

550,000

80,555,016      

50,000

15,500,000

31,000,000

5,385,000

97,500,000

130,000,000

20,000
279,435,000

1,000

21,000      

0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

8,955,016

435,000

100,000

515,000

48,000,000

550,000

       80,555,016      

3.6%

0.0%

50,000

0.0%

15,500,000

0.7%

5,385,000

97,500,000

130,000,000

     279,435,000      

31,000,000

-

-

20,000

1,000

              21,000      

1.4%

0.2%

4.3%

5.8%

12.4%

0.0%

0.0%

0.0%
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714549

714548

714543

714513

714431

713426

713423

713421

713311

713122

713121

712112

712111

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

31. 12. 2018.
Број 19

Страна 17

Страна 18

741000

740000

733000

732000

730000

716000

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

741531

Накнада за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса
средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта односно пољопривредног објекта у државној
својини

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

ДРУГИ ПРИХОДИ

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

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа градова

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

ДРУГИ ПОРЕЗИ

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине

741526

741522

741511

733144

733142

733141

732141

716111

714562

-

3.4%

0.2%

0.2%

0.2%

0.0%

    29,072,000      

11.3%

4,200,400

3,600,300

5,500,000

856,683

       76,481,883      

     282,561,883      

80,619,056

9,391,415

3.2%

516,500,000

     598,144,056      

       12,248,340      

       12,248,340      

     610,392,396      

33,913,067

       33,913,067      

1,025,000

-

      9,391,415      

    12,248,340      

    12,248,340      

    21,639,755      

-

22,000,000

0.0%

23.0%

26.2%

0.0%

0.0%

26.2%

1.5%

1.5%

1.0%
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4,200,400

3,600,300

5,500,000

856,683

76,481,883      

253,489,883      

71,227,641

1,025,000

516,500,000

588,752,641      

-

-

588,752,641      

33,913,067

33,913,067      

22,000,000

Број 19
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743000

742000

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом

Допринос за уређење грађевинског земљишта

741535

741538

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742253

743341

743324

742378

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

Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова

742242

742341

Градске административне таксе

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

742241

742146

742143

742142

742141

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741534

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Комунална такса за коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима

741532

1,500,000

0.1%

0.1%

1.1%

1.2%

0.0%

2,500,000

23,806,000

       28,006,000      

-

7,519,000

18,000,000

0.8%

0.3%

1,500,000

0.1%

25,120,000

24,087,000

12,420,000

     133,406,000      

43,260,000

-

13,968,000

12,420,000

    26,388,000      

59,300,000

550,000

2,394,500

80,000

1.9%

1.1%

0.4%

0.0%

4.8%

2.6%

0.0%

0.1%

0.0%
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2,500,000

23,806,000

28,006,000      

7,519,000

1,500,000

18,000,000

1,500,000

43,260,000

25,120,000

10,119,000

-

107,018,000      

59,300,000

550,000

2,394,500

80,000

31. 12. 2018.
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Страна 19

Страна 20

823141

772113

771111

745143

745142

745141

744241

744141

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
града
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
предходне године

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа
града
Део добити јавног предузећа према одлуци управног
одбора јавног предузећа у корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

Остали приходи у корист нивоа градова

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

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

6,032,000      

-

-

-

1,500,000

1,500,000      

-

-

1,500,000      

14,514,000

250,000

1,500,000

16,264,000      

25,000,000

720,000

25,720,000      

200,000

1,500,000

0.3%

-

7,354,000

      7,354,000      

0.0%
0.0%

      7,354,000      

410,000
0.0%

0.1%

         410,000      

19,488,478

0.0%
0.1%

    19,488,478      

         6,032,000      

7,354,000

         7,354,000      

         7,354,000      

1,910,000

         1,910,000      

19,488,478

       19,488,478      

       21,398,478      

0.1%
0.0%

14,514,000

0.6%

2,622,000

       17,386,000      

25,000,000

2,282,000

       27,282,000      

250,000

    19,898,478      

1,122,000

      1,122,000      

1,562,000

      1,562,000      

200,000

1,500,000

0.0%

0.1%

0.7%

1.1%

0.0%

1.1%

0.0%

0.1%
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900000

823000

800000

772000

771000

770000

745000

744000

743924

743342

Број 19
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920000

3+7+8+9

7+8+9

921641

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у
земљи у корист нивоа градова

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

2,250,233,607      

2,034,163,607      

6,032,000

6,032,000      

100.0%

90.4%

0.3%

0.3%

    97,098,540      

    77,964,233      

-

  2,347,332,147      

  2,112,127,840      

6,032,000

         6,032,000      

31. 12. 2018.
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Издаци буџета утврђени су у следећим износима према економској класификацији:

ЕК

Опис

Средства
буџета 2018

Други
извори

Укупно 2018

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

64,858,673
630,000
6,123,000
11,174,000

1,252,000
50,000
1,150,000
1,854,933

66,110,673
680,000
7,273,000
13,028,933

416
417
42
421
422
423
424

5,298,000
5,094,484
813,901,070
211,828,791
2,277,000
182,573,778
319,920,890

95,000
0
44,508,228
4,029,000
1,163,566
26,464,116
5,670,000

5,393,000
5,094,484
858,409,298
215,857,791
3,440,566
209,037,894
325,590,890

425
426
44
441
444
45

Награде, бонуси и остали посебни расходи
Судијски и посланички додатак
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

50,430,611
46,870,000
1,240,000
1,180,000
60,000
76,458,127

2,512,000
4,669,546
0
0
0
0

52,942,611
51,539,546
1,240,000
1,180,000
60,000
76,458,127

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

76,458,127

0

76,458,127

76,458,127
286,152,736

0
156,000

76,458,127
286,308,736

0

30,000

30,000

242,989,511

0

242,989,511

218,409,291

0

218,409,291

24,580,220

0

24,580,220

29,068,450
14,094,775

0
126,000

29,068,450
14,220,775

157,952,997

9,703,595

167,656,592

1

4511
46

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Донације и трансфери

462

Донације међународним организацијама

463
4631

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

4632

Капиталне донације и трансфери осталим
нивоима власти

464
465
47

Донације и трансфери организацијама обавезног
социјалног осигурања
Права из социјалног осигурања

Страна 22

3
2,236,433,607
1,895,010,093
455,165,637
361,987,480

4
97,098,540
65,915,756
11,354,933
6,953,000

5
2,333,532,147
1,960,925,849
466,520,570
368,940,480

31. 12. 2018.
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472
48

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

Број 19

157,952,997
102,639,526

9,703,595
193,000

167,656,592
102,832,526

64,728,609

0

64,728,609

1,087,523

193,000

1,280,523

483

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела

14,103,394

0

14,103,394

484

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

22,000,000

0

22,000,000

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

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Земљиште
Отплата главнице

720,000
1,500,000
1,500,000
338,914,514
285,692,000
51,972,514
1,250,000
509,000
509,000
2,000,000
2,000,000
13,800,000

0
0
0
26,871,784
23,945,166
2,826,618
100,000
4,311,000
4,311,000
0
0
0

720,000
1,500,000
1,500,000
365,786,298
309,637,166
54,799,132
1,350,000
4,820,000
4,820,000
2,000,000
2,000,000
13,800,000

13,800,000
2,250,233,607

0
97,098,540

13,800,000
2,347,332,147

482

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО

Издаци буџета утврђени су у следећим износима према функционалној класификацији:
Категорија

Група

000
010
020
040
070

080
090

Опис

СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
Болест и инвалидност
Старост
Породица и деца
Социјална помоћ
угроженом
становништву,
некласификована на
другом месту
Социјална заштита истраживање и развој
Социјална заштита
некласификована на
другом месту

План
расхода за
2018

други
извори

укупно

структура

177,457,997
3,500,000
20,085,950
64,362,000

9,061,415
0
0
0

186,519,412
3,500,000
20,085,950
64,362,000

7.9%
0.1%
0.9%
2.7%

33,905,000

9,061,415

42,966,415

1.8%

0

0

0

0

55,605,047

0

55,605,047

2.4%

Страна 23
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100
110

130
160

170
300
330
360

400
412
421
436
451
473
474
490

500
510
560

600

620
630
640
660

700
740
800

Страна 24

ОПШТЕ ЈАВНЕ
УСЛУГЕ
Извршни и законодавни
органи, финансијски
и фискални послови и
спољни послови
Опште услуге
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
Пољопривреда
Остала енергија
Друмски саобраћај
Туризам
Вишенаменски развојни
пројекти
Економски послови
некласификовани на
другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Заштита
животне средине
некласификована на
другом месту
ПОСЛОВИ
СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
Послови становања
и заједнице
некласификовани на
другом месту
ЗДРАВСТВО
Услуге јавног здравства
РЕКРЕАЦИЈА,
СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ

31. 12. 2018.

539,893,394

39,118,935

579,012,329

24.7%

46,167,593
443,352,700

0
36,286,647

46,167,593
479,639,347

2.0%
20.4%

35,613,101
14,760,000

2,832,288
0

38,445,389
14,760,000

1.6%
0

28,794,215
6,688,215

0
0

28,794,215
6,688,215

1.2%
0.3%

22,106,000

0

22,106,000

0

559,084,127

7,699,000

566,783,127

24.1%

24,103,000
35,388,127
26,000,000
222,800,000
18,267,000

0
0
0
0
7,699,000

24,103,000
35,388,127
26,000,000
222,800,000
25,966,000

1.0%
1.5%
0
9.5%
1.1%

232,350,000

0

232,350,000

9.9%

176,000

0

176,000

0

24,000,000
10,000,000

0
0

24,000,000
10,000,000

1.0%
0.4%

14,000,000

0

14,000,000

0.6%

255,903,000
41,959,000
3,000,000
101,500,000

0
0
0
0

255,903,000
41,959,000
3,000,000
101,500,000

10.9%
1.8%
0.1%
4.3%

109,444,000
24,881,200
24,881,200

0
0
0

109,444,000
24,881,200
24,881,200

0
1.1%
1.1%

203,750,163

40,889,190

244,639,353

10.4%

31. 12. 2018.
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810
820
830
840
860

900
911
912
920
970

Услуге рекреације и
спорта
Услуге културе
Услуге емитовања и
штампања
Верске и остале услуге
заједнице
Рекреација, спорт,
култура и вере,
некласификовано на
другом месту
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско
образовање
Основно образовање
Средње образовање
Образовање истраживање и развој
УКУПНО:

Број 19

37,412,000
84,578,163

17,031,000
23,858,190

54,443,000
108,436,353

2.3%
4.6%

24,200,000

0

24,200,000

1.0%

2,500,000

0

2,500,000

0.1%

55,060,000
436,469,511

0
330,000

55,060,000
436,799,511

2.3%
18.6%

205,200,000
166,701,835
47,902,676

330,000
0
0

205,530,000
166,701,835
47,902,676

8.8%
7.1%
2.0%

16,665,000
2,250,233,607

0
97,098,540

16,665,000
2,347,332,147

0.7%
100.0%

Члан 2.
Члан 2. се мења и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита од 208.302.000 динара и
издатака за отплату главнице дуга од 13.800.000 динара из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће
се од примања од продаје финансијске имовине у износу од 6.032.000 динара и из пренетих
неутрошених средстава из предходних година у износу од 216.070.000 динара.

Члан 3.
Члан 3. се мења и гласи:
Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу годину и
наредне две буџетске године:
Екон.

Износ у динарима

Клас.

Редни
број

Опис

2018.

2019.

2020.

1

2

3

4

5

6

1.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Изградња електроенергетских објеката
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

385.665.242

-

-

-

-

26.000.000

Извори финансирања:

Страна 25
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- из текућих прихода

31. 12. 2018.

26.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије

2

- из осталих извора
Израда пројектне
документације
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

40.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије

3.

- из осталих извора
Капитално одржавање
објеката предшколских
установа „Бамби“
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

71.353.022

Извори финансирања:
- из текућих прихода

46.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије

4.

25.353.022

- из осталих извора
Изградња улице Вере Бајан у
Трбушници
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

31.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

31.000.000

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

Страна 26

Изградња улице Карађорђева
Година почетка финансирања
пројекта: 2017.

31. 12. 2018.
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Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

30.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

30.500.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

6.

- из осталих извора
Изградња семафора на
Лагатору
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

-

-

-

-

-

-

8.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

8.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

7.

- из осталих извора
Изградња хидротехнике
-Индустријска зона
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

7.200.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

7.200.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

8.

- из осталих извора
Изградња хидротехнике на
Лагатору
Година почетка финансирања
пројекта: 2017.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

200.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

200.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
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- из донација

9.

- из осталих извора
Реконструкција јавног
осветљења
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

15.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

15.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

10.

- из осталих извора
Остали инфраструктурни
пројекти
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

600.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

600.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

11.

- из осталих извора
Учешће у изградњи улице
Светог Саве
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

90.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

50.000.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

12.

Страна 28

- из осталих извора
Капитално одржавање
основних и средњих школа
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.

40.000.000

31. 12. 2018.

31. 12. 2018.
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Укупна вредност пројекта:
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24.580.220

Извори финансирања:
- из текућих прихода

24.580.220

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

13.

- из осталих извора
Установа за физичку
културу»Лагарор» ( замена
паркета у спортској хали)
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

11.638.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

11.638.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

14.

- из осталих извора
Израда система за заштиту
од пожара и замена столарије
у Предшколској установи
Бамби
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

3.544.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

3.544.000

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

15.

- из осталих извора
Унутрашње уређење
Културно-образовног центра
у Тршићу
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

10.350.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

10.350.000

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

16.

Партерно уређење у улици
Железничкој
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

1.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

1.500.000

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

17.

Инфраструктурни радови –
Путеви за бољу будућност
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

10.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

10.000.000

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

Радови на одржавању зграда
Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

1.200.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
19.
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Пешачке стазе

1.200.000

31. 12. 2018.

31. 12. 2018.
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Година почетка финансирања
пројекта: 2018.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:

3.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

3.000.000

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

Страна 31

2

Раздео

Члан 4.

2101
21010002

4

5

411
412
415
416
421

6

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ПОМОЋНИЦИ
Програм 16
Програмска активност 0002

7

ОПИС

10,540,300
1,886,800
60,000
150,000
10,000

8

Буџет 2018

9

Издаци из
осталих
извора
2018

10,540,300
1,886,800
60,000
150,000
10,000

10

Укупно 2018
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110
110
110
110
110

110

110

110

110

3

Глава

1

Функција

1

Програмска класификација

Средства буџета у износу од 2.250.233.607 динара и средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника
средстава буџета у укупном износу од 97.098.540 динара исказана у колони 9- Издаци из додатних прихода органа, распоређују се по
корисницима, и то:

Члан 4. се мења и гласи:

II. ПОСЕБАН ДЕО

Позиција

Страна 32

Економска
класификација

Број 19
31. 12. 2018.

3

2

2101
21010001

2101
21010002

411

01

411
412
415
416
421
422
423
465
01

422
423
465
01

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.

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ  16
Програмска ативност 0001

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:

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери.
Приходи из буџета
Укупно за раздео 1:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Програм 16
Програмска активност 0002

6,378,700

6,848,900
6,848,900

1,874,600
335,600
30,000
50,000
120,000
10,000
4,300,000
128,700
6,848,900
6,848,900

100,000
250,000
712,800
13,709,900
13,709,900

0
0

0
0

0
0

6,378,700

6,848,900
6,848,900

1,874,600
335,600
30,000
50,000
120,000
10,000
4,300,000
128,700
6,848,900
6,848,900

100,000
250,000
712,800
13,709,900
13,709,900
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110

110

110

110
110

110
110
110
110
110
110
110
110

110

110

110
110

110
110
110
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4

4.0

481

110

0602
06020001

426
465

110
110

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

130

130
130

423

110

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465

01

412
416
417
421
422

110
110
110
110
110

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.

Приходи из буџета
Укупно за раздео 3
ГРАДСКА УПРАВА (05920)
ПРОГРАМ 15
Програмска активност 0001

Извори финансирања за раздео 3

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

Социјални доприноси на терет послодавца
Награде запосленима и остали посебни расходи
Накнаде одборницима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

157,996,600
28,281,500
450,000
3,800,000
4,000,000
1,450,000
35,500,000
350,000
113,500,000
1,011,000
3,000,000
20,872,000
50,000
10,841,600

25,608,793
25,608,793

1,243,609

600,000
437,000

9,900,000

1,142,000
750,000
5,094,484
13,000
50,000

0
0
0
500,000
300,000
0
20,000
264,566
9,454,571
0
0
921,546
0
0

0
0

157,996,600
28,281,500
450,000
4,300,000
4,300,000
1,450,000
35,520,000
614,566
122,954,571
1,011,000
3,000,000
21,793,546
50,000
10,841,600

25,608,793
25,608,793

1,243,609

600,000
437,000

9,900,000

1,142,000
750,000
5,094,484
13,000
50,000
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485
511
512

130

130
130
130

130

130

160

0602
06020001

484

130

160

483

130

0602
06020009

482

130

484

01

499

01
07
08
13
15
56

472

130

10,500,000

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

432,852,700

8,000,000

424,062,800
789,900

11,200,000
13,800,000

700,000

11,500,000

13,000,000

800,000

750,000

0

0
0
0
0
0

0
7,020,000
400,000
0
17,854,307
11,012,340
36,286,647

23,895,166
288,618

0

0

0

0

642,180

10,500,000

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

424,062,800
7,809,900
400,000
8,000,000
17,854,307
11,012,340
469,139,347

35,095,166
14,088,618

700,000

11,500,000

13,000,000

800,000

1,392,180
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Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

Опште услуге
ПРОГРАМ 15
Програмска активност 0001

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160

Програмска активност 0009

Приходи из буџета
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

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
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
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 130:

31. 12. 2018.
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Страна 35

Страна 36

1201
12010004

0602
06020001

0602
06020001

423
424

Приходи из буџета
Укупно за функцију 170
ПРОГРАМ 13

01

Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања зафункцију 830:

Програмска активност 0004

Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:

441
444
611

01

423
424
426
511
512

Услуге јавног реда и безбедности
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 360:
Управљање јавним дугом
ПРОГРАМ 15
Програмска активност 0001

ПРОГРАМ 15
Програмска активност 0001

20,500,000
3,700,000

14,760,000
14,760,000

1,150,000
10,000
13,600,000

22,106,000
22,106,000

300,000
703,000
4,200,000
3,000,000
13,903,000

10,500,000
10,500,000

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

20,500,000
3,700,000

14,760,000
14,760,000

1,150,000
10,000
13,600,000

22,106,000
22,106,000

300,000
703,000
4,200,000
3,000,000
13,903,000

10,500,000
10,500,000
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830
830
830
830

830

830

170
170
170

170

170

360
360
360
360
360
360
360

360

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Јавни ред и безбедност

Број 19
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4.1.

020

020

020
020

020

020

010
010

010

010

0901
09010006

0901
09010007

0901
09010007

01

472

4631

463

01

481

01
07
08
13
15
56

01

Извори финансирања за функцију 020:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 020
ПРОГРАМ 11
Програмска активност 0006

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Класа 020 - Старост:
Трансфери осталим нивоима власти
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти

Класа 010 - Болест и инвалидност:
Донације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 010:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 010
ПРОГРАМ 11
Програмска активност 0007

Програмска активност 0007

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

Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:
Извори финансирања за главу 4.00
Приходи из буџета
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

20,085,950
20,085,950

16,881,000

3,204,950

0
0

0

0

0

0
0

3,500,000
3,500,000

3,204,950

0

36,286,647

0
7,020,000
400,000
0
17,854,307
11,012,340

0
0

3,500,000

505,918,700

8,000,000

497,128,800
789,900

24,200,000
24,200,000

20,085,950
20,085,950

16,881,000

3,204,950

3,204,950

3,500,000
3,500,000

3,500,000

542,205,347

497,128,800
7,809,900
400,000
8,000,000
17,854,307
11,012,340

24,200,000
24,200,000
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Страна 37

Страна 38
4631
4631
472
01
07
13

463

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти

Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 070:
ПРОГРАМ 11
Програмска активност 0001

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Народна кухиња
Донације невладиним организацијама-Црвени крст

Накнаде за социјалну заштиту из буџета за избегла и
интерно расељена лица

Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 040
ПРОГРАМ 11
Програмска активност 0005

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Класа 040 - Породица и деца (ИУ) обухвата:
Трансфери осталим нивоима власти
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти

21,578,050
0
34,026,997
21,578,050
13,659,614
20,367,383

21,578,050

15,885,000
18,020,000
33,905,000

4,685,000

8,900,000

20,320,000

49,362,000
15,000,000
64,362,000

60,140,000

4,222,000

4,222,000

0
0
0

0

0

0
9,061,415
9,061,415

0

0

9,061,415

0
0
0

0

0

0

21,578,050
0
34,026,997
21,578,050
13,659,614
20,367,383

21,578,050

15,885,000
27,081,415
42,966,415

4,685,000

8,900,000

29,381,415

49,362,000
15,000,000
64,362,000

60,140,000

4,222,000

4,222,000
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090

090

481

070

0901
09010001

472

070

01
07

472

0901
09010005

01
13

472

4631

463

070

040

040

040
040
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4.2.

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425

911

911
911
911

01
07
13

911
911
911
911
911
911
911

2001
20010001

464

740
01

421
423

740
740
740

1801
18010001

1,900,000
1,130,000
1,780,000

1,280,000

125,000,000
22,380,000
180,000
545,000
5,800,000
1,380,000
16,500,000

135,292,200
31,679,614
35,367,383
202,339,197

24,881,200
24,881,200

10,811,200

10,390,000
3,680,000

55,605,047

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
9,061,415
0
9,061,415

0
0

0

0
0

0

1,900,000
1,130,000
1,780,000

1,280,000

125,000,000
22,380,000
180,000
545,000
5,800,000
1,380,000
16,500,000

135,292,200
40,741,029
35,367,383
211,400,612

24,881,200
24,881,200

10,811,200

10,390,000
3,680,000

55,605,047
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Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)

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
Трошкови путовања

Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
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
Програмска активност 0001

Услуге јавног здравства
Стални трошкови
Услуге по уговору
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

Укупно за функцију 090:
ПРОГРАМ 12
Програмска активност 0001

31. 12. 2018.
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Страна 39

Страна 40

2002
20020001

463
4631
4632

01

423
463
4631
4632
472

01
07
13

Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти
Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти

Програмска активност 0001

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

Материјал
Отплата домаћих камата
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
Програмска активност 0001

47,367,676
42,376,156
4,991,520

166,701,835
166,701,835

550,000
164,151,835
144,563,135
19,588,700
2,000,000

176,000,000
27,900,000
1,300,000
205,200,000

3,544,000
4,620,000
200,000

20,000
10,000

110,000

18,591,000
30,000
200,000

0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
330,000
0
330,000

0
0
0

0
0

0

330,000
0
0

47,367,676
42,376,156
4,991,520

166,701,835
166,701,835

550,000
164,151,835
144,563,135
19,588,700
2,000,000

176,000,000
28,230,000
1,300,000
205,530,000

3,544,000
4,620,000
200,000

10,000

20,000

110,000

18,921,000
30,000
200,000
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920
920

912

912
912
912

911
911
911

2003
20030001

483
485

911

511
512
611

482

911

911

426
441
465

911
911
911
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4.3.1.

4.3.

01

481

860

01
07
13

01

463
4631
472

424
472

1301

1301
13010001

0602
06020001

01

472

860
860

860

970

970
970

920

51,140,000
51,140,000

50,000,000

940,000
200,000

407,269,511
27,900,000
1,300,000
436,469,511

16,665,000
16,665,000

2,465,000
2,465,000
14,200,000

47,902,676
47,902,676

535,000

0
0

0

0

0
330,000
0
330,000

0
0

0
0
0

0
0

0

51,140,000
51,140,000

50,000,000

940,000
200,000

407,269,511
28,230,000
1,300,000
436,799,511

16,665,000
16,665,000

2,465,000
2,465,000
14,200,000

47,902,676
47,902,676

535,000
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ПРОГРАМ 14

Приходи из буџета
Укупно за функцију 860:
Установе за физичку културу и спорт (70404)

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама

Програмска активност 0001

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
Укупно за главу 4.2:
Услуге рекреације и спорта
ПРОГРАМ 14

Програмска активност 0001

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
ПРОГРАМ 15
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Страна 41

Страна 42

4.4.

511
512

810
810

1201

482

810

01
04
07
13

01
04
07
13

411
412
414
415
416
421
423
424
425
426
465

810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810

13010001
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.
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за за главу 4.3.1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.3.1:
Извори финансирања за за главу 4.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.3:
Услуге културе, верске и остале услуге заједнице
(07403)
ПРОГРАМ 13

Програмска активност 0001

88,052,000
0
0
500,000
88,552,000

36,912,000
0
0
500,000
37,412,000

11,638,000
1,600,000

0

11,714,000
2,097,000
0
0
0
8,550,000
570,000
0
500,000
443,000
300,000

0
13,968,000
2,563,000
500,000
17,031,000

0
13,968,000
2,563,000
500,000
17,031,000

0
1,141,000

10,000

3,182,000
570,000
60,000
824,000
45,000
2,720,000
5,131,000
600,000
1,630,000
1,058,000
60,000

88,052,000
13,968,000
2,563,000
1,000,000
105,583,000

36,912,000
13,968,000
2,563,000
1,000,000
54,443,000

11,638,000
2,741,000

10,000

14,896,000
2,667,000
60,000
824,000
45,000
11,270,000
5,701,000
600,000
2,130,000
1,501,000
360,000
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4.4.1.

820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820

820

840

860
860
860

1201
12010001

1201
12010002

12010002

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

01

481

01

424
481

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

ПРОГРАМ 13
Програмска активност 0001

Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:
Установе културе

Дотације невладиним организацијама

Програмска активност 0002

Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 860:
ПРОГРАМ 13

Услуге културе
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама

Програмска активност 0002

24,296,000
4,349,000
0
1,442,000
822,000
974,000
8,440,000
260,000
405,000
11,600,000
6,430,000
457,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000

3,920,000
3,920,000

1,120,000
2,800,000

3,631,000
650,000
50,000
180,000
278,000
50,000
975,000
490,000
3,058,000
4,442,000
810,000
1,601,000

0
0

0

0
0

0
0

27,927,000
4,999,000
50,000
1,622,000
1,100,000
1,024,000
9,415,000
750,000
3,463,000
16,042,000
7,240,000
2,058,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000

3,920,000
3,920,000

1,120,000
2,800,000
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Страна 43

Страна 44

4.4.2

820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820

820

483
511
512
515
523

820
820
820
820
820

1201
12010001

482

820

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465

01
04
07
08
09
13

462
465

820
820

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
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери.

Програмска активност 0001

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
Сопствени приходи буџетских корисника
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 4.4.1:
ПРОГРАМ 13

11,884,750
2,170,013
255,000
200,000
450,000
1,263,000
0
736,400
505,000
300,000
70,000
409,000

63,815,000
0
1,400,000
0
0
0
65,215,000

200,000
300,000
4,740,000
300,000
0

0

0
200,000

140,000
32,000
0
75,652
0
54,000
256,000
2,663,538
30,000
20,000
366,000
20,000

0
12,261,000
2,158,000
342,000
4,800,000
620,000
20,181,000

0
50,000
150,000
100,000
3,520,000

70,000

30,000
46,000

12,024,750
2,202,013
255,000
275,652
450,000
1,317,000
256,000
3,399,938
535,000
320,000
436,000
429,000

63,815,000
12,261,000
3,558,000
342,000
4,800,000
620,000
85,396,000

200,000
350,000
4,890,000
400,000
3,520,000

70,000

30,000
246,000

Број 19
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
31. 12. 2018.

4.5.

560

560

0401
04010001

511
512
515

820
820
820

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560

Специјализоване услуге -санација депоније

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Средства се обезбеђују за реализацију програма заштите
животне средине.

