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- СКУПШТИНА ГРАДА -

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, 129/07, 34/10
- одлука УС РС, 54/11, 12/20 и 68/20), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 12. Пословника
Скупштине града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08), Скупштина града Лознице
на седници одржаној 10. септембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
I Потврђује се мандат одборницима Скупштине града Лознице изабраним на
изборима одржаним 21. јуна 2020. године и то:
1. са Изборне листе: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.”
1) Дејану Тадићу, рођ. 26. маја 1986. године, инжењеру електротехнике из Козјака,
2) Ивани Остојић, рођ. 9. октобра 1995. године, дипломираном инжењеру саобраћаја из
Клубаца,
3) Владимиру Миладиновићу, рођ. 5. јула 1994. године, ветеринарском техничару из
Ступнице,
4) Слађани Митровић, рођ. 2. октобра 1982. године, професору француског језика из
Горње Ковиљаче;
2. са Изборне листе: „ИВИЦА ДАЧИЋ „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”
1) Владану Ћосићу, рођ. 18. новембра 1962. године, дипл. инж. пољопривреде из
Лознице.
II Одлука ступа на снагу даном доношења.
III Одлуку објавити у „Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-1
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи, “Службени гласник
РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 78. и 79.
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и
члана 40. и 84. Статута града Лозница (“Службени лист града Лозница“ 1/19), а на предлог
Градског већа, Скупштина града Лознице је на седници одржаној дана 10. септембра 2020.
године, донела
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се: консолидовани завршни рачун буџета града Лознице
за 2019. годину, укупно остварени приходи и примања и расходи и издаци (укључујући и
сопствене приходе и расходе и издатке из сопствених прихода корисника буџета града) и
финансијски резултат буџета града Лознице за 2019. годину и рачун финансирања.
Члан 2.
Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета града
Лознице за 2019. годину износе 2.136.894 хиљада динара.
Примања буџета града за 2019. годину по основу продаје финансијске имовине износе
1.366 хиљада динара (од отплате кредита дата физичким лицима и домаћинствима у земљи
1.287 хиљада динара и 78 хиљада динара прихода од приватизације).
Укупни приходи и примања из других извора су 66.697 хиљада динара (из буџета Републике
je трансферисано 8.744 хиљада динара).
Члан 3.
Извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета града Лознице
за 2019. годину износе 2.042.282 хиљада динара, а финансирани су из: буџетских примања
у износу 1.894.916 хиљада динара и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у
износу од 147.369 хиљада динара.
Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине директних и индиректних
корисника средстава буџета, који су финансирани из осталих извора прихода и примања за
2019. годину износе 50.835 хиљаде динара, а финансирани су из текућих примања у износу
од 48.949 хиљада динара и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу
од 1.886 хиљада динара.
Члан 4.
У консолидованом Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (образац 1.)
утврђена је укупна актива у износу од 4.563.052 хиљада динара и укупна пасива у износу
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од 4.563.052 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 47.129 хиљада
динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 47.129 хиљада динара.
Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији у хиљадама
динара.
Ознака
Оп

Број
Конта

Опис

2018

2019

Актива
1001

000000

Нeфинансијска имовина

1.474.848

1.577.713

1002

010000

Нефинансијска имовина у
сталним средствима

1.467.002

1.570.628

1020

020000

Нефинансијска имовина у залихама

7.846

7.085

1028

100000

Финансијска имовина

2.778.610

2.985.339

1029

110000

Дугорочна финансијска имовина

78.417

78.403

1049

120000

Новчана средства, племенити метали, хартије од
вредности, потраживања и краткорочни пласмани

265,496

2.818.984

1067

130000

Активна временска разграничења

2.615.466

88.952

Укупна актива

4.253.458

4.563.052

1.450

47.129
2.597.064

1072
1073

351000

Ванбилансна актива
Пасива

1074

200000

Обавезе

2.501.123

1075

210000

Дугорочне обавезе

25.858

1118

230000

Обавезе по основу расхода за запослене

1173

240000

1198

12.821

1.912

1.435

Обавезе по основу осталих расхода, изузев
расхода за запослене

13.146

15.089

250000

Обавезе из пословања

68.814

63.638

1212

290000

Пасивна временска разграничења

2.391.393

2.504.081

1218

300000

Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција

1.752.335

1.965.992

1219

310000

Капитал

1.578.335

1.578.335

1221

311100

Нефинансијска имовина у сталним средствима

1.467.002

1.570.628

1222

311200

Нефинансијска имовина у залихама

7.845

7.085

311300

Исправка вред.сопст.извора неф,имовине у
сталним сред,за наб.из кредита.

25.858

12821

1224

311400

Финансијска имовина

78.417

77.403

1225

311500

Извори новчаних средстава

26.221

27.404

1227

311700

Пренета неутрошена средства из ранијих година

24.708

36.289

1228

311900

Остали сопствени извори

0

0

1229

321121

Вишак прихода – суфицит

134.362

246.760

1231

321311

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

39.638

13.244

1232

321312

Дефицит из ранијих година

0

0

4.253.458

4.563.052

1.450

47.129

1223

1239
1240

Укупна пасива
352000

Ванбилансна пасива
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Укупна потраживања по основу изворних јавних прихода исказана су у Билансу стања на
дан 31.12.2019. године у износу од 1.346.149.755,52 динара (главни дуг 751.465.664,84 и камата
594.684.090,68). Потраживања по основу наплате јавних прихода које је администрирало ЈП
„Лозница развој“ до 31.12.2018. године а од 01.01.2019. године Градска управа града Лознице
износе 1.105.754.779,23 динара.
Члан 5.
У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду 1. јануара до 31. децембра
2019. године (образац 2) утврђени су (у 000 динара) буџетски суфицит и кориговани вишак
прихода и примања – суфицит на нивоу свих извора финансирања:
Из других
извора

Из буџета

Консолидовано

Укупно остварени текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине

2.136.894

66.696

2.203.590

Укупно извршени текући расходи и издаци за
набавку нефинансијске имовине

2.042.285

50.835

2.093.120

94.609

15.861

110.470

229.041

17.747

246.788

147.369

1.886

149.255

147.369

1.886

149.255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.937

0

12.937

0

12.937
.
0

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
Кориговани вишак прихода и примања- буџетски
суфицит
А. увећан за укључивање
- Дела нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода
и издатака текуће године;
- Дела новчаних средстава амортизације који је
коришћен за набавку нефинансијске имовине;

- Дела пренетих неутрошених средстава из ранијих
година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године;
- Износ расхода и издатака за нефинансијску
имовину,финансираних из кредита;
-Износ приватизационих примања и примања од
отплате датих кредита коришћен за покриће расхода
и издатака
из текуће године

Б. умањен за укључивање
- Утрошених средстава текућих прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за отплату
главнице кредита
-Утрошена средства текућих прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине

12.937
0

0

0
0
0

Структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања из
биланса прихода и расхода (образац 2):
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у 000 динара
Ознака
оп
2001

Конто

2002
2003
2057
2069
2094
2099

700000
710000
730000
740000
770000
780000

2106
2107
2114
2131
2124
2132
2133
2155
2200
2215
2239
2252
2268
2283
2300
2301
2323
2332
2335

800000
810000
820000

2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354

840000
400000
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
500000
510000
520000
530000
540000

Опис
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине (2002 + 2106)
Текући приходи
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између буџетских корисника на истом
нивоу
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
Примања од продаје природне имовине
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за рад
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Залихе
Драгоцености
Природна имовина
Утврђивање резултата пословања
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
Мањак прихода и примања - буџетски дефицит
Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен
за набавку нефинансијске имовине
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих
година коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансираних из кредита
Износ приватизационих примања коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
Покриће извршених издатака из текућих прихода и
примања

2018

2019

1.928.436

2.203.590

1.922.992
1.065.880
619.422
221.917
15.773
0

2.107.291
1.229.741
632.262
230.163
15.125
0

5.444
12
5.432
1.987.656
0
1.719.671
422.003
759.166
0
1.476
70.071
254.594
123.332
89.029
267.985
262.217
4.309
0
1.459

96.299
1
5.786
1.987.656
90.512
1.910.242
465.528
886.558
0
688
66.512
267.830
109.489
113.637
182.878
178.589
4.289
0
0

0
59.220

110.470
0

207.014
207.014

149.255
149.255

0

0

0

0

0

0

0

0
12.937
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Конто

Опис

321121
321122

Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима
Утрошена средства текућих прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине
Вишак прихода и примања – суфицит
Мањак прихода и примања - дефицит
Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у
наредну годину)
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за
наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну годину

2356
2357
2358
2359

14. 09. 2020.

2360
2361

2018

2019

13.432

12.937

13.432

0

134.362
0
134.362

246.788
0
246.760

33.486

27.548

100.876

219.212

Члан 6.
Укупнан фискални резултат утврђен је у следећем износу, и то:
У 000 динара
Опис
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања
од продаје нефинансијске
имовине
1.1 Текући приходи
1.2 Примања од продаје
нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци
за набавку нефинансијске
имовине
2.1 Текући расходи
2.2 Издаци за нефинансијску
имовину
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1-2)
3. Издаци за набавку финансијске
имовине
(у циљу спровођења јавних
политика)
4. Примања од продаје
финансијске имовине
(категорије 92 осим 9211, 9219,
9221, 9227,9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ

Страна 6

Економска
класификација
2

Средства из
буџета
3

Средства из
других извора
4

Укупна
средства
5

2.136.894

66.696

2.203.590

2.046.381
90.513

60.190
5.786

2.107.291
96.299

2.042.285

50.835

2.093.120

4
5

1.873.348
168.937

36.894
13.941

1.910.242
182.878

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

94.609
0

15.861
0

110.470
0

92

1.287

0

1.287

95.896

15.861

111.757

7
8
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Опис
1
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
5. Примања од задуживања
6. Примања од продаје финансијске
имовине
(9211, 9219, 9221, 9227,9228)
7. Издаци за отплату главнице
8. Издаци за набавку финансијске
имовине која није у циљу спровпђења
јавних политика
9. Неутрошена средства из
претходних година
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Економска
класификација
2

Средства из
буџета
3

Број 21

Средства из
других извора
4

Укупна
средства
5

91
92

0
79

0
0

0
79

61
62

12.937
0

0
0

12.937
0

0

0

0

83.038

15.861

98.899

Члан 7.
Суфицит из члана 5. ове одлуке у износу од 246.788 хиљада динара је већи за 28
хиљада због података месних заједница.
Остварени вишак прихода – суфицит преноси се у наредну годину и састоји се из:
I дела вишка прихода - буџетског суфицита у износу од 229.013 хиљада динара који
се састоји од:
а. дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 12.187 хиљада динара који је
наменски опредељен:
− за финансирање услуга социјалне заштите у износу од 750 хиљада динара
трансферисаних у 2019. години, на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној
заштити закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
бр. 401-01-00423/2019-09 од 26.03.2019. год. и Града Лозница бр. 171/2019-I од 26.03.2019.
год.;
− за ПУ „Бамби“ 4.356 хиљада динара на основу Споразума о коришћењу трансферних
средстава из буџета републике Србије за 2019. годину за припремни предшколски програм
између Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 401-00-75/2019-08 од
07.02.2019. године и Града Лознице бр. 45/2019-I од 07.02.2019. године;
− за финансирање реализацијe пројекта Града Лозница „ЛИЛА ЛО“ ( подпројекат
„Вук и зВук“ и подпројекат -„Осветљење просветљења“) у износу од 338 хиљада динара
на основу Уговора о суфинансирању пројекта Града ЛОЗНИЦА – „ ЛИЛА ЛО“ између
Министарства културе и информисања бр. 451-04-93/2019-03 од 5.12.2019. године и Града
Лознице бр. 656/2019-I од 05.12.2019.године;
− за финансирање реализације пројекта радова на санацији пута клизишта на К.П.
15192, 15188, 15187, 15186, 15202, 15201, 15200, 15198, 15199, 15228, 15197, 15182 К.О.
ЛОЗНИЦА у износу од 6.533 хиљада динара на основу Уговора између Канцеларије за
управљање јавним улагањима Владе Републоке Србије бр. 351-01-113/2019-01 од 30.9.2019.
године и Града Лознице бр. 508/2019-I од 25.09.2019. године и Анекса Уговора Канцеларије за
управљање јавним улагањима Владе Републоке Србије бр. 351-01-113/2019-01 од 06.12.2019.
године и Града Лознице бр. 652/2019-I од 04.12.2019.године;
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− за финансирање спровођења Оперативног плана Мобилног тима за инклузију
Рома Града за 2019. годину у износу од 210 хиљада динара на основу Уговора о донацији
финансијских средстава за кофинансирање спровођења Оперативног плана Мобилног тима
за инклузију Рома Града Лозница за 2019. годину између Сталне конференције градова
иопштина – Савез градова и општина Србије (бр. 659/7 од 19.09.2019. године) и Града Лознице
(бр. 502/2019-I од 19.09.2019.године) ;
− б. дела нераспоређеног вишка прихода- буџетског суфицита у износу од 216.826
хиљада динара који ће бити распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Лознице за 2020.
годину
II дела вишка прихода – суфицита из осталих извора корисника буџета града у износу
од 17.747 хиљада динара који се састоји од:
а. дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 15.361 хиљада динара који је
наменски опредељен :
- за финансирање унапређење еУправе у износу од 769 хиљада динара на основу Уговора
о донацији за Унапређење еУправе у Лозници између Канцеларије Уједињених Нација за
пројектне услуге (број донације UNOPS-SwissPRO-2019-Grant-032) и Града Лозница (бр.
637/2019-I од 26.11.2019. године).
- за финансирање увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе у подрегији Подриње на
основу Уговора о донацији између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и
града Лознице бр. 354/2019-I од 19.06.2019. године, у износу од 10.430 хиљада динара.
- за финансирање пројекта „Музејске приче“ на основу Уговора о додели бесповратних
средстава/донације - Екстерни пројекти Европске уније - број 48-00-00046/2016-28-2, града
Сарајева и Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница у износу од 4.162 хиљада динара.
− б. дела нераспоређеног вишка прихода- буџетског суфицита у износу од 2.386 хиљада
динара који ће бити распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Лознице за 2020. годину.
Члан 8.
У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2019. године (образац 3) утврђени су укупни извори финанисрања
и то: примања у износу 97.665 хиљадa динара и укупни издаци у износу од 195.815 хиљаде
динара.
(образац 3 са структуром)
Ознака
Оп
3001
3002
3003
3010
3020
3027
3047
3067
3068
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Број
Конта

800000
810000
820000
84000
900000
920000
500000

Опис

2018

2019

Примања
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје природне имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
Издаци
Издаци за нефинансијску имовину

11.440
5.444
12
5.432
0
5.996
5.996
281.417
267.985

97.665
96.299
1
5.786
90.512
1.366
1.366
195.815
182.878
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Ознака
Оп
3069
3091
3103
3114
3115
3140

Број
Конта
510000
520000
540000
600000
610000
620000
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Опис

2018

2019

Основна средства
Залихе
Природна имовина
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине

262.217
4.309
1.459
13.432
13.432
0

178.589
4.289
0
12.937
12.937
0

Члан 9.
У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2019. године (образац 4) утврђени су укупни кориговани новчани приливи у износу
од 2.297.561 хиљада динара и укупни кориговани новчани одливи у износу од 2.198.734
хиљадa динара. Консолидовани салдо готовине на дан 31.12.2019. године износи 323.866
хиљада динара, од чега је на рачуну извршења буџета 206.003.157,77 динара.
(образац 4 са структуром)
Ознака
оп
4001
4002
4003
4057
4069
4094
4106
4107
4114
4124
4131
4151
4171
4172
4173
4195
4240
4255
4279
4292
4308
4323
4340
4341
4363
4375
4386

Број
конта
700000
710000
730000
740000
770000
800000
810000
820000
840000
900000
920000
400000
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
500000
510000
520000
540000
600000

Опис

2018

2019

Новчани приливи
Текући приходи
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје природне имовине

1.934.432
1.922.992
1.065.880
619.422
221.917
15.773
5.444
12
5.432
0

2.204.956
2.107.291
1.229.741
632.262
230.163
15.125
96.299
1
5.786
90.512

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
Новчани одливи
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Залихе
Земљиште
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

5.996
5.996
2.001.088
1.719.671
422.003
759.166
0
1.476
70.071
254.594
123.332
89.029
267.985
262.217
4.309
1.459
13.432

1.366
1.336
2.106.057
1.910.242
465.528
886.558
0
688
66.512
267.830
109.489
113.637
182.878
178.589
4.289
1.459
12.937
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Ознака
оп
4387
4412
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
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Број
конта
610000
620000

Опис
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
Вишак новчаних прилива
Мањак новчаних приливa
Салдо готовине на почетку године
Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa
се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000
Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате
амортизације књижене на терет сопствених прихода
Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода
који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и
600000
Салдо готовине на крају године

14. 09. 2020.

2018

2019
13.432
0

12.937
0
98.899

66.656
293.347
1.942.520
8.088

225.039
2.297.561
92.605

2.010.828
0

2.198.734
0

9.740

92.677

225.039

323.866

Члан 10.
У консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2019. године (образац 5) утврђен је укупан вишак новчаних прилива у износу од
98.899 динара, као разлика између укупних прихода и примања у износу од 2.204.956 динара
и укупних расхода и издатака у износу од 2.106.057динара по изворима финансирања.
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700000

710000

730000

740000

770000

800000

810000

820000

5003

5057

5069

5094

5106

5107

5114

2

Број
конта

5002

5001

1

Ознака
ОП

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

ДРУГИ ПРИХОДИ

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ
И ТРАНСФЕРИ

ПОРЕЗИ

3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Опис

(образац 5 са структуром)

5,786

1

96,299

15,125

230,163

632,262

1,229,741

2,107,291

2,203,590

5

6

5,145

3,599

8,744

8,744

Републике
7

Аутономне
покрајине

1

90.513

215,295

601,345

1,229,741

2,046,381

2,136,894

8

Општине /
града
9

ООСО

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета

1.908

27.318

29.226

29.226

10

Из донација
и помоћи

5,786

5,786

9,980

12,960

22,940

28,726

11

Из
осталих
извора
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6,404

100

97,504

22,338

262,173

637,608

1,298,650

2,223,368

2,320,872

4

Износ
планираних
Укупно
прихода и (од 6 до 11)
примања

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

у 000 динара
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Страна 11

Страна 12

900000

910000

920000

5131

5132

5151

2

1

400000

410000

420000

5173

5174

5196

5172

Број
конта

Ознака
ОП

5171

840000

5124

2,204,956

2,326,172

8,744

507,870
1004,358

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА

2,186,860

2,515,527

4

Износ
одобрених
апропријација

886,558

465,528

1,910,242

2,093,120

5

Укупно
(од 6 до
11)
Републике

5,371

115

5.486

8,744

6

2,138,260

1,366

0

1,366

90.512

7

854,533

460,717

1,873,348

2,042,285

8

Аутономне Општине /
покрајине
града

29.226

28,726

9

6,986

0

6,986

14,073

10

19,668

4,696

24,422

28,018

11

Из
Из
донација осталих
ООСО и помоћи извора

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1,366

0

1,366

90.512

5,300

0

5,300

91.000
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РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

Опис

ПРИМАЊАОД
ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

Број 21
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440000

450000

460000

470000

480000

500000

510000

520000

540000

600000

610000

620000

5256

5280

5293

5309

5324

5341

5342

5364

5376

5387

5388

5413

5435

430000

5241

НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
2,528,727

0

13,200

13,200

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

6,500

4,595

ПРИРОДНА ИМОВИНА

ЗАЛИХЕ

317,572

328,667

ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

ОСНОВНА СРЕДСТВА

127,918

166,292

305,863

73,569

990

0

ОСТАЛИ РАСХОДИ

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

СУБВЕНЦИЈЕ

АМОРТИЗАЦИЈА И
УПОТРЕБА СРЕДСТАВА
ЗА РАД
ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

2,106,057

0

12,937

12,937

0

4,289

178,589

182,878

113,637

109,489

267,830

66,512

688

0

8,744

0

0

0

0

0

3.258

3.258

0

0

0

0

0

0

2,055.222

0

12,937

12,937

0

809

168,128

168,937

113,582

109,489

267,827

66,512

688

0

14,073

0

0

0

0

0

7,087

7,087

0

0

0

0

0

0

28,018

0

0

0

0

3,480

116

3,596

55

0

3

0

0

0
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Страна 13

Страна 14

600000

5441

5445

5444

0

708

200

708

28,018

28,726

Из
осталих
извора
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5442
5443

900000

Број
конта

5440

5439

5438

5437

5436

Ознака
ОП

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
Остварени приходи и примања / расходи и издаци
Планирани
Приходи и примања из буџета /Расходи и
приходи и
Из
издаци на терет буџета
Опис
Укупно
примања /
донација
(од 6 до 11)
Аутономне Општине /
расходи и издаци
Републике
ООСО и помоћи
покрајине
града
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
2,320,872
2,203,590
8,744
2,136,894
29.226
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ ЗА
2,515,527
2,093,120
8,744
2,042,285
14,073
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (5172)
Вишак прихода и
110.470
94.609
15.153
примања – буџетски
суфицит
Мањак прихода и
194,655
59,220
41,632
17,388
примања – буџетски
дефицит
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ
5,300
1,366
1,366
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА
ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ
И НАБАВКУ
13,200
12,937
12,937
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ВИШАК ПРИМАЊА
МАЊАК ПРИМАЊА
7,900
11,571
11,571
ВИШАК НОВЧАНИХ
98.899
83.038
15.153
ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ
202,555
0
0
0
ПРИЛИВА
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2

Раздео

1

3

110

7

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
ЗАМЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ПОМОЋНИЦИ
Програм 16
Програмска активност
0002
Извршни и законодавни
органи, финансијски
и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци
411
запослених
Социјални доприноси на
412
терет послодавца
Социјална давања
414
запосленима

6

ОПИС

200,000

2,018,800

11,267,200

8

9

0

0

0

Издаци
из
буџет 2019
осталих
извора

План

200,000

2,018,800

11,267,200

10

укупно
2019

22,222

1,622,572

9,921,672

11

12

0

0

Издаци
остварење
из
за I - XII
осталих
буџета 2019
извора

Извршење

22,222

1,622,572

9,921,672

13

укупно
2019

177,778

396,228

1,345,528

14

одступање

11%

80%

88%

15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

110

110

110

110

110

2101
21010002

4

Функција

110

Програмска класификација

класификацији за период 01.01.-31.12.2019.

