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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД  ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ : 06-2-13/20-II
ДАТУМ: 03.02.2020. год. 
Л О З Н И Ц А 

	 Градско	веће	Града	Лозница	на	 својој	 122.	 редовној	 седници	одржаној	 	 03.02.2020.	
године,	разматрајући	Предлог	Програма	коришћења	средстава	за	финансирање	унапређења	
безбедности	саобраћаја	на	путевима	на	територији	града	Лозница	у	2020.	години	Савета	за	
безбедност	саобраћаја	на	територији	града	Лозница,	а	на	основу	чланова	17,	18.	и	19.	Закона	
о	безбедности	саобраћаја	на	путевима	(,,Службени	гласник	Републике	Србије“,	бр.	41/2009,	
53/2010,	101/2011,	55/2014,	32/2013	-	Одлука	УС	РС,	96/2015	-	други	закон,	9/2016	-	Одлука	
УС	РС,	 	 24/2018,	 41/2018,	 41/2018	 -	 други	 закон,	 87/2018	 и	 23/2019),	 члана	 34.	Одлуке	 о	
Градском	 већу	 (,,Службени	 лист	 града	Лозница“,	 бр.	 20/2008	 и	 4/19)	 и	 члана	 63.	 Статута	
Града	Лозница	(,,Службени	лист	града	Лозница“,	бр.	1/2019	–	пречишћен	текст),	донeло	је

П Р О Г Р А М
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији града Лознице у 2020. години

Програмом	коришћења	средстава	за	финансирање	унапређења	безбедности	саобраћаја	на	1.	
путевима	на	територији	града	Лознице	у	2020.	години,	предвиђена	су	укупна	средства	у	
износу	од	33.000.000,00		динара.

За	финансирање	 унапређења	 безбедности	 саобраћаја	 на	 путевима	на	 територији	 града	2.	
Лозница	у	2020.	години,	предвиђена	су	средства	у	износу	од	16.500.000,00	динара	и	то	
за:

техничко	 опремање	 јединица	 саобраћајне	 полиције	 које	 контролишу	 и	 регулишу	- 
саобраћај	на	путевима	и	других	органа	надлежних	за	послове	безбедности	саобраћаја,	
где	су	за	ове	намене	предвиђена	средства	у	износу	од	10.500.000,00	динара,	и	то	за:

▫ техничко	опремање	јединица	саобраћајне	полиције	које	контролишу	и	регулишу	
саобраћај	 на	 путевима	 и	 других	 органа	 надлежних	 за	 послове	 безбедности	
саобраћаја	–	израда	пројектне	документације,	као	и	постављање	видео	надзора		
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на	важнијим	раскрсницама	на	градском	подручју	Лознице		(укључујући	набавку	
рачунарске	и	софтверске	опреме	и	сл.),	као	и	њихово	умрежавање	на	централно	
место	у	просторијама	Полицијске	станице	Лозница	–	саобраћајне	полиције	и	у	
просторијама	ЈП	''Лозница	развој''	из	Лознице,	где	су	за	ове	намене	предвиђена	
средства	у	износу	од	8.500.000,00	динара,

▫ техничко	опремање	 „ватрогасне	 јединице	 /	 ватрогасно-спасилачке	 службе’’	 –	
набавка	развалног	алата	за	техничке	интервенције	на	месту	саобраћајне	незгоде,	
где	су	за	ове	намене	предвиђена	средства	у	износу	од	2.000.000,00	динара,

научно	–	истраживачки	рад	у	области	безбедности	саобраћаја,	где	су	за	ове	намене	- 
предвиђена	средства	у	износу	од	6.000.000,00	динара,	и	то	за:

▫				израду	Студије	саобраћаја	града	Лознице	–	II	фаза,	где	су	за	ове	намене	пре-
двиђена	средства	у	износу	од	6.000.000,00	динара.