Програмска активност 0001

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом
Зграде и грађевински објекти
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
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
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
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.4:
ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6

11,000,000
3,000,000
14,000,000

14,000,000

89,498,163
0
1,400,000
0
0
100,000
90,998,163

19,263,163
0
0
0
100,000
19,363,163

10,000
150,000
950,000

10,000

0
0
0

0

0
13,283,000
4,693,190
362,000
4,800,000
720,000
23,858,190

0
1,022,000
2,535,190
20,000
100,000
3,677,190

0
10,000
0

10,000

11,000,000
3,000,000
14,000,000

14,000,000

89,498,163
13,283,000
6,093,190
362,000
4,800,000
820,000
114,856,353

19,263,163
1,022,000
2,535,190
20,000
200,000
23,040,353

10,000
160,000
950,000

20,000
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01
13

424

01
04
07
08
09
13

01
04
07
08
13

482

820
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Страна 45

4.6.

Страна 46
01
07

465

412
412

4511

451

411
412
423

464

0101
01010001

1501
15010003

01
13

01

511

412

412

412

412
412
412

620

1101
11010001

21,103,000
3,000,000
24,103,000

102,250

18,257,250

3,000,000

3,000,000

1,478,000
265,500
1,000,000

51,000,000
3,000,000
54,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0

21,103,000
3,000,000
24,103,000

102,250

18,257,250

3,000,000

3,000,000

1,478,000
265,500
1,000,000

51,000,000
3,000,000
54,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Програмска активност 0001

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
НСЗ за реализацију програма активног запошљавања
Остале донације, дотације и трансфери.
Извори финансирања за функцију 412:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 412
ПРОГРАМ 5

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

Програмска активност 0003

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

Програмска активност 0001

ПРОГРАМ 1

Број 19
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1102
11020009

1102
11020007

451

01

4511

451

01
07
13

4511

4511

421
423
451

Класа 510 - Управљање отпадом (КУ)
Средствима ове апропријације обезбеђују се текуће и
капиталне субвенције ЈП Наш дом.
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

Програмска активност 0009

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 436:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 436
ПРОГРАМ 2

Класа 436 - Остала енергија (КУ)
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

Програмска активност 0007

10,000,000

26,000,000
26,000,000

26,000,000

26,000,000

26,430,000
7,458,127
1,500,000
35,388,127

7,458,127

27,000,000

34,458,127

80,000
850,000

0

0
0

0

0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

10,000,000

26,000,000
26,000,000

26,000,000

26,000,000

26,430,000
7,458,127
1,500,000
35,388,127

7,458,127

27,000,000

80,000
850,000
34,458,127
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510

436

421

421
421

Класа 421 - Пољопривреда (КУ)
Стални трошкови
Услуге по уговору
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 421
ПРОГРАМ 2

31. 12. 2018.
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Страна 47

Страна 48

660
660
660
660

630

620

0001
0004
0001
0003

1102

1102
11020008

1501
15010001

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама ВиК
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 630
ПРОГРАМ 2
Програмска активност
Класа 660 - Послови сттановања и заједнице неклас. на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору ЗОО хигијенска служба
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге-водотокови
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Програмска активност 0008

Функица 620 Развој заједнице-Регионална развојна
агенција
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
ПРОГРАМ 2

Програмска активност 0001

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 510
ПРОГРАМ 3

99,444,000
10,000,000

0

0

0
0

3,000,000
3,000,000

30,284,000
14,000,000
55,160,000
10,000,000

0

0

0
0

0

0
0

0

3,000,000

3,000,000

1,959,000
1,959,000

1,959,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000

99,444,000
10,000,000

30,284,000
14,000,000
55,160,000
10,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

3,000,000

1,959,000
1,959,000

1,959,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
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13
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01
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451

01

423

01

4511
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4.7

451
451

451

640
640

1101

07010002

0701

1102
11020001

01
13

424
425

424

01
13

421
425

01
07
13

Специјализоване услуге-пружни 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

Програм 7
Програмска активност 0002
Друмски саобраћај
Специјализоване услуге

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:

Програмска активност 0001

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
Програм 2

Укупно за функцију 660
Извори финансирања за главу 4.6:

195,800,000
27,000,000
222,800,000

2,500,000
10,300,000

210,000,000

92,500,000
9,000,000
101,500,000

96,500,000
5,000,000

187,936,000
10,458,127
11,500,000
209,894,127

109,444,000

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

195,800,000
27,000,000
222,800,000

2,500,000
10,300,000

210,000,000

92,500,000
9,000,000
101,500,000

96,500,000
5,000,000

187,936,000
10,458,127
11,500,000
209,894,127

109,444,000
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Страна 49

4.8.

Страна 50
483
512

160
160

32,600,691

883,394
1,009,514

121,523

517,000
89,000
0
131,000
3,771,791
0
1,283,378
2,337,890
22,983,611
951,000
34,000

294,300,000
36,000,000
330,300,000

6,000,000
6,000,000

2,000,000

4,000,000

0

38,000

2,543,007

247,281
4,000

0
0
0

0
0

0

32,600,691

883,394
1,009,514

121,523

517,000
89,000
0
378,281
3,775,791
0
3,826,385
2,337,890
22,983,611
989,000
34,000

294,300,000
36,000,000
330,300,000

6,000,000
6,000,000

2,000,000

4,000,000
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01

482

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
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

Програм 15
Програмска активност 0002

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.7:
Месна самоуправа (Месне заједнице)

01
13

01

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

Специјализоване услуге

541

424

411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
465

0602
06020002

11010003

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

474

474
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4.9.

473
473
01
04
06
07
08
09
13

512
523

485

482

473

473

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465

473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473

1502
15020001

07
13

Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова 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
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
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

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.8:
ТУРИЗАМ
Програм 4
Програмска активност 0001

0
939,000
1,236,000
2,710,000
200,000
2,554,000
60,000
7,699,000

1,237,000
791,000

0

103,000

0
0
410,000
130,000
0
256,000
153,000
3,614,000
598,000
52,000
355,000
0

17,867,000
939,000
1,236,000
3,110,000
200,000
2,554,000
60,000
25,966,000

3,037,000
1,300,000

10,000

139,000

5,435,000
990,000
475,000
235,000
10,000
643,000
370,000
9,905,000
1,812,000
179,000
1,031,000
395,000

2,832,288
1,512,410
36,945,389

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0
0
18,267,000

17,867,000
0
0
400,000

1,800,000
509,000

10,000

36,000

5,435,000
990,000
65,000
105,000
10,000
387,000
217,000
6,291,000
1,214,000
127,000
676,000
395,000

1,512,410
34,113,101

2,832,288
0
2,832,288
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Страна 51

4.10

Страна 52

474

474

474

474

474
474

474
474
474
474

474
474

1101

0501

1102

1501

1502

0701

0401

13

.

118,790,207

101,527,793
6,032,000

1,500,000

15,000,000

26,000,000
600,000

46,000,000
10,350,000

8,000,000
30,500,000
50,000,000
31,000,000

200,000
7,200,000

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0

118,790,207

101,527,793
6,032,000

1,500,000

15,000,000

600,000

26,000,000

46,000,000
10,350,000

8,000,000
30,500,000
50,000,000
31,000,000

200,000
7,200,000
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01
12

511

511

511
511

511
512

511
511
511
511

511
511

Програм 6
Програмска активност 0004
Зграде и грађевински објекти-хидротехника Лагатор
Зграде и грађевински објекти-хидротехника Индустр.зона
Програм 7
Програмска активност 0002
Зграде и грађевински објекти-Семафори
Зграде и грађевински објекти-Карађорђева
Зграде и грађевински објекти-Светог Саве
Зграде и грађевински објекти- улица Вере Бајан
Програм 4
Програмска активност 0001
Зграде и грађевински објекти- Бамби
Машине и опрема- Тршић (унутр.уређење)
Програм 3
Програмска активност 0001
Зграде и грађевински објекти- електро-енергетски објекти
Зграде и грађевински објекти- остали инфраструктурни
пројекти
Програм  2
Програмска активност 0002
Програм 17
Програмска активност 0001
зграде и грађ. објекти -реконструкција јавног осветљења
Програм 1
Програмска активност 0003
зграде и грађ. објекти -партерно уређење ул. Железничка
Извори финансирања за главу 4.10:
Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Локални економски развој
Вишенаменски развојни пројекти

Број 19
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5

4.11

330
330
330
330
330
330

490

0602
06020004

1501
15010001

411
412
414
415
416
421

13
15
56

12

01
04
06
07
08
09

01

423

4,752,700
850,800
16,000
26,000
84,000
20,000

216,070,000
0
0
2,197,377,799

6,032,000

1,902,648,158
0
0
72,627,641
0
0

176,000
176,000

176,000

226,350,000

0

0
0
0
0

1,280,000
17,854,307
11,012,340
97,098,540

0

0
28,190,000
1,236,000
29,209,893
962,000
7,354,000

0
0

0

0

4,752,700
850,800
16,000
26,000
84,000
20,000

217,350,000
17,854,307
11,012,340
2,294,476,339

6,032,000

1,902,648,158
28,190,000
1,236,000
101,837,534
962,000
7,354,000

176,000
176,000

176,000

226,350,000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Судови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленим
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови

Економски послови некласификовани на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за главу 4.11
Приходи из буџета
Укупно за главу 4.11
Извори финансирања за раздео 4:
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
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за раздео 4
ГРАДСКO ПРАВОБРАНИЛАШТВО ЛОЗНИЦА
(65735)
Програм 15
Програмска активност 0004

Укупно за главу 4.10
Пројекти који се финансирају из ИПА
Прогам 3
Програмска активност 0001

31. 12. 2018.
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Страна 53

Страна 54

6

0602
06020005

330
330
330

482

330

Судови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Остале донације, дотације и трансфери.
Извори финансирања за раздео 6:
Приходи из буџета
Укупно за раздео 6
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА
Извори финансирања
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
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно:

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
Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
Укупно за раздео 5
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Програм 15
Програмска активност 0005

216,070,000
0
0
2,250,233,607

6,032,000

1,955,503,966
0
0
72,627,641
0
0

149,515
149,515
2,250,233,607

119,830
21,460
8,225

6,538,700
6,538,700

10,000

10,000
423,000
10,000
10,000
326,200

1,280,000
17,854,307
11,012,340
97,098,540

0

0
28,190,000
1,236,000
29,209,893
962,000
7,354,000

0
0
97,098,540

0
0

0
0

0

0
0
0
0

217,350,000
17,854,307
11,012,340
2,347,332,147

6,032,000

1,955,503,966
28,190,000
1,236,000
101,837,534
962,000
7,354,000

149,515
149,515
2,347,332,147

119,830
21,460
8,225

6,538,700
6,538,700

10,000

10,000
423,000
10,000
10,000
326,200
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13
15
56

12

01
04
06
07
08
09

01

411
412
465

01

422
423
425
426
465

330
330
330
330
330
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0001

0003

Просторно и
урбанистичко
планирање

Управљање
грађевинским
земљиштем

Остале комуналне
услуге

Управљање
грађевинским
земљиштем

0004

0003

2 - Комунална
1102
делатност
Одржавање чистоће
на површинама јавне 0001
намене

1101

Шифра

1- Урбанизам
и просторно
планирање

ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат

Обезбеђивање услова
за одрживи развој
локлане заједнице
према животној
средини
Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће
Проширење капацитета
азила за псе, смањење
трошкова за ујед
животиња, повећање
броја регистрованих
животиња

Планско одређивање
праваца развоја
локалне средине

Планско одређивање
праваца развоја
локалне средине

Циљ

Површина азила за
псе, број збринутих
животиња, број
регистрованих
животиња,

Санирање клизишта
и водотоци

Унапређење
заштите животне
средине
(паркови и улице)

Број
новоизграђених
објеката (привредни
и стамбени)
Укупна површина
грађевинског
земљишта
опремљена
комуналном
инфраструктуром

Индикатор

и распоређени по програмској класификацији, и то:

249.944.000

14.000.000

10.000.000

186.944.000

249.944.000

7.500.000

40.000.000

14.000.000

10.000.000

186.944.000

249.944.000

7.500.000

40.000.000

Вредност
Циљана Циљана Циљана
Сопствени
Средства из
Укупна
у базној
вредност вредност вредност
и други
буџета
средства
години (2018)
2019
2020
2021
приходи
47.500.000
47.500.000
47.500.000

Средства буџета у износу од 2.250.233.607 динара и средства из осталих извора у износу од 97.098.540,00 динара, утврђени су

Члан 5. се мења и гласи:

Члан 5.

31. 12. 2018.
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Страна 55

Страна 56

0009

1501

Јавна хигијена

3- Локални
економски развој

0001

0008

Водоснабдевање

Подршка постојећој
привреди и
финансијска
подршка локалном
економском развоји

0007

Даљинско грејање

Повећање броја
запослених, повећање
броја предузетничких
радњи, издавање нових
локација у индустијској
зони
Повећање могућности
ЈЛС за учешће у
приступним фондовима

Побољшање квалитета
ћишћења, повећање
јавних површина које
су чисте, повећање
броја улица које се
перу

Проширење водоводне
мреже, смањење
губитака, смањење
хаварија

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

Износ средстава
повучених из
приступних
фондова, број
пројеката

Број
предузетничких
радњи, број
новозапослених,
површина
закупљеног
земљишта у индуст.
Зони

Нове површине и
улице које се перу
и чисте, смањење
трошкова чишћења
и прања

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

Број
новоприкључених
домаћинстава на
топловодну мрежу,
број постављених
калориметара

52.838.000

28.735.000

52.838.000

10.000.000

3.000.000

26.000.000

28.735.000

52.838.000

10.000.000

3.000.000

26.000.000

Број 19
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0401

Хидротехника

0004

Управљање заштитом
животне средине и
0001
природних вредности

6 - Заштита
животне средине

0001

0101

5 - Развој
пољопривреде

Унапређење услова
за пољопривредну
делатност
и подстицај
пољопривредној
производњи

1502
0001

0003

4- Развој туризма
Управљање развојем
туризма

Подстицаји за развој
предузетништва

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

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

1.)Повећ. препоз.
турис.
понуде града 2.)Адекв.
промоц.тур.понуде
града на
циљ.трж
3) повећање
смештајних капацитета
у циљу развоја ђачког
туризма

Подизање
квалитета ваздуха,
воде; смањење
нивоа буке, број,
доношење плана
управљања отпадом

Одобрен програм у
2014. год. локалних
подстицаја од
стране надлежног
министарства

Укупна површина
пољопривредног
земљишта која
се користе за
пољопривредну
производњу

Број лежајева
у центру за
рекреативну
наставу,
Бр.сајмова на
којима ТОГЛ
учествује, приступ
туристичким
комплексима у
туризму

Примена активних
Број ангажованих
мера за запошљавање
лица кроз програме
предвиђених ЛАП-ом у активних мера
скалду са националном
стратегијом
запошљавања

21.400.000

35.388.127

82.316.000

7.400.000

14.000.000

21.400.000

35.388.127

35.388.127

74.617.000
74.617.000

24.103.000

7.699.000
7.699.000

7.400.000

14.000.000

21.400.000

35.388.127

35.388.127

82.316.000
82.316.00

24.103.000
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Страна 57

Страна 58

10 – Средње
образовање
Функционисање
средњих школа

9 – Основно
образовање
Функционисање
основних школа и
Регионалног центра
за таленте

Функционисање
предшколских
установа

8 – Предшколско
васпитање

7 - Путна
инфраструктура
Одржавање путева

0001

2003

0001

2002

0001

2001

0002

0701

Доступност средњег
образовања свој деци
на територији ЈЛС,
побољшање услова
за рад у школама,
капитална улагања у
школске објекте

Доступност основног
образовања свој деци
на територији ЈЛС,
побољшање услова
за рад у школама,
капитална улагања у
школске објекте

Омогућавање
нормалног
фунцинисања
предшколских установа
и повећања броја
предшколске деце у
вртићима

Унапређење квалитета
путне инфраструктуре
у ЈЛС, повећање
безбедности
саобраћаја управљања
саобраћајном
инфраструктуром

Број ученика у
средњим школама,
број наставника
у школама, број
освојених места
на окружним и
републичким
такмичењима

Број ученика у
основним школама,
број наставника
у школама, број
освојених места
на окружним и
републичким
такмичењима

Број деце у
вртићима- смањење
броја деце на
листи чекања,
број деце у групи,
број васпитача,
побољшање услова
боравка у вртићима

Дужина изграђених
саобраћајница на
територији ЈЛС,
квалитет путева
по категорији,
смањење трошкова
одржавања
локалних путева и
улица

47.902.686

166.701.835

205.530.000

342.300.000

47.902.676

47.902.676

166.701.835

166.701.835

205.200.000

205.200.000

342.300.000

342.300.000

330.000

330.000

47.902.676

47.902.676

166.701.835

166.701.835

205.530.000

205.530.000

342.300.000

342.300.000
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0005

0006

0007

Активности Црвеног
крста

Дечја заштита

Подршка старим
лицима и особама са
инвалидитетом

1801

0001

Социјалне помоћи

12 - Примарна
здравствена
заштита

0901

11-Социјална и
дечија заштита

Број старих
лица кој користе
превоз, број сати
пружене помоћи
старијим особама и
инвалидима

Износ финансијске
помоћи
активностима
Црвеног крста и
избеглим и интерно
расељеним лицима
Број новорођење
деце, број
породица са трећим
дететом, број
новосклопљених
бракова

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

Превоз лица преко 65
година, обезбеђење
свеобухватне социјалне
заштите

Износ директне
социјлалне помоћи,
број прималаца
једнократних социј.
помоћи,

Обезбеђење социјалне
помоћи

24.881.200

186.519.412

24.881.200

23.585.950

64.362.000

33.905.000

55.605.047

177.457.997

9.061.415

9.061.415

24.881.200

23.585.950

64.362.000

42.966.415

55.605.047

186.519.412
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Страна 59

Страна 60

0002

Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву

0001

1301

Подршка пројектима
везаним за развој
омладине и спорта,
подршка локалним
спортским удружењима
и савезима

Побољшање
информисаности
грађана

Подстицај културном
и уметничком
стваралаштву

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

Подизање нивоа
примарне здравствене
заштите

Број подржаних
спортских
активности, број
активних спортиста,
број спортских
објеката, проценат
деце активних у
спорту

Повећање броја
културних
манифестација,
повећање броја
посетилаца
културних установа,
повећање броја
активних чланова
библиотека,
повећање броја
изведених
представа
Број подржаних
културних догађаја,
број посетилаца
културних
манифестација
Покривеност
територије ЈЛС
телевизијским и
радио програмом,
повећање квалитета
и броја примерака
локалних
штампаних медија

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

105.583.000

139.056.353

88.552.000

88.552.000

24.200.000

17.031.000

17.031.000

23.858.190

84.578.163

6.420.000

23.858.190

115.198.163

24.881.200

105.583.000

105.583.000

24.200.000

6.420.000

108.436.353

139.056.353

24.881.200
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Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

14 - Развој спорта и
омладине

0004

0001

Функционисање
локалних установа
културе

Информисање

1201

001

13 - Развој културе

Функционисање
установа примарне
здравствене заштите
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0004

0005

0009

Општинско/ градско
правобранилаштво

Заштитник грађана,
Градски менаџер и
Архитекта

Резерве

0501

0002

0001

2101

0002

Месне заједнице

16-Политички
систем локалне
самоуправе
Функционисање
скупштине
Функционисање
извршних органа
17-Енергетска
ефикасност

0001

0602

Функционисање
локалне самоуправе
и градских општина

15 - Локална
самоуправа

Функционисање
Скупштине
Функционисање
Градског већа

Обезбеђење услова
за остварење права
грађана на лакши и
бржи начин у ЈЛС

Заштита имовине ЈЛС

Омогућавање
несметаног
функционисања
месних заједница
као организационих
јединица локалне
самоуправе

Стварање услова за
бржи развој јединице
локалне самоуправе,
подизање квалитета
услуга према
грађанима, ефикасније
функционисање
локлане самоуправе

Раст текућих
прихода, раст
изворних прихода,
број реализованих
пројеката, проценат
повећања капиталних
инвестиција,смањење
оперативних
трошкова градске
управе
Број реализованих
пројеката у месним
заједницама,
санација
домова културе,
организовање
културних
манифестација у
месним заједницама
Број покренутих и
решених спорова
Број жалби за
кршење људских и
мањинских права
по глави становника

15.000.000

46.167.593

578.303.951

15.000.000

20.558.800

20.558.800
15.000.000

25.608.793

46.167.593

1.500.000

25.608.793

46.167.593

1.500.000

149.515

149.515

36.945.389

533.170.347

578.303.951

6.538.700

2.832.288

36.286.647

39.118.935

6.538.700

34.113.101

496.883.700

539.185.016
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Страна 61

Страна 62

0001

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

Члан 6.

2.347.332.147

2.250.233.607 97.098.540

15.000.000

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ‘’Службеном листу града Лознице’’.

УКУПНО:

Унапређење
и побољшање
енергетске
ефикасности

Одрживи енергетски
развој локане
самоуправе
кроз постицање
унапређења енергетске
ефикасности,
побољшање енергетске
инфраструктуре
и ширу употребу
обновљивих извора
енергије
2.347.332.147

15.000.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.  ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Лознице за 2018. годину садржан је
у Закону о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», 129/2007 и 83/2014 –
др. закон и 101/2016 – др. закон), 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 и 113/17), 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).
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 2018. ГОДИНУ
Одлука о буџету града Лознице за 2018. годину заснива се на основним макроекономским
претпоставкама за 2018. годину
-

бруто друштвеном производу од 3,5%

-

инфлацији, крај периода 3 %

III.   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2018.ГОДИНУ
Приходи су планирани у складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне
власти за 2018. годину, остварених примања буџета града Лозница у току 2017. године и
годишњег износа укупног ненаменског трансфера у износу од 516.503.831 динара који
припада граду Лозница у складу са Упутством за припрему плана добијеним од Министарства
финансија.
Страна 63

Страна 64

713000

712111
712112

711193

711147
711191

711146

711145

711123

711122

711121

711111

Конто

Порез на фонд зарада запослених који се финансира
Порез на фонд зарада осталих запослених
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по
решењу Пореске управе
Порез на земљиште
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
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

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

0.0%
0.0%
12.4%

1,000

0.0%
2.3%
0.1%
0.0%

0.0%

20,000
279,435,000

150,000
51,175,000
1,535,000
                21,000      

10,000

0.1%

2.3%

51,000,000
2,500,000

2.6%

0.0%

27.8%

35.1%

58,070,000

1,025,000

625,000,000

       790,465,000      

-

-

20,000
     279,435,000      

1,000

150,000
51,175,000
1,535,000
              21,000      

10,000

2,500,000

51,000,000

58,070,000

1,025,000

625,000,000

     790,465,000      

     235,204,307      
  2,098,741,840      
  1,184,389,083      

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
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712000

711000

700000
710000

Класа/
Категорија/
Група

План за 2018. година
Средства
из осталих
Средства из
Структизвора
буџета
ура %
финан. буџ.
корисника
       216,070,000      
9.6%
    19,134,307      
    2,028,131,607      
90.1%
    70,610,233      
    1,184,389,083      
52.6%
-

Према економској класификацији планиране су следеће врсте прихода и примања:
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732141

716111

714562

714552

714549

714548

714543

714513

714431

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
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
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
       588,752,641      

-

       588,752,641      
-

33,913,067

         33,913,067      

22,000,000

8,955,016

435,000

100,000

515,000

48,000,000

550,000

50,000
         80,555,016      

26.2%

0.0%

26.2%
0.0%

1.5%

1.5%

1.0%

0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

0.0%

0.0%
3.6%

0.7%

1.4%

31,000,000
15,500,000

0.2%

4.3%

5.8%

5,385,000

97,500,000

130,000,000

     598,144,056      

       12,248,340      

    12,248,340      
      9,391,415      

     610,392,396      
       12,248,340      

33,913,067

       33,913,067      

22,000,000

8,955,016

435,000

100,000

515,000

48,000,000

550,000

    21,639,755      
    12,248,340      

-

-

50,000
       80,555,016      

15,500,000

31,000,000

5,385,000

97,500,000

130,000,000
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733000

730000
732000

716000

714000

713426

713423

713421

713311

713122

713121
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742000

740000
741000

742146

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
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
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
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом
Допринос за уређење грађевинског земљишта
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
43,260,000

25,120,000

10,119,000

-

59,300,000
       107,018,000      

550,000

2,394,500

80,000

4,200,400

3,600,300

5,500,000

856,683

       253,489,883      
         76,481,883      

1.9%

1.1%

0.4%

0.0%

2.6%
4.8%

0.0%

0.1%

0.0%

0.2%

0.2%

0.2%

0.0%

11.3%
3.4%

3.2%

0.0%

1,025,000
71,227,641

23.0%

516,500,000

13,968,000

12,420,000

    26,388,000      

    29,072,000      
-

9,391,415

-

43,260,000

25,120,000

24,087,000

12,420,000

59,300,000
     133,406,000      

550,000

2,394,500

80,000

4,200,400

3,600,300

5,500,000

856,683

     282,561,883      
       76,481,883      

80,619,056

1,025,000

516,500,000
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742143

742142

742141

741538

741535

741534

741532

741531

741526

741522

741511

733144

733142

733141

Број 19
31. 12. 2018.

771000

770000

745000

744000

743000

771111

745143

745142

745141

744241

744141

743924

743342

743341

743324

742378

742341

742241
742242
742253

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
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода

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
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
1.1%

         25,720,000      

0.0%

0.0%

0.1%

0.6%

0.0%

0.1%

0.7%

1.1%

19,488,478

    19,488,478      

    19,898,478      

1,122,000

      1,122,000      

1,562,000

      1,562,000      

-

19,488,478

       19,488,478      

       21,398,478      

14,514,000

250,000

2,622,000

       17,386,000      

25,000,000

2,282,000

       27,282,000      

200,000

1,500,000

2,500,000

23,806,000

       28,006,000      

-

7,519,000

1,500,000
18,000,000
1,500,000
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-

-

           1,500,000      

14,514,000

250,000

1,500,000

         16,264,000      

25,000,000

0.0%

0.0%

200,000

720,000

0.1%

0.1%

1.1%

1.2%

0.0%

0.3%

0.1%
0.8%
0.1%

1,500,000

2,500,000

23,806,000

         28,006,000      

7,519,000

1,500,000
18,000,000
1,500,000
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3+7+8+9

7+8+9

921641

823141

772113

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у
земљи у корист нивоа градова

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
предходне године
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
града
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Због повећања минималне цене рада,

Отварање нових радних места,

Услед тренда повећања прихода од пореза на зараде у 2017. години.

-

-

-

-

100.0%

90.4%

0.3%

0.3%

0.3%

Услед тренда повећања прихода у 2017. години и очекиваног даљег раста по овом основу.

Порез на приход од самосталне делатности:

Због повећане основице за обрачун и исплату плата,

-

Порез на зараде:

    2,250,233,607      

    2,034,163,607      

6,032,000

           6,032,000      

           6,032,000      

0.0%

-

    97,098,540      

    77,964,233      

-

-

7,354,000

      7,354,000      

0.0%

-

410,000

         410,000      

      7,354,000      

0.1%

0.1%

0.0%

-

1,500,000

           1,500,000      

  2,347,332,147      

  2,112,127,840      

6,032,000

         6,032,000      

         6,032,000      

7,354,000

         7,354,000      

         7,354,000      

1,910,000

         1,910,000      
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2.

1.

Образложење увећаних прихода

920000

900000

823000

800000

772000
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Очекивано повећање прихода по основу таксе за озакоњење објеката,

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

-

-

Озакоњење:

Очекивано повећање прихода од отуђења градског грађевинског и другог земљишта.

Јединице локалне власти у 2018. 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 2017.
години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 40. Закона о буџету РС за 2018. годину (‘’Службени гласник
РС’’ број 113/17).