Глава

1

Члан 11.

II. ПОСЕБАН ДЕО

проценат извршења

Преглед укупно планираних и извршених текућих расхода и издатака по организационој, функционалној и економској

Економска
класификација
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Страна 15

Страна 16

2

2101
21010002

421
422
423
465

110
110
110

412

415

416

421
422
423
465

110

110

110

110
110
110

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Програм 16
Програмска активност
0002
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.
Извори финансирања за
раздео 2.:

Приходи из буџета
Укупно за раздео 1.:

Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације
и трансфери.
Извори финансирања за
раздео 1.:

120,000
100,000
4,700,000
100,000

100,000

60,000

359,000

2,006,000

14,889,800
14,889,800

100,000
300,000
100,000
723,800

80,000

100,000

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0

0

0

120,000
100,000
4,700,000
100,000

100,000

60,000

359,000

2,006,000

14,889,800
14,889,800

100,000
300,000
100,000
723,800

80,000

100,000

41,324
26,815
4,689,744
74,341

44,304

21,420

173,606

1,012,280

12,474,126
12,474,126

49,856
22,217
0
723,640

60,547

51,400

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0

0

0

41,324
26,815
4,689,744
74,341

44,304

21,420

173,606

1,012,280

12,474,126
12,474,126

49,856
22,217
0
723,640

60,547

51,400

44%

36%

48%

50%

84%
84%

100%

50%
7%
0%

76%

51%

25,659

74%

78,676 34%
73,185 27%
10,256 100%

55,696

38,580

185,394

993,720

0
2,415,674
2,415,674

0

160

50,144
277,783
100,000

19,453

48,600

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

110

411

110

110

110

110
110

01

416

110

110

415

110
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3

01

481

110

110

421
422
423
465

416

110
110
110

110

414

412

110

110

411

2101
21010001

110

110

110

110
110

01

25,374,863

1,363,582

43,526
100,000
15,309,055
468,000

620,000

200,000

1,108,300

6,162,400

7,545,000
7,545,000

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

25,374,863

1,363,582

468,000

43,526
100,000
15,309,055

620,000

200,000

1,108,300

6,162,400

7,545,000
7,545,000

22,876,269

1,277,829

16,247
33,030
14,771,644
355,031

601,260

185,897

824,976

4,810,355

6,083,834
6,083,834

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

22,876,269

1,277,829

355,031

16,247
33,030
14,771,644

601,260

185,897

824,976

4,810,355

6,083,834
6,083,834

2,498,594

85,753

112,969

27,279
66,970
537,411

18,740

14,103

283,324

1,352,045

1,461,166
1,461,166

90%

94%

76%

37%
33%
96%

97%

93%

74%

78%

81%
81%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Приходи из буџета

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16
Програмска ативност
0001
Извршни и законодавни
органи, финансијски
и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци
запослених
Средства ове
апропријације намењена
су за плате председника
Скупштине, секретара
Скупштине и његовог
заменика.
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације
и трансфери.
Дотације невладиним
орган.-политичке странке
Извори финансирања за
раздео 3:

Приходи из буџета
Укупно за раздео 2.:

14. 09. 2020.
Број 21

Страна 17

4

4

Страна 18

413

414

415

416

421
422
423
424

425

426
444

130

130

130

130

130
130
130
130

130

130

482

482

472

25,374,863

0

300,000

500,000

0

0

1,418,000

4,600,000

8,100,000

500,000

30,188,300

0 166,949,800

0

0

0

7,800,000
2,000,000

0

652,180

0

986,813
0

0

7,800,000

0

11,572,000

17,000,000
50,000

3,600,000

2,000,000

7,800,000

7,800,000

652,180

11,572,000

50,000

17,986,813

3,600,000

32,782,000
20,000 32,802,000
500,000
0
500,000
99,700,000 12,736,676 112,436,676
1,000,000
0
1,000,000

1,418,000

4,300,000

7,600,000

500,000

30,188,300

166,949,800

25,374,863

1,120,031

6,997,793

6,997,793

0

11,175,133

16,501,214
0

3,188,110

22,876,269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,308
0

0

1,120,031

6,997,793

6,997,793

0

11,175,133

0

16,537,522

3,188,110

29,401,967
350,079
87,913,480
0

1,416,146

3,675,246

7,440,064

366,194

26,275,778

0 153,201,297

0

29,400,275
1,692
350,079
0
84,240,239 3,673,241
0
0

1,416,146

3,675,246

7,440,064

366,194

26,275,778

153,201,297

22,876,269

85%

98%

73%

87%

92%

90%

879,969

802,207

802,207

396,867

50,000

498,786

411,890

3,381,725
149,921
15,459,761
1,000,000

56%

90%

90%

97%

0%

97%

89%

90%
70%
84%
0%

1,854 100%

624,754

159,936

133,806

3,912,522

13,748,503

2,498,594

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

130

130

130

130

465

412

130

130

411

0602
06020001

130

130

130

130

130

Укупно за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
(05920)
ПРОГРАМ 15
Програмска активност
0001
Опште услуге
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања.
Остале донације, дотације
и трансфери.
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Укупно за пројекат:
Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног
нивоа власти другом

Број 21
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130

130
130

130

130

130

1501
15010003

13

Приходи из буџета
426,290,100
0 426,290,100
Трансфери између
2,599,080
2,599,080
корисника на истом нивоу
Донације од иностраних
4,104,635
4,104,635
земаља
Донације од међународних
0 849,244
849,244
организација
Донације од осталих
0 7,020,000
7,020,000
нивоа власти
Донације од невладиних
400,000
400,000
организација и појединаца
Нераспоређени вишак
8,000,000
0
8,000,000
прихода из ранијих година

0

0

0

11,187,653

0

25,331,359

4,104,547

0
0

8,000,000

0

0 2,798,955

0

376,747,323

700,000
700,000

8,000,000

0

2,798,954

768,954

4,104,547

375,978,370
0

700,000
700,000

2,000,712 3,465,907
5,466,619
180,000
0
180,000
384,047,323 7,177,148 391,224,471

11,187,653

0

25,331,359

22%
90%
89%

99%

0%

99%

0

49,542,777

88%

0 100%
0 100%

6,999,288
20,000
49,542,777

142,347

500,000

268,641

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

08

07

06

05

01
02

Извори финансирања за
функцију 130:

Новчане казне и пенали по
483 решењу судова и судских
25,600,000
0 25,600,000
тела
Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
484 елементарних непогода
500,000
0
500,000
или других природних
узрока
Накнада штете за повреде
485 или штету нанету од
11,330,000
0
11,330,000
стране државних органа
512 Машине и опрема
9,000,000 10,188,718 19,188,718
3,351,975
515 Нематеријална имовина
200,000 3,151,975
Укупно за Програм 15
433,590,100 28,536,362 462,126,462
Програм 3
Програмска активност
0003
Пројекат: “Моја идеја за
мој Град”
472 Нематеријална имовина
700,000
700,000
Укупно за Програм 3
700,000
0
700,000

14. 09. 2020.
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Страна 19

Страна 20

130

130

130

130

160

160

1102
11020008

0602
06020001

0602
06020009

Неутрошена средства
донација из претходних
година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 130:

525,826

10,000,000

Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета

0

2,000,000

0

0

0

0
0
0
0
0

2,000,000

8,000,000
8,000,000

6,000,000
500,000
5,500,000
6,000,000
6,000,000

10,000,000

8,000,000
8,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000
500,000
5,500,000
6,000,000
6,000,000

273,646

7,892,323

7,293,000
7,293,000

599,323

599,323

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

7,892,323

7,293,000
7,293,000

599,323

599,323

0
0
0
0
0

0
0
384,747,323 7,177,148 391,924,471

273,646

2,107,677

707,000
707,000

1,400,677

1,400,677

6,000,000
500,000
5,500,000
6,000,000
6,000,000

49,542,777

79%

91%
91%

30%

30%

0%
0%
0%
0%
0%

89%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

01

525,826
13,037,577 13,037,577
434,290,100 28,536,362 462,826,462

Опште услуге
ПРОГРАМ 15
Програмска активност
0001
481 Дотације невладиним
организацијама
Накнада штете за повреде
484 или штету насталу услед
елементарних непогода
Укупно за Програм 15
Програм 2
Програмска активност
0008
424 Специјализоване услуге
Укупно за Програм 2

Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту
Програм 15
Програмска активност
0010
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 160

56

15
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0602
06020003

0602
06020001

Приходи из буџета
Укупно за функцију 360:

Управљање јавним
дугом
ПРОГРАМ 15
Програмска активност
0003
441 Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
444
задуживања

01

512

511

511

426

423
425

Услуге јавног реда и
безбедности
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
Пројекат: Изградња
пасареле
Зграде и грађевински
објекти
Укупно за Пројекат:
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 360:

ПРОГРАМ 15
Програмска активност
0001

140,000

760,000

27,806,000
27,806,000

15,503,000

0

0
0

140,000

760,000

27,806,000
27,806,000

15,503,000

5,000,000
600,000

5,000,000
600,000

403,000

6,150,000
150,000

10,000,000

5,000,000
0

0

0

5,000,000

403,000

6,150,000
150,000

10,000,000

0

674,291

14,611,260
14,611,260

8,417,720

0
0

0

59,000

6,134,540
0

7,892,323

0

0

0
0

0

0

0

0

674,291

14,611,260
14,611,260

8,417,720

0
0

0

59,000

6,134,540
0

7,892,323
79%

140,000

85,709

13,194,740
13,194,740

7,085,280

600,000

5,000,000

5,000,000

344,000

150,000

0%

89%

53%
53%

54%

0%

0%

0%

15%

0%

15,460 100%

2,107,677
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170

170

170

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

Укупно за функцију 130:
Јавни ред и безбедност

14. 09. 2020.
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Страна 21

Страна 22

830

830
830

830

830

830

830

170

170

1201
1201004

Приходи из буџета
Укупно за функцију 170

Отплата главнице
домаћим кредиторима
Извори финансирања за
функцију 170:

07

31,600,000
31,600,000

0
0

0

0

0
0

0

31,600,000
31,600,000

1,000,000
1,000,000
21,200,000
9,400,000

13,900,000
13,900,000

13,000,000

Приходи из буџета
515,596,100
0 515,596,100
Трансфери између
0 2,599,080
2,599,080
корисника на истом нивоу
Донације од иностраних
0 4,104,635
4,104,635
земаља
Донације од међународних
0 849,244
849,244
организација
Донације од осталих
0 7,020,000
7,020,000
нивоа власти

Извори финансирања
заглаву 4.00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:

1,000,000
1,000,000
21,200,000
9,400,000

13,900,000
13,900,000

13,000,000

768,954
0 2,798,954

0

29,336,309
29,336,309

372,576
372,576
19,563,733
9,400,000

13,411,982
13,411,982

12,737,691

2,798,954

768,954

4,104,547

0 441,999,197
0
0

0
0

0

0

0
0

0

0 4,104,547

441,999,197
0

29,336,309
29,336,309

372,576
372,576
19,563,733
9,400,000

13,411,982
13,411,982

12,737,691

96%
96%

98%

73,596,903

2,263,691
2,263,691

86%

93%
93%

627,424 37%
627,424 37%
1,636,267 92%
0 100%

488,018
488,018

262,309

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

06

05

01
02

01

ПРОГРАМ 13
Програмска активност
0004
Услуге емитовања и
издаваштва
423 Услуге по уговору
Укупно за пројекат:
423 Услуге по уговору
423 Услуге по уговору
Извори финансирања
зафункцију 830:

01

611

Број 21
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4.1.

020

020

020

020

010

010

010

010

0901
09010004

0901
09010001

Приходи из буџета
Укупно за функцију 010

ПРОГРАМ 11
Програмска активност
0004
Класа 020 - Старост:
Трансфери осталим
463
нивоима власти
Текуће донације и
4631 трансфери осталим
нивоима власти
Програмска активност
0001

01

Донације од невладиних
организација и појединаца
13 Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
15 Неутрошена средства
донација из претходних
година
56 Финансијска помоћ ЕУ
Свега:
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА И
ЗДРАВСТВО (70406)
ПРОГРАМ 11
Програмска активност
0001
Класа 010 - Болест и
инвалидност:
Донације невладиним
481
организацијама
Извори финансирања за
функцију 010:

08
0
525,826

8,000,000
0

525,826

8,000,000

400,000

0
0

3,518,240

0
0

3,500,000
3,500,000

3,518,240

0

3,500,000

3,518,240

3,518,240

3,500,000
3,500,000

3,500,000

0 13,037,577 13,037,577
523,596,100 28,536,362 552,132,462

400,000

0

273,646

0

0

273,646

8,000,000

0

2,576,993

2,576,993

3,484,764
3,484,764

3,484,764

0

0

0
0

0

2,576,993

2,576,993

3,484,764
3,484,764

3,484,764

0
0
0
449,999,197 7,177,148 457,176,345

0

8,000,000

0

86%

941,247

941,247

73%

73%

15,236 100%
15,236 100%

15,236 100%

73,596,903

14. 09. 2020.
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Број 21

Страна 23

Страна 24

040

040

040

040

020

020

Приходи из буџета
Укупно за функцију 020

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 020:

13

01

ПРОГРАМ 11
Програмска активност
0001

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 040

ПРОГРАМ 11
Програмска активност
0008
Класа 040 - Породица и
деца (ИУ) обухвата:
Трансфери осталим
463
нивоима власти
Текуће донације и
4631 трансфери осталим
нивоима власти
Програмска активност
0007
Накнаде за социјалну
472
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 040:

01

472

0
0

79,590,487

0

15,000,000

64,590,487

0

0

4,590,487

75,000,000

0

0
0

0

4,590,487

23,798,240
23,798,240

20,280,000

79,590,487

15,000,000

64,590,487

75,000,000

4,590,487

4,590,487

23,798,240
23,798,240

20,280,000

55,195,232

15,000,000

40,195,232

51,737,925

3,457,307

3,457,307

21,296,993
21,296,993

18,720,000

0

0

0

0

0

0

0
0

0

55,195,232

15,000,000

40,195,232

51,737,925

3,457,307

3,457,307

21,296,993
21,296,993

18,720,000

62%

69%

75%

75%

89%
89%

92%

24,395,255

69%

0 100%

24,395,255

23,262,075

1,133,180

1,133,180

2,501,247
2,501,247

1,560,000
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0901

0901

09010007

0901
09010008

09010001
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09010005

070

463

090

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 070:
ПРОГРАМ 11
Програмска активност
0001
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Услуге по уговору
Материјал
Трансфери осталим
нивоима власти
Текуће донације и
трансфери осталим
нивоима власти
Капиталне донације
и трансфери осталим
нивоима власти
0

31,240,000

200,000

21,403,733

21,603,733

0

0

0

0
0

0

7,380,000

194,000
207,000

0
0

0

0

15,905,000
7,955,000

14,415,000

16,825,000

200,000

21,403,733

21,603,733

194,000
207,000

31,240,000

7,380,000

15,905,000
7,955,000

14,415,000

16,825,000

0

19,353,397

19,353,397

0
0

30,880,299

7,380,000

15,840,299
7,660,000

14,085,300

16,794,999

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

19,353,397

19,353,397

0
0

30,880,299

7,380,000

15,840,299
7,660,000

14,085,300

16,794,999

98%

96%

200,000

2,050,336

2,250,336

194,000
207,000

359,701

0%

90%

90%

0%
0%

99%

0 100%

295,000

64,701 100%

329,700

30,001 100%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4632

4631

423
426

13

01
07

090
090

0901
09010001

09010001

070

Социјална помоћ
угроженом
становништву
некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
472
за избегла и интерно
расељена лица
Донације невладиним
481 организацијама-Црвени
крст
Извори финансирања за
функцију 070:

14. 09. 2020.
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Страна 25

Страна 26

740

740

740

090

090

090

18010001

  18010002

1801

ПРОГРАМ 12
Програмска активност
0002
Услуге јавног здравства
Услуге по уговору

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 090:

Приходи из буџета
Укупно за функцију 740
Извори финансирања за
главу 4.1.:

Приходи из буџета

01

01

Програмска активност
0001
Дотације организацијама
464 обавезног социјалног
осигурања
Извори финансирања за
функцију 740:

423

13

01
07

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџетаСтратегија соц.заштите
512 Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 090:

4,644,000
4,644,000

2,322,000

0 135,840,960

0
0

0

2,322,000

58,152,584

25,846,383

23,403,233
8,902,968

198,000

1,500,000

34,449,851

104,597,846

4,427,161
4,427,161

2,321,940

2,105,221

25,358,196

0

19,353,397
6,004,799

0

0

6,004,799

4,427,161
4,427,161

2,321,940

2,105,221

25,358,196

0

19,353,397
6,004,799

0

0

6,004,799

0 104,597,846

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

91%

44%

31,243,114

216,839
216,839

77%

95%
95%

60 100%

216,779

32,794,388

0%

67%

2,898,169
25,846,383

83%

0%

0%

17%

4,049,836

198,000

1,500,000

28,445,052
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135,840,960

4,644,000
4,644,000

2,322,000

0

0

58,152,584

2,322,000

0

0
0

25,846,383

23,403,233
8,902,968

0

0

1,500,000
198,000

0

34,449,851
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4.2.