    
За	поправљање	стања	саобраћајне	инфраструктуре	на	територији	града	Лознице,	где	су	3.	
за	ове	намене	предвиђена	средства	у	износу	од	16.500.000,00	динара,	 а	предвиђени	су	
следећи	инфраструктурни	радови:

припрема	управљача	пута	за	успостављање	ревизија	и	провера	безбедности	саобраћаја,	- 
где	су	за	ове	намене	предвиђена	средства	у	износу	од	400.000,00	динара,

мапирање	ризика	на	мрежи	саобраћајница,	где	су	за	ове	намене	предвиђена	средства	- 
у	износу	од	750.000,00	динара,

израда	три	независне	оцене	доприноса	пута	саобраћајној	незгоди,	где	су	за	ове	намене	- 
предвиђена	средства	у	износу	од	120.000,00	динара,

обележавање	„зона	школа’’	на	територији	града	Лознице	Лознице,	где	су	за	ове	намене	- 
предвиђена	средства	у	износу	од	230.000,00	динара,	и	то	за:

адекватно	обележавање	„зона	школа’’	на	територији	града	Лознице:•	

▫ обележавање „зона	 школа’’	 хоризонталном	 и	 вертикалном	 саобраћајном
				 сигнализацијом,
▫	  постављање	техничких	средстава	за	успоравање	саобраћаја,	
▫   постављање	посебних	техничких	средстава	–	заштитне	ограде,	стубићи	и	сл,
▫   постављање	адекватних	мерача	брзине	/	уређаја	за	упозоравање	возача		o
				прекорачењу	дозвољене	брзине,

за	израду	пројеката	светлосне- 	саобраћајне	сигнализације,	као	и	за	постављање	нове	
светлосне	 саобраћајне	 сигнализације,	 где	 су	 за	 ове	 намене	 предвиђена	 средства	 у	
износу	од	15.000.000,00	динара,	и	то	за:

▫ раскрсницу	улица	Слободана	Пенезића	и	Бањске,



Број	25.	02.	2020. СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	3

▫ раскрсницу	улица	Бањске	и	булевара	Доситеја	Обрадовића,
▫ раскрсницу	улица	Филипа	Кљајића	и	Марка	Радуловића,
▫ раскрсницу	улица	Саве	Ковачевића	и	Вука	Караџића	/	трга	Јована	Цвијића,
▫ раскрсницу	улица	Миодрага	Борисављевића	и	Пашићеве	/	трга	Јована	Цвијића,
▫ раскрсницу	улица	Гимназијске	и	Војводе	Мишића		/	трга	Јована	Цвијића,
▫ раскрсницу	улица	Жикице	Јовановића	и	Владе	Зечевића	/	трга	Јована	Цвијића,
▫ раскрсницу	улица	Јована	Цвијића	и	Светог	Саве,
▫ раскрсницу	улица	Драгољуба	Поповића	и	булевара	Доситеја	Обрадовића,
▫ раскрсницу	улица	Дринска	и	булевара	Доситеја	Обрадовића	и	др.

Надлежни	 за	 спровођење	 активности	 из	 тачке	 2.	 овог	 Програма	 /	 техничко	 опремање	4.	
јединица	 саобраћајне	 полиције	 које	 контролишу	 и	 регулишу	 саобраћај	 на	 путевима	 и	
других	органа	надлежних	за	послове	безбедности	саобраћаја	–	јавна	набавка-услуга	израде	
пројектне	 документације	 за	 постављање	 видео	 надзора,	 јавна	 набавка	 и	 постављање	
видео	 надзора	 на	 важнијим	 раскрсницама	 на	 градском	 подручју	Лознице	 (укључујући	
набавку	рачунарске	и	софтверске	опреме	и	сл.)	и	др,	су	ЈП	„Лозница	развој”	из	Лознице	
и	Одељење	за	финансије		и	локалну	пореску	администрацију	Градске	управе	Лозница	–	
одсек	за	јавне	набавке.