У својим одлукама о буџету за 2018. годину, локална власт масу средстава за плате за 2018. годину је планирала у складу
са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2018. 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 и 113/17).

7.

6.
Очекиваног позитивног решења у 2018. години поднетих тужбених захтева по основу накнаде за уређивање грађевинског
земљишта;

5.
Очекивано повећање прихода од пореза на имовину физичких и правних лица услед појачаних мера наплате (опомене,
репрограми, блокаде жиро рачуна, принудна наплата);

4.
Повећање пореских прихода и прихода на имовину због очекиваних нових инвестиција и појаве нових инвеститора у 2018.
години;

3.

31. 12. 2018.
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2

1

1

Редни
број

Запослени

Постављена
лица

Запослени
Установе
културе                                                                                                                                          

0

50

2
0

0

0

50

39,368,250

0

191

9

Постављена
лица

0
0

174,691,050

4

Маса
средстава
за плате на
извору 01

0

0

0

0

0

0

0

51

2

53

231

14

5

250

42,699,763

215,924,390

0

0

0

0

0

0

0

4,453,000

0

0

0

0

0

0

0

Укупан
планиран
Укупан
број
планиран
Маса
Маса
Маса
зап. у
број зап. у средстава
средстава
средстава
децембру за плате децембру за плате
за плате на
2018.
2018.
на извору
на извору
извору 01
године из
године из
05-08
04
извора
извора 04
05-08
10
11
12
13
14

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским
класификацијама 411 и 412

Укупан
Укупан
Укупан
број
планиран
број зап.
зап. у
Маса
Маса
у октобру средстава број зап. у
октобру
средстава
2017.
2017.
за плате децембру
за плате на
2018.
године из на извору
године
извору 04
године из
извора
из
05-08  
извора 01
05-08
извора
04
5
6
7
8
9

Укупан
број
Директни и
зап. у
индиректни
октобру
корисници
2017.
буџетских
године
средстава
из
локалне власти
извора
01
2
3
Органи
и службе
локалне
власти
204
Изабрана
лица
4

Табела 2.

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2017. године и
планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету
ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412   

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Назив локалне
власти
ГРАД ЛОЗНИЦА

Број 19
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3

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена
лица

Запослени
5.

Постављена
лица

Запослени
4.

Постављена
лица

0

8

0

1

Постављена
лица

Запослени
3.

0

9

4,663,602

1

25

0

1

13,153,000

26

1

1

17,816,602

35

Запослени
2.Туристичка  
организација

Остале
установе
из области
јавних
служби
које се
финансирају
из буџета
(навести назив
установе):                                                                                  
1.  У.Ф.К  
Лагатор
Постављена
лица
3,573,000

3,573,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

8

25

1

26

34

6,425,000

13,811,000

20,236,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

8

2

0

2

10
3,752,000

3,752,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7

6

5

4

1

Запослени
Предшколске
установе
Постављена
лица

Запослени

0

0

Постављена
лица

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

0

0

49 28,179,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0

0

37 28,500,000

0

0

0

0

0

99

1

77,380,000

579,380

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

0

0

1

0

0

149

0

0
0

147,380,000

606,000

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

23 23,580,000

0

0

0

0

0

0
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3.

Запослени

Постављена
лица

2.

Постављена
лица

Запослени
Нове установе
и органи
(навести назив
установа и орг
ана):                        
1.

0

100

1

Изабрана лица

0

0

Постављена
лица

Запослени
Месне
заједнице

0

Дирекције
основане
од стране
локалне
власти
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8

376

13

Постављена
лица

Запослени

4

390

Укупно за све
кориснике
буџетa који се
финансирају
са економских
класификација
411 и 412
Изабрана
лица

309,835,282

60

0

0

50 31,752,000

37

0

0

37 28,500,000

463

19

5

487

426,846,153

10

0

0

10

8,205,000

23

0

0

23 23,580,000
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Расходи за коришћење услуга и роба (група конта 42) планирани су у складу
са пројектованом инфлацијом за 2018. годину и Упутством за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2018. 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 1.243.609,00 динара.
Према економској класификацији планиране су следеће врсте расхода:

ЕК

Опис

Средства
буџета 2018

Други извори

Укупно 2018

1

2

3

4

5

УКУПНИ ИЗДАЦИ

2,236,433,607

97,098,540

2,333,532,147

1,895,010,093

65,915,756

1,960,925,849

4
41

текући расходи и издаци
Расходи за запослене

455,165,637

11,354,933

466,520,570

411

Плате и додаци запослених

361,987,480

6,953,000

368,940,480

412

Социјални доприноси на терет послодавца

64,858,673

1,252,000

66,110,673

413

Накнаде у натури

630,000

50,000

680,000

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде за запослене

416
417

6,123,000

1,150,000

7,273,000

11,174,000

1,854,933

13,028,933

Награде, бонуси и остали посебни расходи

5,298,000

95,000

5,393,000

Судијски и посланички додатак

5,094,484

0

5,094,484

Коришћење роба и услуга

813,901,070

44,508,228

858,409,298

421

Стални трошкови

211,828,791

4,029,000

215,857,791

422

Трошкови путовања

2,277,000

1,163,566

3,440,566

423

Услуге по уговору

182,573,778

26,464,116

209,037,894

424

Специјализоване услуге

319,920,890

5,670,000

325,590,890

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и
материјали)

50,430,611

2,512,000

52,942,611

426

Материјал

46,870,000

4,669,546

51,539,546

Отплата камата

1,240,000

0

1,240,000

441

Отплата домаћих камата

1,180,000

0

1,180,000

444

Пратећи трошкови задуживања

60,000

0

60,000

Субвенције

76,458,127

0

76,458,127

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

76,458,127

0

76,458,127

42

44

45
451
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76,458,127

0

76,458,127

286,152,736

156,000

286,308,736

462

Донације међународним организацијама

0

30,000

30,000

463

Донације и трансфери осталим нивоима
власти

242,989,511

0

242,989,511

4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти

218,409,291

0

218,409,291

4632

Капиталне донације и трансфери осталим
нивоима власти

24,580,220

0

24,580,220

Донације и трансфери организацијама
обавезног социјалног осигурања

29,068,450

0

29,068,450

14,094,775

126,000

14,220,775

Права из социјалног осигурања

157,952,997

9,703,595

167,656,592

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

157,952,997

9,703,595

167,656,592

Остали расходи

102,639,526

193,000

102,832,526

64,728,609

0

64,728,609

464
465
47
472
48
481

Дотације невладиним организацијама

482

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

1,087,523

193,000

1,280,523

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела

14,103,394

0

14,103,394

484

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

22,000,000

0

22,000,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету
од стране државних органа

720,000

0

720,000

Резерве

1,500,000

0

1,500,000

Средства резерве

1,500,000

0

1,500,000

Основна средства

338,914,514

26,871,784

365,786,298

511

Зграде и грађевински објекти

285,692,000

23,945,166

309,637,166

512

Машине и опрема

51,972,514

2,826,618

54,799,132

515

Нематеријална имовина

1,250,000

100,000

1,350,000

509,000

4,311,000

4,820,000

49
499
51

52
523
54
541
61
611

Залихе робе за даљу продају
Залихе робе за даљу продају

509,000

4,311,000

4,820,000

Природна имовина

2,000,000

0

2,000,000

Земљиште

2,000,000

0

2,000,000

Отплата главнице

13,800,000

0

13,800,000

Отплата главнице домаћим кредиторима

13,800,000

0

13,800,000

2,250,233,607

97,098,540

2,347,332,147

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 исказане су плате, социјални доприноси, накнаде за Градоначелника,
заменика Градоначелника и помоћнике, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови
путовања, услуге по уговору- у оквиру којих су планирана средства за рад комисија.
РАЗДЕО 2 – ГРАДСКО  ВЕЋЕ
У оквиру раздела 2 исказане су плате, социјални доприноси, накнаде за чланове
Градског већа, трошкови путовања за именована и изабрана лица у органима града, услуге
по уговору, у оквиру којих су планирана средства за рад комисија и стални трошкови који се
односе на услуге комуникације.
РАЗДЕО 3 – СКУПШТИНА ГРАДА
Планиране су плате председника скупштине града, секретара Скупштине и његовог
заменика, накнаде за рад одборницима Скупштине града, рад скупштинских тела (савети и
комисије). Такође су билансирана средства за трошкове путовања, стални трошкови који се
односе на услуге комуникације услуге по уговору (услуге информисања- пренос Скупштине,
чланарине за Сталну конференцију градова и општина) и редован рад политичких странака,
материјал.
РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА
ГЛАВА 4.0 – ГРАДСКА УПРАВА
На функцији 130 - Опште услуге, планирани су расходи у износу од 443.352.700,00
динара. У расходима су исказане плате и социјални доприноси запослених из буџетских
средстава, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене и јубиларне
награде.
Расходи за плате су планирани у складу са Упутством министарства финансија.
Планирани су стални трошкови (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 путовања, услуге
по уговору (административне, компјутерске, образовање запослених, информисање комисије,
репрезентација, остале опште услуге, као и средства у износу од 500 хиљада динара за родну
равноправност), текуће поправке и одржавање (одржавање зграда и објеката, моторне опреме,
рачунарске и административне опреме, механичке поправке и др.), материјал (канцеларијски,
материјал за одржавање хигијене, противградне ракете, табле за обележавање улица и кућних
бројева).
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Накнаде за социјалну заштиту у износу од 750.000,00 динара за остале накнаде за
социјалну заштиту.
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од 13.000.000,00
динара за судска решења.
паса).

Накнаде штете у износу од 11.500.000,00 динара за вансудска поравнања (уједи

Зграде и грађевински објекти у износу од 11.200.000,00 динара односе се на капитално
одржавање зграда и део за реконстуркцију пута у Ромским насељима -пројекат „Путеви за
бољу будућност“.
За машине и опрему планирана су средства у износу од 13.800.000,00 динара (набавка
аутомобила, административне опреме, опреме за јавну безбедност, намештај).
Расходи од 10,5 милиона динара планирани су за накнаду штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и одвоз воде.
На функцији 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, средства
резерви планирана су у укупном износу од 1,5 милиона динара. Део ових средстава у износу
од 1 милион 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.
На функцији 170 – Управљање јавним дугом обезбеђују се средства за отплату
пратећих трошкова задуживања и отплату главнице домаћим кредиторима. За ове расходе
планирано је 14.760.000,00 динара.
Расходи на функцији 360- Јавни ред и безбедност су наменског карактера и планирани
су у износу од 22.106.000,00 динара.
Планирани расходи на функцији 830 – Услуге емитовања и издаваштва, у износу
од 20.500.000,00 динара на економској класификацији 423 - услуге по уговорима, односе
се на обезбеђење јавног информисања и услуге штампања и 424 - специјализоване услуге
(суфинасирање пројеката јавног информисања) у износу од 3.700.000,00 динара.
ГЛАВА 4.1 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВО
Средства планирана у 2018. 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 3.204.950,00 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 16.881.000,00 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 4.222.000,00 динара, намењени су
за финансирање дневног боравка за децу са посебним потребама.
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Економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета, у укупном
износу од 60.140.000,00 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 2018. 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 20.320.000,00 динара којима се обезбеђују права избеглих
и интерно расељених лица и 8.900.000,00 динара за рад народне кухиње преко „Црвеног
крста“.
Економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, у укупном
износу од 4.685.000,00 динара, односи се на финансирање програма рада градске организације
Црвеног крста.
Трошкови функције 090– Социјална заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 463– трансфери осталим нивоима власти у укупном износу од
41.945.433,00 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
13.659.614,00 динара за услуге личног пратиоца и помоћи у кући.
Средства планирана у 2018. години за функцију 740 – Услуге јавног здравља у износу
од 24.881.200,00 динара, намењена су за:
-

реализацију годишњег програма дератизације, дезинсекције и контроле (ек. 421);
накнаде мртвозорској служби и контроли над услугама дератизације и дезинсекције
(ек. 423)
дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Дому здравља “Др
Миленко Марин“ (ек. 464) у износу од 10.811.200,00 динара.

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” и намењена су за финансирање дела расхода за запослене, коришћења услуга и роба,
осталих расхода и инвестиција у износу од 205.200.000,00 динара.
На функцији 912 - Одлуком о буџету града Лознице за 2018. годину обезбеђују се
средства за област основног образовања у износу од 166.701.835,00 динара.
На функцији 920 - Одлуком о буџету града Лознице за 2018. годину обезбеђују се и
средства за област средњег образовања у износу од 47.902.676,00 динара.
Овим средствима обезбеђује се реализација послова који се односе на изградњу,
реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање основних и средњих школа, 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.
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На функцији 970 – Образовање, истраживање и развој планирана су средства у износу
од 16.665.000,00 динара за финансирање трошкова рада Регионалног центра за таленте и за
исплату награда и једнократних помоћи талентованим ученицима и студентима.
ГЛАВА 4.3 – РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
На функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту планирана су средства за организацију спортских манифестација од значаја за град
(Церски маратон, Дринска регата, крос и сличне манифестације), као и за финансирање
програма спортских друштава, организација и клубова.
ГЛАВА 4.3.1 – УСТАНОВА  ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТ
Средства планирана у 2018. години за функцију 810 – Услуге рекреације и спорта,
износе 37.412.000,00 динара и намењена су за финансирање годишњег програма рада
Установе за физичку културу “Лагатор”.
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 3.920.000,00
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 4.4.1 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Средства планирана у 2018. години за функцију 820 – Услуге културе, намењена су
за финансирање годишњег програма рада Центра за културу «Вук Караџић» у износу од
65.215.000,00 динара и 19.363.163,00 динара за Библиотеку Вуковог завичаја. Сем расхода
за запослене планирани су стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге (за
културне манифестације: Вуков сабор, Мићини и Верини дани и друге), текуће поправке и
одржавање и материјал и остали расходи.
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 2018. години за функцију 560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту, на економској клсификацији 424 - специјализоване
услуге, планирани су трошкови за наставак санације депоније смећа у износу од 14.000.000,00
динара, Средствима планираним на функцији 620 – Развој заједнице обезбеђују се средства
на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти за израду пројектне
документације у складу са Законом о планирању и изградњи.
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ГЛАВА 4.6 – ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Средства планирана у 2018. години за функцију 412 – Општи послови по питању
рада Износ од 20.103.000,00 динара односе се на реализацију програма активне политике
запошљавања и 1.000.000,00 за услуге по уговору за обуку кадрова.
Средства у износу од 3.000.000,00 динара намењена су за реализацију пројекта Женско
иновативно предузетништво.
Средства планирана у 2018. години за функцију 421 – Пољопривреда, у износу од
35.388.127,00 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 2018. годину, а на коју сагласност
даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и калацификацију земљишта.
Средства планирана у 2018. 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 1.959.000,00 динара за фунционисање Регионалне развојне агенције.
Расходи билансирани на функцији 630 - Водоснабдевање, у износу од 3.000.000,00
динара намењени су за рефундације за попусте у цени за социјало угрожене потрошаче.
Расходи планирани на функцији 660 - послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту у износу 109.444.000,00 динара, односе се на услуге чишћења и одржавање
зеленила по Програмима пословања КЈП ‘’Наш дом’’ и одржавање прихватилишта за
напуштене животиње - услуге ЗОО хигијенске службе; одржавање водотокова вода 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 96.500.000,00 динара за трошкове електричне енергије (ек.
класификација 421) и 5.000.000,00 динара за одржавање јавне расвете (ек. класификација
425)
Расходи планирани на функцији 451 - Друмски саобраћај планирани су расходи од
222.800.000,00 динара и то на ек. класификацију 424 - специјализоване услуге (одржавање
локалне путне мреже, 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 4.000.000,00 динара (ек. класификација 424) и за
откуп земљишта 2.000.000,00 динара (ек. класификација 541).
ГЛАВА 4.8 – МЕСНА САМОУПРАВА
Одлуком о буџету града Лознице за 2018. годину обезбеђују се и средства за рад
месних заједница у износу од 34.113.101,00 динара, од чега највећи део за текуће поправке
и одржавање (22.983.611,00 динара). Средства се распоређују финансијским планом на који
сагласност даје Градско веће.
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ГЛАВА 4.9 –ТУРИЗАМ
За рад Туристичке организације планирана су средства у буџету града за 2018. годину у
износу од 18.267.000,00 динара. Планиране су плате и доприноси, социјална давања, награде,
стални трошкови, трошкови путовања и услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће
поправке и одржавање, материјал, остали расходи и опрема.
ГЛАВА 4.10 –ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Планирана средства на овој функцији износе 226.350.000,00 динара и намењена су за
финансирање капиталних пројеката: реконструкција улица Карађорђева, Вере Бајан и Светог
Саве, доградња дечијег обданишта „Бамби“, електроенергетске објекте, хидротехнику
Индустријске зоне, реконструкцију јавног осветљења, унутрашње уређење Центра у
Тршићу, партерно уређење у улици Железничка (зграде социјалног становања) и остале
инфраструктурне пројекти.
ГЛАВА 4.11 – ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА (Инструмент за
претприступну помоћ)
Планирана су средства у буџету Града за 2018. годину за учешће локалне самоуправе
у пројекту „Унапређење производње и квалитета меда у Мачванском и Колубарском региону“
у износу од 176.000,00 динара.
РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
За рад Градског правобранилаштва Лозница планирана су средства у буџету града за
2018. годину у износу од 6.538.700,00 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 2018. годину у
износу од 149.515,00 динара. Планирана су средства за исплату плата и доприноса. Остали
расходи обезбеђују се у оквиру средства распоређених на глави 4.0 - Градске управа.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-41/18-26-2/1					          
Датум: 27. децембар 2018. године				    
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.             
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На основу члана 6. ст. 5. до 9., члана
6а став 4. и члана 7а Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
42/02 – Одлука СУС, 80/02, 80/02 - др. закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,
57/12 - Одлука УС, 47/13, 68/14 - др. закон
и 95/18), и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
бр. 8/14-пречишћен текст), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 27. децембра
2018. године, донeла је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о утврђивању
просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за
2019. годину на територији  града
Лознице и одређивању просечних
цена одговарајућих непокретности
на основу којих је за текућу годину
утврђена основица  пореза на имовину
за непокретности обвезника који не
води пословне књиге, које се налазе у
најопремљенијој зони

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању просечних
цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2019. годину на територији
града Лознице и одређивању просечних цена
одговарајућих непокретности на основу
којих је за текућу годину утврђена основица
пореза на имовину за непокретности
обвезника који не води пословне књиге, које
се налазе у најопремљенијој зони („Службени
лист града Лознице”, бр. 16/18) у члану 2. на
крају прве и друге табеле додаје се нов ред 8.
који гласи:
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Члан 2.

После члана 3. додаје се нови члан 3а
који гласи:
„Члан 3а
Неизграђено грађевинско земљиште
које се користи искључиво за гајење биљака,
односно садног материјала, односно шума,
за сврху утврђивања основице пореза
на имовину за 2019. годину, разврстава
се у пољопривредно, односно у шумско
земљиште чије су просечне цене квадратног
метра у зонама утврђене овом одлуком.”
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице“ и на интернет страни
града Лознице.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице“, а примењује се од 01.
јануара 2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41/18-26-2/2				
Датум: 27. децембар 2018. 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. 8/14 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донела је

Број 19

6

На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 15/16), чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 8/14 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа „Водовод и
канализација’’ Лозница за 2018. годину

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програмa
коришћења буџетске помоћи Јавног
предузећа „Водовод и канализација’’
Лозница у 2018. години

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног предузећа „Водовод и канализација’’
Лозница за 2018. годину, кога је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „Водовод
и канализација’’ Лозница, број одлуке 1647,
на седници одржаној 13. 12. 2018. године.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програмa коришћења
буџетске помоћи Јавног предузећа „Водовод
и канализација’’ Лозница у 2018. години, кога
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа
„Водовод и канализација’’ Лозница, број
одлуке 1647, на седници одржаној 13. 12.
2018. године.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ‘’Службеном
листу града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41/18-26-3/1				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ‘’Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-41/18-26-3/2				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 83
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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. 8/14 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана – Лозница’’ Лозница
за 2018. годину
Члан 1.

31. 12. 2018.
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На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 15/16), чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 8/14 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програмa
коришћења буџетске помоћи Јавног
комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана – Лозница’’  Лозница
у 2018. години
Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана
– Лозница’’ Лозница за 2018. годину, кога је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлана – Лозница’’, број
одлуке XXXI-1/18, на седници одржаној 30.
11. 2018. године.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програмa коришћења
буџетске помоћи Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлана – Лозница’’
Лозница у 2018. години, кога је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана – Лозница’’ Лозница, број
одлуке XXXI-2/2018, на седници одржаној
30. 11. 2018. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ‘’Службеном
листу града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41/18-26-3/3				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 84

Број: 06-41/18-26-3/4				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

31. 12. 2018.
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На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 8/14 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Предшколске установе
„Бамби’’  Лозница за 2018. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Предшколске установе „Бамби’’ Лозница за
2018. годину, кога је донео Управни одбор
Предшколске установе „Бамби’’ Лозница,
број одлуке 4172, на седници одржаној 11.
12. 2018. године.
Члан 2.

Број 19
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На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 8/14 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Центра за културу „Вук
Караџић’’ Лозница за 2018. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Центра за културу „Вук Караџић’’ Лозница за
2018. годину, кога је усвојио Управни одбор
Центра за културу „Вук Караџић’’ Лозница,
број одлуке 1568, на седници одржаној 14.
12. 2018. године.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41/18-26-3/5				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-41/18-26-3/6				
Датум: 27. децембар 2018. године		
Л о з н и ц а	                                                                  
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 85

Број 19
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На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 8/14 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Туристичке организације
града  Лознице за 2018. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Туристичке организације града Лознице за
2018. годину, кога је усвојио Управни одбор
Туристичке организације града Лознице,
број одлуке 319/18, на седници одржаној 14.
12. 2018. године.

31. 12. 2018.
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 8/14 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Библиотеке Вуковог завичаја  
Лозница за 2018. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за
2018. годину, кога је усвојио Управни одбор
Библиотеке Вуковог завичаја Лозница, број
одлуке 974, на седници одржаној 07. 12.
2018. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41/18-26-3/7				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 86

Број: 06-41/18-26-3/8				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

31. 12. 2018.
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Службени 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 и 83/18), члана 67. и 68. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС’’, број
64/15) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84.
став 2. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, број 8/14 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 27. децембра 2018. године, донела
је
ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације
за изградњу црпне фекалне станице
„Лозница” у Лозници
Члан 1.

Број 19

План садржи: границу плана и обухват
грађевинског подручја; детаљну намену
земљишта; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план); попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте; коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења; графички део.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке су План
детаљне регулације за изградњу црпне
фекалне станице „Лозница” у Лозници,
састављен из текстуалног дела, графичког
дела и документације, урађен од стране ЈП
за управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој” из Лознице, број 080.18/Г,
децембар 2018. године.
Члан 5.

Доноси се План детаљне регулације за
изградњу црпне фекалне станице „Лозница”
у Лозници, у даљем тексту: План.

Текстуални део Плана се објављује у
„Службеном листу града Лознице”.

Члан 2.

Члан 6.

У обухвату Плана се налазе целе
катастарске парцеле 4521 и 4522 КО Лозница,
у површини од 1ха 73 ара и 26 м2.

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

Члан 3.
Доношењем Плана утврдиће се
општи интерес и створити плански основ за
изградњу црпне фекалне станице „Лозница”
у Лозници.
Циљ израде Плана је утврђивање
планског основа и регулативе којима ће
се створити услови за експропријацију
земљишта ради изградње црпне фекалне
станице са ретензијом за потребе канализационог система.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41/18-26-4/1				
Датум: 27. децембар 2018. године		
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 87

Број 19
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ПЛАН  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

    ЗА  ИЗГРАДЊУ ЦРПНЕ ФЕКАЛНЕ СТАНИЦЕ
,ЛОЗНИЦА” у ЛОЗНИЦИ

Децембар, 2018. година
Лозница
Страна 88
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Носилац задатка:

Љиљана Коларевић, дипл.пр.планер

Сарадници:

Катарина Пејаковић,дипл.инж.грађ.
Нада Миленковић, инж. геод.
Јасмина Искић, инж.електр.
Jелена Полић,дипл.пр.планер.
Марко Николић, дипл.инж.грађ.
Весна Хаџи Гајић , грађ.техн.
Ана Коларевић,студент п.план.

Одговорни урбаниста:

Љиљана Коларевић
дипл.пр.планер
				

Ј.П. „Лозница развој” Лозница
директор
Никола Драгићевић
дипл.екон.

Страна 89

Број 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

31. 12. 2018.

САДРЖАЈ
A. ОПШТИ ДЕО
1.1 УВОД.................................................................................................................................... стр.1
1.2.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ..............................................................................................1
1.3.ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА................................................2
1.4.ОБУХВАТ ПЛАНА СА ВЛАСНИЧКИМ СТАТУСОМ.........................................................3
1.5.ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА................................................................................................3
ПЛАНСКИ ДЕО...............................................................................................................................4
2.0.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА...............................................................................................................4
2.1.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА.................................................................................4
2.2.НАМЕНА ПОВРШИНА СА БИЛАНСОМ.............................................................................4
2.3.КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ..............................................................................5
2.4.ОПШТИ УСЛОВИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ............................................................5
2.5.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ............................................................6
2.5.1.Попис парцела и опис локација за јавне површине.............................................................6
2.6.ТРАСЕ И КОРИДОРИ ИМФРАСТРУКТУРЕ..........................................................................7
2.6.1.УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ............................................................................................................................7
2.7. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ
И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА..............................................................................................8
2.8.УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА..................................................9
2.8.1.Заштита градитељског наслеђа..............................................................................................9
2.8.2.Заштита животне средине......................................................................................................9
2.8.3.Заштита природе...................................................................................................................11
2.8.4.Заштита земљишта и управљање отпадом.........................................................................11
2.8.5.Заштита од пожара,елемен.непогода и буке.......................................................................12
2.8.6.Мере енергетске ефикасности.............................................................................................12
2.8.7.Услови за несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом,деци и старим особама..............................................................................13
2.8.8.Инжењерско геолошки услови.............................................................................................14
3.0.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.............................................................................................................14
3.1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ.......................................14
3.1.1.Хидротехничка инфраструктура..........................................................................................14
3.1.1.1.Канализациона мрежа........................................................................................................15
3.1.1.2.Кишна канализација..........................................................................................................18
3.1.2.Електроенергетска инфраструктура....................................................................................18
3.1.2.1.Постојеће стање.................................................................................................................18
3.1.2.2.Планирано стање................................................................................................................18
3.1.2.3.Правила грађења за електроенергетску ИС.....................................................................19
3.1.3.Телекомуникације.................................................................................................................22
3.1.3.1.Постојеће стање.................................................................................................................22
3.1.3.2.Планирано стање................................................................................................................22
3.1.3.3.Правила грађења за телекомуникациону ИС..................................................................22
3.1.4.Топлификација и гасификација...........................................................................................23
Страна 90

31. 12. 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 19

3.2.Правила грађења за нову градњу............................................................................................24
3.2.1.Општа правила грађења.......................................................................................................24
3.2.2.Правила грађења за објекте хидротехничке ИС................................................................27
3.2.2.1.Правила грађења за потцелину 1......................................................................................29
3.2.2.2.Правила грађења за потцелину 2......................................................................................29
3.2.3.Урбанистички параметзри за парцеле са комуналним
делатностима........................................................................................................................30
4.0.ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА.............................................................................................31
4.1.СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА............................................................................31
4.2.ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ИНФРАДТРУКТУРЕ.........................................................................31
4.3.СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА...........................................................................................................................32
4.4.СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ...........................................................32
4.5.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.....................................................................................32
Б.ГРАФИЧКИ ДЕО.......................................................................................................................33
ДОКУМЕНТАЦИЈА......................................................................................................................33

Страна 91

Број 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

31. 12. 2018.