412

413

414

415

416

421

422

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање (услуге и
материјали)
426 Материјал
441 Отплата домаћих камата
444 Пратећи трошкови
задуживања.
465 Остале донације, дотације
и трансфери.
Порези, обавезне таксе и
482 казне наметнуте од једног
нивоа власти другом

911

911

911

911

911

911

911

911
911

200,000

10,700,000

19,802,000
30,000
10,000

2,700,000

1,950,000
1,340,000

1,320,000

20,198,000

1,340,000

6,500,000

460,000

250,000

25,100,000

140,200,000

200,925,311

48,226,383

16,857,968

200,925,311

48,226,383

16,857,968

0

0

328,000
0

0

0
0

0

2,000

0

0

600,000

0

0

200,000

10,700,000

20,130,000
30,000
10,000

2,700,000

1,950,000
1,340,000

1,320,000

20,200,000

1,340,000

6,500,000

1,060,000

250,000

25,100,000

0 140,200,000

0

0

0

72,253

10,078,788

14,508,753
14,046

2,114,777

1,276,968
798,410

990,531

12,616,164

1,301,748

5,794,045

39,137

172,024

23,436,250

136,654,525

140,642,645

22,380,000

13,664,799
22,380,000

13,664,799

0

0

99,465
0

0

0
0

0

1,851

0

0

0

0

0

72,253

10,078,788

14,608,218
14,046
0

2,114,777

1,276,968
798,410

990,531

12,618,015

1,301,748

5,794,045

39,137

172,024

23,436,250

0 136,654,525

0 140,642,645

0

0

127,747

621,212

10,000

5,293,247
15,954

585,223

673,032
541,590

329,469

7,581,836

38,252

705,955

420,863

77,976

1,663,750

3,545,475

60,282,666

25,846,383

3,193,169

36%

94%

0%

73%
47%

78%

65%
60%

75%

62%

97%

89%

9%

69%

93%

97%

70%

46%

81%
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911

911

911

911
911

911

411

Донације од осталих
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.1.
ОБРАЗОВАЊЕ (70401)
ПРОГРАМ 8
Програмска активност
0001
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

911

2001
20010001

13

07

14. 09. 2020.
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Страна 27

Страна 28

611

911

2002
20020001

512

911

472

4632

ПРОГРАМ 9
Програмска активност
0001
Основно образовање
Услуге по уговору
Трансфери осталим
нивоима власти
Текуће донације и
трансфери осталим
нивоима власти
Kапиталне донације
и трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 912:

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 911:

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:
0

0

0

331,000

31,690,000

2,000,000

22,315,700

155,212,000

177,527,700

350,000

0

0

2,000,000

22,315,700

0 155,212,000

0 177,527,700

350,000

245,400,000 3,690,000 249,090,000

331,000

200,000

3,425,000

12,285,000

50,000

100,000

0 217,069,000

0

0

28,000,000 3,690,000

217,069,000

200,000

3,425,000

9,525,000 2,760,000

50,000

100,000
0

0

1,200,650

21,143,070

130,078,312

151,221,382

159,494

0

0

1,200,650

21,143,070

0 130,078,312

0 151,221,382

159,494

799,350

1,172,630

25,133,688

26,306,318

190,506

23,076,925

222,323,075 2,760,335 225,083,410

1,005,255
331,000

0

29,755,080

21,740,670

1,075

191,084

503,185

50,000

100,000

0

0

198,925

3,233,916

11,680,834

0

0

0 195,328,330

0

0

26,994,745 2,760,335

195,328,330

198,925

3,233,916

9,021,815 2,659,019

0

60%

95%

84%

85%

46%

91%

0%

96%

90%

99%

94%

95%

0%

0%
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912

463

912

4631

423

912
912

13

07

01

511

485

483

911

911

911
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970

970

970

920

920

920

0602
06020001

2003
20030001

ПРОГРАМ 10
Програмска активност
0001
Средње образовање
Трансфери осталим
нивоима власти
Текуће донације и
трансфери осталим
нивоима власти
Капиталне донације
и трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 920:

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
ПРОГРАМ 15
Програмска активност
0001
Истраживање и развој Образовање
Трансфери осталим
463
нивоима власти
Текуће донације и
4631 трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну
472
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 970:

472

4632

4631

463

01

0

0

2,511,000
14,000,000

0

0
0

0

0

0

0

14,000,000

2,511,000

2,511,000

49,248,670
49,248,670

535,000

3,075,000

45,638,670

48,713,670

0 179,877,700
0 179,877,700

2,511,000

49,248,670
49,248,670

535,000

3,075,000

45,638,670

48,713,670

179,877,700
179,877,700

13,680,602

2,458,742

2,458,742

45,029,328
45,029,328

333,904

2,594,710

42,100,714

44,695,424

152,581,526
152,581,526

0

0

0

0
0

0

0

0

0

13,680,602

2,458,742

2,458,742

45,029,328
45,029,328

333,904

2,594,710

42,100,714

44,695,424

0 152,581,526
0 152,581,526

319,398

52,258

52,258

4,219,342
4,219,342

201,096

480,290

3,537,956

4,018,246

27,296,174
27,296,174

98%

98%

98%

91%
91%

62%

84%

92%

92%

85%
85%

14. 09. 2020.
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Страна 29

Страна 30

860

860

860

860

1301
13010004

1301
13010001

01

Установе за физичку
културу и спорт
ЛАГАТОР (70404)
ПРОГРАМ 14
Програмска активност
0004

Приходи из буџета
Укупно за функцију 860:

0

331,000

54,400,000
54,400,000

52,850,000

350,000

1,200,000

0
0

0

0

0

54,400,000
54,400,000

52,850,000

350,000

1,200,000

491,037,370 3,690,000 494,727,370

331,000

31,690,000

0 462,706,370

16,511,000
16,511,000

0

331,000

29,755,080

45,741,979
45,741,979

44,342,703

316,276

1,083,000

0
0

0

0

0

45,741,979
45,741,979

44,342,703

316,276

1,083,000

436,073,273 2,760,335 438,833,608

331,000

16,139,344
16,139,344

0 409,078,528

0
0

26,994,745 2,760,335

409,078,528

16,139,344
16,139,344

96%

88%

98%
98%

8,658,021
8,658,021

8,507,297

33,724

117,000

54,964,097

84%
84%

84%

90%

90%

89%

0 100%

1,005,255

53,627,842

371,656
371,656

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4.3.1.

4.3.

462,706,370

Приходи из буџета
Донације од осталих
07
нивоа власти
Нераспоређени вишак
13
прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.2:
Услуге рекреације и
спорта
ПРОГРАМ 14
Програмска активност
0001
Рекреација, спорт,
култура и вере,
некласификовано на
другом месту
424 Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну
472
заштиту из буџета
Дотације невладиним
481
организацијама
Извори финансирања за
функцију 860:

01

0
0

28,000,000 3,690,000

16,511,000
16,511,000

Приходи из буџета
Укупно за функцију 970:
Извори финансирања за
главу 4.2:

01

Број 21
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414

415

416

421
423
424

425

426
465

511

512

810

810

810

810
810
810

810

810

810

810

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за главу 4.3:

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за главу 4.3.1:
Извори финансирања за
за главу 4.3:

Услуге рекреације и
спорта
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери.
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
за главу 4.3.1:
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,052,661

49,276,466 2,776,195

95,018,445
2,776,195
97,794,640

0
0 2,776,195
95,018,445 2,776,195

106,839,000 2,832,220 109,671,220

95,018,445

2,776,195

0 2,776,195

2,822,169

8,668,664

1,427,375
283,593

2,654,522

49,276,466

0

0

38,000
0

0

11,067,374
6,844,992
72,040

42,038

364,623

0

2,606,576

15,198,695

0
49,276,466

2,822,169

8,668,664

1,389,375
283,593

2,654,522

0
11,067,374
4,106,797 2,738,195
0
72,040

42,038

364,623

0

2,606,576

15,198,695

0 106,839,000
2,832,220
0
2,832,220

106,839,000

55,271,220

52,439,000 2,832,220

52,439,000

3,050,000

8,670,000

1,629,000
330,000

2,750,000

2,832,220

0

0

0

38,000
0

0

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

43,000

500,000

60,000

2,956,000

16,510,000

0 2,832,220

52,439,000

3,050,000

8,670,000

1,591,000
330,000

2,750,000

11,620,000
0
4,259,000 2,794,220
100,000
0

43,000

500,000

60,000

2,956,000

16,510,000

86%

87%

97%

95%
96%
72%

98%

73%

0%

88%

92%

11,820,555

0

11,820,555

3,162,534

3,162,534

227,831

89%

!

89%

94%

94%

93%

1,336 100%

46,407

201,625

95,478

552,626
152,203
27,960

962

135,377

60,000

349,424

1,311,305
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07

01

07

01

412

810

810

411

810

810
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Страна 31

Страна 32

4.4.1.

4.4.

820

1201
12010001

1201
12010002

Установе културе
ПРОГРАМ 13
Програмска активност
0001
Услуге културе, верске и
остале услуге заједнице
ЦК “Вук Караџић”
Плате и додаци
411
запослених
Социјални доприноси на
412
терет послодавца

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:

Приходи из буџета
Укупно за функцију 860:
ПРОГРАМ 13
Програмска активност
0002
Дотације невладиним
481
организацијама
Извори финансирања за
функцију 840:

01

0
0

0

0
0

0

0

4,552,021

698,752

26,542,400 4,074,361

2,500,000
2,500,000

2,500,000

3,620,000
3,620,000

2,800,000

820,000

5,250,773

30,616,761

2,500,000
2,500,000

2,500,000

3,620,000
3,620,000

2,800,000

820,000

0
0

0

0
0

0

0

4,190,531

680,700

24,434,584 3,969,101

2,050,000
2,050,000

2,050,000

3,302,600
3,302,600

2,730,000

572,600

4,871,231

28,403,685

2,050,000
2,050,000

2,050,000

3,302,600
3,302,600

2,730,000

572,600

361,490

2,107,816

450,000
450,000

450,000

317,400
317,400

70,000

247,400

92%

92%

82%
82%

82%

91%
91%

98%

70%
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820

820

840

860

860
860

1201
12010002

Услуге културе, верске и
остале услуге заједнице
(07403)
ПРОГРАМ 13
Програмска активност
0002
Услуге културе
424 Специјализоване услуге
Дотације невладиним
481
организацијама
Извори финансирања за
функцију 860:

Број 21
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820

820
820

820

820

820

820

820

820

820

820
820
820
820

820

820

820

820

Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника

50,000

290,000

180,000

50,000

12,682,113

0 12,682,113

3,400,000

10,518,000
500,000

350,000

69,154,421

3,400,000

4,912,000
200,000

50,000

200,000

70,000

246,000

2,302,000
30,000

7,440,000

8,769,000
1,456,000
17,449,306
15,489,000

596,000

1,162,000

1,622,000

50,000

0

69,154,421

0

5,606,000
300,000

300,000

200,000

70,000

46,000

200,000
0

1,745,000
30,000

1,010,000

557,000
0

6,430,000

7,585,000 1,184,000
260,000 1,196,000
6,015,600 11,433,706
8,917,400 6,571,600

546,000

872,000

1,442,000

0

0

0

0

572,407

0

0

23,605

0

0
0 9,444,056

54,228,351

0 3,363,543

960,718 4,276,256
12,000
60,472

275,000

0

0

0

434,334 1,186,836
0
3,300

5,717,989

5,807,478
993,029
60,327
956,335
4,897,467 7,534,423
6,668,845 5,269,197

438,990

723,754

227,334

0

9,444,056

54,228,351

3,363,543

5,236,974
72,472

275,000

0

23,605

0

1,621,170
3,300

6,290,396

6,800,507
1,016,662
12,431,890
11,938,042

438,990

723,754

227,334

0

14,926,070

4,645,282
288,000

25,000

200,000

200,000

122,666

712,011

1,777,522
199,673
1,118,133
2,248,555

107,010

148,246

1,214,666

78%

17%
4%

92%

0%

0%

78%

89%

77%
23%
81%
75%

80%

83%

16%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

04

01

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414
запосленима
415 Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
416
посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање (услуге и
материјали)
426 Материјал
462 Донације и дотације
међународним
организацијама
465 Остале донације, дотације
и трансфери.
Порези, обавезне таксе и
482 казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
483 Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских
тела
Зграде и грађевински
511
објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу
523
продају
Извори финансирања за
за главу 4.4.1:

14. 09. 2020.
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Страна 33

Страна 34

4.4.2.

412

414

415

416

421
422
423

425

426
465

820

820

820

820

820
820
820

820

820

Донације од осталих
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Финасиска помоћ ЕУ
Укупно за главу 4.4.1:
ПРОГРАМ 13
Програмска активност
0001
Услуге културе, верске и
остале услуге заједнице
БИБЛИОТЕКА Вуковог
Завичаја
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери.
0

5,000

0

32,000

140,000

100,000
200,000

530,000

342,000
0

20,000

1,457,000
22,000
0 250,000
1,360,000 1,825,000

1,030,000

285,000

150,000

2,485,000

13,805,000

442,000
200,000

550,000

1,479,000
250,000
3,185,000

1,030,000

290,000

150,000

2,517,000

13,945,000

0

0

0

21,207

123,649

78,438
0

390,612

303,575
0

5,490

21,829
1,256,746
249,867
0
1,160,041 1,726,329

967,401

239,130

78,000

2,308,697

13,461,789

7,661,609
54,849,351 28,889,204

11,893,000
0 11,893,000
70,325,421 37,191,419 107,516,840

0 4,678,373

0 1,821,600

621,000 3,605,504

0 1,678,062

4,850,000

1,821,600

4,843,706

2,272,000

0 2,272,000

0 4,850,000

0 1,821,600

1,171,000 3,672,706

0

382,013

396,102

1,278,575
249,867
2,886,370

967,401

239,130

78,000

2,329,904

13,585,438

7,661,609
83,738,555

1,678,062

4,678,373

1,821,600

4,226,504

200,000

21,562

0%

78%

74%

85%

199,959
139,388

86%

94%

84%

52%

93%

98%

78%

53%

200,254

62,599

45,870

72,000

176,303

343,211

15,476,070

550,000
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820

411

820

820

1201
12010001

56

13

09

08

07
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4.5.

820
820

820

1102

56

13

09

08

07

04

01

08

07

04

01

Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника
Донације од осталих
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за главу 4.4:
ПЛАНИРАЊЕ,
ИЗГРАДЊА И
ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 2

Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника
Донације од осталих
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Укупно за главу 4.4.2:
Извори финансирања за
за главу 4.4:

Порези, обавезне таксе и
482 казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за
за главу 4.4.2:

26,279,000

2,756,000

23,523,000

2,272,000

4,850,000

1,951,600

2,272,000

4,850,000

1,951,600

7,276,706

11,893,000
0 11,893,000
99,968,421 39,947,419 139,915,840

0

0

0

5,339,706

13,641,113

0 13,641,113
1,937,000

98,031,421

0

98,031,421

130,000

130,000

2,433,000

959,000

959,000
1,667,000

22,757,000

1,021,000
1,200,000

20,000

0

110,000
0

10,000

0

766,000

0

22,757,000

911,000
1,200,000

10,000

806,249

0

0
0

0

20,000

0

1,678,062

4,678,373

1,841,600

6,538,486

10,250,305

80,809,150

24,366,430

20,000

2,311,982

806,249

21,228,199

798,677
1,174,953

0

7,661,609
0 7,661,609
82,116,435 31,341,150 113,457,585

0 1,678,062

0 4,678,373

0 1,841,600

1,307,285 5,231,201

0 10,250,305

80,809,150

21,914,484 2,451,946

0

686,285 1,625,697

0

21,228,199

798,677
1,174,953

0

17,851,986

629,715

17,222,271

1,608,516

79,715

1,528,801

112,323
25,047

10,000

82%

67%

82%

93%

90%

93%

88%
98%

0%
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Страна 35

Страна 36

0401
04010001

424

27,200,000

12,557,000

10,857,000

424 Специјализоване услуге

Укупно за пројекат:
Специјализоване услуге

1,700,000

01

0

0

0

0
0

0

15,000,000

15,000,000
15,000,000

0

15,000,000

Приходи из буџета
Укупно за функцију 540
ПРОГРАМ 6
Програмска активност
0001
Заштита животне
средине некласификована
на другом месту
Средства се обезбеђују
за реализацију програма
заштите животне
средине.
Пројекат: Услуге
дератизације и
дезинфекције на
територији Града
423 Услуге по уговору

Извори финансирања за
функцију 560:

Програмска активност
0004
Заштита животне
средине некласификована
на другом месту
Средства се обезбеђују
за реализацију програма
заштите животне
средине.
424 Специјализоване услуге
Укупно за функцију 540

27,200,000

12,557,000

10,857,000

1,700,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000

15,000,000

19,527,098

12,394,408

10,854,352

1,540,056

12,251,273
12,251,273

12,251,273

12,251,273

0

0

0

0
0

0

0

19,527,098

12,394,408

10,854,352

1,540,056

12,251,273
12,251,273

12,251,273

12,251,273

91%

82%
82%

82%
82%

7,672,902

162,592

72%

99%

2,648 100%

159,944

2,748,727
2,748,727

2,748,727
2,748,727
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560

560

560

560

540

540

11020004
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4.6.

1501
15010002

0

39,757,000

284,100

85,544,500

284,100

0

85,544,500

1,581,500

0

3,000,000

82,544,500
3,000,000

30,787,500
30,787,500

30,787,500

39,757,000

3,000,000

36,757,000

1,581,500

0

82,544,500

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.5:
ЕКОНОМСКИ
ПОСЛОВИ
ПРОГРАМ 3
Програмска активност
0002
Класа 412 - Општи
послови по питању рада
(КУ)
411 Плате и додаци
запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца

01
13

0
0

30,787,500
30,787,500

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за
главу 4.5:

0

0

3,000,000

30,787,500

0

36,757,000

219,291

1,278,666

58,203,078

55,203,078
3,000,000

14,030,299
14,030,299

14,030,299

31,921,506

3,000,000

28,921,506

0

0
0

0
0

0

0

0

0

219,291

1,278,666

58,203,078

55,203,078
3,000,000

14,030,299
14,030,299

14,030,299

31,921,506

3,000,000

28,921,506

79%

67%

46%
46%

46%

80%

64,809

302,834

27,341,422

77%

81%

68%

0 100%

27,341,422

16,757,201
16,757,201

16,757,201

7,835,494

0 100%

7,835,494
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412

412

412

620

1101
11010001

01

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
13
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560
ПРОГРАМ 1
Програмска активност
0001
Развој заједнице
Зграде и грађевински
511
објекти
Извори финансирања за
функцију 620:

Извори финансирања за
функцију 560:

14. 09. 2020.
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Страна 37

Страна 38

421

421

421
421

412

412

412

0101
01010001

15010002

Приходи из буџета
Укупно за функцију 412
ПРОГРАМ 5
Програмска активност
0001
Класа 421 Пољопривреда (КУ)
Стални трошкови
Услуге по уговору
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Текуће субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и
организацијама

451 Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
4511 Текуће субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и
организацијама

4511

421
423
451

01

Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања
464
НСЗ за реализацију
програма активног
запошљавања
465 Остале донације, дотације
и трансфери.
Програмска активност
0002
Извори финансирања за
функцију 412:

0

0

14,500,000

0

0

14,500,000

28,568,362

28,568,362

150,000
515,000

20,225,100
20,225,100

102,250

18,257,250

0
0

0
0

0

12,349,647

12,349,647

27,068,363

27,068,363

50,800
508,726

19,788,836
19,788,836

95,629

18,195,250

0

0

0

0

0
0

0
0

0

12,349,647

12,349,647

27,068,363

27,068,363

50,800
508,726

19,788,836
19,788,836

95,629

18,195,250

2,150,353

2,150,353

1,499,999

1,499,999

99,200
6,274

436,264
436,264

6,621

85%

85%

95%

95%

34%
99%

98%
98%

94%

62,000 100%
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14,500,000

14,500,000

28,568,362

28,568,362

150,000
515,000

20,225,100
20,225,100

102,250

18,257,250
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436

1102
11020003

1102
11020007

13

01
07

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 436
ПРОГРАМ 2
Програмска активност
0003
Класа 510 - Управљање
отпадом (КУ)
Средствима ове
апропријације обезбеђују
се текуће и капиталне
субвенције ЈП Наш дом.

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Нераспоређени вишак
13
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 421
ПРОГРАМ 2
Програмска активност
0007
Класа 436 - Остала
енергија (КУ)
Субвенције јавним
нефинансијским
451
предузећима и
организацијама
Текуће субвенције
јавним нефинансијским
4511
предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
функцију 436:

Извори финансирања
функцију 421:

14,000,000

14,000,000

0

14,000,000

14,000,000

14,000,000

43,733,362

1,500,000

26,737,009
15,496,353

14,000,000

0

14,000,000

0

43,733,362

0

0

1,500,000

14,000,000

0
0

26,737,009
15,496,353

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

39,977,536

161,285

32,427,889
7,388,362

0

0

0

0

0

0
0

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

39,977,536

161,285

32,427,889
7,388,362

91%

11%

48%

0 100%

0 100%

0 100%

0 100%

3,755,826

1,338,715

8,107,991

-5,690,880 121%
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Страна 39

Страна 40

630

620

620

510

1102
11020008

1501
15010001

ПРОГРАМ 3
Програмска активност
0001

Приходи из буџета
Укупно за функцију 510

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620

ПРОГРАМ 2
Програмска активност
0008
Субвенције јавним
нефинансијским
451
предузећима и
организацијама ВиК
Текуће субвенције
јавним нефинансијским
4511
предузећима и
организацијама

01

423 Услуге по уговору-ППА
Услуге по уговору (Регион
423
Туристичка организација)
Извори финансирања за
функцију 620:

01

Субвенције јавним
нефинансијским
451
предузећима и
организацијама
Текуће субвенције
јавним нефинансијским
4511
предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
функцију 510:

0

0

3,000,000

0
0

0

0

6,500,000

2,759,000
2,759,000

800,000

1,959,000

0
0

0

10,000,000

10,000,000
10,000,000

0

10,000,000

3,093,825

3,093,825

1,800,000
1,800,000

0

1,800,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

0

0
0

0

0
0

0

0

3,093,825

3,093,825

1,800,000
1,800,000

0

1,800,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000

10,000,000

48%

65%
65%

0%

92%

-93,825 103%

3,406,175

959,000
959,000

800,000

159,000

0 100%
0 100%

0 100%

0 100%
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3,000,000

6,500,000

2,759,000
2,759,000

800,000

1,959,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000

10,000,000
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11020003

11020002

04010001

660

660

660

1102

01
13

0

0

86,640,000
10,000,000

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

96,640,000

86,640,000
10,000,000

10,000,000

10,000,000

86,640,000

54,090,000

32,550,000

6,500,000
6,500,000

3,500,000

93,371,815

85,279,151
8,092,664

8,997,745

8,997,745

84,374,070

52,288,590

32,085,480

3,093,825
3,093,825

0

0

0

0

0

0
0

0

93,371,815

85,279,151
8,092,664

8,997,745

8,997,745

84,374,070

52,288,590

32,085,480

3,093,825
3,093,825

0

97%

81%

1,907,336
3,268,185

98%

90%

90%

97%

97%

99%

48%
48%

0%

1,360,849

1,002,255

1,002,255

2,265,930

1,801,410

464,520

3,406,175
3,406,175

3,500,000
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96,640,000

0

10,000,000

10,000,000

0

0

Укупно за програм 6
Извори финансирања за
функцију 660:

Укупно за програм 2
Програм 6
Програмска активност
0001
424 Специјализоване услуге
86,640,000

54,090,000

0

0
0

6,500,000
6,500,000

Програмска активност
0002
424 Специјализоване услуге

01

32,550,000

0

3,500,000

Приходи из буџета
Укупно за функцију 630
ПРОГРАМ 2
Програмска активност
Класа 660 - Послови
сттановања и заједнице
неклас. на другом месту
Програмска активност
0003
421 Стални трошкови

Капиталне субвенције
јавним нефинансијским
4512
предузећима и
организацијама.
Извори финансирања за
функцију 630:

14. 09. 2020.
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Страна 41

4.7.