Надлежни	 за	 спровођење	 активности	 из	 тачке	 2.	 овог	 Програма	 /	 техничко	 опремање	5.	
јединица	 саобраћајне	 полиције	 које	 контролишу	 и	 регулишу	 саобраћај	 на	 путевима	 и	
других	органа	надлежних	за	послове	безбедности	саобраћаја	 /	 јавна	набавка	опреме	за	
„ватрогасну	 јединицу	 /	 ватрогасно-спасилачку	 службу”	 –	 развалног	 алата	 за	 техничке	
интервенције	на	месту	саобраћајне	незгоде,	је	Одељење	за	финансије		и	локалну	пореску	
администрацију	Градске	управе	Лозница	–	одсек	за	јавне	набавке.

Надлежни	 за	 спровођење	 активности	 из	 тачке	 2.	 овог	 Програма	 /	 активности	 у	 вези	6.	
научно	–	истраживачког	рада	у	 области	безбедности	 саобраћаја	 /	 јавна	набавка-услуга	
израде	Студије	саобраћаја	града	Лознице	–	II	фаза	су	Савет	за	безбедност	саобраћаја	на	
територији		града	Лознице	и	Одељење	за	финансије		и	локалну	пореску	администрацију	
Градске	управе	Лозница	–	одсек	за	јавне	набавке.

Надлежни	 за	 спровођење	 активности	 из	 тачке	 3.	 овог	 Програма	 /	 поправљање	 стања	7.	
саобраћајне	 инфраструктуре	 на	 територији	 града	 Лознице	 су	 ЈП	 „Лозница	 развој”	 из	
Лознице	и	Одељење	 за	финансије	 	и	локалну	пореску	 администрацију	Градске	управе	
Лозница	–	одсек	за	јавне	набавке.

Програм	коришћења	средстава	за	финансирање	унапређења	безбедности	саобраћаја	на	8.	
путевима	 на	 територији	 града	 Лознице	 у	 2020.	 години	 објавити	 у	 «Службеном	 листу	
града	Лозница».
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Овај	Програм	доставити:

1.	 Градоначелнику,
2.	 Председнику,	заменику	председника	и	члановима	Савета	за	безбедност	саобраћаја	на	

територији		града	Лознице,
3.		 Начелнику	Градске	управе	Лозница,
4.		 Заменику	начелника	Градске	управе	Лозница,
5.		 ЈП	„Лозница	развој”	из	Лознице,
6.		 ЈКП	''Паркинг	Сервис''	из	Лознице,
7.		 Одељењу	за	привреду	и	локални	економски	развој	Градске	управе	Лозница,
8.		 Одељењу	за	инспекцијске	послове,	комуналну	полицију	и	ванредне	ситуације	Градске	

управе	Лозница,
9.		 Одељењу	за	планирање	и	изградњу	Градске	управе	Лозница,
10.	Одељењу	за	финансије	и	локалну	пореску	администрацију	Градске	управе	Лозница,
11.	Архиви	х	2.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје   Петровић, с.р. 
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На	 основу	 члана	 189.	 Закона	 о	 основама	 система	 образовања	 („Сл.гласник	 РС”,	 бр.	
88/2017,	27/2018-др.закон	и	10/2019	и	6/2020)	и	члана	49-51.	Закона	о	предшколском	васпитању	
и	образовању	(“Сл.	гласник	РС”,	бр.	18/2010,	101/2017,	113/2017-др.закон,	95/2018-др.закон	
и	10/2019)	и	Правилника	о	мерилима	за	утврђивање	економске	цене	програма	васпитања	и	
образовања	у	предшколским	установама	(„Сл.	гласник	РС”,	бр.	146/2014)	Градско	веће	града	
Лознице,	на	седници	одржаној	3.2.2020.	године,	донело	је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ И УЧЕШЋА КОРИСНИКА 
У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БАМБИ” ЛОЗНИЦА

Члан 1.