На основу чл. 27 и 35 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13одлукаУС, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 15 и 40 Статута града Лозница („Службени лист
града Лознице”, број 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице на својој седници
одржаној дана 27.12.2018. године донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРПНЕ ФЕКАЛНЕ СТАНИЦЕ „ЛОЗНИЦА“ У ЛОЗНИЦИ
-текстуални деоА. ОПШТИ ДЕО
1.1. УВОД
План детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице ,,Лозница” у
Лозници,обухвата подручје које се налази у западном делу грађевинског подручја Лознице.
Овај простор налази се у доњем току реке Штире а у непосредној близини старе Вискозине
депоније и Индустријске зоне ,,Шепак”.
Предметни простор је неизграђен и неуређен (пољопривредна површина)
У непосредној близини (преко реке Штире)налази се постојећа главна канализациона
црпна станица.Изведена је педесетих година.Након реконструкције ,која је обављена
осамдесетих година,њен укупан капацитет је око 2000 лит/секунди.
Одлуком о приступању изради плана за црпну фекалну станицу дат је предлог обухвата
-к.п. 4521 у укупној површини 1,394 ха.По Закону о планирању и изградњи ,чл.46 Одлуком се
даје оквирна,прелиминарна граница обухвата планског документа.
Израдом Нацрта плана утврђена је потреба за већом површином обухвата -к.п. 4521 и
4522 у укупној површини 1,732 ха.
1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни и планскии основ за израду Плана детаљне регулације за изградњу црпне
фекалне станице ,,Лозница“ у Лозници садржан је у одредбама:
- Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и
98/2013-одлука УС ,132/14 и 145/14,83/18)
- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (Сл.гласник РС,, бр.64/2015 )
- Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице
,,Лозница” у Лозници (Службени лист града Лознице бр.13/2018)
- Одлуке о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице ,,Лозница” у Лозници број:Сл/2018
- Плана генералне регулације за насељено место ,,Лозница“ (Сл. лист града Лознице
бр.3/2014 и 13/2018)
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1.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА
Планом вишег реда дефинисана је претежна намена простора, и дата су усмеравајућа
правила за реализацију планираних садржаја.
Изменама и допунама ПГР-а Лознице констатовано је да је за потребе одвођења
фекалних вода са подручја ПГР,израђен Идејни пројекат канализационе мреже отпадних
вода града Лознице.Систем подразумева 5 зона каналисања,главни колектор и станицу за
препумпавање.У систему каналисања отпадних вода,иде се на орјентацију на сепаратни
систем,мада кишна канализација постоји тек у неколико улица у центру града.
Подручје обухваћено планом налази се у типичној насељској целини - ван централна зона.Овој
зони припада део грађевинског подручја који је на прелазу између ужег и ширег градског центра
и приградске зоне.Проценат изграђености зоне је знатан и углавном је заступљено породично
и вошепородично становање а у мањем обиму комуналне делатности,индустрија,спорт и
рекреација.
Правила уређења и грађења из важећег ПГР-а која важе за конкретну намену су:
- Локација парцеле за изградњу фекалне црпне станице мора бити таква да сва отпадна
вода из слива може дотећи гравитационо и да дубина укопавања не буде сувише велика због
подземних вода а самим тим би и трошкови градње били рационални.
- Обезбедити несметан довоз грађевинског материјала за грађење и прилаз путничким
и теретним возилима.
- Габарит и облик објекта ће зависити од техничко-технолошких захтева,одговарајуће
опреме која ће се предвидети.Обавезно пазити на растојање од околних објеката и могућност
безбедног извођења радова.До обвјекта треба довести воду из градске водоводне мреже за
потребе прања опреме и друге потребе.
- Делови објекта који служе за прихват отпадне воде морају имати потребну запремину
како би црпке радиле у оптималном режиму.
- Обавезно поставити 2 црпна агрегата радни и резервни који ће радити у паралелном
режиму зависно од количине воде која дотиче.
- Избор пумпи вршити тако да се обезбеди ефикасан рад у тешким условима.
- Објекат мора имати поуздано напајање електричном енергијом.
Циљ израде плана је да се на основу анализе урбанистичке документације,теренских
истраживања,услова и мишљења јавних предузећа и других имаоца јавних овлашћења (а
нарочито ЈП,,Водовод и канализација”) односно корисника простора,утврди урбанистичко
решење које ће представљати основ за реализацију простора.
Планом се дефинишу нарочито намена земљишта,услови уређења и грађења на овом
простору, фазност изградње, регулационе линије улица и јавних површина, грађевинске
линије, нивелационо решење, објекти инфраструктуре, заштита животне средине, зелене
површине и др.
1.4. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ВЛАСНИЧКИМ СТАТУСОМ
Обухват плана представљају целе катастарске парцеле 4521 и 4522 у К.О.Лозница.
Површина плана је уједно и површина ове две парцеле,и износи 1.7326ха.
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У катастраском операту парцеле су заведене у листу непокретности бр.2578 и 2580.
Табела 1: Парцеле у обухвату
Површина
Редни Број парцеле
број
1
4521
10394
2
4522
6932

Власник
Трифуновић Слободан
Трифуновић Зоран

Укупна површина обухвата 1.7326 ха.
1.5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Предметна локација је и западном делу града(гледано од центра),према реци Дрини.
Обухват плана чине две катастарске парцеле које су низграђене (пољопривредно земљиштењива I класе),и припадају грађевинском подручју.Источно и западно од обухвата су такође
пољопривредне површине.У непосредној близини,гледано ка северу су парцеле са постојећим
изграђеним,породичним објектима.Јужно од обухвата је доњи ток реке Штире.
У делу града,ком припадају и предметне парцеле је неизграђена саобраћајна мрежа
односно неке улице су асфалтиране а код неких је још увек недовољна регулациона ширина
и са макадамом су.Део улице уз предметне катастарске парцеле не постоји на терену,али је
вишим планским актом (Изменама и допунама ПГР-а)планирана.На предметном подручју не
постоје електро,ТТ инсталације ,гасне као ни инсталације ЈКП,,Топлана”Лозница.Северно
од обухвата је дистрибутивни водовод а јужно (преко реке Штире) постојећи подземни
далековод 10 kv.

II ПЛАНСКИ ДЕО
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Просторна организација заснива се на дефинисању просторних целина које се разликују
по својој намени и положају у простору као и начину уређења и коришћења простора.
Просторна концепција је условљена пре свега положајем у односу на постојећу црпну
станицу и у односу на реку Штиру.
Основна намена простора утврђена је ПГР за насељено место Лозница-породично
становање.Такође, истим планом дата је могућност да се промени планирана намена израдом
Плана детаљне регулације уколико се њиме одређују површине јавне намене.У складу са тим
простор ће бити подељен на две просторне целине:
-просторна целина I намењена је изградњи планиране главне црпне фекалне станице
и пратећих објеката
-просторна целина II намењена за ретензионе базене и слободне и зелене површине
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2.2. НАМЕНA ПОВРШИНА СА БИЛАНСИМА
Концепцијом просторног уређења планирају се површине за комуналну
инфраструктуру,саобраћајну мрежу,ТС и зелене површине.
Концепт одвођења отпадних и атмосферских вода Лознице дефинисан је Планом
генералне регулације Лознице и у складу је са Идејним пројектом канализационе мреже
отпадних вода града Лознице из 1983 године.Канализациона мрежа на подручју ПГР-а
територијално покрива 30 % површине а прикључака на мрежу је око 50 %.Неки значајни
делови градског подручја још увек немају канализациону мрежу.
Планом генералне регулације планирана је изградња већег броја колектора потисног
цевовода од црпне станице у Бањи Ковиљачи и црпне станице у Лозници до постројења
за пречишћавање отпадних вода.Каналисање отпадних вода је превасходно по сепаратном
систему.Неопходна је изградња одређеног броја колектора како би се створиле могућности
за даљи наставак изградње дистрибутивне канализационе мреже.Положај централног
постројења за прераду отпадних вода је везан за трасу ново државног пута I Б реда бр.26.
Атмосферска вода која потиче од пијаца,гаража,платоа индустр.објеката такође ће
бити спроведена у фекалну мрежу уз претходно пречишћавање.
Фекална црпна станица односно њена локација задовољава главни услов а то је да сва
отпадна вода из слива може притећи гравитационо а да дубина укопавања не буде сувише
велика због нивоа подземних вода,а све у циљу што рационалнијих трошкова изградње.
Подручје обухваћено планом је у целости површина јавне намене.
Површине јавне намене су:
-површине за комуналну инфраструктуру (ТС,црпна станица,ретензија)
-саобраћајне површине
-зелене површине
Биланс површина (планирано стање)
Намена
Површине за јавне
намене

Саобраћајне површине
Јавне зелене површине
Земљиште за комуналну
инфраструктуру
Укупно

Табела бр.3

Површина
(м2)
2449
1298
13579

Заступљеност у
обухвату Плана
14
8,0
78

17326

100

Површина обухвата....................................................... 1,7326 ха
Површина блокова без улица.........................................1,4877 ха
Максимална спратност....................................................По+П+1
2.3. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
У оквиру подручја обухваћеног планом се издвајају 2 карактеристичне просторне
целине у оквиру исте јавне намене за комуналну инфраструктуру.
- просторна целина I намењена је изградњи планиране главне црпне фекалне станице
и пратећих објеката
- просторна целина II намењена за ретензионе базене, слободне и зелене површине
као и за ТС .
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Бруто површина грађевинског подручја које је обухваћено планом износи 1,7326 ха;
нето површина 1,3579 ха (78 %) а површине под саобраћајницама 0.2449 ха(14%)и зеленилом
0.1298 ха (8%).
2.4. ОПШТИ УСЛОВИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
План регулације
Регулациона линија раздваја одређене површине јавне намене од површина планираних
за друге јавне и остале намене.
Планиране регулационе линије су дате у односу на осовине саобраћајница или у
односу на постојеће границе парцела и постојеће објекте.
Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате
на графичком прилогу бр.2.1. „План саобраћаја, регулације и нивелације“
- Хоризонтална регулација
Грађевинска линија се утврђује у односу на регулациону линију.
Грађевински објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију.
На грађевинској парцели су дате максималне зоне изградње надземних етажа.
Грађевинске линије су дефинисане на графичком прилогу бр.2.1. „План саобраћаја,
регулације и нивелације“
Грађевинска линија према реци Штири је миним. 5,0 м и дата је као прелиминарна.
Коначна грађевинска линија биће утврђена на основу Водних услова и Мишљења
ЈВП,,Србијаводе”
- Вертикална регулација
Максимална висина је дефинисана спратношћу и котом венца.
- План нивелације
Грађевинско подручје обухваћено планом има надморску висину од 121,05 до 121,64 м.
Нивелација дата овим Планом је усклађена са постојећом нивелацијом .
Висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације
осталих тачака.
Нивелација свих површина је усмеравајућа а при изради Техничке документације она
ће се прецизније и тачније дефинисати у складу са захтевима и техничким решењима.
2.5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
2.5.1. Попис парцела и опис локација за јавне површине
На графичком прилогу бр. 4 ( План препарцелације са површинама јавне намене) дат
је приказ парцела јавног земљишта и начин њиховог формирања. Парцеле су дефинисане
фронтовима, координатама детаљних тачака и површина. Било која грешка уочена у списку
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парцела или наведеној површини, може се проверити на графичком прилогу и исправити
кроз пројекте парцелације, препарцелације, експропријације, и др.
Координате детаљних тачака за потребе
обележавања регулације јавних површина
TAЧKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Парцеле земљишта

Y
X
6595982.51
4933256.03
6596017.23
4933216.08
6596019.66
4933213.37
6596022.17
4933210.73
6596074.92
4933156.77
6596077.30
4933154.39
6596079.76
4933152.08
6596139.02
4933097.69
6596144.30
4933092.81
за јавне намене,предвиђене овим планом дате су у следећој табели.

Парцела

Начин формирања

Површина (м2)

П1

Део кп 4521 и 4522

14897

Део
кп 4521 и 4522
Део кп 4521

1472

Црпна станица
П2
улица
П3
улица

957

Укупна површина земљишта за јавне намене износи 17326м2.Пројектом парцелације,
могуће је парцелисати парцелу означену као П1,за потребе одвајања површине за зеленило
тј.инспекцијску стазу или за трафостаницу.
2.6.ТРАСЕ  И КОРИДОРИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.6.1. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Саобраћајнице морају бити уређене са стабилном коловозном конструкцијом.
Улична мрежа
Прикључење главне црпне станице на уличну мрежу планира се са новоформиране
саобраћајнице у правцу исток -запад (делимично паралелне са током реке Штире) на северу
и свероистоку комплекса.
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Колско пешачке површине и интерне саобраћајне површине уредити у складу са
стандардима и прописима за ту врсту објеката и одвојити их ивичњацима од осталих
површина, уз поштовање услова за кретање противпожарних возила.
Приликом пројектовања објеката саобраћајних и пешачких површина применити
Правилник о техничким стандардима приступачности (Службени гласник РС бр. 19/12)
Паркирање
Паркирање се решава у оквиру парцеле , отвореним паркингом на парцели или
изградњом гараже као посебног објекта.
Пешачке површине
Пешачке површине су предвиђене као тротоари у овиру регулација.
2.7. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И
       СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
У оквиру граница плана, зелене и слободне површине допуњују основне намене.
Зелене површине су заступљене као јавне, али и као зеленило између и око пословног
простора, на паркинзима и зеленило у склопу слободних површина на парцели.
Зеленило оваквих зона је специфично по свом саставу и треба да буде заступљено на
минимално 20% површина и то у виду заштитних појасева и декоративне вегетације.
Препоручује се формирање појаса високог зеленила или дугог вегетацијског периода
по могућству по ободу комплекса, Појас формирати од обликованих форми стабала (високог
листопадног и четинарског дрвећа).
Уколико је потребно, раздвајање садржаја унутар комплекса ,постиже се нижом
декоративном вегетацијом и травнатим површинама.
У оквиру појаса заштитног зеленила могуће је предвидети изградњу унутрашњих
саобраћајница, паркинг простора, портирнице.На делу где ће бити изграђени ретензиони
базени,потребно је формирати травњак.
Код садње дендроматеријала водити рачуна о следећем:
- уносити старије саднице дрвећа и жбуња од 3 године на више
- садњу обављати у јесен, пре почетка вегетационог периода
- саднице треба да су расаднички однеговане и развијене и да се транспорује непосредно
пре садње
- саднице се обавезно морају анкерисати да би се спречило кривљење или ломљење
услед утицаја ветра
2
- саднице жбунастих врста садити са просечном густином 1ком/1м (учвршћивање
није потребно)
- за садњу дрвећа у дрвореде потребно је бирати саднице једнаке старости, висине
- саднице треба да буду удаљене најмање 2,0 м од подземних уређаја и инсталација
- код садње дендроматеријала дуж саобраћајница водити рачуна да се не омета
видљивост у саобраћају
- подизање травњака и садња цветних елемената ће се одвијати према пројекту, на
припремљеном терену
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2.8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
2.8.1. Заштита градитељског наслеђа
На предметном простору нема евидентираних објеката градитељског наслеђа, вредних
објеката градитељског наслеђа као ни археолошких локалитета.
Уколико би се током земљаних радова наишло на археолошке предмете, извођач радова
је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика
културе ,,Ваљево” , да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на
месту и у положају у коме је откривен.
Такође уколико се током земљаних радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или
минеролошко-петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство природног добра
сходно чл. 99 Закона о заштити природе (Сл. Гласник РС бр. 36/2009; 88/2010 и 91/2010)
извођач радова је дужан да обавести надлежно Министарство за послове заштите животне
средине.
2.8.2. Заштита животне средине
У оквиру планираних активности на простору плана обезбедити спречавање свих
облика загађивања и очување квалитета средине према одговарајућим стандардима и
прописаним нормама. Потребно је пратити показатеље утицаја на стање средине и обезбедити
контролу свих активности.
При изградњи планираних објеката комуналне инфраструктуре Планом ће се
обезбедити очување еколошког капацитета простора и побољшања квалитета животне
средине уз максимално могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на
природни систем (ваздух, земљиште, површинске и подземне воде).
Могући утицаји на животну средину на предметној локацији који могу настати као
последица планираних активности су:
- Загађивање тла и подземних вода услед неадекватног и неправовременог одвођења
атмосферских и отпадних вода са постојеће црпне станице на централно постројење за
пречишћавање отпадних вода
- утицај на животну средину услед настајања неких других,непланираних еколошких
конфликата
На основу анализе, идентификације и еколошке валоризације обухваћеног
простора,утврдиће се постојећи и могући утицаји релевантни за квалитет животне средине
и мере заштите.
Мере заштите имају за циљ спречавање угрожавања животне средине и здравља људи
тако што ће негативне утицаје на животну средину у оквиру планског подручја свести у
границе прихватљивости.
Опште мере заштите животне средине
- Поштовати Закон о заштити животне средине и другу законску регулативу из ове
области
- Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског
материјала током транспорта
- Утврдити обавезу санације земљишта у случају изливања уља и горива током рада
грађевинских машина и механизације
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- Отпадни материјал који нестане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински
материјал, пластика, папир, старе гуме) прописно сакупити, разврстати и одложити на
предвиђену локацију
- Материјал из ископа одвести на унапред дефинисану локацију за коју је прибављена
сагласност надлежног органа а транспорт ископаног материјала вршити возилима која
поседују прописане кошеве
- Предвидети потпуно инфраструктурно опремање Планског подручја по највишим
еколошким стандардима који ће гарантовати висок ниво квалитета животне средине
Мере и услови заштите животне средине
-При изради пројекта дати генерално решење за пријем и евакуацију површинских.
атмосферских вода
-У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада,смећа као и изливање
отпадних вода
-Поштовати опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене Законом и другим
прописима којима се уређују послови санитарног надзора
-Обезбедити сагласност надлежног органа за послове водопривреде
-Уредити и озеленити слободне површине (травњаци,жбунаста и висока вегетација) а
по ободу комплекса предвидети зеленило дугог вегетационог периода
-Правно или физичко лице које деградира животну средину дужно је да изврши
ремедијацију или на други начин санира деградирану животну средину у складу са пројектима
санације и ремедијације
2.8.3. Заштита природе
Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спровођен или
покренут поступак заштите, на њему нема заштићених добара и није у просторном обухвату
еколошке мреже.
Планом обезбедити:
- организацију, коришћење , уређење и очување простора
- посебну пажњу посветити формирању и уређењу новог зеленила у складу са
површином и наменом простора, а у циљу повећања постојећег зеленила и унапређења
животне средине
- зеленило одабрати према еколошким, функционалним и декоративним својствима.
Препоручују се аутохтоне врсте најбоље прилагођене локалним педолошким и климатским
условима. Приликом избора зеленила избегавати врсте које су инвазивне и алергене
- саобраћајнице су пројектоване у складу са законском регулативом да би се омогућило
несметано одвијање саобраћаја
- обавезно је предвидети довољан број паркинга како би се избегло паркирање на
зеленој површини, тротоару, саобраћајници и најбоље у оквиру парцела
- сва инфраструктура би требала бити подземна (каблирана и спроведена углавном
кроз путне правце и стазе)
- планом предвидети и применити сва важећа правила и услове парцелације, регулације
и изградње у складу са конфигурацијом терена
- обезбедити највиши ниво хигијене, дефинисати начин прикупљања отпада
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- при пројектовању предвидети решења којима се обезбеђују неопходни услови за
брзу и ефикасну ПП заштиту а у складу са законском регулативом
- планом предвидети неопходну организацију градилишта за изградњу објеката при
чему треба дефинисати привремену локацију за депоновање грађевинског материјала и
опреме неопходне за изградњу, и обавезу да се по изведеним радовима уклони сав вишак
материјала
2.8.4. Заштита земљишта и управљање отпадом
Са циљем заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу са посебним
законима, обезбедити одговарајуће поступање са отпадним материјалом.
Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене кроз дефинисање параметара за
постављање специјалног суда за привремено сакупљање отпада на одговарајућој бетонској
површини. Простор треба да је обележен, приступачан за возила јавне хигијене са подлогом
од тврдог материјала и могућношћу чишћења и пражњења. За постављање посуде 1,1м2
потребно је обезбедити глатку подлогу у нивоу прилазног пута са одвођењем атмосферских
и оцедних вода.
Испоштовати Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/2010 и
14/2016), као и подзаконска акта.
2.8.5. Заштита од пожара, елементарних непогода и буке
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја на простору обухваћеним
Планом потребно је при пројектовању и извођењу узети у обзир меродавне параметре који
се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина,
јачина ветра, дебљина снежног покривача,носивост терена, висина подземних вода и сл).
Заштита од пожара се обезбеђује најпре погодним распоредом појединачних објеката
и њиховом међусобном удаљеношћу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом,
проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе а у
складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гласник Републике Србије бр.111/9) и Правилником
о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ бр.30/91)
као и Правилником и техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл.гласник
СРЈбр. 8/95).
Обезбедити одговарајући капацитет и проток воде за спољашњу хидрантску мрежу
цевног развода са надземним хидрантима а уколико исти ометају саобраћај дозвољава се
постављање подземних хидраната на основу Правилника о техничким нормама за хидрантску
мрежу за гашење пожара.
- Заштиту од удара грома треба обезбедити постављањем громобранске инсталације
која ће бити правилно уземљена.
- Подручје се налази у зони сеизмичке угрожености од 8 степени MCS.
Основна мера заштите од земљотреса је примена принципа сеизмичког пројектовања
објеката, односно примена садржаја и техничких прописа о градњи у сеизмичким подручјима
(Правилник о техничким нормативима за изградњу у сеизмичким подручјима-Сл.лист СФРЈ
бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90 и Закон о ванредним ситуацијама-Сл.гласник РС бр.11/09,
92/11 и 93/12)
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2.8.6.  Мере енергетске ефикасности
Законом о планирању и изградњи дефинисана је обавеза унапређења енергетске
ефикасности зграда. Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о
енергетским својствима објеката.
На основу Правилника о енергетској ефикасности зграда (Службени гласник РС
бр.61/2011) енергетска ефикасност зграде је остварена ако су усвојена следећа својства
зграде:
- обезбеђени минимални услови комфора, потрошња енергије за грејање, хлађење,
припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење објекта, да не прелази дозвољене
максималне вредности по квадратном метру.
Ради повећања енергетске ефикасности приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно
је применити следеће мере:
- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији
објекта.
- оријентацију и функционални концепт зграде треба пројектовати тако да се
максимално искористе природни и створени услови локације (сунце,ветар,зеленило)
- постављати зграде тако да просторије у којима се највише борави буду оријентисани
према југу
- обликом зграде обезбедити енергетски најефикаснији однос површине и запремине
омотача зграде у односу на климатске факторе локације и намену зграде.
- груписати просторије у згради у складу са њиховим температурним захтевима
- максимизирати употребу природног осветљења
- у смислу природне вентилације, отвори на згради као што су прозори, врата, канали
за вентилацију пројектовати тако да губици топлоте у зимског периоду и топлотно оптерећење
летњем периоду буде што мање
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале при изградњи
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне
расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система
за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
2.8.7. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба применити
Правилник о техничким стандардима планирања,пројектовања и изградње објеката којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Сл. Гласник РС“ бр.22/2015).
Приступачност се обезбеђује применом техничких стандарда у планирању,
пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката помоћу којих се
свим људима без обзира на њихове физичке и друге карактеристике или године старости
осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.
Обавезни елементи приступачности су:
- Елементи приступачности за савладавање висинских разлика
- Елементи приступачности за кретање и боравка у простору
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У складу са стандардима приступачности обезбедити услове за несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама на следећи начин:
- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза
неутралисати обарањем ивичњака
- пословним објектима обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту
приземља спољњим или унутрашњим рампама минималне ширине 90 цм и нагиба 1:20 (5%)
до 1:12 (8%)
- у оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и
обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида у складу са стандардом
ЈУС.У.А9 204.
2.8.8. Инжењерско геолошки услови
1. Обавезна је хидротехничка заштита подова приземља
3. За темеље већих грађевинских објеката у отвореној јами чија је дубина већа од 5м
ако нема подземних вода, пројекат треба да садржи и пројекат јаме и техничких услова за
сигурно извођење радова
4. Нивелација терена (уколико је потребна) се изводи од речног или дробљеног
агрегата крупнозрне фракције и у зонама сталног или привременог високог нивоа подземних
вода неопходне су подлоге од „иберлауфа“
5. Код дубоких ископа неопходно је разупирање и гравитационо одвођење или уроњење
подземних вода
Функционална ограничења терена:
- Терен је равничарски, са падом до 5%
- Водозасићење тла је константно, непосредно испод површине терена
- Нестабилности терена нису присутни
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
3.1.1.  Хидротехничка инфраструктура
Снабдевање водом овог простора планира се преко постојеће и планиране водоводне
мреже,а у оквиру постојећег водоводног система града Лознице.
Постојећа водоводна мрежа није у непосредној близини предметног обухвата.
Планира се изградња секундарне водоводне мреже у свим улицама које су у непосредној
близини као и у обухвату.за потребе снабдевања водом.
- Не предвиђа се рушење постојећих објеката приликом изградње мреже;
- трасу прилагодити конкретним условима на терену;
- истражни радови се не предвиђају;
- извршити увођење у катастар подземних инсталација;
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- објекат је сталан;
- није дозвољена градња у зони од по 0,5м са обе стране водовода (укупно коридор
- при изградњи у зони цевовода, ископ вршити ручно;
- дубина цевовода је већа од 1,2м;
- при паралелном вођењу водовода, минимално растојање је 0,5м;
- мерење потрошње на 2м од регулационе линије