Страна 42

451

0701
07010002

Програм 7
Програмска активност
0002
Друмски саобраћај (КУ)
Специјализоване услуге

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 640:

424

Специјализоване услуге
-пружни прелази
Текуће поправке и
425 одржавање (услуге и
материјали)

424

01
13

9,300,000

2,500,000

97,800,000

88,800,000
9,000,000

6,000,000

91,800,000

0

9,300,000

2,500,000

0 304,500,000

0

97,800,000

304,500,000

0
0

0

0

88,800,000
9,000,000

6,000,000

91,800,000

0 193,857,462

193,857,462

25,500,000

0

0 152,861,109
0 15,496,353

25,500,000

152,861,109
15,496,353

7,676,700

603,288

300,702,352

82,483,237

82,483,237
0

2,610,970

79,872,267

182,032,012

12,891,818

161,751,832
7,388,362
12,891,818

82,483,237

82,483,237
0

2,610,970

79,872,267

0

7,676,700

603,288

0 300,702,352

0

0

0

0

0 182,032,012

0

0 161,751,832
0
7,388,362

1,623,300

1,896,712

3,797,648

83%

24%

99%

84%

0%

9,000,000
15,316,763

93%

44%

87%

94%

51%

48%

6,316,763

3,389,030

11,927,733

11,825,450

12,608,182

8,107,991

-8,890,723 106%
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451

451

640

640

1102
11020001

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Нераспоређени вишак
13
прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.6:
Комунална делатност и
одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Програм 2
Програмска активност
0001
УЛИЧНА РАСВЕТА
421 Стални трошкови
Текуће поправке и
425 одржавање (услуге и
материјали)
Извори финансирања за
функцију 640:

01
07
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4.8.

474
474

0602
06020002

1101
11010003

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 451:

Месна самоуправа (Месне
заједнице)
Програм 15
Програмска активност
0002

11,500,000
11,500,000

5,000,000
6,500,000

0 425,600,000

425,600,000

36,000,000

0

0 389,600,000

0
0

0
0

36,000,000

389,600,000

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.7.:
Извори финансирања за
за главу4.7.

01

13

11,500,000
11,500,000

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

5,000,000
6,500,000

0 316,300,000

316,300,000

27,000,000

0

0 289,300,000

27,000,000

289,300,000

01

Програм 1
Програмска активност
0003
Вишенаменски развојни
пројекти
424 Специјализоване услуге
541 Земљиште
Извори финансирања за
функцију 474:

13

01

Извори финансирања за
функцију 451:

393,450,847

366,450,847
27,000,000

1,985,270
1,985,270

1,985,270
0

308,982,340

27,000,000

281,982,340
27,000,000

1,985,270
1,985,270

1,985,270
0

0 393,450,847

0 366,450,847
0
27,000,000

0
0

0
0

0 308,982,340

0

0 281,982,340

97%

32,149,153

9,000,000

23,149,153

9,514,730
9,514,730

3,014,730
6,500,000

7,317,660

92%

75%

94%

17%
17%

40%
0%

98%

0 100%

7,317,660
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Страна 43

Страна 44

4.9.

414

415
421
422
423
424

425

426
465

160

160
160
160
160
160

160

160

1502

412

160

483

512

160

160

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.8:
ТУРИЗАМ
Програм 4

0

0

0

0

0

0

0

33,940
0

0

1,512,410
43,682,610

40,677,850 3,004,760

3,004,760

39,165,440

1,361,000

390,000

117,000

1,190,961
234,000

26,560,004

131,557
4,808,588
17,000
4,817,000
1,742,000

60,000

338,200

1,915,300

0

1,512,410

0 3,004,760

39,165,440

1,361,000

390,000

117,000

1,157,021
234,000

26,560,004

131,000
557
4,802,528
6,060
17,000
0
1,852,797 2,964,203
1,742,000
0

60,000

338,200

1,915,300

0

1,512,410
31,650,920

0
28,872,213 2,778,707

1,512,410

2,778,707

0 2,778,707

892,222

274,593

5,711

854,812
0

21,126,958

27,359,803

0

0

0

31,860
0

0

557
2,932,004
14,280
4,231,645
826,093

0

72,032

420,013

0
27,359,803

892,222

274,593

5,711

822,952
0

21,126,958

557
0
2,928,419
3,585
14,280
0
1,488,940 2,742,705
826,093
0

0

72,032

420,013

70%

66%

70%

5%

0%

71%

80%

0%
61%
84%
80%
47%

0%

21%

22%

11,805,637

71%

0 100%

11,805,637

468,778

115,407

111,289

234,000

334,069

5,433,046

131,000
1,874,109
2,720
363,857
915,907

60,000

266,168

1,495,287
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13

07

01

482

160

160

411

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
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414

415

421
422
423
424

425

426
465

473

473

473
473
473
473

473

473

513

523

473

473

04

Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника

Програмска активност
0001
Туризам
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери.
Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Накнада штете за повреде
или штету нанету од
стране државних органа
Машине и опрема
Остале некретнине и
опрема
Залихе робе за даљу
продају.
Извори финансирања за
главу 4.9:
15,000

200,000

0

0

0

56,000

329,000
0

0

0

26,576,000

809,000

1,000,000

939,000

0

386,000

200,000 1,134,000

10,000

36,000

1,341,000
410,000

147,000

442,000 150,000
288,000 290,000
9,939,000 3,726,000
3,654,000 493,000

137,000

365,000

1,220,000

6,978,000

939,000

26,576,000

1,195,000

1,000,000

1,334,000

10,000

92,000

1,670,000
410,000

147,000

592,000
578,000
13,665,000
4,147,000

152,000

565,000

1,220,000

6,978,000

0

15,287

0

0

0

26,255,268

809,000

995,260

194,136

0

22,682

1,327,592
406,511

135,033

26,255,268
292,524

292,524

924,625

995,260

194,136

0

54,422

1,474,332
406,511

135,033

482,476
571,842
12,787,074
4,066,392

133,714

258,283

1,196,474

6,976,525

0

115,625

0

0

31,740

146,740
0

0

63,590
418,886
286,593 285,249
9,876,264 2,910,810
3,633,602 432,790

133,714

242,996

1,196,474

6,976,525

98%

67%

98%

97%

0%

63%

99%

99%

92%

320,732

99%

0 100%

4,740 100%

5,864

10,000

13,318

3,489

13,408

11,967

23,114 95%
1,407 100%
62,736 99%
20,398 99%

3,286

122,004

23,526

1,475 100%
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01

512

485

473

473

473

482

412

473

473

411

473

473

15020001
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Страна 45

Страна 46

4.10

511

511

07010002

07010002

474

511

474

511

511

07010002

0701

0401
04010004

474

474

474

13

09

08

07

06

Донације од међународних
организација
Донације од осталих
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.9
Локални економски
развој
Програм 4
Програмска активност
0001
Вишенаменски развојни
пројекти
Програм 6
Програмска активност
0004
Зграде и грађевински
објекти - хидротехника
Индустријска зона
Укупно за програм 6
Програм 7
Програмска активност
0002
Зграде и грађевински
објекти - Семафори
Зграде и грађ.објектиреконструкција Музеја
Зграде и грађевински
објекти - блоковски
паркинзи
Зграде и грађевински
објекти - ул.Светог Саве
250,000

20,428,712

0

0

20,428,712

23,000,000

6,700,000

8,000,000

18,000,000

18,000,000

190,010

20,428,712

17,225,456

6,699,840

0

15,895,195

15,895,195

0

15,895,195

0

20,428,712

17,225,456

6,699,840

0

15,895,195

0

30,657,099

26,655,268 4,001,831

935,280

204,920

0

935,280

204,920

2,779,097

190,010

0

0

0

0

400,000 2,379,097

0

0%

88%

88%

99%

75%
0 100%

5,774,544

160 100%

8,000,000

2,104,805

2,104,805

320,732

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

23,000,000

6,700,000

0

0

18,000,000

8,000,000

0

33,755,000

26,976,000 6,779,000

18,000,000

0

1,554,000

250,000

3,200,000

1,236,000

0

0

0 1,554,000

0

400,000 2,800,000

0 1,236,000
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474

15010001

474

1102
11020002

15010001

1501

2001
20010001

07010002

474

474

474

Програм 2
Програмска активност
0002

Укупно за програм 7
Програм 8
Зграде и грађевински
објекти - Бамби
Укупно за програм 8
Програм 3
Програмска активност
0001
Зграде и грађевински
објекти - Откуп стадиона
Зграде и грађевински
објекти - Полоцијска
станица
Зграде и
грађевински објекти електроенергетски објекти
Зграде и грађевински
објекти - електро набавка
портала
Зграде и грађевински
објекти - остали
инфраструктурни пројекти
Укупно за програм 3

Опрема-опремање Музеја

511 Зграде и грађевински
објекти - набавка
парковског мобилираја
511 Зграде и грађевински
објекти - пројекат
озелењавања
Укупно за програм 2
Програм 17

511

511

511

511

511

511

512

0

64,600,000

0

8,200,000

2,500,000

2,500,000
8,200,000

5,700,000

64,600,000

600,000

5,000,000

5,000,000

42,000,000

12,000,000

15,000,000

15,000,000

58,128,712

5,300,000

5,700,000
0

0

0

0

0

600,000

5,000,000

5,000,000

42,000,000

0

0

15,000,000

12,000,000

0

0

15,000,000

63,428,712

5,300,000

8,004,808

2,334,030

5,670,778

466,657

466,657

0

0

0

0

14,989,606

14,989,606

48,714,980

4,360,972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,004,808

2,334,030

5,670,778

466,657

466,657

0

0

0

0

14,989,606

14,989,606

44,354,008

4,360,972
77%

82%

98%

93%

99%

1%

78%

0%

0%

0%

0%
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195,192

165,970

29,222

64,133,343

133,343

5,000,000

5,000,000

42,000,000

12,000,000

10,394 100%

10,394 100%

13,774,704

939,028
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Страна 47

Страна 48

4.11

474

474

13

12

09

01
07

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ
ФИНАСИРАЈУ ИЗ ИПА
Програм 3

Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Примања од отплате
датих кредита и продаје
финансијске имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.10

Програмска активност
0001
511 Зграде и грађ.објектиреконструкција јавног
осветлења
Пројекат:Подизање
енергетске ефикасности
511 Зграде и грађ.објекти
-партерно уређење
ул.Железничка
Укупно за пројекат
Укупно за програм 17
Програм 1
Програмска активност
0003
Пројекат:Подизање
енергетске ефикасности
Извори финансирања за
главу 4.10:

0 195,728,712

195,728,712

83,433,365

5,300,000

91,100,000

0

0

0

3,895,347
12,000,000

1,500,000
26,500,000

1,500,000

25,000,000

83,433,365

5,300,000

91,100,000

0
0

0
0

1,500,000
26,500,000

3,895,347
12,000,000

0

0

1,500,000

25,000,000

114,448,889

62,891,839

0

48,057,845

3,499,205
0

1,403,171
26,377,643

1,403,171

24,974,472

62,891,839

0

48,057,845

3,499,205
0

1,403,171
26,377,643

1,403,171

0 114,448,889

0

0

0

0
0

0
0

0

24,974,472

94%

81,279,823

20,541,526

5,300,000

58%

75%

0%

53%

0%

12,000,000
43,042,155

90%

396,142

96,829 94%
122,357 100%

96,829

25,528 100%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1501

11010003

1101

05010001
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490

490

490

15010001

13

12

09

08

07

06

05

208,275,158

5,300,000

97,504,000

2,601,600

99,378,007

2,085,244

4,104,635

14,580,113

2,017,468,747
2,599,080

Приходи из буџета
2,017,468,747
0
Трансфери између
0 2,599,080
корисника на истом нивоу
Сопствени приходи
0 14,580,113
буџетских корисника
Донације од иностраних
0 4,104,635
земаља
Донације од међународних
0 2,085,244
организација
Донације од осталих
74,691,321 24,686,686
нивоа власти
Донације од невладиних
0 2,601,600
организација и појединаца
Примања од продаје
91,100,000 6,404,000
нефинансијске имовине
Примања од отплате
датих кредита и продаје
5,300,000
0
финансијске имовине
Нераспоређени вишак
206,003,158 2,272,000
прихода из ранијих година

01
02

04

3,812,500
3,812,500

0
0

3,812,500
3,812,500

1,312,500
2,500,000

Приходи из буџета
Укупно за главу 4.11
Извори финансирања за
раздео 4:

1,312,500
2,500,000

01

Програмска актвност
0001
Економски послови
некласификовани на
другом месту
465 Остале донације, дотације
и трансфери.
512 Машине и опрема
Извори финансирања за
главу 4.11:
0
0

0
0

3,812,500
3,812,500

2,500,000

1,312,500

958,964

0

2,046,520
5,613,653
0
1,678,062

0
48,057,845
0
138,007,067

49,755,191 18,724,489

4,104,547

0

139,685,129

0

53,671,498

2,046,520

68,479,680

958,964

4,104,547

10,542,829

67,996,091

5,300,000

43,042,155

24,936,130

-768,953 1,770,923,246 245,776,548
0
0

0
0

0 10,542,829

1,771,692,199
0

0
0

0
0

67%

0%

53%

67%

88%

0%
0%

0%

0%
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Страна 49

5

Страна 50

412

414

415
416

111

111

111

426
465

111

111

Приходи из буџета

ГРАДСКИ ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ
(65735)
Програм 15
Програмска активност
0004
Судови
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде запосленим
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери.
Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Извори финансирања за
раздео 5:

Неутрошена средства
донација из претходних
година
Финасијска помоћ ЕУ
Укупно за раздео 4
525,826

7,522,500

10,000

10,000
378,000

10,000

30,000
10,000
423,000

50,000
110,000

39,000

983,200

5,469,300

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0 24,930,577
2,394,563,226 84,789,761

0

7,522,500

10,000

10,000
378,000

10,000

30,000
10,000
423,000

50,000
110,000

39,000

983,200

5,469,300

24,930,577
2,479,352,987

525,826

273,646
273,646

6,272,127

0

0
353,062

0

0
0
148,915

36,470
56,017

22,222

827,920

4,827,521

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

6,272,127

0

0
353,062

0

0
0
148,915

36,470
56,017

22,222

827,920

4,827,521

0 7,661,609
7,661,609
2,007,512,302 50,835,366 2,058,347,668

0

1,250,373

10,000

24,938

10,000

10,000

30,000
10,000
274,085

53,983

13,530

16,778

155,280

641,779

387,050,924

83%

0%

93%

0%

0%

0%
0%
35%

51%

73%

57%

84%

88%

84%
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01

482

425

111

111

421
422
423

111
111
111

111

411

111

111

0602
06020004

56

15
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6

330

2,599,080
0 14,580,113

0

0

2,073,021,200

Приходи из буџета
Трансфери између
корисника на истом нивоу
Сопствени приходи
буџетских корисника

0
0

2,450,115,679 84,789,761

220,290
220,290

0

0

0

0

УКУПНИ РАСХОДИ
БУЏЕТА
Извори финансирања

Приходи из буџета
Укупно за раздео 6
Извори финансирања за
раздео 7:

12,170

31,620

176,500

7,522,500

14,580,113

2,599,080

2,073,021,200

2,534,905,440

220,290
220,290

12,170

31,620

176,500

7,522,500

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

6,272,127

0

10,542,829

0

-768,953 1,818,629,602

0 10,542,829

0

1,819,398,554

2,055,218,657 50,835,366 2,106,054,024

0
0

0

0

0

6,272,127

253,622,646

394,897,022

220,290
220,290

12,170

31,620

176,500

1,250,373

88%

84%

0%
0%

0%

0%

0%

83%
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04

02

01

01

623

465

412

330

330

411

330

0602
06020005

ЗАШТИТНИК
ГРАЂАНА
Програм 15
Програмска активност
0005
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Остале донације, дотације
и трансфери.
Набавка финансијске
имовине која се
финансира из средстава за
реализацију националног
инвестиционог плана.
Извори финансирања за
раздео 6:

Укупно за раздео 5
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Страна 51

Страна 52

56

15

13

12

09

08

07

06

05

Донације од иностраних
земаља
Донације од међународних
организација
Донације од осталих
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:
2,085,244

4,104,635

525,826

2,272,000

0

6,404,000

2,601,600

0 24,930,577
2,450,115,679 84,789,761

0

206,003,158

5,300,000

91,100,000

0

74,691,321 24,686,686

0

0

24,930,577
2,534,905,440

525,826

208,275,158

5,300,000

97,504,000

2,601,600

99,378,007

2,085,244

4,104,635
958,964

4,104,547

273,646

1,678,062

0

5,613,653

2,046,520

273,646

139,685,129

0

53,671,498

2,046,520

68,479,680

958,964

4,104,547

0 7,661,609
7,661,609
2,055,218,657 50,835,366 2,106,054,024

0

138,007,067

0

48,057,845

0

49,755,191 18,724,489

0

0

394,897,022

67,996,091

5,300,000

43,042,155

24,936,130

84%

67%

0%

53%

67%
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Шифра
програмске
активнпсти /
пројекта
Програм 1. Урбанизам и 0001
просторно планирање
Програм 1. Урбанизам и 0003
просторно планирање
Програм 1. Урбанизам и 0005
просторно планирање
Програм 1. Урбанизам и П1
просторно планирање
Програм 2. Комуналне
0001
делатности
Програм 2. Комуналне
0002
делатности
Програм 2. Комуналне
0003
делатности
Програм 2. Комуналне
0004
делатности
Програм 2. Комуналне
0007
делатности
Програм 2. Комуналне
0008
делатности
Програм 3. Локални
0001
економски развој
Програм 3. Локални
0002
економски развој
Програм 3. Локални
0003
економски развој
Програм 3. Локални
П1
економски развој
Програм 4. Развој
0001
туризма

Назив програма

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Мере активне политике
запошљавања
Подстицаји за развој
предузетништва
Назив пројекта: Моја идеја за мој
град
Управљање развојем туризма

Водоснабдевање

Даљинско грејање

Просторно и урбанистичко
планирање
Управљање грађевинским
земљиштем
Oстваривање јавног интереса у
одржавању зграда
Назив пројекта: Одржавање зграда
на територији града Лознице
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
Зоохигијена

Назив програмске активнпсти /
пројекта

29,500

10,000

1,500

21,225

25,859

8,500

26,000

18,200

42,550

57,590

99,800

3,000

11,500

67,000

Усвојен буџет
за 2019

33,755

700

0

20,225

71,170

14,500

14,000

15,000

42,550

62,290

97,800

0

13,000

30,788

Текући
буџет за
2019

30,657

700

0

19,789

2,268

9,538

14,000

12,251

42,085

60,293

82,483

0

3,388

90.8%

100.0%

97.8%

3.2%

65.8%

100.0%

81.7%

98.9%

96.8%

84.3%

26.1%

Проценат
извршења
у односу на
текући буџет
14,031
45.6%

Извршење у
2019
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1502

1501

1501

1501

1501

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1101

1101

1101

1101

Шифра
програма

Остварење програмског дела буџета за период 01.01.2019.-31.12.2019. године
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1801