	 Oвом	 Одлуком	 утврђује	 се	 висина	 економске	 цене	 и	 висина	 учешћа	 корисника	 у	
обезбеђивању	 средстава	 за	 оставаривање	 делатности	 у	 Предшколској	 установи	 „Бамби”	
Лозница,	чији	је	оснивач	град	Лозница.

Члан 2.

		 Утврђује	 се	 висина	 економске	 цене,	 месечно	 по	 детету,	 за	 следеће	 	 програме	 и	
услуге:

Економска	цена	програма	васпитања	и	образовања	у	целодневном	боравку	за	узраст	1.	
од	једне		године	до	поласка	у	припремни	предшколски	програм,	у	трајању	од	11	сати	
дневно,	утврђује	се	у	висини		од		26.000,00 динара	месечно	по	детету.
Економска	цена	припремног	предшколског	програма	у	целодневном	боравку,	у	трајању	2.	
од	11	сати	дневно,	утврђује	се	у	висини	од		23.000,00 динара	месечно	по	детету.
Економска	цена	полудневног	програма	за	узраст	од	3	до	5,5	година,у	трајању	од	4	сата	3.	
дневно,	утврђује	се	у	висини	од	9.500,00 	динара	месечно	по	детету.
Дневна	економска	цена	по	детету	утврђује	се	дељењем	месечне	економске	цене	по	
детету	из	става	1.	овог	члана	са	бројем	радних	дана	у	месецу.

Члан 3.

	 Учешће	корисника	услуга	у	економској	цени	по	детету	износи		20%	и	то:
за	целодневне	облике	рада	 	за	децу	од	1-5,5	година,	у	трајању	од	11	часова	дневно,	1.	
утврђује	се	у	износу	од		5.200,00 динара	месечно	по	детету;
за	 целодневни	 облик	 рада	 за	 децу	 припремног	 предшколског	 програма	 (5,5	 до	 6,5	2.	
година),	 у	 трајању	 од	 11	 часова	 дневно,	 утврђује	 се	 у	 износу	 од	 	 	4.600,00 динара	
месечно	по	детету;
за	 петодневни	 полудневни	 облик	 рада	 за	 децу	 од	 3-5,5	 година,у	 трајању	 од	 4	 сата	3.	
дневно,	утврђује	се	у	износу	од	1.900,00	динара	по	детету.
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Члан 4.

	 Кориснику	услуга,	обрачун	за	наплату	врши	се	по	утврђеној	месечној	цени	у	складу	
са	чланом	3.	овог	решења.	
	 За	дане	одсуства	корисник	плаћа	износ	од	50%	од	утврђеног	износа	из	члана	3	овог	
решења.

У	случају	проглашења	ванредне	ситуације	или	елементарне	непогоде	за	дане	одсуства	
детета	услуга	се	не	наплаћује.
	 	 	 	 	 	 	 	У	 случају	 више	 силе	 (	 реконструкције,	 санације,	 адаптације	 објекта	и	др.)	 уколико	
установа	 не	 обезбеди	 адекватан	 боравак	 детета	 у	 другом	 објекту	 за	 дане	 одсуства	 детета	
услуга	се	не	наплаћује.

Члан 5.

Даном	почетка	примене	ове	одлуке	престаје	да	важи	Одлука	Градског	већа	о	утврђивању	
економске	цене	и	учешћа	корисника	у	обезбеђивању	средстава	за	остваривање	делатности	
Предшколске	установе	„Бамби“	Лозница	број: 06-4-7/19-II	од	11.02.2019.године.

Члан 6.

Ова	одлука	ступа	на	снагу		осмог	дана	од	дана	објављивања	у	Службеном	листу	града	Лознице,	
а	примењиваће	се	од	обрачуна	за		месец	фебруар	2020.године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-2-15/20-II
Датум:3.2.2020. године            
Лозница

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје   Петровић, с.р. 
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