3.1.1.1. Канализациона мрежа
На предметним парцелама налазе се :
-колектор фекалне канализације • 1000-бетонски
-колектор фекалне канализације • 800-бетонски
На парцелама 4521 и 4522 планира се изградња ретензије и црпне станице за потребе
канализационог система.Ретензија ће бити постављена испод нивоа терена и биће покривена
и опремљена вентилационим отворима.
Тренутно се отпадне и атмосферске воде из дела градског подручја Лознице који
је повезан на канализациони систем преко главног градског колектора јајастог профила
120/160 цм доводе до главне канализационе пумпне станице на обали реке Штире. Главна
канализациона пумпна станица пројектована је и изведена педесетих година. Након
реконструкције хидромашинске и електроенергетске опреме у овој црпној станици која је
обављена осамдесетих година, њен укупан капацитет достигао је цца. 2.000 л/с, са три мање
пумпе капацитета по око 125 л/с које су активне у сушном периоду и служе за препумпавање
отпадних вода и три веће пумпе капацитета по око 500 л/с које се активирају у кишном
периоду. Све воде доведене главним градским колектором до црпне станице препумпавају
се и изливају у реку Штиру. Излив у реку Штиру лоциран је на око 1.400 м узводно од ушћа
реке Штире у Дрину.
Током 2005. године урађен је “Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Лозница”.
За град Лозницу са насељима: Бања Ковиљача, Лозничко поље, Клупци, Плоча,
Башчелуци, Крајишници, Трбушница, Воћњак и Горња Ковиљача, усвојено је заједничко
постројење за пречишћавање отпадних вода.
Локација постројења налази се на територији М.З. Лозничко Поље у зони под називом
“Локањ”, на десној обали реке Дрине, у непосредној близини западне путне обилазнице.
Реципијент за пријем пречишћених отпадних вода је река Дрина која је, према важећој
категоризацији водотока, сврстана у II категорију квалитета. Према техничкој документацији
за пројектовање ППОВ коришћена су следећа меродавна оптерећења:
□ Хидрауличко оптерећење Qср=280 л/с, Qмаџ дан =450 л/с, Qмаџ х= 480 л/с
□ Органско оптерећење 80.000 ЕС
Пројектом ППОВ Лозница предвиђен је довод отпадних вода на ППОВ из два главна
правца:
□ Отпадне воде Лознице
□ Отпадне воде Бање Ковиљаче
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Пројектном докумантацијом потисних цевовода ка постројењу обухваћен је потисни
цевовод од главне пумпне станице Лозница до локације будућег ППОВ Лозница. Будући да се
из истог правца планира и укључење отпадних вода пореклом из Бање Ковиљаче.На погодној
локацији предвиђа се спајање довода отпадних вода из Бање Ковиљаче и потисног цевовода
са главне пумпне станице, тако да би се ове отпадне воде на ППОВ довеле јединственим
цевоводом.
Потисни цевовод који би препумпавао фекалну воду из црпне станице није изведен,
а пројектним решењем је предвиђено да потисни цевовод води ка будућем ППОВ Града
Лознице.
□ Квалитет отпадних вода које се упуштају у улични колектор градског канализационог
система мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање
отпадних вода у градску канализацију, при чему температура воде не сме бити већа од 40
°Ц.
У фекални канализациони систем није дозвољено укључење атмосферских вода.
Приликом пројектовања и извођења радова поштовати:
- Фекална канализациона мрежа је по сепаратном систему;
- ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00м (по 2,50м са
једне и друге стране цевовода у односу на осу). У овом појасу није дозвољено грађење
објеката било које врсте, сем путне привреде иинфраструктуре. Паралелно вођење водова
електроенергетике, телефоније, гаса и сл.;
- код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински размак од
0,55м и то под углом од 90° или тупим углом;
- као цевни материјал користити ПВЦ или ПЕХД цеви одговарајућих профила и за
одговарајуће услове уградње;
- сама траса је подложна корекцији у мањем делу у зависности од услова на терену;
- минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2*0,30м, где је Д спољашњи
пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру регулације улице (путно
земљиште) приликом копања рова за асфалт, бетон и сл., одбацује се на једну страну или
утовара у камионе и одвози на депонију, а земља из ископа на другу;
- лево и десно од рова мора се оставити пролаз од најмање 1,0м, чиме се постиже то да
ископана земља не оптерећује страну рова како не би изазвала обрушавање у ров;
- минимална ширина градилишта је 6,0м. Код већих дубина ископа потребна је и већа
ширина радилишта;
- у земљишту у коме постоји опасност од обрушавања, или ако се састоји од финог
песка и шљунка, обавезна је подграда и то од дрвене грађе за мање дубине или од челичне (
Крингс-вербау или Ларсенових талпи и оплате) за веће дубине;
- трасе дефинисати просторно у државном координатном систему и приказати у плану
обележавања у погодној размери;
- интензитет падавина је усвојен 150 л/с.ха;
- после завршене монтаже цевовода, обавезно урадити пробно испитивање на пробни
притисак. Испитивање може бити уз помоћ воде или уз помоћ ваздуха;
- испирање цевовода према прописима;
- вишак земље одвести на градску депонију или према упутству надзорног органа;
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- на свим преломима трасе по хоризонтали и вертикали предвидети изградњу
ревизионих отвора;
- обезбедити водонепропусност шахтова;
- шахтови се могу градити од бетона или од других материјала као и од префабрикованих
материјала;
- у шахтове поставити пењалице према прописима и стандардима;
- шахт поклопце поставити таквог типа за одговарајуће саобраћајно оптерећење;
- у шахтовима изградити кинете;
- могућа je етапна (фазна) изградња;
- пожељно је да се фазна градња одвија узводно од прикључка на градски колектор;
- саобраћајна сигнализација на градилишту у зони грађевинских радова мора се
поставити у свему према Закону о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Лист СФРЈ
63/80), пратећим правилницима;
- одобрење о постављању градилишне саобраћајне сигнализације издаје надлежни
орган Општине;
- нивелацију терена извршити према стању постојеће улице или другог земљишта;
- обавезно да се пре почетка радова инвеститор обрати посебним захтевом за
одређивање надзорног органа који ће пратити извођење радова;
- ископ и затрпавање у близини каблова изводити искључиво ручно;
- на делу улице са асфалтним коловозним застором попречни прелаз цевовода
поставити обавезно подбушивањем без пресецања асфалта;
- на делу улице где није асвалтни коловозни застор извршити прекопавање са заменом
материјала у профилу улице;
- опсецање асфалта извршити равним ивицама ширине по мин. 25цм са обе стране
шире од ширине ископа рова;
- збијеност завршног слоја мора износити 80 МПа;
- збијеност проверити испитивањем кружном плочом;
- извештаје о испитивању збијености доставити на увид техничкој служби ЈП „Лозница
Развој“, која ће писмено одобрити враћање коловозног застора у првобитно стање;
- на делу где се враћање завршног слоја своди на постављање асфалтног коловозног
застора исто тако испитати узорак асфалтне мешавине и такође доставити на увид истог
извештаја;
- сва оштећења на постојећим објектима насталим приликом извођења радова
инвеститор мора урадити о свом трошку;
- висина накнаде за употребу јавног пута члан 17 тачка 10 Закона о јавним путевима
(Сл.гласник РС бр.101/2005 ) биће регулисан посебним уговором;
- пре почетка радова извршити снимања и обележавања траса постојећих подземних
комуналних инсталација, уколико их има и пријавити почетак радова надлежним јавним
предузећима;
- обезбедити несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица на
деловима на којима се одвија пешачки саобраћај;
- извршити техничку контролу техничке документације;
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- ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на локалитете
са геолошко-палеонтолошким или минеролошко-петролошким објектима, за које се
предпоставља да имају својства природног добра, извођач радова је дужан да одмах прекине
радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, односно Завод за заштиту
природе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, тј. да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен.
3.1.1.2. Кишна канализација
У оквиру предметног плана и у ближем окружењу не постоји и није планирана
кишна канализациона мрежа.
Планира се контролисано одвођење атмосферске воде планираним цевоводима у
улицама и испуштање у реципијент (Штиру). Планирано је да се изгради цевовод у свим
улицама, нагиби цевовода би требало да буду од мин. 3%о до 5 %о или колико пружају
конкретни услови што ће се дефинисати у главном пројекту. Интензитет падавина је усвојен
150 л/с. ха.
3.1.2. Електроенергетска инфраструктура
3.1.2.1. Постојеће стање
У зoни oбухвaтa Плана нема eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa.
Најближа трафо станица 10/0,4 kV је на локацији постојеће црпне фекалне станице,
преко реке Штире.
3.1.2.2. Планирано стање
Снабдевање електричном енергијом биће из јединственог електроенергетског система.
Основни објекат за снабдевање биће трансформаторска станица (ТС) напонског нивоа 10/0,4
kV, коју је потребно изградити у оквиру комплекса као и пратећу нисконапонску мрежу. За
ТС је потребно обезбедити колски прилаз ширине минимално 3,0 м за пролаз интервентног
возила.Из планиране ТС снабдеваће се сви планирани објекти у комплексу .Локација
будуће трансформаторске станице је могућа у оквиру планираних објеката или као посебанслободностојећи објекат.
Целокупна електроенергетска мрежа градиће се подземно у регулацији улице као и у
самом комплексу.
Нискoнaпoнскa мрeжa 0,4 kV
Планирана нисконапонска мрежа у оквиру плана ће бити у кабловској канализацији у
трoтoaримa планираних улицa и на тај начин ће се извести рaзвoд НН мрeжe, a сaмa мрeжa
ћe бити дeфинисaнa прeмa пoтрeбaмa и прojeктнoм дoкумeнтaциjoм у склaду сa нaмeнoм
oбjeкaтa грaдњe. Нисконапонска мрежа се изводи кабловским водовима типа PP00-ASJ и
XP00-ASJ пресека 3x150+70мм2 преко кабловских прикључних кутија (КПК) по принципу
улаз-излаз и ти водови не представљају везу између суседних трафостаница.
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Трансформација 10/0,4 kV
За будуће потребе квалитетног напајања у оквиру плана, планира се нова трафостаница
МБТС 10/0,4 kV, капацитета 2x630 kVA,
Плaнирaна трaфoстaница је мoнтaжнo бeтoнска сa три вoднe и двe трaфoћeлиje у
блoку висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу улaз-излaз.
3.1.2.3.Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру
Трафостанице 10/0,4 kV
-трафостаницу градити као МБТС, порталну од челичних профила, алуминијумско
стубну бетнску ТС или зидану.
- ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора
испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега «Правилника о
техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара»
(«Сл.лист СФРЈ» бр. 74/90);
- трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу;
- код избора локације ТС водити рачуна о следећем:
1. да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења;
2. да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;
3. о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме;
4. о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.;
5. о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС;
6. и утицају ТС на животну средину.
Извођење подземне електроенергетске мреже
- 35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно
полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на
периферији насеља ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима;
- дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV,
односно 1,1 m за каблове 35 kV;
- електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1m од
коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
- нисконапонска мрежа је кабловска и по правилу не повезује две суседне ТС;
- нисконапонска мрежа се гради као «антенска” преко кабловских прикњучних кутија
(КПК) по принципу улаз излаз на објектима потрошача;
- кабловски водови су типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или типа XP00-ASJ са
изолацијом од умреженог полиетилена, пресека 3x150+70 mm2 за основну мрежу (ТП3);
- укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже
у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен
отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални размак између горње
ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8 m;
- међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три
једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да
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буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Да се обезбеди да
се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се
постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1m;
- при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање
растојање мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за каблове
напона 35 kV;
- при укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити веће
од 0,5 m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што
ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По правилу електроенергетски кабл се полаже
испод телекомуникационих каблова;
- није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви
водовода и канализације;
- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба
да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове.
- при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне
или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање
0,3 m за остале каблове;
- уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима
енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев;
- није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод
цеви гасовода;
- размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу
треба да буде у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци
могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе
стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
Извођење надземне електроенергетске мреже
- нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске
стубове са размаком до 40 m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде;
- вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити
на изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички или економски оправдати
(сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције најближег
проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од 3м за водове до 20 kV, односно мање од
5 m за водове напона већег од 20 kV);
- у случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана изолација,
а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број људи, потребна је
и механички појачана изолација;
- није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив
материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.);
- на пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална
сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0 m, а износи најмање 15,0 m;
- одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање
електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и
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- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са
«Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења»
(Сл. лист СРЈ бр. 11/96).
Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу
- сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају
двојног власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да се одобре
два прикључка;
- прикључење појединачних објеката на удаљености преко 15 m од основног правца
вода разводне мреже, као и прикључење објеката мање снаге, може да се изведе и једноструким
кабловским водом преко осигурача у КПК постављеној поред КПК на чеоној згради или у
кабловском орману;
- кабловски прикључци могу да се изведу различитим типом и мањих пресека у односу
на основни вод НН мреже;
- потрошач са већим оптерећењем може да се прикључу кабловским водом одговарајућег
пресека директно у ТС;
- за извођење прикључка користи се СКС;
- прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног максималног
једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже, конструкције и
облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу;
- место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола
или кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода);
- надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова
објекта ако због мале висине објекта или неких других разлога није прихватљиво извођење
прикључка преко зида објекта;
- распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту
прикључка изведеног СКС-ом може да износи највише 30 m. За веће распоне обавезна је
уградња помоћног стуба.
3.1.3. Телекомуникације
3.1.3.1. Постојеће стање
У обухвату плана постоји изграђена ТТ подземна приступна и разводна мрежа која
припада кабловском подручју бр. 9 АТЦ Лозница. Мрежа задовољава тренутне потребе
претплатника.
3.1.3.2. Планирано стање
За објекат фекалне црпне станице планирати изградњу ТТ подземног оптичког кабла,
чији ће тип и капацитет одредити пројектант. Планирани ТТ оптички кабл се полаже у ПЕ
цев одговарајућег пресека.
Пре почетка радова, обратити се ,,Телеком Србија,, АД  ради тачног обележавања
трасе постојећих каблова  и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни
део овог плана.
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3.1.3.3. Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру
Постојеће и будуће трасе ТТ инфраструктуре приказани су на графичком прилогу  
ТТ инфраструктуре.  
Потребно је обезбедити коридор у тророарима за изградњу ТТ подземног оптичког
кабла. Планирани ТТ оптички кабл се полаже у ПЕ цев одговарајућег пресека. Од постојећег
наставка ТТ оптичког кабла до новоизграђеног објекта положити резервну ПЕ цев
одговарајућег пресека у исти ров за потребе информационих технологија.
У близини ТТ каблова радове изводити строго ручно.
При слободном полагању, кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина
0,8м а ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров.
Може се градити кабловска канализација са жутим ПВЦ цевима Ф 110 мм у рову
ширине према броју цеви у једном реду (препоручује се 1 до 2 цеви) и дубине 0,7 м од ивице
задње цеви; и/или са две ПЕ цеви минимално Ф 40 мм директним полагањем у кабловски ров
у регулацији улица на дубини од 0,6 м од ивице задње цеви. Дуж трасе се могу планирати
стандардна кабловска окна на растојању према потребним гранањима мреже а посебно
раскрсницама и на местима прелаза испод коловоза.
Кроз исту кабловску канализацију се могу провлчити каблови свих врста
информационих система.
Подзеним мрежама се додељује заштитни коридир ширине 1 м. (-0,5м +0,5м).
Удаљење телекомуникационих водова од високонапонских енергетских каблова је
минимално 1 м.
Удаљење телекомуникационих водова од водоводних цеви је минимално 0,6 м.
У исти ров са полиетиленским цевима за гасовод се могу полагати и ПЕ цеви Ф 50 мм
за потребе информационих система.
Удаљење телекомуникационих водова од цевовода одводне канализације је минимално
0,5 м.
За прикључак новоизграђеног објекта, обратити се писмено ,,Телеком Србија,,АД
ради издавања услова за прикључење објекта на ТТ мрежу.
3.1.4. Топлификација и гасификација
          Топлификација
У границама обухвата не постоје инсталације вреловода и топловоди ЈКП „ТопланаЛозница“.
Гасификација
Предметна црпна станица је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасна мрежа и то
у улици Браће Југовића,у непосредној близини обухвата. Дистрибутивни гасовод је изграђен,
под притиском, на дубини мин.0,8 м и обележен траком изнад гасовода.
При пројектовању и грађењу поштовати следеће техничке услове:
- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до спољње ивице
цеви водовода и канализације износи 0,2 м при укрштању цевовода а 0,4 м при паралеленом
вођењу
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- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до нисконапонских
и високонапонских електро-каблова износи 0,3 м при укрштању цевовода а 0,6 м при
паралеленом вођењу
- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до
телекомуникационих каблова износи 0,3 м при укрштању цевовода а 0,5 м при паралеленом
вођењу
- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до шахтова и
канализације износи 0,2 м при укрштању цевовода а 0,3 м при паралеленом вођењу
- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до стубова
далековода надземне мреже за називни напон до 1 kV износи 1,0 м при укрштању цевовода и
мреже а 1,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже
- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до стубова
далековода надземне мреже за називни напон од 1 kV - 20kV износи 2,0 м и при укрштању
и при паралеленом вођењу гасовода и мреже
- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до стубова
далековода надземне мреже за називни напон од 20 kV – 35 kV износи 5,0 м при укрштању и
10,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже
- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до стубова
далековода надземне мреже за називни напон од 35 kV – 100 kV износи 10,0 м при укрштању
и 20,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже
- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до стубова
далековода надземне мреже за називни напон већи од 35 kW износи 10,0 м при укрштању
цевовода и мреже и 15,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже
- Постављање канализације извршити ипод гасовода, а уколико се мора извести изнад,
морају се предузети мере заштите гасовода како гас не би доспео у канализацију
- Ископ и затрпавање у близини гасовода извршити искључиво ручно
- уколико се покаже потреба за измештањем дистрибутивног гасовода, она се може
изместити уз трошак инвеститора
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НОВУ ГРАДЊУ
3.2.1. Општа правила грађења
Сва правила су дата као максимална (спратност, индекс заузетости) и минимална
(растојања, проценат зелене површине, услови за паркирање).
Овим планом се дефинише основна намена.
У оквиру сваке просторне целине дефинисана је намена које се може обављати
Правила организације простора дефинисана су кроз заступљеност и интензитет коришћења
простора у оквиру одређене функције.
Планирани комунални комплекс формирати тако да се главни објекат лоцира до улице
а мање атрактивни или помоћни објекти у дубини комплекса.
Прилазе објектима и хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати
тако да се обезбеди несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, у свему према
Правилнику о техничким стандардима приступачности.
Објекти се могу градити у класичној или монтажној конструкцији са акцентом на
њихово архитектонско обликовање и просторно уређење свих слободних површина. Приликом
изградње објеката препоручује се употреба ватротпорних и чврстих материјала.
Страна 112

31. 12. 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 19

Грађевинска парцела
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објекта уколико испуњава
услове:
- да се налази на простору на којем је планирана изградња;
- да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер), односно да има приступ на
колску површину са правом службености или сукорисничким правом.
Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном простору,
међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних
тачака.
Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и
урбанистичким планом.
Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу
(парцелација) под следећим условима:
- спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница
новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају;
- за новоформирану гађевинску парцелу важе урбанистички показатељи дефинисани
за одрђени тип изградње и намену.
Величина парцеле мора бити таква да је довољна да прими све садржаје условљене
технолошким процесом.
У посебним случајевима, као нпр. за постављање електроенергетских и
телекомуникационих објеката и уређаја, величина парцеле може бити мања од површине
прописане планом, под условом да постоји приступ објекту односно уређају ради
одржавања.
Планирани објекат може се градити искључиво у границама сопствене парцеле и није
дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела. Изградња објекта на парцели
дефинисана је следећим елементима: грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу
објекта, односом објекта према суседним парцелама, односом објекта према објектима на
суседним парцелама, индексом или коефицијентом изграђености, индексом или степеном
искоришћености.
Грађевинска линија
Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу
се тако да не престављају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано
постављање ннфраструктурне мреже и да не угрозе функционисање и статичку стабилност
објеката на суседним парцелама. Све грађевинске линије дефинишу максималне границе
градње које одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама
и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на
максималне границе градње.
Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења
подземних делова објеката. Градња подземних етажа је условљена нивоом подземних
вода(ниво је на 2.00-2.50 м) тј. могућа је уз услов решавања тог проблема.Коефицијент
изграђености не сме да пређе максималних 0,8.
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У простору између грађевинске и регулационе линије дозвољено је постављање
портирница, трафостаница и сл.)
Минимално растојање од граница суседне парцеле и од објеката на суседним парцелама
дефинисано је посебним правилима грађења, у зависности од намене и положаја.
На парцели се могу градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену
функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на
парцели не смеју се прекорачити урбанистички показатељи и морају се поштовати сви други
услови дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле.
Паркирање
Паркирање путничких, теретних и других возила се обезбеђује на сопственој парцели,
према дефинисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места.
Зелене површине
Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима.
Површине за паркирање (паркинг места) могу бити озелењене али не улазе у минимални
проценат зелених површина на парцели.
Заштитно зеленило
Обавезно је формирање заштитног зеленила у оквиру сопственог комплекса према
јавним површинама (саобраћајници,речној обали).
Главна функција зелених површина је стварање повољне микроклиме и заштита од
прашине и гасова. Избор биљних врста се одређује према карактеристикама намене У оквиру
заштитног зеленила могу се градити инфраструктурни објекти и водови електроенергетике,
гаса, водовода и канализације.
Технички нормативи за приступ ватрогасног возила
Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Службени грасник СРЈ бр.8/95).
Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике:
6,00 м

- најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,50 м а за двосмерно
- унутрашњи радијус кривине је 7,00 м , а спољашњи 10,50 м
- успон нагиба мањи од 12% ако се коловоз не леди, а ако се леди мањи од 6%

3.2.2. Правила грађења за објекте хидротехничке инфраструктуре
Објекти морају бити пројектовани и грађени према нормативима и стандардима за
ту врсту објеката.Потребно је обезбедити све услове за несметан рад и боравак запослених
у складу са важећим стандардима и прописима,применом савремених техничких
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решења,одговарајућим капацитетом и функционалном организацијом простора и објеката и
увођењем свих потребних инсталација.
-Ширина заштитног појаса дуж трасе цевовода износи 5,00 м (по 2,5 м са сваке стране
у односу на осу) и то нарочито за потисни цевовод фекалне канализације од главне црпне
станице до постројења за прераду отпадне воде у Лозници.
-Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у
односу на пречник цевовода:
за • 80 - • 200 мм-1,5 м
за • 200-• 300 мм-2,3 м
за • 300- • 500 мм-3,0 м
за • 500- • 1000мм и преко-5,0 м
-У том појасу није дозвољено грађење објеката било које врсте осим путне привреде
-Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински размак од
0,50 м и то под углом од 90° или тупим углом
-Мимимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2х0,30 м где је Д-спољашњи
пречник цеви
-Минимална ширина радилишта је 6,00м а код већих дубина ископа потребна јер и
већа ширина
-За цевовод трасиран ван појаса регулације улице,при копању рова постоји опасност
од обрушавања,зато је обавезна подграда од дрвене грађе (за мање дубине) или челичне (за
веће дубине)
-Ако пролази испод пута,колектор поставити у заштитну челичну цев већег
пречника,при чему растојање од коловоза до ивице облоге цеви не сме бити мање од 2,00м
-Код делова трасе који пролазе испод природних водотокова ,цевовод штитити
бетонским цевима
-Проверити носивост терена у близини црпне станице које је мочварног типа.
Предвидети анкер блокове који ће преузети дејство аксијалних сила
-Обратити пажњу на водонепропусност цевовода као и на спој шахти и цеви
-На грађевинским парцелама на којима је планом намене површина по важећем
плану предвиђена даља градња,будући објекти морају бити удаљени миним. 2,50 м од осе
цевовода
-На свим преломима трасе и по хоризонтали и по вертикали предвидети изградњу
ревизионих шахтова
-Локација парцеле за изградњу фекалне црпне станице мора бити тако одабрана да
сва отпадна вода из слива може дотећи гравитационо и да дубина укопавања не буде сувише
велика због подземних вода а и како би трошкови градње били рационални
-Потребно је обезбедити несметан довоз грађевинског материјала за грађење и прилаз
путничким и теретним возилима
-Габарит и облик објекта одредити на основу техничко-технолошких захтева
,одговарајуће опреме која ће бити предвиђена
-Обавезно видити рачуна о растојању од околних објеката и могућности безбедног
извођења радова
-До објекта довести воду из градске водоводне мреже за прање опреме и друге
потребе
-Делови објекта који служе за прихват отпадне воде морају имати потребну запремину
како би црпке могле радити у оптималном режиму
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-Обавезно је постављање најмање два црпна агрегата,радни и резервни или више,који
ће радити у паралелном режиму,у зависности од количине воде која дотиче.Избор пумпи
вршити тако да се обезбеди ефикасан рад у тешким условима
-Објекат мора имати поуздано напајање електричном енергијом.Унутрашње инсталације пројектовати за влажне и агресивне просторије.Потребно је обезбедити аутоматски рад
-Потребно је да се сви будући потрошачи придржавају правилника о потребном
квалитету отпадне воде која се може упустити у јавну канализацију
-Приликом изградње водити рачуна о посредном и непосредном утицају на већ
изграђене водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода.
Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и
атмосферских вода,уважавајући меродавне коте терена.Посебно обратити пажњу када је у
питању заштита од великих вода,заштита вода као и коришћење вода.
-На местима укрштања главног колектора са водотоком,горња ивица цеви треба да
буде мин. 1,0 м испод дна регулисаног водотока. На овим местима не сме се пореметити
геометрија корита као ни услови течења у водотоку.По потреби,у зони укрштања предвидети
одговарајуће осигурање дна и косина водотока,ради заштите од ерозије.
-На локацији објекта претходно извршити све потребне геомеханичке и хидрогеолошке
радове, на основу чијих резултата ће се дати потребно техничко решење за насипање терена
и фундирање планираног објекта.
-Коту насипања терена одредити према потребама технологије рада канализационе
црпне станице,као и заштите од подземних вода
-Објекат канализационе црпне станице треба да испуни услове са санитарног аспекта
и аспекта животне средине
-У околини предметног објекта предвидети уградњу пијезометара,у циљу контроле
квалитета подземних вода
-За локацију планиране канализационе црпне станице дати потребно техничко
решење са саобраћајним приступом преко сервисне саобраћајнице,која мора бити повезана
са постојећим јавним саобраћајницама
-Уколико се за резервно напајање или у друге сврхе поставе резервоари за дизел
гориво,предвидети заштитне објекте,којима ће се спречити могуће загађење површинских и
подземних вода
-Не планирати изградњу објеката канализационе црпне станице на приобалном
земљишту уз корито реке Штире,у појасу ширине од најмање 5,0 м,поред насипа према
брањеном подручју
-У поступку прибављања локацијских услова и израде техничке документације,у
складу са Законом о водама (Сл.гласник РС број 30/2010,93/2012 и 101/2016) и Правилником
о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку
издавања водних услова (Сл.гласник РС, број 72/2017) неопходно је прибавити водне
услове.
3.2.2.1.Правила грађења за потцелину 1
Планира се изградња фекалне црпне станице за препумпавање отпадних вода ка
будућем постројењу за пречишћавање као и за потребе препумпавања вишка отпадних вода
у реципијент које ће се јавити приликом великих падавина.
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-Оквирне димензије црпне станице су 30 м х 40 м (коначне димензије зависе од самог
пројекта читавог комплекса,чија израда је у току)
-Површина потцелине је 0,1050 ха
-Положај објекта,његове димензије и габарит,архитектура, утврдиће се израдом
Идејног пројекта
-Простор нове црпне станице заузима крајњи северо-западни део обухвата
-Грађевинска линија на 5,0 м од регулационе линије
-Зона изградње: 5,0 м од суседне међе са к.п.бр.4467.
-Потребно је предвидети потисни колектор од црпне станице ка потисном колектору
из правца Бање Ковиљаче ка постројењу за пречишћавање.Уколико се појави потреба за
прикључком на водоводну мрежу,прикључак планирати на цевовод • 100 мм у Дринској
улици .     
3.2.2.2.Правила грађења за потцелину 2
-Површина потцелине је 1,3847 ха.
-Намена потцелине је за изградњу ретензионих базена.Ретензију поставити испод
нивоа терена ,покрити је и опремити вентилационим отворима.На низводном крају ретензије
предвидети прелив за атмосферску воду чиме ће се раздвојити употребљена и атмосферска
вода и увести их у канализациону црпну станицу.Канализациона црпна станица ће садржати
одвојене пумпе за употребљену и атмосферску воду-употребљена вода ће се препумпавати
према постројењу за пречишћавање отпадне воде а атмосферска вода ће се препумпавати у
реку Штиру.
Потребно је планирати простор за ретензију оквирних димензија 100 м х 100 м мада
ће тачне димензије бити дефинисане пројектом.
НАПОМЕНА:
-Однос површина предвиђених за црпну станицу и ретензију може се мењати у
односу на предложено решење у ,,План намене површина” као и сама позиција објекта
црпне станице, а све у оквиру предметног обухвата плана. Све промене ће бити у складу
са идејним решењем и пројектом чија израда је у току.
-Могућа је фазна изградња
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3.2.3.Урбанистички параметри за парцеле са комуналним делатностима
Намена:

Парцела:
Индекс
заузетости:
Висинска
регулација:

Хоризонтална
регулација:

Изградња
других објеката
на парцели:
Паркирање:

Ограђивање:

Уређење
парцеле:
Уређење
слободних
површина:
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Намена је дефинисана основном делатношћу. У комуналне комплексе и
објекте спадају: трафо станица,црпна станица,ретензија и сл. Компатибилне
намене су све оне које утичу на подизање стандарда делатности. Становање на
парцелама које су одређене за комуналне делатности није дозвољено.
Парцеле се могу дефинисати у складу са стандардима сваке комуналне
делатности.
- максимални индекс заузетости на парцели …………… 80%
- максимална спратност објеката ......……………По+П+1
- максимална висина објеката
- до коте слемена………………………......15 м
-изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15 м искључиво у
случају да је условљена технолошким процесом
-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и
нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу растојање грађевинске
линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м
Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5м која може бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних технологија.
Грађевинска линија према реци Штири (појас зеленила) је миним. 5,0 м и дата
је као прелиминарна.Коначна грађевинска линија биће утврђена на основу
Водних услова и Мишљења ЈВП ,,Србијаводе”.
Трафостанице, , шахте, портирнице и сл. могу се постављати у простору
између регулационе и грађевинске линије.
Сви објекти и уређаји који представљају технолошку целину црпне станице
граде се у простору названом -зона изградње.
Распоред унутар парцеле одредити тако да се обезбеди несметан улаз возила у
парцелу,као и да се задовоље услови против- пожарне заштите.
Објекте и уређаје димензионисати зависно од потребе технолошког процеса.
Паркирање решити на сопственој парцели и према општим правилима грађења
и нормативима везаним за одређену врсту комуналне делатности.
Ограда мора бити по регулационој линији.
Препоручује се жичана ограда са бетонским или челичним стубовима,минималне
висине 2,50 м.
Улазна капија мора имати механизам за закључавање.Обавезно поставити и
таблу са упозорењем да се забрањује улаз незапосленим лицима.
Уређење подразумева изградњу објеката у складу са наменом.
Минимално опремање парцеле подразумева:
-обезбедити приступ на јавну саобраћајну површину
-обезбедити прикључак на инфраструктурну мрежу(хидро,електро)
-уређење манипулативног простора,паркинга,простора за одлагање отпада
Обавезно постављање зелених заштитних коридора у простору између
регулационе и грађевинске линије као и према суседима.
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4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
4.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице „Лозница“ у Лозници
је дугорочни урбанистичко плански документ који у складу са постављеним циљевима
утврђује: основну организацију простора, смернице за уређење јавних, привредних, и других
подручја, начин и услове коришћења, уређења заштите простора на подручју обухвата Плана,
мрежа инфраструктурних коридора и објеката и њихово повезивање са мрежама суседног,
ширег подручја, мере заштите и унапређење животне средине и др..У плану је дефинисано
грађевинско земљиште јавне намене у циљу решавања имовинских односа и ради доношења
Одлуке о проглашењу грађевинског земљишта јавне намене.
План је израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник
Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009-испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС ,132/14 и 145/14,83/18) и важећим
подзаконским актима.
План се доноси за подручје обухвата приказано у графичком прилогу.
Правила уређења и грађења која су дефинисана у овом Плану представљају оквир
за утврђивање услова изградње нових објеката, односно представљају основ за издавање
следећих докумената-Информације о локацији, Локацијских услова и Грађевинске дозволе
од стране надлежног органа.
4.2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ
Планирана мрежа саобраћајница и инфраструктуре су предвиђена тако да побољшају
постојеће стање и задовоље делимично или поступно будуће потребе обухваћеног подручја
и на нивоу донетих стандарда.
Приликом израде техничке документације за израду саобраћајне, остале комуналне
и друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Планом, могућа су мања одступања
због усклађивања елемената техничких решења постојећих и планираних објеката и
инфраструктуре, терена, носивости тла и имовинско-правних односа.
4.3. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У складу са Законом дефинише се минимални степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта потребан за издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе.
За реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној
саобраћајној површини која је изграђена или ће се тек градити и одређен степен комуналне
опремљености односно да је парцела снабдевена водом, одвођењем отпадних вода , да је
снабдевена електричном енергијом , (комунално опремање извршити на постојећу комуналну
мрежу, уколико већ постоји).
Постоји могућност да се објекти испуњавајући највише стандарде у енергетској
ефикасности снабдевају енергијом независно од постојеће комуналне инфраструктуре.
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4.4. СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Приликом градње на предметном подручју а потом и приликом коришћења објекaта,
неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима се неће
погоршати затечено стање
Предметним планом се дефинишу мере заштите животне средине у складу са важећим
законима.
Сходно важећим прописима из области заштите животне средине, за захвате у
простору дефинисане посебним прописима, потребно је поднети захтев надлежном органу
за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину.
4.5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице „Лозница“ у Лозници,
биће израђен у аналогном и дигиталном облику, где ће се после потписивања и овере, чувати
у Скупштини града, Одељењу за планирање и изградњу и у ЈП за управљање,планирање и
пројектовање,,Лозница развој“ у Лозници.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‚‘Службеном листу Града
Лознице‘‘.
Б. ГРАФИЧКИ ДЕО
Постојеће стање
Лист 1.
Лист 2.
Лист 3.

Извод из плана вишег реда
Обухват плана
Постојеће намена површина

Планско решење
Лист 1.
Лист 2.1.
Лист 3.1.
Лист 3.2.
Лист 3.2.1.
Лист 3.3.
Лист 4.
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План намене површина
План саобраћаја, регулације и нивелације
План хидротехничке инфраструктуре са гасификацијом
Шири приказ ЕЕ инфраструктуре
План ЕЕ инфраструктуре
План ТТ инфраструктуре
План препарцелације са површинама јавне намене
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ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу црпне фекалне
Лозница“ у Лозници бр. 06-25/18-21-6 од 9. октобра.2018.год.

станице ,,

2. Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину ПДР за
изградњу црпне фекалне станице ,,Лозница” у Лозници бр.Сл.2018
3. Копија плана за к.п.4521 и к.п.4522
4. Лист непокретности бр.2578
5.

Катастарско-топографски план Р 1:1000

6. Услови ,,Електродистрибуција” Лозница бр.8Ј.1.1.0-Д-09.14-308015-18 од
год.

25.10.2018.

7. Услови ,,Телеком Србија” бр А 332-432849/1 (39) од 30.10.2018.год.
8. Услови КЈП,,Наш дом” Лозница бр.1745 од 17.10.2018. год.
9. Услови ЈКП,,Топлана” Лозница бр.679-1 од 24.10.2018. год.
10. Услови ,,Лозница-гас” Доо Лозница бр.LG -124/18 од 23.10.2018. год.
11. Услови ЈП,,Водовод и канализација” бр.122/1410 од 30.10.2018 год.
12. Услови МУП-ППЗ (упућен захтев 12.10.2018.год.)
13. Услови ЈВП,,Србијаводе” (упућен захтев 11.10.2018.год. наш број 353-У-27 а затим и
захтев за нов обухват 22.10.2018 .год. наш број 353-У-43)
Услови бр.9269/4 добијени 30.11.2018. год
14. Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине бр.501-91/2018-6 од
10.12.2018. год
15. Извештај о обављеном раном јавном увиду у ПДР за изградњу црпне фекалне станице од
2.11.2018. год.
16. Извештај о извршеној стручној контроли нацрта ПДР за изградњу црпне фекалне
станице у Лозници од 13.11.2018.год.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41/18-26-4/1					           
Датум: 27. децембар 2018. године				    
Л о з н и ц а						      

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана
46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС,
50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14,
145/14 и 83/18), члана 32., а у вези члана 66.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16др.закон и 47/18), члана 31. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планира (‘’Службени гласник РС’’, број
64/2015) и члана 40. и 84. Статута града
Лозница (‘’Сл. лист града Лознице’’, број
8/14 –пречишћен текст) Скупштина града
Лознице на седници одржаној 27. децембра
2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Плана генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача („Службени лист
града Лознице”, број 4/11 и 14/17), у даљем
тексту: Измене и допуне Плана.
Члан 2.
Оквирну границу обухвата Измена
и допуна Плана чине следеће катастарске
парцеле односно делови парцела: 550/1,
550/8, 550/9, 163/1, 144/3, 3600, 559/3, 559/2,
426, део 144/7, део 144/6, део 546/12, део
155/4, 163/3, 162, део 546/2, 155/1, 156/2,
део 157/2, део 161/1, део 161/8, део 164/2,
део 164/8, део 164/6, део 550/6, 3126, 3599,
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153/5, део 152/1, део 152/2, део 152/3, део
549/10, део 545/215, део 545/214, део 545/74,
део 545/73, део 545/72, део 545/213, део
549/1, део 153/3, део 153/1 и део 153/4 КО
Бања Ковиљача, укупне површине 3 ха 64
ара 33 м2.
Коначна граница обухвата ће се утврдити
приликом израде и верификације нацрта
Измена и допуна Плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и
допуна Плана представља Просторни план
града Лознице („Службени лист града
Лозница”, број 12/2011) којим је условљена
обавезна израда Плана генералне регулације
и Генерални урбанистички план Бање
Ковиљаче (‘’Службени лист општине
Лознице’’, број 8/90) као стратешки развојни
план.
За потребе израде плана потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске
подлоге и катастар подземних инсталација,
у дигиталном облику, за катастарске парцеле
и делове парцела које су у обухвату Измена
и допуна Плана.
Члан 4.
Предметно подручје је плански
покривено Просторним планом града
Лозница („Службени лист града Лозница”,
број 12/2011) и Планом генералне регулације
за насељено место Бања Ковиљача
(„Службени лист града Лознице”, број 4/11
и 14/17) којим је утврђена намена површина
и правила уређења и грађења.
Члан 5.
Изменама и допунама Плана предвиђају
се интервенције у Плану генералне
регулације за насељено место Бања
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Ковиљача којима ће се омогућити изградња
репрезентативних туристичких објеката у
сврху туристичког развоја Бање Ковиљаче
те је самим тим неопходно извршити
прилагођавање урбанистичких параметара у
погледу спратности, степена заузетости итд.
на парцелама у обухвату Измена и допуна
Плана на којима су планирани објекти у
функцији услуга, угоститељства и туризма.
Приликом израде Измена и допуна
Плана ће се преиспитати План детаљне
регулације Бања центар II - Бања Ковиљача
(„Службени лист града Лознице”, број 3/07)
због неусклађености са Планом генералне
регулације за насељено место Бања Ковиљача
као вишим планским документом.
Изменама и допунама Плана се
приступа и на делу Улице Планирана I у Бањи
Ковиљачи ради усклађивања са техничким
условима „Инфраструктура железнице
Србије” ад. Београд бр. 2/2018-98 од 1.2.2018.
године којима је предвиђена могућност
решења укрштања пруге и планиране
саобраћајнице која ће се реализовати у две
фазе и то тако да се у првој фази на месту
укрштаја отвори путни прелаз у нивоу, док
ће се у другој фази када се повећа интензитет
друмског саобраћаја, место укрштаја пруге
и пута решити као укрштај ван нивоа тј.
изградњом подвожњака којим ће се друмски
саобраћај усмерити испод пруге.
Члан 6.
Концептуални оквир садржан је у
Генералном урбанистичком плану Бање
Ковиљаче као стратешки развојном плану.
Члан 7.
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 3 месеца од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
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За израду Измена и допуна Плана
неће бити потребно обезбедити средства у
буџету града Лознице.       
Члан 8.
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.
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 9.
У складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину Одељење за планирање и изградњу
донело је Одлуку о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну
средину Измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Бања
Ковиљача, број Сл./2018 од 13.12.2018.
године.
Члан 10.
Измене и допуне Плана урадиће се
у најмање четири примерка у аналогном
облику и пет примерака у дигиталном
облику.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је графички
приказ граница и обухвата планског подручја,
који се објављује у ‘’Службеном листу града
Лознице’’.
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Члан 12.

Члан 1.

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

Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја на животну средину Измена
и допуна Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача (у даљем
тексту СПУ Измена и допуна Плана).

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-41/18-26-4/2				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
					
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: Сл./2018
Лозница
На основу члана 9. став 3. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС,
24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14
и 83/18), члана 15. став 1. тачка 5. Одлуке о
Градској управи града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, број 19/16) и члана
69. Статута града Лознице („Сл. лист града
Лознице”, број 8/14 - 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 генералне
регулације за насељено место Бања
Ковиљача

Члан 2.
Оквирна граница Измена и допуна
Плана генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача је утврђена Одлуком
о изради Измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Бања
Ковиљача.
Коначна граница Плана ће се утврдити
нацртом Измена и допуна Плана.
Члан 3.
Одељење за планирање и изградњу
узимајући у обзир податке наведене у
Одлуци о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача, утврдило је да Измене и
допуне Плана не представљају оквир за
одобравање будућих развојних пројеката
предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину у
смислу чл. 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину.
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке
о изради Измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Бања
Ковиљача.
Члан 5.
Спровођење ове Одлуке не захтева
посебна финансијска средства.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
Страна 125
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О б р а з  л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке
о неприступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача је у члану 9. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/2010), а у вези са чланом
46. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС,
50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14,
145/14 и 83/18).
Одељење за планирање и изградњу
Градске управе града Лознице, имајући у
виду планиране намене предметних измена и
допуна плана, којима нису планирани будући
развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну
средину, утврдило је да предметне измене
и допуне плана не представљају оквир за
одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује
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процена утицаја на животну средину и не
подлеже обавези израде стратешке процене
утицаја на животну средину у смислу
одредбе члана 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
Одељење за планирање и изградњу Градске
управе Лознице доставило је на мишљење
предлог Одлуке о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину Измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Бања Ковиљача,
Одељењу за привреду и локални економски
развој, ЈП „Водовод и канализација” из
Лознице, ЈП „Електродистрибуција” из
Лознице, „Лозница гас” из Лознице, ЈП
„Лозница развој” из Лознице и КЈП „Наш
дом” из Лознице.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић, с.р.
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Број: 06-41/18-26-4/2
Датум: 27. децембар 2018. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 2, 3, 4, 13. став 1. и
25. став 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије’’ бр.
88/11 и 104/16) и чл. 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’
бр. 8/14 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 27.
децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о јавним
паркиралиштима
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима
(„Службени лист града Лознице’’ број 6/09,
3/11, 4/13, 2/14 - др. одлука, 1/15, 2/17 –
др. одлука и 8/17 и ‘’Службени гласник
Републике Србије’’ бр. 56/18 - одлука УС) у
члану 22. став 5. речи: „прекршајни поступак
пред надлежним судом’’ замењују се речима:
„поступак наплате потраживања’’.
Иза става 5. додаје се став 6. који
гласи:
„Износ доплатне паркинг карте, као
посебне цене комуналне услуге, утврђује
Предузеће у складу са законом.’’
Члан 2.
Члан 26. брише се.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-41/18-26-5/1				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
					
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 128
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На основу чл. 2, 3, 5. и 9. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије’’, бр. 88/11 и
104/16), чл. 46. Закона о ветеринарству
(„Службени гласник Републике Србије’’, бр.
91/05, 30/10 и 93/12) и чл. 40. и 84. Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице’’, бр. 8/14 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 27. децембра 2018. године, донела
је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о начину
обављања комуналне делатности
зоохигијене
Члан 1.
У Одлуци о начину обављања комуналне делатности зоохигијене („Службени
лист града Лознице’’ бр. 11/13), у члану 6.
став 2. мења се и гласи:
„Средства за обављање комуналне
делатности зоохигијене, односно послова
зоохигијенске службе из члана 3. став 1. ове
одлуке обезбеђују се из:
1) прихода буџета града,
2) прихода од продаје комуналних
услуга,
3) наменских средстава других нивоа
власти,
4) других извора у складу са законом.’’
Иза става 2. додају се ставови 3, 4. и
5. који гласе:
„Висина средстава из става 2. тачка 1)
овог члана одређује се на основу јединичне
цене услуге и извршених услуга у претходној
години, као и планираног обима вршења
услуга у складу са програмом из члана 7.
став 1. ове одлуке.
Јединична цена услуге из става 3.
овог члана јесте цена услуге и послова
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из делатности зоохигијене и утврђује се
ценовником кога доноси Надзорни одбор
Комуналног јавног предузећа „Наш дом’’.
На ценовник из става 4. овог
члана сагласност даје Градско веће града
Лознице.’’
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Обављање комуналне делатности
зоохигијене, односно послова зоохигијенске
службе из члана 3. став 1. ове одлуке врши
се према годишњем програму који садржи
врсту, обим и динамику услуга и послова,
као и висину средстава потребних за његову
реализацију (у даљем тексту: програм
зоохигијене).
Програм зоохигијене доноси Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа
„Наш дом’’.
На програм зоохигијене сагласност
даје Градско веће града Лознице.
На основу програма зоохигијене, град
Лозница и Комунално јавно предузеће „Наш
дом’’ закључују уговор о ближим условима
и начину обављања комуналне делатности
зоохигијене, а посебно о начину и динамици
спровођења усвојеног програма, као и о
плаћању извршених услуга и послова.’’
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-41/18-26-5/2				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 12.
Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 87/18) и члана
40. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 8/14-пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 27. децембра 2018. године, доноси

ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ ЗА  2019. ГОДИНУ
1. Разматрање Извештаја о раду Градског
штаба за ванредне ситуације града
Лознице, за 2018. годину и упућивање
Градском већу и Скупштини града на
разматрање и усвајање.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Канцеларија за планирање
одбране и ванредне ситуације - Одељење за
инспекцијске послове, комуналну полицију
и ванредне ситуације Градска управа града
Лознице.
Време извршења: Први квартал.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о
стању и оцени спремности водних објеката
на којима се спроводи одбрана од поплава
на водама I и II реда на територији града
Лознице.
Носилац задатака: Стручно-оперативни
тим за заштиту од поплава.
Сарађује: Градски штаб за ванреде ситуације,
ЈВП „Србијаводе“ Београд-ВЦ „Сава-Дунав“
РЈ Шабац.
Време извршења: Први квартал.
3. Разматрање и давање мишљења
Градском већу на предлог Оперативног
плана заштите и спасавања од поплава
вода II реда на територији града Лознице
Страна 129
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за 2019. годину и Годишњег програма
мера и радова за смањење ризика од
поплава вода II реда на територији града
Лознице за 2019. годину, као саставног
дела Оперативног плана.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације, Одељење за привреду и
локални економски развој - Градска управа
града Лознице.
Сарађује: Канцеларија за планирање
одбране и ванредне ситуације-Одељење за
инспекцијске послове, комуналну полицију
и ванредне ситуације - Градска управа града
Лознице, ЈВП „Србијаводе“ Београд-ВЦ
„Сава-Дунав” РЈ Шабац.
Време извршења: Први квартал.
4. Разматрање и усвајање Извештаја
за 2018. годину о стању извршених
превентивних и оперативних мера
заштите од поплава на територији града
Лознице.
Носилац задатка: Стручно-оперативни тим
заштите од поплава.
Сарађује: ЈП „Водовод и канализација“
Лозница, Дирекција за воде на територији
Мачванског управног округа.
Време извршења: Први квартал
5. Разматрње стања организације и
изграђености система за обавештавање
и узбуњивање на територији града
Лознице, и давање предлога за набавку и
одржавање средстава за узбуњивање.
Носилац задатака: Комисија за предузимање
адекватних мера довођење система за јавно
узбуњивање у исправно стање.
Сарађује: Канцеларија за планирање
одбране и ванредне ситуације-Одељење за
инспекцијске послове, комуналну полицију
и ванредне ситуације-Градска управа града
Лознице, Градско веће, Одељење за финансије
и локалну пореску администрацију - Градска
управа града Лознице, МУП – Сектор за
Ванредне ситуације-Одељење за ванредне
ситуације у Шапцу.
Време извршења: Први и други квартал
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6. Разматрање стања извршених припрема
за одбрану од града на територији града
Лознице за 2019. годину.
Носилац задатака: Надлежни служба
Градске управе-Одељење за привреду и
локални економски развој.
Сарађује: Градско веће, Градски штаб за
ванредне ситуације, РХМЗ, представници
МУП-а - Сектора за ванредне ситуацијеОдељење за ванредне ситуације у Шапцу,
Радарски центар Ваљево-Противградни
полигон у Ваљеву.
Време извршења: Први и други квартал.
7. Разматрање и усвајање Извештаја о
шумским пожарима у 2018. години на
територији града Лознице (статистички
показатељи, присутни проблеми у
спровођењу превентивних и репресивних
мера заштите шума од пожара).
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Сарађује: ЈП „Србијашуме“ Београд-ШГ
„Борања” Лозница, Манастирске шуме д.о.о.
Лозница.
Време извршења: Први и други квартал.
8. Упознавање са анализом сеизмичког
ризика, као полазне основе за спровођење
превентивних и оперативних мера
заштите од штетног дејства земљотреса на
територији Мачванског управног округа.
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Сарађује: Окружни штаб за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације
Шабац, Сеизмолошка станица ВаљевоРепублички сеизмолошки завод.
Време извршења: Други квартал.
9. Разматрање опремљености и обучености
оспособљених правних лица од значаја за
заштиту и спасавање.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Оспособљена правна лица од
значаја за заштиту и спасавање, надлежна
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организациона јединица органа управе.
Време извршења: Други квартал.
10. Разматрање и давање мишљења
Градском већу на предлог Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама
Носилац задатака: Стручни тим за израду
Процене угрожености и Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама.
Сарађује: Надлежна организациона јединица органа управе, представник МУП-а –
Сектора за ванредне ситуације – Одељења
за ванредне ситуације у Шапцу, чланови
Градског штаба за ванредне ситуације,
руководиоци организационих јединица
надлежних државних органа, предузећа и
других субјеката.
Време извршења: Други и трећи квартал.
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13. Предузимање мера и активности
из свог делокруга ради заштите од
постојећих и потенцијалних клизишта и
одрона на подручју Града Лознице и брзо
отклањање – санирање истих.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Стручно-оперативни тим за
заштиту од клизишта, Одељење за планирање и изградњу-Градска управа града
Лознице, Одељење за привреду и локални
економски развој - Градска управа града
Лознице, Градско веће, Комисија за процену
штете, савети МЗ, руководиоци надлежних
државних органа, комуналних, грађевинских
и водопривредних предузећа,
Време извршења: Први и трећи квартал.

11. Разматрање и усвајање Извештаја о
припреми за летњу сезону 2019. године и
предузимању превентивних мера заштите
од шумских пожара и пожара на отвореном
простору на подручју града Лознице.
Носилац задатака: Стручно-оперативни
тим за заштиту од пожара, Градски штаб
за ванредне ситуације, Територијална
ватрогасно-спасилачка јединица Лозница,
Сарађује: Руководиоци организационих
јединица надлежних државних органа,
представници МУП-а - Сектора за ванредне
ситуације - Одељење за ванредне ситуације
у Шапцу и служби и предузећа који се могу
ангажовати на заштити од пожара.
Време извршења: Други квартал.

14. Разматрање и усвајање предлога
Палана формирања, попуне, опремања
и обучавања јединица цивилне заштите
за ангажовање и поступање у ванредним
ситуацијама и несрећама на територији
града Лознице.   
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Центар Министарства одбране
Лозница, Сектора за ванредне ситуације –
Одељења за ванредне ситуације у Шапцу,
Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију-Градска
управа
града
Лознице, Градско веће, руководиоци јавних
предузећа и других субјеката.
Време извршења: Трећи квартал.

12. Организовање, припремање и спровођење мера заштите и спасавања у
периоду високих температура, великих
суша и несташице питке воде.
Носиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,
Сарађује: Градска управа града Лознице,
представник надлежне службе, ЈП „Водовод
и канализација“ Лозница, ЈКП „Наш
дом“Лозница, ЈП „Лозница развој“ Лозница.
Време извршења: Други квартал.

15. Информисање и обавештавање:
становништва, Окружног штаба за
ванредне ситуације и других релевантних
субјеката о ризицима и опасностима и
предузетим мерама.
Носилац задатака: Командант, заменик
команданта Градског штаба за ванредне
ситуације, начелник штаба.
Сарађује: Чланови Градског штаба за
ванредне ситуације.
Време извршења: Током године.
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16. Праћење стања и предузимање
неопходних
мера
из
надлежности
Градског штаба за ванредне ситуације у
циљу обезбеђења комплетног  и потпуног
спровођења Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите   на
триторији града Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Надлежна организациона јединица
Градске управе, представник надлежне
службе Сектора за ванредне ситуације у
Шапцу, привредна друштва и друга правна
лица
Време извршења: Током године.
17. Разматрање и усвајање Извештаја
о спремности зимске службе за зимску
сезону 2019/2020. године.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: ЈП „Лозница развој“ Лозница, КЈП
„Наш дом“ Лозница, Одељење за ванредне
ситуавије у Шапцу - Опертивни центар
Лозница.
Време извршења: Четврти квартал.
18. Организовање, припремање и спровођење мера заштите и спасавања од свих
осталих опасности које могу угрозити
становништво, материјална добра и
животну средину на територији града.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне сируације.
Сарађује: Руководиоци организационих
јединица надлежних државних органа,
служби, предузећа и осталих субјеката
који се могу ангажовати на заштити од
елементарних непогода и других опасности.
Време извршења: Током године, у случају
потребе.
19. Основна обука, оспособљавање и
стручно усавршавање чланова Градског
штаба за ванредне ситуације:
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
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Сарађује: МУП – Сектор за ванредне
ситуације-Национални и регионални тренинг
центар, Стална конференција градова и
општина Београд, Удружење за ванредне
ситуације Републике Србије Београд.
Време извршења: Током године.
20. Пријем, обрада и евидентирање
информација, извештаја, наређења и
података о испољеним дејствима елементарних непогода, насталим последицама и ангажованим снагама и
средствима
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Председници савета МЗ, РХНЗ,
Сектор за ванредне ситуације, надлежне
службе и органи, предузећа и остали
субјекти.
Време извршења: Током године.
21. Обезбеђење материјално – техничких
и финансијских средстава за рад и
функционисање Градског штаба за
ванредне ситуације.
Носилац задатака: Командант Градског
штаба за ванредне ситуације, Градско веће,
Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију - Градске управе града Лознице.
Сарађује: Скупштина града, Градско веће са
надлежним органом управе за финансије
Време извршења: Четврти квартал.
22. Руководи и координира рад субјеката
система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака.
Носилац задатака: Командант Градског
штаба за ванредне ситуације.
Сарађује: Начелник и чланови Градског
штаба за ванредне ситуације.
Време извршења: Током године у случају
настанка ванредне ситуације.
23. Разматрање и доношење предлога
Плана рада Градског штаба за ванредне
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ситуације за 2020. годину и упућивање
Градском већу и Скупштини града на
разматрање и усвајање.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Канцеларија за планирање
одбране и ванредне ситуације-Одељење за
инспекцијске послове, комуналну полицију
и ванредне ситуације Градска управа града
Лознице.
Време извршења: Четврти квартал.

и члана 40. став 1. тачка 26. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”
бр. 8/14-пречишћен текст), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 27. децембра
2018. године, донела је

24. Сарадња са штабовима за ванредне
ситуације суседних градова и општина
и сарадња са надлежним органима
заштите и спасавања суседних држава у
циљу заједничког деловања у ванредним
ситуацијама.
Носилац задатка: Командант Градског
штаба за ванредне ситуације.
Сарађује: Чланови градских и општинских
штабова за ванредне ситуације, суседних
градова и општина .
Време извршења: Током године.

I Даје се сагласност оснивачу Женском фудбалском удружењу да у називу
клуба - „Фудбалска академија Ад Дринум”
Лозница употреби име града Лознице, тако
да назив клуба гласи : „Женски фудбалски
клуб Лозница” Лозница.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ОДЛУКУ
о давању сагласности на употребу имена
града Лознице

II  Oву одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-41/18-26-7
Датум: 27. децембар 2018. године
Л о з н и ц а   
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-41/18-26-6					
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 32. тачка 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије’’ бр. 129/07 и 83/14-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана
46. став 1. Закона о спорту („Службени
гласник Републике Србије” бр. 10/2016)

20
На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’
бр. 8/14- пречишћен текст) , члана 29. и
43. Пословника Скупштине града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’ бр.8/14пречишћен текст), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 27. децембра 2018. године , донела
је
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Р  Е Ш Е Њ Е
о  разрешењу и именовању члана
Комисије за статут и прописе Скупштине
града Лознице

I Разрешава се Милош Ђуричић
дужности
члана
Школског
одбора
Основне школе „Mика Митровић’’ Брезјак,
представник локалне самоуправе.