0001

0008

0007

0005

0004

0001

0001

0001

0001

Подршка старим лицима и/или
особама са инвалидитетом
Функционисање установа
примарне здравствене заштите

Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге
Подршка реализацији програма
Црвеног крста
Дечја заштита

Социјалне помоћи

Функционисање основних школа и
Регионалног центра за таленте
Функционисање средњих школа

Функционисање предшколских
установа

Одржавање путева

0002

П1
0004

Унапређење услова за
пољопривредну делатност и
подстицај пољопривредној
производњи
Назив пројекта: Калцификација
земљишта на територији града
Управљање заштитом животне
средине и природних вредности
Назив пројекта: Услуге
дератизације и дезинсекције на
територији града
Хидротехника

0001

П1

0001

10,811

4,590

60,000

27,351

3,518

72,552

49,866

178,048

265,030

340,800

2,322

4,590

75,000

14,415

3,518

98,758

49,249

179,878

264,090

379,729

18,000

12,557

12,457
20,000

37,200

14,500

29,233

29,000

5,000

21,780

2,322

3,457

51,738

14,085

2,577

64,358

45,029

152,582

240,073

357,697

15,895

12,394

28,525

12,350

27,628

100.0%

75.3%

69.0%

97.7%

73.3%

65.2%

91.4%

84.8%

90.9%

94.2%

88.3%

98.7%

76.7%

85.2%

94.5%
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0901

0901

0901

0901

0901

2003

2002

2001

0701

0401

0401

Програм 6. Заштита
животне средине
Програм 7.
Организација саобраћаја
и саобраћајна
инфраструктура
Програм 8.
Предшколско васпитање
и образовање
Програм 9. Основно
образовање и васпитање
Програм 10. Средње
образовање и васпитање
Програм 11. Социјална
и дечија заштита
Програм 11. Социјална
и дечија заштита
Програм 11. Социјална
и дечија заштита
Програм 11. Социјална
и дечија заштита
Програм 11. Социјална
и дечија заштита
Програм 12. Здравствена
заштита

Програм 5.
Пољопривреда и
рурални развој
Програм 6. Заштита
животне средине
Програм 6. Заштита
животне средине

0101

0401

Програм 5.
Пољопривреда и
рурални развој

0101
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Програм 14. Развој
спорта и омладине

Програм 14. Развој
спорта и омладине
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе

1301

1301

0005

0004

0003

0002

П1

П1

0001

0004

0001

П1

0004

0002

0001

0002

Заштитник грађана

Општинско/градско
правобранилаштво

Сервисирање јавног дуга

Месне заједнице

Опремање комуналне
инфраструктуре - зграда социјалног
становања
Изградња пасареле

Функционисање локалних установа
културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области јавног
информисања
Назив пројекта: Обавештавање
грађана о активностима Градске
управе
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Функционисање локалних
спортских установа
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

Мртвозорство

2,644

7,015

13,900

38,148

5,000

10,000

505,261

51,311

46,400

220

7,523

13,900

43,683

5,000

7,800

495,643

55,271

54,400

1,000

30,600

24,200
1,000

6,120

133,796

2,322

6,120

106,489

1,880

0

6,272

13,412

31,651

0

6,998

416,425

52,053

45,742

373

28,964

5,353

108,105

2,105

0.0%

83.4%

96.5%

72.5%

0.0%

89.7%

84.0%

94.2%

84.1%

37.3%

94.7%

87.5%

80.8%

90.7%
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0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

Програм 13. Развој
културе и информисања

Програм 12. Здравствена
заштита
Програм 13. Развој
културе и информисања
Програм 13. Развој
културе и информисања
Програм 13. Развој
културе и информисања

1201

1201

1201

1201

1801
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Страна 55

Страна 56

0501

0501

2101

2101

0602

0602

Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 16. Политички
систем локалне
самоуправе
Програм 16. Политички
систем локалне
самоуправе
Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије
Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије
Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности

0001
Назив пројекта: Подизање
енергетске ефикасности

Функционисање извршних органа

0002

П1

Функционисање Скупштине

Стална буџетска резерва

Текућа буџетска резерва

0001

0010

0009

5,000

20,000

23,288

25,253

500

50,000

0

25,000

22,435

25,375

500

5,500

0

24,974

18,558

22,876

0

0

99.9%

82.7%

90.2%

0.0%

0.0%
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
Извештај је састављен по програмској структури буџета града Лознице за 2019.
годину.
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

1101

1101-0001

1101
1101

усвојен
буџет
за 2019. г.

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Просторно и урбанистичко
планирање
Управљање грађевинским
земљиштем
Одржавање зграда на
територији Града

1101-0003
1101-П1

извршење
у
2019. г.

% извршења

30.788

14.031

45,6

13.000

3.388

26,1

3.000

0

-

Програмска структура
Програм 1: 1101 Урбанизам и просторно планирање
Опис програма: Израда планске документације на територији града Лознице,
спровођење урбанистичких и просторних планова, геодетски радови са израдом пројекта
геодетског обележавања. Израдом планске документације тежи се развоју локалне средине и
квалитетнијем урбанистичком уређењу града. Пројекти се раде у циљу развоја и унапређења
заједнице, уређења грађевинског земљишта.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
До одступања је дошло из разлога што реализација израде пројеката траје дуже од
једне године.
Циљ: Просторни развој у складу са плановима
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна
година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Проценат покривености
територије урбанистичком и
планском документацијом

%

2018.

100

100

35

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности врши се наручивање
пројектне документације у циљу квалитетнијег урабанистичког уређења града Лознице.
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Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У току 2019. године на основу спроведених поступака јавних набавки израђена је
следећа планска документација:
- Израда пројектне документације за доградњу и реконструкцију инфективног одељења,
адаптацију и реконструкцију одељења патологије, онкологије и објекта кухиње у
служби Опште болнице Лозница
- Израда пројектне документације за изградњу објекта дечје установе у Лозничком
пољу
- Израда пројектно-техничке документације за изградњу парковских јавних површина
и блоковске саобраћајнице за паркирање – градска променада
- План детаљне регулације гробља у Тршићу, план детаљне регулације блока „Гимназија“
између улица Пашићеве, Трг Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире
- Измена и допуна плана детаљне регулације Зона III Лагатор
- Измена и допуна просторног плана града Лознице
Циљ: повећање
документацијом

покривености

територије

планском

и

урбанистичком

Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Проценат
покривености
територије

%

2018.

70

75

34

Програмска активност: 1101- 0003 Управљање грађевинским земљиштем
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности предвиђена су
средства за геодетске услуге за потребе озакоњења и израде планске документације и
прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене и привођење планској
намени.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Реализација геодетских услуга по уговору се односи на буџетску 2019/2020 годину,
тако да средства нису реализована у једној години.
За прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене није било додатних
предлога од стране Градског правобранилаштва планираних за експропријацију земљишта.
Циљ: Стављање у функцију грађевинског земљишта
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Нови број грађевинских
парцела

Ком.

2018.

3

4

1
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Пројекат: 1101-П1 Одржавање зграда на територији града
Пројекат није реализован преко градске управе, већ је реализован преко ЈП „Лозница
развој“ из Лознице, које је склапало уговоре са управницима зграда.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

1102

1102-0001

1102

1102-0002

1102

1102-0003

1102

1102-0004

1102

1102-0007

1102

1102-0008

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење
у
2019. г.

%
извршења

97.800

82.483

84,3

62.290

60.293

96,8

42.550

42.085

98,9

Зоохигијена

15.000

12.251

81,7

Даљинско грејање

14.000

14.000

100

Водоснабдевање

14.500

9.538

65,8

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Одржавање јавних
зелених површина
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

Програмска структура
Програм 2: 1102 Комунална делатност
Опис програма:
Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“, Лозница,
основано од стране града Лознице ради обезбеђивања трајног обављања стручних послова на
обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта,
припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског
земљишта; израде стратешко развојних докумената за потребе града; вршења послова
стручног надзора у областима за које је основано; управљање површинама јавне намене;
стручних послова просторног и урбанистичког планирања; израде техничке документације;
управљање локалним путевима; одржавање стамбеног и пословног простора и безбедности
њиховог коришћења као и уредног задовољавања потреба коринсика комуналних услуга;
одржавања и унапређивања објеката и опреме заједничке комуналне потрошње и одржавања;
обрачуна доприноса за градско грађевинско земљиште; експропријације минералних
сировина о обављања других стручних послова из наведених области.
-

Стручни послови ЈП „Лозница развој“ Лозница су:
Управљање грађевинским земљиштем;
Надзор над одржавањем локалне и некатегорисане путне мреже;
Надзор над одржавањем јавне расвете и изградње електроенергетских објеката;
Надзор над одржавањем јавних површина,
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Послови просторног и урбанистичког планирања;
Послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда;
Послови обједињене наплате комуналних и других услуга.

Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Послови који су обухваћени програмом су: одржавање јавних зелених површина,
одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијена, одржавање јавног осветљења,
производња и дистрибуција топлотне енергије и управљање и снабдевање водом за пиће.
Циљана вредност која се односи на одржавање јавних зелених површина и одржавање
чистоће остваарена је скоро у потпуности. Хватање и збрињавање напуштених паса луталица
и мачака вршило се континуирано у целом посматраном периоду.
Циљ: повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања
јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијена
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна
година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2019. г.

Укупна количина
потрошене електричне
енергије (kw/h)

kw

2018.

10.000

9.000

7.900

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Опис програмске активности: Управљање јавним осветљењем на територији града
Лознице
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност се односи на функционисање система јавне расвете на
територији града Лознице.
Циљ: ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Удео енергетски ефикасних
сијалица у укупном броју
сијалица јавног осветљења

%

2018.

30

40

33

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Опис програмске активности:
Одржавање јавних зелених површина врши се на основу Годишњег програма
одржавања јавних зелених површина закљученог између града Лознице, КЈП „Наш дом“
Лозница и ЈП за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“ Лозница.
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Одржавање обухвата одржавање травњака, садњу и негу парковског дрвећа, садрњу
и одржавање живе ограеде, садњу и одржавање шибља, садњу и негу ружа, садњу и негу
сезонског цвећа, одржавање корита реке Штире, одржавање и поправку парковских стаза,
одржавање зелене површине на Шанцу, одржавање градског парка „Лагатор“, одржавање
парка у Лешници, одржавање травњака у Бањи Ковиљачи, одржавање шибља у Бањи
Ковиљачи, одржавање живе ограде у Бањи Ковиљачи, одржавање ружа у Бањи Ковиљачи,
одржавање сезонског цвећа Парк у Бањи Ковиљачи, одржавање перенских засада Парк у
Бањи Ковиљачи, садња и нега дрвећа у Бањи Ковиљачи, обнова травњака на јавним зеленим
површинама.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност у посматраном периоду је реализована у складу са предвиђеним
Програмом.
Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања
зеленила.
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна
година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број м² јавних зелених
површина којима се уређује
и одржава зеленило

број

2018.

400.000

450.000

435.000

Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне
намене
Опис програмске активности:
Одржавање чистоће јавних градских површина врши се на основу Годишњег програма
одржавања чистоће јавних градских површина закљученог између града Лознице, КЈП „Наш
дом“ Лозница и ЈП за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“ Лозница.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији града Лознице
обавља ЈП „Наш дом“ Лозница уз контролу и надзор од стране лица одговорног испред ЈП за
управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“ Лозница.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност у посматраном периоду је реализвана у складу са предвиђеним
Програмом.
Послови одржавања чистоће у посматраном периоду вршени су свакодневно, на свим
програмом предвиђеним локацијама уз редовну контролу лица овлашћеног од стране ЈП за
управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“ Лозница, уз редовно достављање
извештаја наручиоцу.
Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања
чистоће.
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Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће

%

2018.

45

55

45

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена
Опис програмске активности:
Програмска активност обухвата: хватање, збрињавање, негу и смештај паса луталица
на територији града Лознице, као и ветеринарске услуге у азилу за напуштене животиње.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност се спроводила у обиму предвиђеном за обрачунски период.
Нижа финансијска реализација је резултат чињенице да су обавезе по рачунима за новембар
и децембар 2019. године пренете у 2020. годину.
Циљ: Проширење капацитета азила за псе, смањење трошкова за ујед животиња,
повећање броја регистрованих животиња
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Висина накнаде за штете од
уједа паса луталица

вредност

2018.

14.000.000

12.000.000

11.187.653

Програмска активност: 1102-0007 Даљинско грејање
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на снабдевеност целокупног подручја Града
топлотном енергијом.
Образложење спровођења програмске активности са
одступањима у години извештавања:
Програмска активност реализована у складу са планираном.

образложењем

о

Циљ: проширење зоне обухвата системом даљинског грејања, смањење губитака на
мрежи, постављање калориметара
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број новоприкључених
домаћинстава на топлотну
мрежу, број постављених
калориметара

Број

2018.

200

320

320

Страна 62

14. 09. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 21

Програмска активност: 1102-0008 Водоснабдевање
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на субвенционисање, рефундирање средстава
за социјалне попусте за плаћање воде и канализације (текућа субвениција) и капиталних
субвениција.
Образложење спровођења програмске
одступањима у години извештавања:

активности

са

образложењем

о

Циљ: проширење водоводне мреже, смањење губитака, смањење хаварија
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Повећање броја домаћинстава прикључених на
водоводну мрежу, смањење
трошкова водоснабдевања,
сма-њење броја хаварија на
водоводној мрежи

Број

2018.

500

650

428

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

1501

1501-0001

1501

1501-0002

1501

1501-П1

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
Мере активне политике
запошљавања
„Моја идеја за мој град“

усвојен буџет
за 2019. г.

извршење
у 2019. г.

% извршења

71.170

2.268

3,2

20.225

19.789

97,8

700

700

100

Програмска структура
Програм 3: 1501 Локални економски развој
Опис програма:
Програмом се финансирају пројекти за унапређење привредног и инвестиционог
амбијента, иновативно пословање путем подршке Регионалне развојне агенције, спроводе се
мере активне политике запошљавања, промовише се град преко пројекта „Моја идеја за мој
град“.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
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Програмска активност је већим делом реализвана кроз мере активне политике
запошљавања преко Националне службе за запошљавање.
Циљ: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Повећање броја запослених
на територији Града

број

2018.

23.300

24.000

23.765

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
Опис програмске активности:
Програмска активност омогућује стварање инфраструктурних предуслова за
подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања,
учешће у суфинансирању пројеката Европске уније (Програм за увођење ГИС-а) и учешће
Града у реализацији пројекта „Унапређење еУправе у Лозници“.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Ниво реализације програмске активности је знатно низак из ралога што планирани
пројекти нису започети у 2019. години, а због самог спровођења поступака јавних набавки
средства су морала бити планирана. Њихова реализација је пренета за 2020. годину. Средства
планирана за реализацију изградње стадиона опредељена су као део заједничког учешћа са
Канцеларијом за управљање јавним улагањима. Реконструкција објекта Полицијске станице
у Лозници није била завршена до краја извештајног периода.
Циљ: Побољшање инфраструктурне опремљености у области спорта, безбедности
саобраћаја и енергетике

Показатељи учинка/
индикатор
Број корисника изграђених
и реконструисаних објеката

Јединица
мере

Базна година

број

2018.

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

20.000

25.000

20.000

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања
Опис програмске активности:
Реализација мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим
планом запошљавања града Лознице за 2019. годину за стручну праксу на основу Споразума
о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ ЛАПЗ
ТЕХНИЧКА ПОДРШКА.
Финансирање и реализација програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених Локалним акционом планом запошљавања за 2019. годину и то за јавне радове
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и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на основу
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ
ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Током реализације ЛАПЗ-а за 2019. годину расписана су 2 конкурса у оквиру
спровођења мера активне политике запошљавања и то за јавне радове и стручну праксу. У
оквиру конкурса за јавни рад примљено је 19 лица, а за стручну праксу 5 лица.
Конкурси су успешно реализовани.
Циљ: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број ангажованих лица

Број

2018.

60

70

24

Пројекат: 1501-П1 „Моја идеја за мој град“
Опис пројекта:
Јавни конкурс градске управе “Моја идеја за моју Лозницу” расписан је почетком
децембра 2018. године са намером да се тим путем открију нови креативни људи који би
могли бити ангажовани да помогну граду у даљем развоју, пошто су на конкурсу могле
бити приложене идеје из свих области живота.
Предмет конкурса су креативне идеје које доприносе подстицају, развоју,
унапређењу, заштити, очувању, превенцији, афирмисању и промоцији у следећим
областима:
- привреда и предузетништво,
- пољопривреда,
- урбанизам, просторно планирање и архиктектура,
- заштита животне средине,
- здравство и социјална заштита,
- васпитно образовни рад,
- уметност, култура и јавно информисање,
- спорт и рекреација,
- омладински живот и рад,
- наука, иновације и проналазаштво,
- туризам,
- искоришћеност природних ресурса и
- друге области друштвеног живота и рада.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
На основу расписаног конкурса за доделу средстава за најкреативнију идеју средства
су реализована у потпуности.
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Циљ: Имплементација, укључивање младих и образованих људи у унапређење рада
локалне самоуправе, давање предлога и пројеката у циљу побољшања животних услова
грађана
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број укључених младих
образованих људи

број

2018.

50

70

74

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

1502

1502-0001

Управљање развојем
туризма

33.755

30.657

90,8%

Програмска структура
Програм 4: 1502 Развој туризма
граду.

Опис програма: Сврха наведеног програма је унапређење туристичке понуде у

Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројекат је реализован у складу са планираним.
Програмска активност 1502-0001 - Управљање развојем туризма односи се
на трошкове функционисања Туристичке организације града Лознице који обухватају
унапређење и промоцију туристичке понуде града, промотивно-информативне активности,
организацију и реализацију манифестација, концерата и других догађаја значајних за
унапређење туристичке понуде града, опремање и изградња туристичке инфраструктуре и
унапређење понуде сувенира у туристичком инфо центру. Није било значајних одступања у
спровођењу програмске активности у односу на годину извештавања.
Циљ: Повећање препознатљивости туристичке понуде града и адекватна промоција
туристичке понуде града на циљаним тржиштима
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Повећање броја туриста на
територији града

број

2018.

31.027

32.000

29.056
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ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

0101

0101

шифра програмске
назив програма/прог.
активности/пројекта Активности/пројекта

0101-0001

0101-П1

усвојен буџет извршење у
за 2019. г.
2019. г.

% извршења

Унапређење услова за
пољопривредну делатност и
29.233
подстицај пољопривредној
производњи

27.628

94,5

Калцификација земљишта
на територији Града

12.350

85,2

14.500

Програмска структура
Програм 5: 0101 Пољопривреда и рурални развој
Опис програма:
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја града Лознице за 2019. годину.
Сагласност за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за Град Лозницу у 2019. години, дало је Министарство
пољопривреде, водопривреде и шумарства дана 24.04.2019. године под бројем 320-00-35102019-09.
Програм је усвојен на седници Градског већа града Лознице дана 24.05.2019. год. под
бројем 06-17-3/2019-II.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
На основу Програма расписана су три конкурса и то:
1. Конкурс за доделу субвенција – подстицаја средства за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава
2. Конкурс за доделу подстицајних средстава – регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)
3. Конкурс за доделу субвенција – подстицајних средстава за инвестиције осигурања
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
Наведени Конкурси расписани су 18.06.2019. године и трајали су до 01.12.2019.
године.
Циљ: раст пољопривредне производње
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број корисника мера
пољопривредне политике

Број

2018.

351

400

439
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Програмска активност: 0101-0001 унапређење услова за пољопривредну
делатност и подстицај пољопривредној производњи
Опис програмске активности:
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја града Лознице за 2019. годину.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност се односи на подстицајна средства у складу са расписаним
конкурсима у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја града Лознице за 2019. годину.
Циљ: унапређење пољопривредне производње у ЈЛС , спровођење усвојене
пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју Локалне самоуправе
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број корисника субвенција
у пољопривреди

Број

2018.

351

400

439

Пројекат 0101- П1 Калцификација земљишта на територији Града
Опис пројекта:
Пројекат коришћења средстава за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта путем набавке материјала за калцизацију којим се уређују средства за исхрану
биља и оплемењивање земљишта.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Од укупно предвиђених количина кречног материјала 2.627,20 тона, на основу Уговора
и Анекса број 1 о коришћењу средстава за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за
пољопривредно земљиште и ПССС „Пољосавет“ доо Лозница, испоручено је 2.361,45 тона.
Кречни материјал подељен је на подручју више од 20 катастарских општина: Лешница,
Ново Село, Стража, Горњи Добрић, Доњи Добрић, Јадранска Лешница, Козјак, Чокешина и
др.
Циљ: Побољшање квалитета земљишта
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Површина парцела
обухваћених мером

ха

2018.

1500

2000

207
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ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

0401

0401-0001

0401

0401-П1

0401

0401-0004

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Управљање заштитом
животне средине и
природних вредности
Услуге дератизације
и дезинсекције на
територији Града
Хидротехника

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

37.200

28.525

76,7

12.557

12.394

98,7

18.000

15.895

88,3

Програмска структура
Програм 6: 0401 Заштита животне средине
Опис програма:
Програм обухвата пројекат санације сметлишта града Лознице, одржавање водотокова
II реда, услуге дератизације и дезинсекције на територији Града као и контрола извршених
услуга.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Програм се односи на редовну системску дератизацију и дезинсекцију на подручју
града Лознице, као и котролу обављених третмана од стране Пољопривредног факултета
Нови Сад.
Одступања су већим делом везана за санацију градске депоније, јер су средства
планирана у складу са спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима, а у
питању су две фазе санације које се односе на 2019/2020 годину. Санације постојеће депоније
врши се редовно сваке године, али у 2019. години није било чишћења дивљих депонија.
Циљ: унапређење квалитета животне средине
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Повећање површина
санираних депонија

ха

2018.

15.000

18.000

15.000

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на реализацију VIII фазе санације сметлишта и део IX
фазе. На основу Одлуке Скупштине града Лознице број 06-19/10-19-5 од 24.12.2010. године
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послови управљања пројектом санације постојећег сметлишта Града Лозница поверени су
КЈП „Наш дом“ Лозница.
Сагласност на главни пројекат санације постојећег сметлишта града Лознице издало
је Министарство животне средине и просторног планирања бр. 1345 од 06.01.2009. године.
Решење за извођење радова на санацији постојећег сметлишта града Лознице издало је
Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице бр. 351-198/2011-V од
31.08.2011. године.
Одржавање водотокова вода другог реда вршено је на основу Уговора о сарадњи
између града Лознице и ЈП „Водовод и канализација“ Лозница.
Одлуком број 20/08 и 4/19 од 24.05.2019. године донет је Оперативни план одбране
од поплава вода II реда и Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на
водотоковима вода II реда на територији града Лознице за 2019. годину.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност је у већем делу реализована. VIII фаза санације депоније
реализована у потпуности и започета IX фаза. Средства која нису реализована односе се на
децембарску ситуацију по IX фази санације.
Циљ: обезбеђивање услова за одрживи развој локалне зајенице одговорним односом
према животној средини
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Санирање површина
локалних депонија у м²

м²

2018.

15.000

18.000

15.000

Пројекат: 0401-П1 Услуге дератизације и дезинсекције на територији Града
Опис пројекта:
Пројекат обухвата спровођење услуга системске дератизације и дезинсекције на
подручју града Лознице. Начелник Градске управе је 09.05.2019.год. донео Наредбу о обавезној
систематској дератизацији на подручју града Лознице (бр.642/19-III1) и на основу Уговора
бр.404-17-413/2019-III1-8 од 07.05.2019.године тај посао је поверен групи извођача : ''ЕКО
САН ПЛУС''доо из Београда, «ЕКО ТИМ»доо из Лознице и ''ЕКО САН''доо из Београда.
На основу споразума ове групе понуђача ''ЕКО ТИМ'' доо је вршио услуге систематске
дератизације на територији града Лознице.
Преко медија и путем плаката на видним местима, вршено је обавештавање јавности о
акцији обавезне систематске дератизације.У току акције благовремено је јавност обавештавана
о распореду дератизације по Месним заједницама.
Акцију интегралног сузбијања комараца на територији града Лознице - дезинсекцију
је по склопљеном Уговору, број: 404-26-447/2019--III1-8 од 14.05.2019. године, вршило
предузеће „ЕКО ДЕЗ” из Београда.
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Третмани спроведени кроз акцију интегралног сузбијања комараца на територији
града Лознице за 2019. годину су:
1. Адултицидни третман са земље je уговором у 2019. год. предвиђен на површини од
9.000 хектара и 1.500 ха по уговору из 2018. год.
Третмани су спроведени у 7 наврата чиме је извођач радова испунио уговорену обавезу
у целости.
2. Адултицидни третман из ваздуха је спроведен са 1 авионом 14.06.2019. године на
уговореној површини од 1800 ха.
3. Ларвицидни третман са земље по уговору за 2019. год. је извршен у целости на 1.010
ха (хемијским препаратом на 1.000 ха и биолошким препаратом на 10 ха) и 520 ха из
2018. год. хемијским препаратом.
4. Ларвицидни третман за домаћинства (12.000 кесица по 50 гр)
5. Стамбени улази зграда (250 улаза)
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Наведени пројекат реализован у потпуности у складу са планираним.
Циљ: стварање хигијенских и здравствених услова за живот грађана
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Површине обухваћене
наведеном мером

%

2018.

50

65

50

Програмска активност: 0401-0004 Хидротехника
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на извођење радова на доградњи потисног фекалног
колектора у Лозници.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
За наведену програмску активност спроведен је поступак јавне набавке, планирана
вредност на основу пројекта, понуда добијена у мањем износу од планираног.
Циљ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама отклањања
отпадних вода
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Проценат покривености
територије

%

2018.

30

32

28
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ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

0701

0701-0002

Одржавање путева

379.729

357.697

94,2%

Програмска структура
Програм 7: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Опис програма: Сврха наведеног програма је унапређење организације саобраћаја и
унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност 0701-0002 - Одржавање путева односи се на унапређење
квалитета путне инфрструктуре у ЈЛС, повећање безбедности саобраћаја, одржавање
саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Циљ: Унапређење квалитета путне инфрструктуре у ЈЛС, повећање безбедности
саобраћаја, одржавање саобраћајне инфраструктуре
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

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

км

2018.

20

25

21

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

2001

2001-0001

Функционисање
предшколских установа

264.090

240.073

90.9%

Програмска структура
Програм 8: 2001 Предшколско образовање и васпитање
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Опис програма: Сврха наведеног програма је омогућавање обухвата предшколске
деце у вртићима.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност 2001-0001- Функционисање предшколских установа односи
се на несметано функционисање Предшколске установе „Бамби“ Лозница које обухвата
средства којим се обезбеђује спровођење активности којим се омогућава рад свих објеката у
склопу Установе а то подразумева средства за набавку хране, одржавање хигијене, набавку
дидактичког материјала и играчака за децу, као и инвестиције на текућем и капиталном
одржавању објеката Установе. Због радова на надоградњи објекта „Бамби“ и нефункционисања
поменутог објекта у једном делу извештајног периода дошло је до мањег одступања у
реализацији средстава у односу на планирана.
Циљ: Омогућавање нормалног функционисања предшколских установа и повећање
броја предшколске деце у вртићима
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

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

Број деце

2018.

1528

1800

1813

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

2002

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

2002-0001

Функционисање
основних школа и
Регионалног центра за
таленте

179.878

152.582

84,8

Програмска структура
Програм 9: 2002 Основно образовање и васпитање
Опис програма:
Програм се односи на редовно финансирање рада основних школа, као и капитална
улагања у реконструкције и санацију објеката за потребе функционисања и рада школа на
територији Града и финансирање рада Регионалног центра за таленте.
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Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Програм је реализован у већем делу у складу са планираним. Одступања се односе
Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

Број

2018.

5.932

5.950

5.830

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа и Регионалног
центра за таленте
Опис програмске активности:
Рад основних школа се огледа у редовном функционисању и капиталним улагањима,
како у објекте основних школа тако и уређење дворишта и игралишта.
Инфраструктурна улагања која су реализована су: реконструкција крова на новом
делу школске зграде у ОШ Кадињача Лозница, замена кровног покривача у ОШ Вук
Караџић Лозница, као и ОШ Доситеј Обрадовић Клупци, ОШ Вукова спомен школа Тршић,
реконструкција тоалета у издвојеном одељењу у Коренити за ОШ Мика Митровић Брезјак,
санација крова на ОШ 14 октобар Драгинац, постављање ограде у издвојеном одељењу у
Стражи за ОШ Петар Тасић Лешница, адаптација игралишта у ОШ Степа Степановић у
Текеришу.
Регионални центар за таленте Лозница организовао је наставу за даровите ученике,
такмичења у области математика, физика, информатика, историја, биологија и енглески
језик, као и ангажовање сарадника – психолога за потребе реализације пројекта „Откривање
и идентификација даровитих ученика на територији Мачванског и Колубарског округа и
њихово укључивање и рад Регионалног центра за таленте у Лозници“.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност је већим делом реализована у складу са планираним.
Одступања се односе на уштеде у капиталним улагањима приликом спровођења
поступака јавних набавки, у питању је централизована јавна набавка, као и средствима
планираним по уговорима о редовном одржавању.
Циљ: Доступност основног образовања свој деци на територији ЈЛС, побољшање
услова за рад у школама, капитална улагања у школске објекте
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број ученика у основним
школама

Број

2018.

5.932

5.950

5.830
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ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

2003

2003-001

Функционисање
средњих школа

49.249

45.029

91,4

Програмска структура
Програм 10: 2003 Средње образовање
Опис програма:
Програм се односи на редовно финансирање рада средњих школа, редовно
функционисање и рад школа на територији Града.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Програм је већим делом реализован у складу са планираним.
Одступања се односе на обавезе по уговорима које су преузете на основу редовног
одржавања.
Циљ: повећање обухвата средњошколског образовања
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број ученика који су
обухваћени средњим
образовањем

Број

2018.

3.103

3.300

3.112

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на функционисање редовног рада средњих школа и
набавку опреме за образовање, као и израду пројекта за изградњу фискултурне сале у Средњој
економској школи у Лозници.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност је реализована у складу са планираним. Одступања се односе
на уговорене обавезе као и децембарске рачуне за сталне трошкове.
Циљ: Доступност средњег образовања свој деци на територији ЈЛС, побољшање
услова за рад у школама, капитална улагања у школске објекте
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број ученика у средњим
школама

Број

2018.

3.103

3.300

3.112
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ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

0901

0901-0001

Социјалне помоћи

98.758

64.358

65,2

0901

0901-0004

3.518

2.577

73,3

0901

0901-0005

14.415

14.085

97,7

0901

0901-0007

Дечија заштита

75.000

51.738

69,0

0901

0901-0008

Подршка старим лицима
и/или особама са
инвалидитетом

4.590

3.457

75,3

Саветодавно терапијске
и социјално едукативне
Подршка реализацији
програма Црвеног крста

Програмска структура
Програм 11: 0901 Социјална и дечија заштита
Опис програма:
Програм социјалне заштите обухвата финансирање рада Центра за социјални
рад, Црвеног крста, избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице,
финансирање накнада по одлуци Градског већа за подстицај рађања, склопљене бракове и
треће дете и субвенционисање превоза лица старијих од 65. година, дотације удружењима из
области социјалне заштите.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Програм је већим делом реализован, одступања се односе на обавезе преузете по
годишњим решењима за незапослене породиље, као и финансирање породиља са трећим
дететом све до навршених 18. година живота.
Циљ: унапређење квалитета социјалне заштите
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Проценат корисника мера и
услуге социјалне заштите

%

2018.

7

8

76

Програмска активност: 0901-0001 социјалне помоћи
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на дотације удружењима из области социјалне
заштите по конкурсу, субвенционисање превоза лица старијих од 65. година старости,
финансирање рада Центра за социјални рад, Црвеног крста, избеглих и интерно расељених
лица на територији града Лознице.
Страна 76

14. 09. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 21

Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмске активности су већим делом реализоване, одступања се односе на пренета
неутрошена средства добијена од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања за услуге личног пратиоца.
Циљ: обезбеђење социјалне помоћи
Показатељи учинка/
индикатор
Проценат грађана
обухваћен социјалном
заштитом у односу на
укупан број грађана

услуге

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

%

2018.

7

7,5

Остварена
вредност у
2019. г.

Програмска активност: 0901-0004 саветодавно терапијске и социјално едукативне

Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање помоћи у кући, односно услуга
геронтодомаћица при Центру за социјални рад.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност планирана у складу са финансијским планом Центра за
социјални рад.
Циљ: обезбеђење услова за становање и живот
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Број корисника

број

2018.

10

15

крста

Остварена
вредности у
2019. г.

Програмска активност: 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног

Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање редовног функционисања рада
Црвеног крста, где се већи део односи на рад народне кухиње на подручју града, као и
манифестације добровољног давалаштва крви, пакетића деци која су социјално угрожена.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност реализована у складу са планом за наведени период
извештавања.
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Циљ: обезбеђење услова за социјалну заштиту, народна кухиња
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Број корисника помоћи

број

2018.

10

15

Остварена
вредности у
2019. г.

Програмска активност: 0901-0007 Дечија заштита
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање помоћи незапосленим породиљама,
подстицаја рађања, породиљама са трећим дететом, накнаде за склопљен брак и осталим
накнадама.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Одступања се већим делом односе на обавезе које су преузете на основу решења за
годишњу накнаду незапосленим породиљама, као и породиљама са трећим дететом.
Циљ: подстицај рађања, новчана помоћ новосклопљеним брачним паровима,
новчана помоћ породицама за треће дете
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Број новорођене деце
обухваћен финансијском
подршком из буџета града

Број

2018.

600

620

Остварена
вредности у
2019. г.

Програмска активност: 0901-0008 подршка старим лицима и/или особама са
инвалидитетом
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање услуга Дневног боравка при Центру
за социјални рад.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност планирана у складу са финансијским планом Центра за
социјални рад.
Циљ: услуге дневног боравка, јачање институција за децентрализацију
социјалних услуга
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Број корисника услуга

Број

2018.

70

80

Страна 78

Остварена
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ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

1801

1801-0001

Функционисање установа
примарне здравствене
заштите

2.322

2.322

100,0

1801

1801-0002

Мртвозорство

2.322

2.105

90,7

Програмска структура
Програм 12: 1801 Примарна здравствена заштита
Опис програма: Сврха овог програма је финансирање послова везаних за остварење
права и услуга у области здравстевене заштите становништва и повећање квалитета пружених
услуга здравствених установа.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У току 2019. године обезбеђена су средства за набавку опреме за боље и квалитетније
функционисање здравствене установе.
Циљ: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/ индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Очекивано/просечно трајање
живота становника

Године
живота

2018.

75

76

Остварена
вредности у
2019. г.

Програмска активност 1801-0001 – Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Опис програмске активности: Набавка опреме у циљу побољшања услова рада и
подизања квалитета пружених услуга здравствених установа.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У току 2019. године извршена је набавка опреме у области интегрисаног здравственог
информационог система (ИЗИС-а) и софтвера за лабораторијску дијагностику за Дом здравља
„Др Миленко Марин“ Лозница.
Циљ: Подизање нивоа примарне здравствене заштите
Страна 79
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Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Повећање износа
средстава по години
за текуће одржавање,
квалитет пружених услуга,
набављена опрема
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Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

2018.

0

2.000.000

2.321.940

Програмска активност 1801-0002 – Мртвозорство
Опис програмске активности:
У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Лознице
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства на основу уговора са
Домом здравља
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/
пројекта

1201

1201-0001

1201

1201-0002

1201

1201-0004

1201

1201-П1

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Функционисање локалних
установа културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања
Назив пројекта:
Обавештавање грађана
о активностима Градске
управе

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење
у
2019. г.

% извршења

133.796

108.105

80.8%

6.120

5.353

87,5%

30.600

28.964

94,7%

1.000

373

37,3%

Програмска структура
Програм 13: 1201 Развој културе
Опис програма: Сврха наведеног програма је очување, унапређење и представљање
културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној
заједници, остваривање права грађана, информисање и унапређење јавног информисања. У
оквиру наведеног програма финансирају се следеће установе културе: Центар за културу
„Вук Караџић“ и Библиотека Вуковог завичаја.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Страна 80
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У 2019. години обезбеђена су средства за рад локалних установа културе, културно
уметничких друштава, као и средства за суфинансирање пројеката удружења, цркава и
верских заједница.
Циљ: Подстицај развоју културе
Показатељи учинка/ индикатор

Јединица
мере

Укупан број чланова у
удружењима грађана

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

2018.

300

350

315

Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе
Опис програмске активности:
Функционисање локалних установа културе односи се на несметано функционисање
Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница које, поред редовних расхода којим се омогућава
рад објекта, обухвата средства којима се обезбеђује спровођење манифестација: Вуков сабор,
Ђачки Вуков сабор, Мићини и Верини дани, Дани Јована Цвијића и Свет жена и средства за
инвестициона улагања која се односе на постављање видео надзора у Тршићу, реализацију
треће фазе пројекта „Адаптације, опремања и модернизације сцене у Вуковом дому културе“
и опремање мобилијаром у Текеришу и Тршићу. Осим расхода за запослене и сталних
трошкова у Библиотеци Вуковог завичаја средства су обезбеђена за организацију научних
скупова, трибина и предавања, књижевних вечери, као и за набавку књига. До одступања
је дошло јер је трећа фаза „Адаптације, опремања и модернизације сцене у Вуковом дому
културе“ уместо из сопствених средстава, финансирана од стране Министарства културе и
информисања, по одобрном пројекту „Градови у фокусу 2019“.
Образложење спровођења програмске
одступањима у години извештавања:

активности

са

образложењем

о

Циљ: Очување и унапређење локалног културног наслеђа, повећање броја књига у
библиотеци, повећање броја посетилаца у установама културе
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2019. г.

Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

%

2018.

5,4

5,4

4,5

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за суфинансирање
пројеката за субјекте у култури због проширења културне понуде на подручју града.
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Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У циљу спровођења програма у складу са Законом о култури расписан је конкурс за
финансирање и суфинансирање пројеката у култури, а у циљу очувања, унапређења и развоја
културе и уметности од значаја за наш град.
Циљ: Подстицај културном и уметничком стваралаштву
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број подржаних културних
догађаја, број посетилаца
културних манифестација

Број

2018.

16

18

16

Програмска активност 1201-0004 – Информисање
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности обезбеђена су финансијска средства за подршку
субјектима у сфери јавног информисања, а у циљу боље информисаности грађана.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У складу са Законом о јавном информисању расписан је конкурс за суфинансирање
пројеката у области јавног информисања. Средства су додељена радио и ТВ кућама, као и
штампним медијима на основу спроведених конкурса и јавних набавки.
Циљ: Побољшање информисаности грађана
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Покривеност територије
ЈЛС телевизијским
и радио програмом,
повећање квалитета и
броја примерака локалних
штампаних медија

%

2018.

80

83

79

Програмска активност 1201-П1 –Обавештавање грађана о активностима градске
управе
Опис програмске активности:
Сврха ове програмске активности је подизање нивоа информисаности грађана о
активностима рада градске управе.
Образложење спровођења програмске
одступањима у години извештавања:
Страна 82
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Грађани су путем штампаних и електронских медија редовно извештавани о раду
градске управе, као и законодавних и извршних тела.
Циљ: Боља информисаност грађана о раду локалне самоуправе
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број грађана обухваћених
пројектом

Број грађана

2018.

20.000

23.000

86

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

54.400

45.742

84,1%

55.271

52.053

94,2%

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

1301

1301-0001

1301

1301-0004

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима
Функционисање локалних
спортских установа

Програмска структура
Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине
Опис програма: Сврха наведеног програма је обезбеђивање приступа спорту и
подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова за развој и спровођење
омладинске политике.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У извештајном периоду на основу Закона о спорту и Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији
града Лознице на основу спроведених конкурса за доделу средстава.
Средства по овим конкурсима добило је 63 клубова
Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана
Показатељи учинка/ индикатор
Број спортских организација
преко којих се остварује јавни
интерес у области спорта

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2019. г.

2018.

60

63

59
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активност

1301-0001

–

Подршка
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локалним

спортским

Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским
организацијама и удружењима и на подршку спортским манифестацијама у нашем граду.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност извршена у складу са годишњим програмима планираним за
наведену годину.
Циљ: Подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта, подршка локалним
спортским удружењима и савезима
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број годишњих програма
спортских организација
финансираних од стране
Града

Број

2018.

105

111

100

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских
установа
Опис програмске активности:
Функционисање локалних спортских објеката односи се на несметано функционисање
Установе за физичку културу „Лагатор“ Лозница које, поред редовних расхода којима се
омогућава рад објекта, обухвата средства којима се обезбеђује узорковање воде на отвореном
купалишту, набавку материјала за спорт, као и инвестиције које су се односиле на санацију
трибине спортске хале и доградњу система за хлађење и грејање свечане сале. Све активности
су успешно реализоване и није било значајнијих одступања.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем
одступањима у години извештавања:
Програмска активност је реализована у складу са годишњим планом.
Циљ: Обезбеђење услова за рад установа из области спорта
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број спортских
организација које користе
установе из области спорта

број

2018.