I Разрешава се Милица Грујић,
дипл.правник из Лознице, дужности члана
Комисије за статут и прописе Скупштине
града Лознице .

II Именује се Снежана Ђуровић
за члана Школског одбора Основне школе
„Мика Митровић'' Брезјак, представник
локалне самоуправе.

II Именује се Марко Симић, дипл.
правник из Лознице, за члана Комисије
за статут и прописе Скупштине града
Лознице.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06- 41/18-26-8/2				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-41/18-26-8/1
Датум: 27. децембар 2018. 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 27/18др. закон) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице'',
бр. 8/14 - пречишћен текст), на предлог
Комисије за кадровска и административна
питања, Скупштина града Лознице на
седници одржаној 27. децембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланa  
Школског одбора Основне  школе
„Mика Митровић’’ Брезјак
Страна 134
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На основу члана 116. став 5. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС’’, број 88/17 и 27/18др. закон) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице'',
бр. 8/14 - пречишћен текст), на предлог
Комисије за кадровска и административна
питања, Скупштина града Лознице на
седници одржаној 27. децембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoва  
Школског одбора Основне музичке
школе ''Вук Караџић'' Лозницa
I Разрешавају се чланови Школског
одбора Основне музичке школе ''Вук
Караџић'' Лозницa, и то:

31. 12. 2018.
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1. Светлана Филиповић, представник
локалне самоуправе,

2. Ема Мирчетић,
слених,

представник

запо-

3. Драгана Нешковић Марковић, представник родитеља

II За чланове Школског одбора
Основне музичке школе ''Вук Караџић''
Лозница, именују се:
1. Драга Тадић, представник локалне
самоуправе,
2. Ана Мандић, представник запослених,
3. Иван Боровчанин, представник родитеља

Број 19

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41/18-26-8/3				
Датум: 27. децембар 2018. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС,” број 129/07,
83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана
75. Закона о здравственој заштити („Сл.
гласник РС,” број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), члана
63. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, број 8/14- пречишћен текст),
Градско веће града Лозница на 90. седници
одржаној дана 18.12.2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ НЕДЕЉНОГ
РАСПОРЕДА РАДА И РАДНОГ ВРЕМЕНА
У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
„АПОТЕКА ЛОЗНИЦА” ЛОЗНИЦА
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању недељног
распореда рада и радног времена у Здравственој
установи „Апотека Лозница“ Лозница („Сл.
лист града Лознице, бр. 3/18), члан 3. став 1.
тачка 11, мења се и гласи:
„11. Јединица за издавање готових
лекова у Текеришу
понедељком, средом и петком од 8,00
до 13,30 часова
уторком, четвртком и суботом не
ради“.
делу

Одлука

остаје

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
Број: 06–40–15/18–II			
Датум:  18.12.2018. године
Лозница                            
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-42-26/18-II
28.12.2018.године
Лозница
Градско веће града Лознице, на 91.
редовној седници, одржаноj 28.12.2018.
године, разматрајући предлог Локалног
акционог плана запошљавања за 2019. годину
у граду Лозници, на основу члана 41. став 1.
Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 38/15 и 113/17) и члана 34. Одлуке о
Градском већу („Сл.лист града Лознице’’, број
20/08), донело је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Локални акциони
план запошљавања за 2019. годину у граду
Лозници.
II

Члан 2.
У осталом
непромењена.

24

Саставни део ове одлуке је Локални
акциони план запошљавања за 2019. годину у
граду Лозници
						
III
Одлуку доставити: 1.Градоначелнику,
2.Националној служби за запошљавање и
3.Архиви х2.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р

31. 12. 2018.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛОЗНИЦА
______________________________________________________________________________________________________________________

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ У ГРАДУ ЛОЗНИЦИ

Децембар, 2018.године

Република Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2.
Телефон: 015/879-200, 879-206; факс 015/882-921
E - mail: office@loznica.rs
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САДРЖАЈ:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Увод
Анализа стања
Економија/Макроекономски трендови на
тржишту рада
Стање и токови на тржишту рада
Преглед реализације ЛАПЗ за 2018.годину
Предлог активних мера за локално
тржиште за 2019.годину
Финансирање ЛАПЗ 2019.година
Улоге кључних партнера у развоју
запошљавања
Приоритети
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5
7
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УВОД
Правни основ за утврђивање Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину
града Лознице (у даљем тексту: ЛАПЗ), представља члан 41. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17,
у даљем тексту: Закон), којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања,
односно Национални акциони план запошљавања за 2019. годину (у даљем тексту: НАПЗ) из
кога проистиче обавеза доношења ЛАПЗ-а на годишњем нивоу.
ЛАПЗ представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у
2019. години, којим Локални савет за запошљавање дефинише циљеве и приоритете, односно
утврђује програме и мере политике запошљавања који ће се реализовати у току 2019. године
на подручју Града Лознице, како би се допринело остваривању стратешког циља политике
запошљавања до 2020. године, постављеног Националном стратегијом запошљавања за
период 2011-2020. године („Службени гласник РС”, број 37/11).
ЛАПЗ уважава смернице и препоруке европске политике запошљавања, показатеље
стања на тржишту рада Републике Србије, текуће реформске процесе и идентификоване
кључне изазове и препреке на странама тражње за радом и понуде рада.
ЛАПЗ Града Лознице доприноси остваривању општег циља Националне стратегије
запошљавања који гласи : повећање запослености.
ЛАПЗ Града Лознице за 2019. годину израђује Локални савет за запошљавање у
сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијала Лозница.
Одлуком комисије Националне службе за запошљавање (даље: НСЗ), у категорији
локалне самоуправе које су дале највећи допринос запошљавању, Град Лозница (даље: Град),
је изабран међу три локалне самоуправе у Републици Србији које су у сарадњи са НСЗ
током 2015. године оствариле најбољи резултат у промовисању политике запошљавања и за
остварене резултате у запошљавању на локалном тржишту рада.
При изради ЛАПЗ-а за 2019. годину, посебна пажња је посвећена решавању
специфичних проблема који прате незапосленост у Граду. Носиоци привредног развоја Града
су: пољопривреда, трговина, грађевинска, прехрамбена индустрија и туризам, што се наводи
и Стратегијом локалног одрживог развоја Града Лознице (“Службени лист града Лознице”,
бр. 2/12) и Одлуком о усвајању ревизије стратегије локалног одрживог развоја Града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, бр.10/14). Ови развојни путокази аналитички су укрштани
са подацима које смо користили од:
- Агенције за привредне регистре;
- Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“;
- Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
- Министарства финансија;
- Националне службе за запошљавање;
- Републичког геодетског завода;
- Републичког завода за социјалну заштиту и
- Републичког завода за статистику,
како би се на адекватан и релевантан начин дошло до одговарајућег програма мера за 2019.
годину.
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АНАЛИЗА СТАЊА
Град се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином. Град обухвата
54 насељена места, од којих су Лозница и Бања Ковиљача класификована као градска. Са
површином од 612 км2 Град заузима 0,5% територије Републике Србије. Према анализама
(подаци Републичког завода за статистику) Град има 79.327 становника, од тога 39.091 су
мушкарци, а 40.236 су жене. Просечна старост становништва Града је 42 године. (Извор:
Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији)
Град Лозница има добар саобраћајни положај, што је последица веома развијене путне
мреже државних, општинских и некатегорисаних путева, где саобраћајна инфраструктура
омогућава добру регионалну повезаност, као и повезаност овог подручја на републичком и
међудржавном нивоу. Дужина категорисаних путева савременог коловоза износи 366,8км, а
у области железничког саобраћаја кроз територију Града Лознице пролази део железничке
пруге Рума-Шабац-Лозница-Мали Зворник, као и траса пруге у изградњи Тузла-ЗворникЛозница-Ваљево.
Територија града Лознице поседује 19.965 хектара територије под шумом, што је око
33% укупне територије, од чега се у јавној својини налази 8.299 хектара, а 11.665 хектара у
приватном власништву.

Образовањe
Укупан број ученика основних школа са подручја Града Лознице у 2018. години је
6.021 (са ученицима основне музичке школе).
Укупан број ученика средњих школа са подручја Града Лознице у 2018. години је

3.183.
Укупан број ученика завршне године средњих школа је 833, и то:
- Техничка школа - 200 ученика, од чега је 109 ученика четворогодишњих смерова, а 91
ученик трогодишњих смерова;
- Средња економска школа - 215 ученика завршне године, од чега је 188 на четвртој
години, а 27 ученика трогодишњег усмерења;
- Средња школа „Свети Сава“ - 243 ученика, од чега је 214 ученика четврте године, а 29
завршава трогодишње смерове;
- Гимназија „Вук Караџић“ - 175 ученика завршне године.
У Лозници постоји 14 основних матичних школа са 29 издвојених одељења, једна
основна музичка школа са 1 издвојеним одељењем и 4 средње школе.

Социјална заштита
Подаци о броју корисника социјалне заштите према евиденцији Центра за социјални
рад Лозница:
-

Број хранитељских породица у Граду Лозница у 2018. години је 43, у којима се налази
укупно 66 деце.
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Број корисника новчане социјалне помоћи у 2018. години је 1256.
Укупан број корисника туђе помоћи и неге је 565, број корисника основног додатка за
негу и помоћ износи 73, а увећани додатак за негу и помоћ користи 99 Лозничана у
2018. години.

ЕКОНОМИЈА / МАКРОЕКОНОМСКИ ТРЕНДОВИ НА ЛОКАЛНОМ
ТРЖИШТУ РАДА
Приоритетна област Стратегије локалног одрживог развоја Града Лознице је
економски развој. Овај приоритет има велики број тематских подобласти које подразумевају,
не само изградњу инфраструктуре, која је неопходна за развој привреде, него и одређене мере
и подстицаје који за циљ имају јачање приватног сектора. Коришћење мера подршке за
развој привреде доприноси креирању бољег привредног амбијента и отварању нових радних
места.
Град Лозница је један од 24 најзначајнија друштвено-економска центра у Републици
Србији, што је и верификовано Законом о територијалној организацији РС чиме су 24 општине
добиле статус града испунивши постављене критеријуме.
Као један од три града Лозница је добитник првог сертификата за повољно пословно
окружење у РС које је додељивао НАЛЕД и Министарство економије. Затим је прва локална
самоуправа која је ресертификована од истих институција које су јој и доделиле сертификат,
а Град је спровео активности које заиста креирају позитивно пословно окружење.
Град Лозница је у претходном периоду приступио реализацији значајних активности
за економски развој града, а то је израда планских и стратешких документа. Овим
плановима реализовани су пројекти изградње пословне, саобраћајне, комуналне, енергетске
инфраструктуре, али и инфраструктуре у туризму, пољопривреди, здравству, образовању,
култури, спорту, социјалном становању и сл.
Реализован је велики број пројеката који су допринели унапређењу ефикасности
администрације, од којих се издваја „Унапређење пословног окружења кроз регулаторну
реформу на локалном нивоу“. Све ове активности доприносе економском развоју Града,
који се огледа кроз смањење броја незапослених, отварање нових привредних субјеката и
предузетничких радњи.
Град Лозница је у партнерству са Регионалном привредном комором Ваљево формирао
Привредни савет 2015. године, који чини 20 представника приватног и 8 представника јавног
сектора.
О повећаној економској активности говори чињеница да из године у годину расте број
предузетничких радњи, па је у 2014. години било 2.608 предузетничких радњи, у 2015. години
2.662, у 2016. години 2.755, у 2017. години 2.900, док је по евиденцији из јуна 2018. године
регистровано 2.959. Такође, постоји позитиван тренд у броју регистрованих привредних
друштава са 825 из 2014. године на 980 у јуну 2018. године. (Извор: Градска управа града
Лознице)
Привредни савет је формиран са следећим циљевима:
·

Обезбеђење активног учешћа привредника приликом доношења локалних прописа
који су у вези са привредним друштвима и предузетницима;
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Подржавање јавно-приватног партнерства ради задовољења општих потреба;
Обезбеђење активног учешћа привредника приликом доношења програма развоја,
урбанистичких планова, као и одлука о висини и стопама изворних прихода Града;
Сарадња приватног сектора и локалних комуналних предузећа;
Сарадња са привредом приликом доношења одлука о локалном економском развоју и
унапређењу општег оквира за привређивање на локалном нивоу;
Сарадња са установама у области туризма и културе чији је оснивач локална самоуправа,
са привредним друштвима и агенцијама из ове области ради развоја рецептивног
туризма;
Подстицање рада удружења привредника и предузетника ради развоја занатства,
домаће радиности, трговине и угоститељства и уређења питања од интереса за ову
област, као што су радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности
и друге услове за њихов рад;
Уређење комуналне инфраструктуре ради бољих услова пословања како локалних и
домаћих инвеститора, тако и страних инвеститора;
Заједнички рад на поједностављењу и убрзању процедура приликом издавања разних
врста дозвола;
Подстицање и помоћ развоју задругарства;
Рад са локалним инспекцијама и привредницима ради побољшања превентивне улоге
инспекција, као и других тема везаних за рад ових служби.

Град Лозница је препознао важност развоја руралних подручја, оживљавање и
подмлађивање села кроз повећање наталитета и побољшање демографске структуре као
предуслов за покретање привредних активности. Градска управа такође доприноси развоју
пољопривреде и руралном развоју кроз субвенције за пољопривреду. У партнерству са
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде сваке године се издвајају средства
за обнову атарских путева (ревитализовано преко 100 km).
Град Лозница је расписао у 2016. години јавни позив за доделу бесповратних новчаних
средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа са окућницом. Статистика бракова
бележи пораст укупног броја закључених бракова што показује оправданост подстицајних
мера у области социјалне заштите које спроводи Градска управа Лознице. Такође, локална
самоуправа пружа финансијску подршку кроз реализацију мера као што су: једнократна
помоћ за прво, друго и треће дете, помоћ незапосленим породиљама, финансијска подршка
при склапању брака, као и финансијска помоћ породицама које добију треће дете (до 18
године живота).
Инфраструктура индустријске зоне се константно унапређује, како би се побољшала
њена конкурентност на тржишту. У индустријској зони Шепак, поред постојећих послодаваца
„Golden Lady“ – „Valy“ ДОО Ваљево; „RADALJAC COMAPNY“ ДОО Бања Ковиљача;
„ГРАФИКА ТИМ“ ДОО Лозница; Друштво за производњу, промет и услуге „ЛЕДЕНА
ЛОЗИЦА“ ДОО Лозница, изградњу новог greenfild производног постројења покреће
компанија „ADIENT“, која се бави производњом пресвлака за ауто седишта. Реализација ове
инвестиције обављаће се фазно у периоду 2018-2022. године и до краја пројекта запослиће
1500 радника.
Локална самоуправа ће наставити са даљим унапређењем пословног амбијента
стимулативног за развој приватног сектора. Наставиће се са започетим економским реформама
како би се пословно окружење побољшало, ојачалa економска активност и самим тим утицало
на смањење незапослености.
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РАДА Ƚɪɚɞ
Град Ʌɨɡɧɢɰɚ
Лозница
ɋɌȺȵȿ
Карактеристике ɥɢɰɚ
лица ɤɨʁɟ
које ɬɪɚɠe
тражe ɡɚɩɨɫɥɟʃɟ
запослење
1.1 Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
•

На ɞɚɧ
дан 30.11.2018. ɝɨɞɢɧɟ,
године, ɧɚ
на ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ
евиденцији ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
незапослених ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
Националне ɫɥɭɠɛɟ
службе ɡɚ
за
ɇɚ
запошљавање ɮɢɥɢʁɚɥɟ
филијале Ʌɨɡɧɢɰɚ,
Лозница, ɧɚɥɚɡɢ
налази ɫɟ
се 9.033 ɥɢɰɚ,
лица, ɨɞ
од ɬɨɝɚ
тога ɫɭ
су 4.682 ɠɟɧɟ
жене
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
(51.83%).
Преглед ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
незапослених ɩɨ
по ɬɟɠɟ
теже ɡɚɩɨɲʂɢɜɢɦ
запошљивим ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
категоријама ɥɢɰɚ:
лица:
ɉɪɟɝɥɟɞ

Преглед ɥɢɰɚ
лица ɧɚ
на ɞɚɧ
дан 27.12.2018. ɝɨɞɢɧɟ,
године, ɚа ɤɨʁɚ
која ɫɩɚɞɚʁɭ
спадају ɭу ɬɟɠɟ
теже ɡɚɩɨɲʂɢɜɟ
запошљиве ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
категорије
ɉɪɟɝɥɟɞ
лица ɧɚ
на ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
територији Ƚɪɚɞɚ,
Града, ɫɭ:
су:
ɥɢɰɚ
• Ɉɫɨɛɟ
Особе ɫɚ
са ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɢɦ:
инвалидитетим: .........................................................
.......................................................   231
231
Млади (ɞɨ
(до 30 ɝɨɞɢɧɚ
година ɫɬɚɪɨɫɬɢ)
старости)................................................
• Ɇɥɚɞɢ
............................................... 1.937
Млади
(НК и ПК)
249
--	Млади (НК и ПК). Ɇɥɚɞɢ (ɇɄ ɢ ɉɄ)...........................................................
..........................................................
Млади (дугорочно незапослени)
--	Млади (дугорочно незапослени). Ɇɥɚɞɢ (ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ).................................
................................
900
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.....................................
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         /
--	Млади (деца палих бораца). Ɇɥɚɞɢ (ɞɟɰɚ ɩɚɥɢɯ ɛɨɪɚɰɚ).......................................
.................
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--	Млади (деца без родитељског старања). Ɇɥɚɞɢ (ɞɟɰɚ ɛɟɡ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɫɬɚɪɚʃɚ).Млади
..................
• ɋɬɚɪɢʁɢ
Старији ɨɞ
од 50 ɝɨɞɢɧɚ
година...............................................................  
.............................................................. 2.152
Дугорочно ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ
незапослени..........................................................  
• Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɨ
......................................................... 4.806
• Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ
Корисници ɧɨɜɱɚɧɟ
новчане ɧɚɤɧɚɞɟ
накнаде ɭу ɫɥɭɱɚʁɭ
случају ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
незапослености.....      
362
....
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вишкови...............................................................     176
• Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɢ
.............................................................. 176
• ɋɚɦɨɯɪɚɧɢ
Самохрани ɪɨɞɢɬɟʂɢ
родитељи.................................................................
................................................................      87
•
•
•
•
•
•
•
•

Оба ɪɨɞɢɬɟʂɚ
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незапослена....................................................      
Ɉɛɚ
...................................................
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лица.........................................................          
6
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........................................................
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лица............................................................................
...........................................................................         22
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Корисници ɧɨɜɱɚɧɟ
новчане ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
социјалне ɩɨɦɨʄɢ
помоћи.................................      
710
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ
................................
Деца ɢɡ
из ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɤɢɯ
хранитељских ɩɨɪɨɞɢɰɚ
породица..........................................          
Ⱦɟɰɚ
.........................................
3
Роми.........................................................................................        
61
Ɋɨɦɢ
........................................................................................
Жртве ɬɪɝɨɜɢɧɟ
трговине ʂɭɞɢɦɚ
људима.........................................................
........................................................            /
ɀɪɬɜɟ
Жртве ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ
породичног ɧɚɫɢʂɚ
насиља.....................................................
....................................................            /
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КРЕТАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА (на дан 30.11.2018.):
Број незапослених лица у новембру 2018. године био је 9.033, док је у децембру 2017.
године било 10.029 лица, што је умањење за 996 лица.
Највећа регистрована незапосленост у 2018. години била је у месецу фебруару када је
број незапослених лица на евиденцији филијале Лозница био 10.167 лица.

*Преглед кретања незапослености по месецима

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (на дан 30.11.2018.):

Највећи број незапослених лица на дан 30.11.2018. године је у трећем (3.055) и четвртом
(2.839) степену стручне спреме. То чини 65,25% или 5.894 од укупног броја незапослених
лица.
Нестручна лица, први (1.869) и други (326) степен стручне спреме, укупно чине 2.195
лица, или 24,3%.
Када су жене у питању, највећи број незапослених лица на евиденцији је трећег и
четвртог степена 3.006, што чини 64,2% од укупног броја незапослених жена на евиденцији.
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*Преглед броја незапослених лица по степену стручне спреме
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ТРАЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (на дан
30.11.2018.):
·

Број незапослених лица у новембру 2018. год. који чекају на запослење до једне
године, је 2.880 и oни чине 31,88% од укупног броја.

·

Дугорочна незапосленост су лица која чекају на запослење дуже од годину дана и
они чине 68,11% или 6.153 лица.

*Преглед броја незапослених лица по дужини чекања
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ГОДИНАМА СТАРОСТИ (на дан 30.11.2018.):
·

У погледу регистроване незапослености према старости највеће учешће имају лица
•

група од 30-50 година старости 4.111 (45,51%)

•

група преко 50 година старости 2.832 (31,35%)

•

млади до 30 године старости чине 2.090 (23,14%)

*Преглед броја незапослених лица по годинама старости

Процењена радна способност на дан 27.12.2018. године је:
                                                                                  Укупно:                           Радно активни:  
• I степен ----------------------------201-----------------------------175
• II степен ----------------------------11---------------------------------8
• III степен ---------------------------2----------------------------------1
Укупно је на евиденцији регистровано 327 лица са инвалидитетом, од тога је радно
спремно 232 лица.
Ратни војни инвалиди
Војни мирнодопски
инвалиди
Инвалиди рада
Категорисана омладина
Остали категорисани
инвалиди
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ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ ЗА 2018. ГОДИНУ
У 2018. години на основу Локалног акционог плана запошљавања и Споразума између
Националне службе за запошљавање и Града Лознице суфинансиране су следеће мере активне
политике запошљавања:
· Јавни радови - ангажовано 139 лица у дужини трајања од 4 месеца, а укупна
средства за реализацију ове мере износе 18.747.046,74 динара.
· Програм стручне праксе – према Споразуму о техничкој сарадњи Град Лозница
је издвојио 4.657.250,00 динара за реализацију мере Стручна пракса, којом се
обухватило укупно 23 лица.
· Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих лица – закључено 26 уговора са послодавцима који су запослили 29
лица. Укупан износ средстава реализован наведеном мером износи 5.840.000,00
динара.
Јавни радови представљају меру активне политике запошљавања која има за циљ да
радно ангажује првенствено теже запошљива незапослена лица, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни
радови се спроводе у области: социјалне и хуманитарне делатности, одржавање и обнављање
јавне инфраструкуре, одржавање и заштита животне средине. План и програм за спровођење
јавних радова предвиђен ЛАПЗ-ом за 2018. годину реализован је у потпуности. НСЗ Филијала
Лозница је у 2018. години закључила 22 уговора који су омогућили да се остваре значајне
друштвено корисне активности:
•

У области социјалне и хуманитарне делатности: Осликавање на води (Удружење
жена „Александрина“). Сређивање корисничког простора и прилазног простора у
„Библиотеци Вуковог завичаја“ („Библиотека Вуковог завичаја“). Пружање помоћи
старим лицима на подручју Града Лознице (Дом здравља „Др Миленко Марин“).
Програм помоћи маргинализованим групама (Црвени крст Лозница). Уређење
пријемног простора и пулта за кориснике ЦСР Лозница и Дневног боравка за децу,
омладину и одрасла лица „Сунце“ (Центар за социјални рад Лозница). Израда
народних ношњи са елементима златовеза, очување народне традиције (Удружење
„Мина Караџић“, Коренита).

•

У области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: Чишћење и уређење
јавних површина МЗ Клупци (МЗ Клупци). Чишћење улица и канала поред путева
на прилазима граду (КЈП „Наш дом“). Одржавање и уређење дечијег игралишта у
Бањи Ковиљачи (МЗ Бања Ковиљача). Реконструкција подстаница система даљинског
грејања (ЈКП „Топлана-Лозница“). Уређење школског дворишта и објеката у школском
дворишту (ОШ „Јован Цвијић“). Уредимо УФК Лагатор (Установа за физичку културу
„Лагатор“). Уређење месних заједница (ГУ Града Лознице).

•

У области одржавања и заштите животне средине и природе: Одржавање и заштита
животне средине и природе у Лешници (МЗ Лешница). Очување и заштита животне
средине (Туристичка организација Града Лознице). Зелена Лозница (ЈП за управљање,
планирање и пројектовање „Лозница развој“). За ново лице Тршића (ОбразовноСтрана 147
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културни центар „Вук Караџић“). Одржавање и заштита животне средине и природе
у знаменитом месту Тршић и знаменитом месту Текериш (Центар за културу „Вук
Караџић“).
•

Осам особа са инвалидитетом су биле ангажоване на пословима у области социјалних
и хуманитарних делатности у Центру за социјални рад (Радна активација и социјализација особа са инвалидитетом у свет рада) и Библиотека Вуковог завичаја (Послови
уређења архиве), а у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре у ЈП
„Топлана-Лозница“ (Реконструкција подстаница система даљинског грејања) и у
Образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу (За ново лице Тршића).

У складу са ЛАПЗ-ом за 2018. годину Град Лозница и Национална служба за
запошљавање су заједнички издвојили 25.686.352,51 динара (13.100.000 буџет Града и
12.586.352,51 буџет Републике Србије).
За меру јавни радови укупно је издвојено 19.803.921,57 динара, од чега је Град
издвојио 11.100.000 динара, а НСЗ 9.703.921,57 динара, а уговорено је за јавне радове
18.747.046,76 динара. У спровођењу ових јавних радова било је ангажовано 139 лица. Сви
они припадају категоријама теже запошљивих лица. Највећа заступљеност лица била је у
категорији дугорочно незапослени (44,60%), затим следе категорије старији од 50 година
(19,42%), млади до 30 година (17,98%), особе са инвалидитетом (5,75%), НК лица (3,60%),
жене (2,88%) и самохрани родитељи (0,72%).
Укупан проценат теже запошљивих категорија износи 94,97%, а других угрожених
лица је 5,03%.
Јавни радови су у великој мери ублажили негативне ефекте незапослености теже
запошљивих категорија на локалном тржишту рада, а лица ангажована кроз ову меру су
стекла нова знања и компетенције која су од великог значаја за трајно решавање проблема
њихове незапослености.
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која немају радно искуство
у струци за коју су стекли одговарајуће образовање. Ова мера омогућава лицима стручно
оспособљавање за самосталан рад у струци, у складу са квалификацијом коју поседују.
У току 2018. године 23 лица је имало прилику да кроз ову меру стекне посебна практична
знања и вештине потребне за самосталан рад у струци. Од укупног броја ангажованих лица,
78,26% (њих 18) чинила су лица млађа од 30 година. Укључивање ове категорије лица је
од велике важности, с обзиром да је то група која спада у категорију теже запошљивих
незапослених лица.
Према степену стручне спреме, 26,1% (6 лица) има вишу стручну спрему, 73,9% (17
лица) има високу стручну спрему.
•
•

У групи која припада високој стручној спреми највише је било лица са занимањима
дипломирани економиста (4 лица), дипломирани грађевински инжењер (3 лица) и
дипломирани правник (3 лица).
Из групе лица са вишом стручном спремом најзаступљенији су били струковни
васпитачи (4 лица).
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У складу са ЛАПЗ-ом за 2018. годину Град Лозница је кроз Споразум о техничкој
сарадњи издвојио 4.675.250,00 динара. Уважавајући приоритете локалног тржишта рада, као
и степен стручне спреме, у јавном сектору је ангажовано 20 лица, а у приватном 3 лица, уз
мишљење Локалног савета за запошљавање.
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
представља активну меру политике запошљавања намењену категоријама теже запошљивих
лица, према НАПЗ-2019. Послодавац који створи услове за ново радно место може конкурисати
за наведене категорије за износ од 200.000,00 динара, уз обавезу пријема лица у радни однос
на неодређено време са уговорном обавезом задржавања лица у радном односу најмање
годину дана. Програм је намењен послодавцима из приватног сектора.
У складу са ЛАПЗ за 2018. годину Град Лозница и Национална служба за запошљавање
су заједнички издвојили 5.882.352,94 динара (3 милиона динара буџет Града и 2.882.352,94
динара буџет Републике Србије) за меру субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих. Кроз ову меру финансирано је запошљавање 29 лица, и то:
дугорочно незапослени (34,48%), млађи од 30 (31,03%), старији од 50 (20,69%), НК лица
(10,34%) и особе са инвалидитетом (3,45%).
Послодавцима је ова активна мера веома значајна из разлога што са добијеним
средствима могу побољшати своје пословање и створити услове за нова радна места.
Национална служба за запошљавање Филијала Лозница по истеку уговорне обавезе
врши мониторинг о броју лица који остају и даље у радном односу код истог или код другог
послодавца.
ИПА 2012 “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим
групама”
Национална служба за запошљавање у сарадњи са Градом отворила је током 2016.
године Центар за информисање и професионално саветовање, Клуб за тражење посла
и самоуслужну радну станицу. Ове активности представљају део пројекта Европске уније
ИПА 2012 “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама”.
•

•

Клуб за тражење посла пружа подршку и помоћ особама које траже посао да лакше
дођу до запослења. Обука омогућава незапосленим лицима да науче како правилно да
напишу пријаву за посао, радну биографију (CV), контактно писмо, да усвоје вештине
електронског бонтона и пословне комуникације и да се на прави начин представе
послодавцу како би постали конкурентнији на тржишту рада. У досадашњем раду
Клуба била су укључена лица из теже запошљивих категорија, као што су: особе са
инвалидитетом, Роми, млади до 30 година, дугорочно незапослени, као и лица која
су тек завршила школовање и постају активна на тржишту рада. Услуге Клуба се
реализују у Канцеларији за младе, која је опремљена најсавременијим рачунарима.
Након завршене обуке, лица су попуњавала евалуационе листе у којим су процењивали
квалитет исте, а анализа евалуационих листова указује на високо задовољство
корисника обуком, који истичу велику корист од овакве врсте едукације.
Центар за информисање и професионално саветовање пружа актуелне информације о
свету рада, образовања и запошљавања, уз могућност процене личних професионалних
интересовања и капацитета чиме се пружа помоћ у избору занимања и развоју и
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планирању каријере. Услуге, које имају за циљ прављење баланса на тржишту рада,
намењене су ученицима основних и средњих школа, незапосленим лицима, као и онима
који су у радном односу. ЦИПС је остварио успешну сарадњу са многим институцијама
у Граду, као што су основне и средње школе у којима се спроводе трибине и радионице
о професионалној оријентацији и за ученике и за родитеље; Центар за социјални рад
и Удружења особа са инвалидитетом, где су спровођене радионице намењене радно
способним корисницима новчане социјалне помоћи и особама са инвалидитетом са
циљем повећања мотивисаности да се укључе у свет рада.
Преко истог пројекта, пружа се и услуга Каравани запошљавања, која има за циљ да
незапослена лица из неразвијених и мање приступачних предела информише о правима из
области запошљавања и осигурања за случај незапослености, као и о свим активним мерама
и услугама Националне службе за запошљавање и да им омогући да се пријаве на евиденцију
тражилаца запослења. Овом мером у 2018. години је информисано 242 особе из руралних
подручја на територијама које покрива лозничка филијала.

ПРЕДЛОГ АКТИВНИХ МЕРА ЗА ЛОКАЛНО ТРЖИШТЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ
Ради решавања ових проблема, а у складу са Европском стратегијом до 2020. године,
Националном стратегијом запошљавања за период 2011–2020. године, Локалним акционим
планом запошљавања у 2019. години у Граду се утврђују пакети активних мера које су једнаке
стратешким правцима и приоритетима предвиђеним наведеним стратегијама.
•

Град ће преко Националне службе за запошљавање - филијала Лозница,
поднети министарству надлежном за послове запошљавања, захтев за учешће
у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања по
усвајању Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину.

•

Пројекат “Повећање делотворности политике запошљавања према
угроженим групама” ИПА 2012
Град Лозница ће из сопстевних средстава предвиђених ЛАПЗ-ом за 2019.
годину обезбедити наставак пружања услуга односно активних мера које су се
реализовале кроз пројекат “Повећање делотворности политике запошљавања
према угроженим групама” ИПА 2012:
·
·

Клуб за тражење посла
Самоуслужна радна станица

Град Лозница сматра да је наставак сарадње на Пројекту ИПА 2012 од изузетне
важности за тржиште рада у целини, као и за смањење незапослености на територији Града
Лознице. Такође, Град Лозница је сагласан да је основни смисао Пројекта да у континуитету
нађе своју пуну примену кроз пружање услуге заинтересованим лицима.
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Успостављање континуитета у спровођењу ових мера може обезбедити осетан помак
у успостављању боље усклађености између понуде и потражње радне снаге на локалном
тржишту рада. Град Лозница изражава и своју добру вољу за одрживост овог Пројекта,
што представља добру основу за даљу сарадњу са ЕУ, односно ефикасно коришћење њених
фондова.
ФИНАНСИРАЊЕ ЛАПЗ 2019. ГОДИНА
Износ средстава предвиђен Буџетом града Лознице за приоритете Локалног
акционог плана запошљавања за 2019. годину у граду Лозница износи 21.225.100,00
динара.
УЛОГЕ КЉУЧНИХ ПАРТНЕРА У РАЗВОЈУ ЗАПОШЉАВАЊА
Локална самоуправа: Успостављање адекватног пословног амбијента за развој
предузетништва (поједностављење процедура, смањење локалних такси – административних
и комуналних, и сл.); прилагођавање локалних услуга у функцији бржег запошљавања (дечја
забавишта и обданишта, бољи транспорт, и сл.); развој тржишно оријентисаних програма
са могућношћу запошљавања теже запошљивих лица (израда картонске украсне амбалаже,
сувенира и сл.); интеграција политике запошљавања у све политике развоја на локалном
нивоу (запошљавање на јавним радовима у функцији еколошког развоја, помоћ старима –
запошљавање геронтодомаћица, и сл.); уступање простора за нове иновативне програме
(технолошки паркови, инкубатори, тренинг центри, центри за професионалну рехабилитацију,
и сл.) кao и други облици подршке за развој и спровођење иновативних програма.
Послодавци: Друштвено одговорно пословање; креирање нових радних места;
програми стицања прве радне праксе за младе; запошљавање теже запошљивих категорија лица
(старији од 45 година старости, жене, особе са инвалидитетом, приправници, и сл.); давање
информација о будућим потребама у погледу знања, вештина и способности, дефинисање
стандарда занимања и квалификација; спонзорисање пројеката из области запошљавања;
учешће у менторским програмима за будуће предузетнике; унапређење флексибилних облика
рада уз адекватну социјалну и здравствену заштиту; подршка развоју кластера; предлагање
мера за запошљавање теже запошљивих категорија и смањење рада „на црно”; саветодавна
помоћ предузећима у тешкоћама; учешће на сајмовима запошљавања; различити видови
подршке за развој иновативних програма и њихово спровођење (тренинг центри), и слично.
Синдикати: Подршка запошљавању кроз развој синдикалне свести и конструктивну
подршку процесима приватизације у погледу спровођења превентивних мера и усмеравање
отпремнина на ново запошљавање; инсистирање на законитости пословања и унапређењу
квалитета понуде послова; предлагање модела за развој образовних програма и мера активне
политике запошљавања, и слично.
Организације социјалне економије и невладине организације (НВО): Као
промотери у трећем систему могу допринети запошљавању теже запошљивих лица кроз
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облике стицања радног искуства уз обуку; развој нових услуга и креирање нових радних
места (нпр. спортски аниматори); олакшање приступа на тржиште рада женама кроз услуге
у домаћинству, и слично.
Образовне институције: Имају кључну улогу у развоју конкурентности радне снаге,
запошљивости, и у унапређењу предузетничких вештина и грађанског друштва оријентисаног
на акције и промене.
Привредна комора, агенције за развој малих и средњих предузећа (МСП),
агенције за регионални развој: Развој мапе ресурса; трасирање праваца развоја и пружање
консултантских услуга предузећима са вишковима и новим предузетницима.
Приоритети:       
•

Р.бр.

1.

	 Приоритет 1: Пројекат “Повећање делотворности политике запошљавања
према угроженим групама” ИПА 2012

Назив
активности

Кратак опис

“Повећање
делотворности
политике
запошљавања
према
угроженим
групама”

Клуб за
тражење посла
пружа подршку
и помоћ
особама које
траже посао да
лакше дођу до
запослења

Надлежан

НСЗ и
Град
Лозница

Очекивани
резултати
КТП
обучити
70 незапослених
лица

Дужина
имплементације

Ресурси

До 12
месеци

НСЗ и
Град
Лозница

ПРЕДСЕДНИК ЛОКАЛНОГ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Тања Глишић Матић, с.р.
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На основу члана 94. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Сл.
гласник РС’’, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018
- други закон и 83/2018), члана 5. Одлуке о
организацији и начину обављања ауто-такси
превоза на територији града Лознице („Сл.
лист града Лознице”, бр. 12/2015 и 2/2017 –
др. Одлука) и члана 34. Одлуке о Градском
већу („Сл. лист града Лознице’’, бр. 20/2008),
Градско веће града Лознице доноси
П Р О Г Р А М  
ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА
2019. ГОДИНУ
I Програмом организовања такси
превоза на територији града Лознице
одређују се: оптималан број такси возила,
такси места на такси стајалиштима, и услови
за обустављање и одобравање издавања
одобрења за обављање делатности такси
превоза путника на територији града Лознице
(ауто-такси дозвола и такси таблица).
II Програмом организовања такси
превоза на територији града Лознице
одређује се 158 такси места са следећим
распоредом по насељеним местима:
-

90 такси места – Лозница;
4 такси места – Клупци;
16 такси места – Бања Ковиљача;
10 такси места – Лешница;
38 такси места – остала насељена
места.

III Овим програмом, на територији
града Лознице, одређује се 158 такси
места на такси стајалиштима на следећим
локацијама:
1. Такси
стајалиште
«Аутобуска
станица» у непосредној близини
аутобуске станице у Лозници, са
капацитетом од 10 такси места;
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2. Такси стајалиште «Градска кафана»
на коловозу улице Кнеза Милоша
у Лозници, у непосредној близини
објекта РГЗ – Службе за катастар
непокретности Лозница, са капацитетом од 7 такси места;
3. Такси стајалиште «Мала» на изграђеном паркиралишту уз улицу Војводе Путника у Лозници у непосредној
близини „Градске кафане’’, са
капацитетом од 4 такси места;
4. Такси стајалиште «Пролеће» у
улици Јована Цвијића у Лозници, на
изграђеном простору у непосредној
близини зграде Градске управе, са
капацитетом од 6 такси места;
5. Такси стајалиште «Плави Јадран»
на коловозу Гимназијске улице у
Лозници у близини јавне чесме, са
капацитетом од 7 такси места;
6. Такси стајалиште «Болница» на
паркиралишту изграђеном уз објекте
ЗУ Дом здравља «Др Миленко
Марин», на удаљености најмање
10м од улаза у болнички круг, са
капацитетом од 6 такси места;
7. Такси стајалиште «Болница –
хирургија»
на
паркиралишту
изграђеном уз објекте ЗУ Општа
болница Лозница, у непосредној
близини пешачког улаза у болнички
круг, а код „Хирургије’’, са капацитетом од 8 такси места;
8. Такси стајалиште «Штира центар» у
улици Војводе Мишића у Лозници,
на изграђеном простору у близини
јавног паркиралишта код Вуковог
дома културе, са капацитетом од 8
такси места;
9. Такси стајалиште «Зелена пијаца» на
коловозу улице Слободана Пенезића
у Лозници, од моста на реци Штири
до Бањске улице, са капацитетом од 2
такси места;
10. Такси стајалиште «Лозница-центар»
уз улицу Трга Вука Караџића у
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Лозници, у непоредној близини моста
преко реке Штире, са капацитетом од
10 такси места;
11. Такси стајалиште «Лозница-Воћар»
на изграђеном паркиралишту уз
улицу Трга Јована Цвијића у Лозници,
у непоредној близини Гимназије, са
капацитетом од 3 такси места;
12. Такси стајалиште «Борања» на
изграђеном
паркиралишту
уз
улицу Саве Ковачевића у Лозници,
у непоредној близини зграде ШГ
„Борања’’, са капацитетом од 2 такси
места;
13. Такси стајалиште «Лагатор 1» на
изграђеном паркиралишту уз улицу
Патријарха Павла у Лозници, у
непоредној близини супермаркета, са
капацитетом од 3 такси места;
14. Такси стајалиште «Лагатор 2» на
изграђеном паркиралишту уз улицу
Патријарха Павла у Лозници, у
непоредној близини цркве Вазнесења
Господњег, са капацитетом од 3 такси
места;
15. Такси стајалиште «Лагатор 3» на
изграђеном паркиралишту уз улицу
Момчила Гаврића у Лозници, у
непоредној близини цркве Вазнесења
Господњег, са капацитетом од 4 такси
места;
16. Такси стајалиште «Лагатор 4» на
изграђеном паркиралишту уз улицу
Момчила Гаврића у Лозници, у
непоредној близини СЦ „Лагатор’’ и
градског базена, са капацитетом од 7
такси места;
17. Такси стајалиште «Робна пијаца» у
Клупцима, у непосредној близини
пијаце, са капацитетом од 4 такси
места;
18. Такси стајалиште «Центар» у Бањи
Ковиљачи, на изграђеном паркингу
код амбуланте, са капацитетом од 10
такси места;
19. Такси стајалиште «Јадарка» у
Бањи Ковиљачи, на коловозу улице
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Народног Фронта, у близини парка
и хотела, са капацитетом од 3 такси
места;
20. Такси стајалиште «Пијаца» у Бањи
Ковиљачи, на изграђеној и уређеној
површини код пијаце, са капацитетом
од 3 такси места;
21. Такси стајалиште у Воћњаку са
капацитетом од 2 такси места;
22. Такси стајалиште у Руњанима са
капацитетом од 2 такси места;
23. Такси стајалиште у Тршићу са
капацитетом од 2 такси места;
24. Такси стајалиште у Бањи Бадањи са
капацитетом од 2 такси места;
25. Такси стајалиште у Доњем Добрићу
са капацитетом од 2 такси места;
26. Такси стајалиште у Драгинцу са
капацитетом од 2 такси места;
27. Такси стајалиште у Зајачи са
капацитетом од 2 такси места;
28. Такси стајалиште у Јадранској
Лешници са капацитетом од 2 такси
места;
29. Такси стајалиште у Јаребицама са
капацитетом од 1 такси места;
30. Такси стајалиште у Јошеви са
капацитетом од 1 такси места;
31. Такси стајалиште у Козјаку са
капацитетом од 2 такси места;
32. Такси стајалиште у Коренити са
капацитетом од 2 такси места;
33. Такси стајалиште у Лешници,
на изграћеном паркиралишту уз
саобраћајницу Трга ослобођења којом
је проведен локални пут Лешница –
Јадранска Лешница, са капацитетом
од 4 такси места;
34. Такси стајалиште у Лешници, на
изграћеном паркиралишту уз улицу
Станка Ореља, код „Робне куће”, са
капацитетом од 6 такси места;
35. Такси стајалиште у Липници са
капацитетом од 2 такси места;
36. Такси стајалиште у Липничком Шору
са капацитетом од 2 такси места;
37. Такси стајалиште у Новом Селу са
капацитетом од 2 такси места;
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38. Такси стајалиште у Стражи
капацитетом од 2 такси места;
39. Такси стајалиште у Ступници
капацитетом од 2 такси места;
40. Такси стајалиште у Текеришу
капацитетом од 1 такси места;
41. Такси стајалиште у Цикотама
капацитетом од 2 такси места;
42. Такси стајалиште у Чокешини
капацитетом од 1 такси места;
43. Такси стајалиште у Јелаву
капацитетом од 2 такси места.

са
са
са
са
са
са

IV Оптималан број такси возила на
територији града Лознице одређен је бројем
такси места на такси стајалиштима из тачке
III овог програма.
V Обуставља се издавање одобрења
за обављање такси превоза путника на
територији града Лознице (ауто-такси дозвола
и такси таблица), све док број такси возила
такси превозника којима су издата одобрења
за обављање такси превоза путника, аутотакси дозволе и такси таблице, са статусом
„активан” у Регистру привредних субјеката
Агенције за привредне регистре Републике
Србије, не постане мањи од оптималног броја
такси возила из тачке IV овог програма.
VI У случају да број такси возила
из тачке V овог програма постане мањи од
оптималног броја такси возила, одобрења
за обављање такси превоза путника на
територији града Лознице (ауто-такси
дозволе и такси таблице) издаваће се у
складу са одредбама одлуке којима се уређује
организација, услови и начин обављања
такси превоза на територији града Лознице,
све док број такси возила из тачке V овог
програма не достигне оптималан број такси
возила.
VII Када је за регистрованог такси
превозника, који поседује одобрење
за обављање такси превоза путника на
територији града Лознице, извршена трајна
одјава обављања делатности такси превоза
путника у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије, односно брисање из
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Регистра привредних субјеката, одобрење,
односно решење о одобрењу за обављање
такси превоза путника престаје да важи.
У случају престанка обављања делатности из става 1. ове тачке, такси
превозник је дужан да врати такси таблице
и ауто-такси дозволу Градској управи града
Лознице-Одељењу за привреду и локални
економски развој.
VIII У случају смрти или губитка
пословне способности предузетника, наследник, односно члан његовог породичног
домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници
и родитељи) који је при том и сам пословно
способно физичко лице може наставити
обављање делатности на основу решења
о наслеђивању или међусобног споразума
о наставку обављања делатности, који
потписују сви наследници, односно чланови
породичног домаћинства.
Пословно
способни
наследник
може наставити обављање делатности
предузетника и за живота предузетника
ако то право врши на основу расподеле
заоставштине за живота у складу са
прописима којима се уређује наслеђивање.
Лица из става 1. и 2. ове тачке врше
пријаву наставка обављања делатности
Агенцији за привредне регистре Републике
Србије, у складу са законом о регистрацији
и законом којим се уређује правни положај
привредних друштава.
IX Након пријаве из тачке VIII овог
програма и извршених промена у Регистру
привредних субјеката, Градска управа града
Лознице – Одељење за привреду и локални
економски развој ће наведене промене унети
у одобрење за обављање такси превоза
путника на територији града Лознице и аутотакси дозволу предузетника чију делатност
наставља да обавља лице из тачке VIII овог
програма, при чему се задржава исти број
такси таблица.
Лице које наставља обављање
делатности такси превоза путника у смислу
тачака VIII и IX овог програма, промене из
става 1. ове тачке пријављује подношењем
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захтева Градској управи града Лознице –
Одељењу за привреду и локални економски
развој, уз који доставља и: решење саобраћајног инспектора о утврђивању испуњености услова за такси возило, решење
саобраћајног инспектора о утврђивању
испуњености услова за такси возача (такси
дозвола за такси возача), фотокопију
решења о обављању делатности које доноси
Агенција за привредне регистре и доказ о
уплати одговарајућих такси.
X
Програм организовања такси
превоза на територији града Лознице се
примењује од 01.01.2019. године.
XI Програм организовања такси превоза на територији града Лознице објавити у
„Службеном листу града Лознице’’.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦА
Број: 06–40–11/18–II                                             	
Датум:  18.12.2018. године                              
Л о з н и ц а                                                                      
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. 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 Лознице („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), сагласности
Синдиката од 26.12.2018. године и члана
34. Одлуке о Градском већу („Сл. лист града
Лознице’’, број 20/08), Градско веће града
Страна 156
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Лознице на предлог начелника Градске
управе града Лознице, дана 28.12.2018.
године, донело је
ОДЛУКУ
o усвајању Правилника о изменама и
допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској
управи, Градском правобранилаштву,
стручним службама и посебним
организацијама града
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Правилник
о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
места у Градској управи, Градском
правобранилаштву, стручним службама и
посебним организацијама града.
   Члан 2.
Саставни део Одлуке је Правилник
о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
места у Градској управи, Градском
правобранилаштву, стручним службама и
посебним организацијама града.
Члан 3.
шења.

Одлука ступа на снагу даном доно-

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-42-15/18-II
Дана: 28.12.2018. године
Лозница
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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На основу
члана 58. Закона о
запосленима у аутономној покрајини и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС’’ број 21/2016 ,113/2017 и 95/2018),
и члана 25. став 1. тачка 2. Одлуке о Градској
управи града Лознице (‘’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 Лозница од 26.12. 2018. године
Градско веће града Лознице на предлог
начелника Градске управе града Лознице,
дана 28.12.2018.године, усвојило је

Функционери
- изабрана и
постављена
лица
Службеник на
положају –
I група
Службеник на
положају – II
група
Службеници извршиоци
Самостални
саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

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
члан 29 мења се и гласи:
„Члан 29.“
У Правилнику су систематизована
следећа радна места:

Референт
Млађи референт
Укупно:

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

Број 19

4

1 раднo
местo

1 службеник

  1 раднo
места

  1 службеник

Број
радних
места
29

Број
службеника

43

30
62

7

9

18
2

35
2

25
/

38
/
5

4
128 радних
места

181  
службеника

Број
радних
места
/

Број
намештеника

/

/

2

2

6

11

7
15  радних
места

14
27
намештеника

/

Члан 2.
У ПОГЛАВЉУ III – ПРИПРАВНИЦИ, у члану 24. став 1. после речи „односу“
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додају се речи „односно на раду ван радног
односа“ .
После става 3. додаје се став 4. и 5. који
гласе:
Изузетно од става 3. овог члана, ако
је након спроведеног јавног конкурса, за
обављање приправничког стажа примљено
лице које је службеник у радном односу
на неодређено време у Градској управи,
службеник се распоређује на радно место
на којем се обавља приправнички стаж у
статусу приправника, до окончања трајања
приправничког стажа.
Службенику из става 4. овог члана,
за време обављања приправничког стажа
мирују права и обавезе из радног односа у
Градској управи у којој је засновао радни
однос на неодређено време.
Члан 3.

У ПОГЛАВЉУ II ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ  – Одсек за буџет и
финансије, радно место под:
Редним бројем 5. „ФИНАНСИЈСКИ
АДМИНИСТРАТОР
ЗА
ПОСЛОВЕ
БЕЗГОТОВИНСКОГ И ГОТОВИНСКОГ
ПЛАТНОГ ПРОМЕТА“   брише се.
Члан 4.
У ПОГЛАВЉУ II ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ  – Одсек за буџет и
финансије, отвара се ново радно место под
редним броје „5“.
5. ФИНАНСИЈСКИ  АДМИНИСТРАТОР
ЗА ПОСЛОВЕ ЛИКВИДАТУРЕ И
ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА
Страна 158
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Oпис послова:
Обавља послове пријема, контроле
и сравњења књиговодствених исправа,
припрема документацију за књижење и
врши усаглашавање са Одсеком за послове
локалне пореске администрације.Обавља и
друге послове по налогу начелника одељења
и координатора групе.
Стручна спрема: високо образовање
из научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно економиста са стеченим
образовањем на студијама у трајању до три
године.
Звање: Млађи сарадник
Додатно знање/испити: Положен
државни стручни испит за рад у органима
државне управе.
Радно искуство: Најмање девет
месеци радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет)
Број службеника: 1
Члан 5.
У ПОГЛАВЉУ III ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ – Одсек
за спровођење обједињене процедуре и
планирања, код радног места под:
Редним бројем 5. „АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ“ код Посебних услова,
речи „економских или правних” замењују
се речима „друштвено-хумани-стичких
или техничко – технолошких” а речи
„економиста или правник“ бришу се.

31. 12. 2018.
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Члан 6.
У ПОГЛАВЉУ V ОДЕЉЕЊЕ ЗА
OПШТУ УПРАВУ – Одсек за матичне
послове и месне канцеларије, код радног
места под:
Редним бројем 7. „ЗАМЕНИК ШЕФА
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ- ЗАМЕНИК
МАТИЧАРА“
Број службеника: „7“ замењује се бројем
„6“.
Члан 7.
У ПОГЛАВЉУ VI ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Група за
дечији додатак и породиљска права, код
радног места под:
Редним бројем 3. „АДМИНИСТРАТОР
ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК И
ЕКСПЕДИЦИЈУ ДОНЕТИХ РЕШЕЊА
Број службеника: „2“ замењује се бројем
„1“.
Члан 8.
У ПОГЛАВЉУ VI ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Група
за дечији додатак и породиљска права,
отвара се ново радно место под редним
бројем „4“
4. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Опис послова: Води првостепени
управни поступак и израђује првостепене
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управне акте о признавању права на новчану
накнаду за подстицајне мере града Лознице,
и то: право на новчану помоћ брачним
паровима приликом склапања брака; право на
једнократну новчану помоћ мајци за рођено
дете; право на новчану помоћ незапосленим
родитељима до навршене прве године живота
детета и право на новчану помоћ породици
са троје деце; прикупља доказе релевантне
за израду и вођење поступка, ради на
бази података и ажурирању базе података
подстицајних метра, води одговарајуће
евиденције о оствареним правима, даје
обавештења и информације странкама на
основу евиденције о примљеним, обрађеним
и експедованим предметима.
Врши пријем захтева за подстицајне
мере. Врши архивирање окончаних предмета
и дистрибуцију решења подносиоцима
захтева. Доставља правноснажна решења Одељењу за финансије и ЛПА ради
пребацивања одобрених средстава подносиоцима захтева. Доставља податке за
годишњи извештај о раду Одсека.
Издаје правне акте о чињеницама
о којима се води службена евиденција.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека. Обавља послове у
пројектима Града, а који за тематику имају
подстицајне мере за повећање наталитета.
За свој рад одговара шефу одсека и
начелнику одељења.
Стручна спрема:
Високо образовање из научне области
правних, економских и филозофских или
филолошких наука 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, положен државни стручни испит
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Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити: Положен
државни стручни испит за рад у органима
државне управе.
Радно искуство: Најмање девет
месеци радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет)
Број службеника: 1

Члан 9.
После члана 46 а додаје се нови члан
46 б који гласи:
„Члан 46 б“
Службеник, који је у радном односу на
неодређено време дужан је да има положен
државни стручни испит.
Службеник из става 1. овог члана
коме у складу са чланом 72. став 1. Закона
о запосленим у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе пробни
рад није обавезан – лица која су заснивала
радни однос у органу аутономне покрајине,
јединици локалне самоуправе или државном
органу, као и службеник који је засновао
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радни однос на неодређено време, а нема
положен државни стручни испит , полаже
државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Службеник који има положен стручни
испит за запослене у државним органима не
полаже државни стручни испит.
Уз државни стручни испит, као
услов за рад може се предвидети и
полагање стручног испита, односно другог
одговарајућег испита у складу са законом.
Посебан стручни испит из става 4.
овог члана, осим правосудног испита, не
замењује државни стручни испит.
Овај правилник објавити у „Службеном
листу града Лознице“, а ступа на снагу
даном усвајања од стране Градског већа
града Лозница.
Број: 06-42-15/18-II
28.12.2018. године
Лозница
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

31. 12. 2018.
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САДРЖАЈ
Број

Назив акта
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ОДЛУКА о допуни Одлуке о утврђивању
просечних цена квадратног метра
одговарајућих
непокретности
за
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