18

21

19
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

% извршења

495.643

416.425

84,0%

7.800

6.998

89,7%

Изградња пасареле

5.000

0

0%

0602-0002

Месне заједнице

43.683

31.651

72,5%

0602

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

13.900

13.412

96,5%

0602

0602-0004

Општинско/градско
правобранилаштво

7.523

6.272

83,4%

0602

0602-0005

Заштитник грађана

220

0

0%

0602

0602-0009

Текућа буџетска резерва

5.500

0

0%

0602

0602-0010

Стална буџетска резерва

500

0

0%

шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

0602

0602-0001

0602

0602-П1

0602

0602-П1

0602

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Функционисање
локалних самоуправа и
градских општина
Опремање комуналне
инфраструктуре-зграда
социјалног становања

Програмска структура
Програм 15: 0602 Локална самоуправа
Опис програма:
Сврха наведеног програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита
права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирањем и
изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања
за финансирање буџета и управљање јавним дугом, пружање ефикасне интервенције,
ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају
ванредних ситуација.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У извештајном периоду обезбеђена су финансијска средства за редовно функционисање
одељења, као унутрашњих организационих јединица градске управе, а у циљу побољшања
нивоа пружених услуга грађанима, као и повећања изворних прихода Града.
Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са
надлежностима локалне самоуправе
Показатељи учинка/ индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Суфицит/дефицит локалног
буџета

резулат

2018.

суфицит

суфицит

суфицит
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Програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности обављају се послови непосредног пријема
поднесака упућених од стране физичких и правних лица органима града.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У извештајном периоду сви поднесци упућени од стране физичких и правних лица су
благовремено запримљени и достављени органима градске управе на даље поступање.
Циљ: Стварање услова за бржи развој јединице локалне самоуправе, подизање
квалитета услуга према грађанима, ефикасније функционисање локалне самоуправе
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Поценат решених предмета
у календарској години

%

2018.

93

94

79

Програмска активност 0602-П1 – Опремање комуналне инфраструктуре-зграда
социјалног становања
Опис програмске активности:
Циљ ове програмске активности јесте комунално опремање парцела (водоводна мрежа,
електроинсталације, фекална канализација, топловоди) намењених за изградњу објеката за
социјално становање.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Завршено је комунално опремање парцела на којима су изграђени или ће бити
изграђени објекти социјалног становања.
Циљ: Стварање услова за побољшање статуса избеглих и расељених лица на
територији града
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број породица које су
збринуте

Број

2018.

90

95

85

Програмска активност 0602-П1 – Изградња пасареле
Опис програмске активности:
Сврха ове програмске активности је изградња надземног пешачког прелаза преко
објеката железничке инфраструктуре, како би се повећала безбедност пешака.
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Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Завршена је изградња пешачког прелаза-пасареле између центра града и месне
заједнице Подриње, Лозничко поље.
Циљ: Повећање безбедности пешака као учесника у саобраћају
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2019. г.

Број урађених прелаза
преко пружних праваца и
улица

Број

2018.

1

2

1

Програмска активност 0602-0002 - Функционисање месних заједница
Опис програмске активности:
Функционисање месних заједница односи се на средства за спровођење активности
у 56 месних заједница на територији града Лознице. До одступања је дошло у појединим
месним заједницама јер због временских услова и спровођења избора у Саветима месних
заједница није дошло до реализације неких активности.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У складу са финансијским плановима месне заједнице су преузимале и извршавале
преузете обавезе из своје надлежности. Током 2019. године обезбеђено је несметано
функционисање свих 56 месних заједница, сходно чему је остварен циљ- обезбеђено
задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз рад савета месних заједница.
Циљ: Омогућавање несметаног функционисања месних заједница као организационих
јединица локалне самоуправе
Показатељи учинка/
индикатор
Број реализованих
пројеката у месним
заједницама, санација
домова културе,
организовање културних
манифестација у месним
заједницама

Јединица
мере

Базна
година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

2018.

68

71

52

Програмска активност 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације јавног
дуга Града, односно извршавају се обавезе Града по основу узетих кредита.
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Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Током 2019. године отплата главног дуга по основу кредита, као и припадајућих
камата, одвијала се према ануитетним плановима, на време и у утврђеним роковима.
Циљ: Одржавање финансијске стабилности града
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Учешће издатака за
сервисирање дугова у
текућим приходима

%

2018.

0,6

0,4

0,388

Програмска активност 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво
Опис програмске активности:
Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима и другим органима
заступа град Лозницу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса града
Лознице.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Градско правобранилаштво је у 2019. години имало у раду укупно 1.855 предмета. Од
овог броја решено је 1.309, док је 546 предмета остало нерешено. Сви незавршени предмети су
од стране Правобранилаштва обрађени и предузете се потребне правне радње, али поступци
пред судовима и другим надлежним органима су остали незавршени.
Циљ: Заштита имовине ЈЛС
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2019. г.

Број решених спорова у
односу на укупан број
предмета на годишњем
нивоу

%

2018.

67

71

70

Програмска активност 0602-0005 Заштитник грађана
Опис програмске активности:
Заштитник
грађана
је
независтан
и
самосталан
државни
орган,
задужен
да штити и унапређује поштовање слобода и права. Имунитет који
ужива Заштитник грађана
омогућава му независност и самосталност у раду.
Посебну пажњу Заштитник грађана посвећује заштити:
•
•
•

права припадника националних мањина
права детета
права особа са инвалидитетом
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права лица лишених слободе
равноправности полова

Заштитник грађана, проверавајући наводе притужбе или поступајући по сопственој
иницијативи, контролише да ли органи државне управе, републички јавни правобранилац,
органи и организације које врше јавна овлашћења према грађанима поступају у складу са
законима и другим прописима Републике Србије или начелима рада добре управе.
Улога институције Заштитника грађана, дефинисана Уставом Републике Србије и
Законом о Заштитнику грађана, је да непрестано утиче на поштовање људских слобода и
права личним ауторитетом и угледом институције. Снагом аргумената Заштитник грађана
треба да надлежне органе увери у постојање пропуста, неопходност њиховог отклањања и
промену начина рада.
Образложење спровођења програмске активности са
одступањима у години извештавања:
Програмска активност није реализована у току 2019. године.

образложењем

о

Циљ: Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2019. г.

Број обраћања грађана
чија се права заштићују
кроз поступак пред
заштитником грађана

Број

2018.

400

450

0

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва
Опис програмске активности:
У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава
на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране
сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
На основу захтева директног буџетског корисника, а на основу одлуке Градског већа,
Градоначелник доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. У току 2019.
год нису коришћена средства текуће буџетске резерве.
Циљ: Реализација пројеката и извршење неопходних и непланираних расхода за које
нису планирана средства по одлуци о буџету
Програмска активност 0602-0010 Стална текућа резерва
Опис програмске активности:
У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву која се користе за
финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица
ванредних околности , као што су земљотрес, поплаве, суша, клизишта, односно других
ванредних догађаја који могу да угрозе живот људи и проузрокују штету већих размера
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Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5 % укупних примања и прихода
за буџетску годину. Средства сталнбе буџетске резерве се користе на основу Одлуке Градског
већа.
У току 2019. год нису коришћена средства сталне буџетске резерве
Циљ: Отклањање последица изазаваних ванредним ситуацијама
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

Функционисање
Скупштине
Функционисање
извршних органа власти

2101-0001

2101

2101-0002

2101

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

%
извршења

25.375

22.876

90,2

22.435

18.558

82,7

Програмска структура
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе
Опис програма:
У оквиру овог програма спороводе се послови који за циљ имају квалитетно управљање
основним функцијама локалне самоуправе, односно Града. Градоначелник је извршни орган
Града и наредбодавац за извшење буџета.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Успешно је спроведено управљање основним функцијама локалне самоуправе, што
се огледа и у проценту броја запослених у градској управи у односу на законски максимум.
Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно фунционисање
локалне самоуправе.
Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са
надлежностима локалне самоуправе
Показатељи учинка/ индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности
у 2019. г.

Однос броја запослених у граду
и законом утврђеног максимума
бр. запослених

%

2018.

90

90

78
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Програмска активност: 2101-0001 Функционисање Скупштине
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности спроводе се послови за рад скупштине града.
Скупштина има 59 одборника, који се бирају на период од 4 године. Скупштина одлучује
о најважнијим питањима везаним за функционисање локалне самоуправе већином гласова
присутних одборника, уколико законом или статутом није другачије одређено.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
У 2019. години укупно је одржано 8 седница Скупштине, на којима је било 234 тачке
дневног реда, донето је: 131 одлука, 99 решења, 12 планова, 5 закључака, и сви акти су
објављени у службеном листу града Лознице, којих је у наведеној години издато 31.
Циљ: Функционисање Скупштине
Показатељи учинка/
индикатор
Број седница Скупштине

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

%

2018.

10

8

8

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања
надлежности Градског већа. Седнице заказује и њима председава Градоначелник града.
Материјале који се достављају Градском већу ради разматрања и одлучивања припремају
ораганизационе јединице ЛС.
Образложење спровођења програмске активности са
одступањима у години извештавања:
У 2019. години укупно је одржано 29 седница Градског већа.

образложењем

о

Циљ: Функционисање Градског већа
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број седница извршних
органа

%

2018.

41

42

29

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
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шифра
програмске
активности/
пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен
буџет
за 2019. г.

извршење у
2019. г.

%
извршења

0501-0001

Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности

25.000

24.974

99,9

Програмска структура
Програм 17: Енергетска ефикасност
Опис програма: Сврха овог програма јесте боља и економичнија снабдевеност
електричном енергијом , као и постизање уштеда електричне енергије.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
У току 2019. године извршена је замена постојећих уличних светиљки у систему јавног
осветљења са савременим ЛЕД светиљкама. Замењено је више од 1.000 уличних светиљки,
што је допринело бољем осветљењу јавних површина и постизању уштеда у укупним
трошковима за електричну енергију.
Циљ: Постизање уштеда у утрошку електричне енергије
Показатељи учинка/ индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2019. г.

Број замењених светиљки
уличне расвете

Број

2018.

460

590

589

Програмска активност: 0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске
ефикасности
Опис програмске активности:
Санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата
и постављање или побољшање постојеће термичке изолације зидова, кровова и таваница на
предшколским, школским и стамбеним објектима.
Образложење спровођења програмске
одступањима у години извештавања:

активности

са

образложењем

о

Циљ: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења
енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и кроз ширу употребу
обновљивих извора енергије
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VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Завршни рачун буџета града Лознице за 2019. годину садржи:
− Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
− Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
− Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године;
− Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
− Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
− Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од
01.01.2019. до 31.12.2019. године;
− Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
− Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од
01.01.2019. до 31.12.2019. године;
− Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2019. до
31.12.2019. године;
− Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених
Одлуком о буџету града Лознице за 2019. годину
Члан 14.
Државна ревизорска институција, на основу Закључка број 400-167/2020-04/2 од 27.
јануара 2020. године, спроводи ревизију косолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета града Лознице за 2019. годину.
Израда извештаја о екстерној ревизији од стране Државне ревизорске институције је
у току.
Коначни извештај о извршеној екстерној ревизији буџета за 2019. годину биће
накнадно достављен, а најкасније до усвајања завршног рачуна града Лознице од стране
Скупштине града.
Члан 15.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Лознице за 2019. годину саставни је део
ове одлуке.
Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Лознице за 2019. годину, заједно са Извештајем
о извршењу буџета града Лознице доставити Управи за трезор.
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Члан 17.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-2
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ
Буџет градa Лознице за 2019. годину донет је у складу са Уставом, Законом о
локалној самоуправи и Законом о буџетском систему, а заснивао се на пројекцији основних
макроекономских индикатора из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину Министарства финансија, и то:
- раста бруто домаћег производа од 3,5%
- инфлацији на крају периода од 2,3 %.
Планирани обим издатака буџета за 2019. годину износио je 2.450.115.679 динара, а
извршен је са 2.055.218.657 динара, што је за 16,12% мање од планираног.
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА
ЛОЗНИЦА
Текући приходи буџета града Лознице, у 2019. години, планирана су у износу
2.147.712.724 динара, а остварена су у износу од 2.046.380.651 динара и мања су за 4,72% од
планираних.
У односу на план, остварење примања је следеће:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Порез на доходак грађана остварен је са 99% у односу на план;
Порез на имовину остварен је са 89% у односу на план;
Порез на добра и услуге остварен је са 76% у односу на план;
Други порези остварени су са 78% у односу на план;
Трансфери од других нивоа власти остварени су са 102%
Приходи од имовине остварени су са 94% у односу на планиране
Приходи од продаје добара и услуга остварени су са 88% у односу на планиране
Новчане казне и одузета имовинска корист остварене су са 98% у односу на
планиране
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 40% у односу на планиране
Мешовити и неодређени приходи остварени су са 70% у односу на планиране
УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

УКУПНА ПРИМАЊА
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета Града Лознице,
у 2019. години, остварена су у износу од 2.136.894 хиљада динара.
Примања по основу враћених бескаматних позајмица за подстицај пољопривреде,
малих и средњих предузећа и предузетника остварена су у износу од 1.366 хиљадa динара.
Додатни приходи из изворних активности директних и индиректних корисника
средстава буџета за 2019. годину, остварени су у износу од 66.697 хиљада динара. Директни
корисници средстава буџета Града Лознице који у својој надлежности имају индиректне
кориснике средстава буџета Града Лознице, доставили су након извршеног сравњења података
из завршних рачуна индиректних корисника који су у њиховој надлежности консолидоване
годишње извештаје.
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711

3
нивоа

1

711111

711121

711122

711123

711143

7111

7111

7111

7111

711000

700000

2
Укупно:

7111

4
нивоа

Група

Економска
класификација

3

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗ НА
ДОХОДАК,ДОБИТ
И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе
од самосталних
делатности који се
плаћа према стварно
оствареном нето
приходу
Порез на приходе
од самосталних
делатнисти који се
плаћа према паушално
одређеном нето
приходу
Порез на приходе од
самосталне делатности
који се плаћа према
стварно оствареном
Порез на приходе од
непокретности

7+8+9

Опис

0

0

0

0

56,000,000

средства из
буџета

0

46,500,000

56,000,000

500,000

682,500,000

842,810,000

0

42,893,627

52,369,163

-53,614

688,548,324

838,409,565

2,223,299,581 2,046,380,651

6
7
2,326,053,581 2,138,259,566

Укупно

Укупно

0

0

0

0

0

0

0

42,893,627

52,369,163

-53,614

688,548,324

838,409,565

60,910,245 2,107,290,896

8
9
66,696,698 2,204,956,264

средтва из
сопствених
извора

ОСТВАРЕЊЕ

92.24%

93.52%

-10.72%

100.89%

99.48%

95.28%

10
95.28%

Проценат
7/4
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46,500,000

0

500,000

0

0

842,810,000
682,500,000

75,586,857

5
81,940,857

Други
извори

2,147,712,724

4
2,244,112,724

Буџета

ПЛАН

Наплаћена примања буџета Града Лознице за 2019. годину:
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713

712

711146

711147

711148

711191

711193

7111

7111

7111

7111

7111

712112

7121

713311

713122

7131

Порез на приходе
од давања у закуп
покретних ствари
Порез на приход
од пољопривреде и
шумарства
Порез на земљиште
Порез на приходе од
непокретности,по
решењу Пореске
управе
Порез на остале
приходе
Порез на приходе
спортиста и спортских
стручњака
ПОРЕЗ НА ФОНД
ЗАРАДА
Порез на фонд зарада
запослених који се
финасирају из буџета и
фондова обав.соц.осиг.
Порез на фонд зарада
осталих запослених
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 наслеђе и
поклон по решењу
Пореске управе
8,500,000

110,750,000

159,200,000

0

0

0

0

331,220,000

0

1,000
0

0

2,000

1,000

0

0

0

0

0

0

1,600,000

52,000,000

0

200,000

10,000

3,500,000

8,500,000

110,750,000

159,200,000

331,220,000

1,000

1,000

2,000

1,600,000

52,000,000

0

200,000

10,000

3,500,000

9,616,288

84,345,152

154,998,411

296,412,543

324

0

324

1,804,744

50,227,216

0

52,838

4,031

2,563,237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,616,288

84,345,152

154,998,411

296,412,543

324

0

324

1,804,744

50,227,216

0

52,838

4,031

2,563,237

113.13%

76.16%

97.36%

89.49%

32.44%

0.00%

16.22%

112.80%

96.59%

26.42%

40.31%

73.24%
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7133

713121

7131

713000

712111

7121

712000

711145

7111
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714

Страна 98

713423

713426

7134

7134

714431

714513

714543

714547

714548

714549

7145

7145

7145

7145

7145

7145

714000

713421

7134

Порез на пренос
апсолутних права на
непокретности,
Порез на пренос
апсолутних права на
половним моторним
возилима, пловилима
и ваздухопловилима,
по решењу Пореске
управе
Порез на пренос
апсолутних права
код продаје стчајног
дужника
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ
Комунална такса за
коришћење рекламних
паноа
Комунална
такса за држање
моторних друмских
и прикључних
возила,осим
пољопривредних
возила и машина
Накнада за промену
намене обрадивог
пољопривредног
земљишта
Накнада за загађивање
животне средине
Накнада за супстанце
које оштећују озонски
омотач
Накнада од емисије
SO2,NO2,прашкастих
материја
435,000

0

0

0

435,000

20,000

0

515,000

202,892

3,887

0

447,791

45,215,624

61,655

68,615,541

0

12,638,682

34,814,011

0

0

0

0

0

0

0

0

202,892

3,887

0

447,791

45,215,624

61,655

68,615,541

0

12,638,682

34,814,011

46.64%

19.44%

86.95%

79.33%

11.21%

75.65%

0.00%

78.99%

94.94%
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20,000

0

515,000

57,000,000

0

57,000,000

90,704,600

100,000

16,000,000

36,670,000

550,000

0

0

0

550,000

90,704,600

100,000

16,000,000

36,670,000
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732

731

716

714562

714565

714566

714567

714572

7145

7145

7145

7145

7145

7321

731241

7312

Боравишна такса
Боравишна такса по
решењу органа
Посебна накнада за
заштиту и унапређење
животне средине
Накнада за корићење
јавне површине на
јавној површини
Накнада за коришћење
јавне површине за
оглас
Накнада за коришћење
јавне по основу заузећа
Комунална такса за
држање средстава за
игру (“”забавне игре””)
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за
истицање фирме на
пословном простору
ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ
ДРЖАВА
Текуће донације од
иностраних држава у
корист нивоа градова
Текуће донације од
иностраних држава у
корист нивоа градова
ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације
од међународних
организација у корист
нивоа градова
0

10,900,000

0

0

33,913,067

33,913,067

0

200,000

250,000

2,500,000

20,200,000

9,034,600

257,000

27,014,743

3,465,907

638,728

4,104,635

0

0

0

0

257,000

37,914,743

3,465,907

638,728

4,104,635

33,913,067

33,913,067

0

200,000

250,000

2,500,000

20,200,000

0

9,034,600

0

0

0

0

26,303,345

26,303,345

0

146,545

247,650

2,719,171

11,705,534

179,515

7,685,278

190,010

23,212,911

3,465,907

638,727

4,104,634

0

0

0

0

190,010

23,212,911

3,465,907

638,727

4,104,634

26,303,345

26,303,345

0

146,545

247,650

2,719,171

11,705,534

179,515

7,685,278

0.00%

77.56%

77.56%

73.27%

99.06%

108.77%

57.95%

85.06%
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732141

732000

731141

731000

716111

7311

7161

714553

7145

716000

714552

7145
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Страна 99

Страна 100

741

733

732331

732431

7323

7324

733144

7331

741142

741413

7414

741000

733241

7414

7332

733142

7331

733200

733141

7331

733100

733000

732241

7322

Капиталне помоћи од
ЕУ у корист градова
Текуће помоћи од ЕУ у
корист нивоа градова
Капитални помоћи
од ЕУ у корист нивоа
градова
ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Текући трансфери од
других нивоа власти
Ненаменски трансфери
од Републике у корист
нивоа града
Други текући
трансфери од
Републике у корист
нивоа града
Текући наменски
трансфери,у ужем
смислу од Републике у
корист нивоа града
Капитални трансфери
од других нивоа
власти
Капитални наменски
трансфер у ужем
смислу од Републике у
корист нивоа града
ПРИХОДИ ОД
ИМОВИНЕ
Приходи од камата на
средства корисника
буџета града
Приход од имовине
који припада имаоцима
полисе осигурања
Републике Србије
0

0

3,360,000

0

4,000,000

99,589,366

3,826,657

3,826,657

75,261,321

0

516,500,000

591,761,321

595,587,978

13,187,542

11,743,035

12,727,166

0

3,362,182

93,543,547

18,399,230

18,399,230

55,531,709

910,000

526,503,832

582,945,541

601,344,771

0

0

3,258,000

3,258,000

341,000

0

0

341,000

3,599,000

11,382,653

10,871,295

768,953

0

3,362,182

93,543,547

21,657,230

21,657,230

55,872,709

910,000

526,503,832

583,286,541

604,943,771

11,382,653

10,871,295

768,953

84.05%

93.93%

3942.77%

3942.77%

74.35%

101.94%

98.61%

101.64%

0.00%
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0

4,000,000

99,589,366

466,657

3,360,000

570,000

74,691,321

466,657

0

0

0

516,500,000

570,000

3,930,000

591,657,978
591,191,321

13,187,542

11,743,035

1,827,166

0

0

10,900,000
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741526

741531

741532

7415

7415

7415

741533

741522

7415

7415

741511

7415

Накнада за коришћење
минералних сировина и
геотермалних ресурса
Средства остарена
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 паркирање
друмских моторних
и прикључних
возила на уређеним и
обележеним местима
Комунална такса
за коришћење
слободних површина
за кампове,постављање
шатора или друге
облике првременог
коришћења
0

0

0

4,222,482

40,000

0

0

0

2,019,829

5,500,000

2,500,000

0

40,000

4,222,482

2,019,829

5,500,000

2,500,000

20,000

3,375,790

897,205

4,672,924

1,357,140

0

0

0

0

0

0

20,000

3,375,790

897,205

4,672,924

1,357,140

50.00%

79.95%

44.42%

84.96%

54.29%
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Страна 101

742

Страна 102

741535

741536

741538

741542

741592

741596

7415

7415

7415

7415

7415

7415

742126

742141

7421

7421

742000

741534

7415

Накнада за коришћење
грађевинског
земљишта
Комунална такса за
заузеће јавне површине
грађевинским
материјалом
Приходи оставерени по
основу давања у закуп
станова
Допринос за уређење
грађевинског
земљишта
Накнада за коришћење
природног лековитог
фактора
Накнада за загађивање
животне средине у
подручјим од посебног
државног интереса
у области заштите
животне средине
Накнада за коришћење
дрвета
ПРИХОДИ ОД
ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Накнада по основу
конверзије права
коришћења у право
својине у корист нивоа
градова
Приходи од продаје
добара и услуга од
стране тржишних
организација у корист
нивоа градова
8,204,000

89,223,000

600,000

0

600,000

46,400,000

0

150,000

33,557,055

21,045,113

0

102,064,113

600,000

0

600,000

46,400,000

0

150,000

33,557,055

6,276,680

0

78,779,332

721,601

0

537,940

46,729,716

79,145

31,789,904

11,610,380

0

11,610,380

0

0

0

0

0

17,887,060

0

90,389,712

721,601

0

537,940

46,729,716

0

79,145

31,789,904

76.51%

88.29%

120.27%

#DIV/0!

89.66%

100.71%

#DIV/0!

52.76%

94.73%
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12,841,113

0

12,841,113

0

0

0

0

0
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742144

742146

742152

742241

742242

7421

7421

7421

7422

7422

742253

742143

7421

1,000,000

13,000,000

1,500,000

0

35,000,000

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

1,000,000

0

18,000,000

1,000,000

13,000,000

1,500,000

0

35,000,000

1,000,000

4,000,000

18,000,000

-1,316,647

12,226,200

1,099,934

0

34,810,193

-615,424

2,369,739

18,897,758

0

0

0

0

0

0

0

-1,316,647

12,226,200

1,099,934

0

34,810,193

-615,424

2,369,739

18,897,758

-131.66%

94.05%

73.33%

99.46%

-61.54%

59.24%

104.99%
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7422

742142

7421

Приходи од давања
у закуп,односно
на коришћење
непокретности у
државној својини
који користе органи и
организације градова и
које користе установејавне службе који се
финансирају из буџета
градова
Приходи од закупнине
за грађевинско
земљиште у корист
нивоа градова
Накнада по основу
конверзије права
коришћења у право
својине у корист нивоа
градова
Приходи ост.по
основу пружања
услуга боравка деце
у предшколским
установама у корист
нивоа града
Приходи од давања
у закуп,односно на
коришћење
Градска
административне таксе
Такса за озакоњење
објекта у корист нивоа
градова
Накнада за уређивање
грађевинксог
земљишта
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Страна 103

743

Страна 104

742372

742378

7423

7423

743324

743341

743342

743924

7433

7433

7433

7439

743000

742341

7423

Приходи које својом
делатношћу остваре
органи и организације
градова
Приходи индиректних
корисника буџета
локалне самоуправе
који се остварују
додатним активностима
Родитељски динар
за ваннаставне
активности
НОВЧАНЕ КАЗНЕ
И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од
новчани казни за
прекршаје,предвиђене
прописима о
безбедности саобраћаја
на путевима
Приходи од новчани
казни изречених у
прекршајном поступку
за прекрашаје
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
0

0

0

400,000

1,600,000

500,000

27,806,000

30,306,000

0

0

7,519,000

370,805

1,785,835

118,000

27,297,137

29,571,777

0

0

5,030,899

0

0

0

0

0

0

0

0

370,805

1,785,835

118,000

27,297,137

29,571,777

0

0

5,030,899

92.70%

111.61%

23.60%

98.17%

97.58%

66.91%
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400,000

1,600,000

500,000

0

0

30,306,000

27,806,000

0

0

0

0

0

7,519,000
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771

745

744

744241

7442

745143

745144

7451

7451

7711

745142

7451

0

0

1,500,000

600,000

5,036,713

20,836,686

20,836,686

20,836,686

0

0

1,059,000

4,500,000
250,000

1,059,000

110,000

15,000,000

10,386,713

3,091,600

3,201,600

500,000

15,500,000

20,836,686

20,836,686

22,336,686

600,000

5,036,713

250,000

5,559,000

11,445,713

15,110,000

3,591,600

18,701,600

0

0

0

470,788

4,923,029

241,028

1,585,121

7,219,966

5,970,290

209,650

6,179,940

15,125,316

15,125,316

15,125,316

0

0

878,084

878,084

0

2,379,920

2,379,920

15,125,316

15,125,316

15,125,316

470,788

4,923,029

241,028

2,463,205

8,098,050

5,970,290

2,589,570

8,559,860

0.00%

78.46%

97.74%

96.41%

35.22%

69.51%

39.80%

41.93%

39.87%
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771111

771000

770000

745141

7451

745000

744141

7441

744000

ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ
ОД ФИЗИЧКИ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни
трансфери од физички
и правних лица у
корист нивоа градова
Капитални добровољни
трансфери од физички
и правних лица у
корист нивоа градова
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у
корист нивоа градова
Закупнина за стан у
државној својини у
корист нивоа градова
Део добити јавног
предузећа,према
одлуци управног одбор
Закупнина за стан у
државној својини у
корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске
ставке за рефундацију
расхода
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Страна 105

Страна 106

8231

8111

7811

772113

7721

823141

823000

811143

811000

800000

781111

781000

780000

772111

7721

772000

0

0

100,000

6,354,000

6,354,000

0

0

6,354,000

91,100,000

100,000

2,599,080

0

2,599,080

2,599,080

0

0

0

0

0

1,500,000

0

1,500,000

6,354,000

6,354,000

100,000

100,000

97,454,000

2,599,080

2,599,080

2,599,080

1,500,000

0

1,500,000

0

0

1,000

1,000

90,512,530

0

0

0

0

0

5,786,453

5,786,453

0

0

5,786,453

0

0

0

0

0

0

5,786,453

5,786,453

1,000

1,000

96,298,983

0

0

0

0

0

0

1.00%

1.00%

99.36%

0.00%

0.00%
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823

811

781

772

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
ТРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ
ТРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ
Трансфери између
буџетских корисника
на истом нивоу
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од отплате
станова у корист нивоа
градова
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ Робе ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од продаје
робе за даљу продају у
корист нивоа градова
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921

911

841

921641

921941

9219

921000

911441

911000

900000

841141

9216

9114

8411

841000

ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉИШТА
Примања од продаје
земљишта у корист
ниво градова
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ
ФИНАСИСКЕ
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
Примања од
задуживања од
пословних банака у
земљи у корист нивоа
градова
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ
ФИНАСИСКЕ
Примања од отплате
кредита датих
домаћинствима у
земљи у корист нивоа
градова
Примања од продаје
домаћих акција и
осталог капитала у
корист нивоа градова
200,000

0

0

0

5,300,000

5,100,000

0

0

0

0

0

0

5,300,000

91,000,000

91,000,000

200,000

5,100,000

5,300,000

0

0

5,300,000

91,000,000

91,000,000

78,996

1,287,389

1,366,385

0

0

1,366,385

90,511,530

90,511,530

0

0

0

0

0

0

0

78,996

1,287,389

1,366,385

0

0

1,366,385

90,511,530

90,511,530

39.50%

25.24%

25.78%

25.78%

99.46%

99.46%
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УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупни расходи и издаци буџета града Лознице за 2019. годину извршени су у износу
од 2.055.219 хиљаде динара, што је у односу на план извршење од 84%, или за 394.897 хиљада
динара мање од одобрених расхода и издатака.
У структури укупних текућих расхода и издатака буџета града Лозница остварено је
следеће појединачно учешће:
- расходи за запослене са 22,42%;
- коришћење услуга и роба са 41,58%;
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 0,03%;
- субвенције са 3,24%;
- донације, дотације и трансфери са 13,03%;
- права из социјалнoг осигурања и социјалне заштите са 5,33%;
- остали расходи са 5,54%;
- основна средства са 8,19%;
- oтплата главнице са 0,64%;

Страна 108

100

Корисници породичне пензије

Породица и деца

Незапосленост

Становање
Социјална помоћ
угроженом становништву,
некласификована на другом
месту
Социјална заштита истраживање и развој
Социјална заштита
некласификована на другом
месту

040

050

060

0

7,522,500

47,809,663

560,200,113

58,152,584

0

31,240,000

0

0

79,590,487

0

23,798,240

3,500,000

196,281,311

5

буџет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,541,122

6

други извори

план

0

7,522,500

47,809,663

591,741,235

58,152,584

0

31,240,000

0

0

79,590,487

0

23,798,240

3,500,000

196,281,311

7

укупно

0

6,272,127

41,434,229

482,630,197

25,358,196

0

30,880,299

0

0

55,195,232

0

21,296,993

3,484,764

136,215,484

8

буџет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,358,196

0

30,880,299

0

0

55,195,232

0

21,296,993

3,484,764

0 136,215,484

10

укупно

0

0

0

0

6,272,127

41,434,229

9,955,855 492,586,052

9

други
извори

извршење

0

0

2.0%

23.5%

1.2%

0.0%

1.5%

0

0

2.7%

0

1.0%

0.2%

6.6%

11(8/100%)

проценат
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112

111

110

090

080

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни
органи, финансијски и
фискални послови и спољни
послови
Извршни и законодавни
органи
Финансијски и фискални
послови

Старост

030

070

Болест и инвалидност

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

4

020

3

Опис

010

2

Категорија

000

Група

1

Класа

У табели су приказани остварени расходи према функционалној класификацији.
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Основно истраживање
Опште јавне услуге истраживање и развој
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту

Трансакције јавног дуга
Трансфери општег
карактера између
различитих нивоа власти

140

170

Цивилна одбрана

Војна помоћ иностранству
Одбрана - истраживање и
развој
Одбрана некласификована на
другом месту
ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ

Услуге полиције

220

230

310

250

240

Војна одбрана

210

180

160

150

ОДБРАНА

Остале опште услуге

133

0

28,026,290

0

0

0

0

0

0

0

13,900,000

46,677,850

0

0

0

0

0

444,290,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,004,760

0

0

0

0

0

28,536,362

0

0

0

0

0

28,026,290

0

0

0

0

0

0

0

13,900,000

49,682,610

0

0

0

0

0

472,826,462

0

0

0

0

0

14,611,260

0

0

0

0

0

0

0

13,411,982

28,872,213

0

0

0

0

0

392,639,646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,778,707

0

0

0

0

0

0

14,611,260

0

0

0

0

0

0

0

13,411,982

31,650,920

0

0

0

0

0

7,177,148 399,816,794

0

0

0

0

0.0%

0.7%

0

0

0

0

0.0%

0.0%

0

0

1.4%

0

0

0

0

0

19.1%

0

0

0

0
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300

200

Опште кадровске услуге
Опште услуге планирања и
статистике

132

Опште услуге

131

Спољни послови
Економска помоћ
иностранству
Економска помоћ земљама
у развоју и земљама у
транзицији
Економска помоћ преко
међународних организација

130

122

121

120

113
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400

Затвори
Јавни ред и безбедност истраживање и развој
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом
месту

340

Шумарство

Лов и риболов

Гориво и енергија
Угаљ и остала чврста
минерална горива

Нафта и природни гас

Нуклеарно гориво

Остала горива

Електрична енергија

Остала енергија
Рударство, производња и
изградња
Ископавање минералних
ресурса, изузев минералних
горива

422

423

430

432

433

434

435

436

0

0

14,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

43,733,362

0

20,225,100

0

0

632,275,674

27,806,000

0

0

220,290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,779,000

0

0

0

0

0

0

0

14,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

43,733,362

0

20,225,100

0

0

639,054,674

27,806,000

0

0

220,290

0

0

0

14,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

39,977,536

0

19,788,836

0

0

525,838,139

14,611,260

0

0

0

0

14,611,260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

39,977,536

0

19,788,836

0

0

4,001,831 529,839,970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9%

0

1.0%

0

0.0%

25.6%

0

0

0

0.0%

0.0%
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441

440

431

Пољопривреда

421

420

412

411

410

360

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и
комерцијални послови и
послови по питању рада
Општи економски и
комерцијални послови
Општи послови по питању
рада
Пољопривреда, шумарство,
лов и риболов

Судови

330

350

Услуге противпожарне
заштите

320
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Изградња

Саобраћај

Друмски саобраћај

Водени саобраћај

Железнички саобраћај

Ваздушни саобраћај
Цевоводи и други облици
саобраћаја

Комуникације

Остале делатности
Трговина, смештај и
складиштење

Хотели и ресторани

Туризам
Вишенаменски развојни
пројекти
Економски послови истраживање и развој
Истраживање и развој
- Општи економски и
комерцијални послови и
послови по питању рада
Истраживање и развој Пољопривреда, шумарство,
лов и риболов
Истраживање и развој Гориво и енергија
Истраживање и развој Рударство, производња и
изградња
Истраживање и развој Саобраћај
Истраживање и развој Комуникације

443

450

451

452

453

454

460

470

472

473

486

0

0

0

0

0

0

0

207,228,712

26,976,000

0

0

0

0

0

0

0

0

316,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,779,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207,228,712

33,755,000

0

0

0

0

0

0

0

0

316,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116,434,159

26,655,268

0

0

0

0

0

0

0

0

308,982,340

0

0

0
0

0

0

30,657,099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 116,434,159

4,001,831

0

0

0

0

0

0

0

0

0 308,982,340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.7%

1.3%

0

0

0

0

0.0%

0

0

0

15.0%

0

0

0
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485

484

483

482

481

480

474

471

455

Производња

442
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700

600

500

Истраживање и развој Остале делатности
Економски послови
некласификовани на другом
месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Смањење загађености
Заштита биљног и
животињског света и
крајолика
Заштита животне средине истраживање и развој
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА
И ЗАЈЕДНИЦЕ
Стамбени развој
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
Послови становања и
заједнице - истраживање и
развој
Послови становања и
заједнице некласификовани
на другом месту
ЗДРАВСТВО
Медицински производи,
помагала и опрема
Фармацеутски производи
Остали медицински
производи
Терапеутска помагала и
опрема
Ванболничке услуге
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
39,757,000
234,486,500
0
33,546,500
6,500,000
97,800,000
0
96,640,000
4,644,000
0
0

0
0

0

15,000,000

0
0

0
0
0
0

64,757,000
10,000,000
0
0

0

0

3,812,500

0

0

0

0
0

0

0
0

96,640,000
4,644,000

0

234,486,500
0
33,546,500
6,500,000
97,800,000

39,757,000

0

15,000,000

64,757,000
10,000,000
0
0

3,812,500

0

0
0

0

0
0

93,371,815
4,427,161

0

194,779,176
0
15,830,299
3,093,825
82,483,237

31,921,506

0

12,251,273

54,172,779
10,000,000
0
0

0

0

31,921,506

0

12,251,273

54,172,779
10,000,000
0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0
0

93,371,815
4,427,161

0

0 194,779,176
0
0
0 15,830,299
0
3,093,825
0 82,483,237

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0
0

0

0.0%
0

0
0.2%

0

9.5%
0.0%
0.8%
0.2%
4.0%

1.6%

0

0

2.6%
0.5%
0.0%
0

0

0
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720

713

711
712

710

660

610
620
630
640
650

560

550

510
520
530
540

490

487
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Стоматолошке услуге

Парамедицинске услуге

Болничке услуге

Опште болничке услуге
Специјализоване болничке
услуге
Услуге медицинских центара
и породилишта
Услуге домова за негу и
опоравак

Услуге јавног здравства
Здравство - истраживање и
развој
Здравство некласификовано
на другом месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ

723

724

730

Страна 114

731

740

Услуге културе
Услуге емитовања и
штампања
Верске и остале услуге
заједнице
Рекреација, спорт, култура и
вере - истраживање и развој
Рекреација, спорт, култура
и вере, некласификовано на
другом месту

820

ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско и основно
образовање

Предшколско образовање

910

911

860

850

840

830

Услуге рекреације и спорта

810

760

750

734

733

732

245,400,000

0

491,037,370

58,020,000

0

2,500,000

31,600,000

93,848,421

52,439,000

238,407,421

0

0

4,644,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,690,000

0

3,690,000

0

0

0

0

39,947,419

2,832,220

42,779,639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,090,000

0

494,727,370

58,020,000

0

2,500,000

31,600,000

133,795,840

55,271,220

281,187,060

0

0

4,644,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222,323,075

0

436,073,273

49,044,579

0

2,050,000

29,336,309

76,763,835

49,276,466

206,471,189

0

0

4,427,161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,427,161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,052,661

49,044,579

0

2,050,000

29,336,309

0
2,760,335 225,083,410

0

2,760,335 438,833,608

0

0

0

0

31,341,150 108,104,985

2,776,195

34,117,345 240,588,534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.8%

0.0%

21.2%

2.4%

0

0.1%

1.4%

3.7%

2.4%

10.0%

0

0

0.2%

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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900

800

Опште медицинске услуге
Специјализоване медицинске
услуге

722

721
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Више средње образовање
Средње образовање са домом
ученика

Више образовање

Више образовање
Више образовање са
студентским домом

Високо образовање
Високо образовање - први
степен
Високо образовање - други
степен
Образовање које није
дефинисано нивоом

Помоћне услуге образовању
Образовање - истраживање
и развој
Образовање некласификовано
на другом месту

922

930

931

940

960

980

970

950

942

941

932

УКУПНО:

Ниже средње образовање

921

923

Средње образовање

Основно образовање
Основно образовање са
домом ученика
Основно образовање са
средњом школом
Специјално основно
образовање
Основно образовање са
средњом школом и домом
ученика

920

916

915

914

913

912

2,450,115,679

0

16,511,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,248,670

0

0

0

0

179,877,700

0

16,511,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,248,670

0

0

0

0

179,877,700

0

16,139,344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,029,328

0

0

0

0

152,581,526

84,789,761 2,534,905,440 2,055,218,657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,139,344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,029,328

0

0

0

0

50,835,366 2,106,054,024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 152,581,526

100.0%

0

0.8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2%

0

0

0

0

7.4%
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2

1

0

0

2,895,000
191,198,452

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору

35,479,805

1,736,000

50,497,218
1,384,060

50,000

5,287,000

954,038,931
203,680,054

610,557

12,935,000

1,480,000

10,576,000

226,678,257

4,631,000

1,004,536,149
205,064,114

0

5,337,000

13,545,557

12,056,000

800,000

72,355,293

403,777,761

507,871,611

2,193,038,535

2,521,705,440

5

168,241,365

1,783,872

854,531,440
175,611,316

0

4,928,451

11,039,802

8,257,872

538,218

63,754,703

372,197,922

460,716,968

1,873,345,892

2,042,282,041

6

Остварење за
31.12.2019

21,325,703

1,491,451

32,025,398
1,085,576

0

0

557

15,287

0

701,907

4,092,750

4,810,501

36,894,544

50,835,366

7

Други извори

189,567,068

3,275,323

886,556,838
176,696,892

0

4,928,451

11,040,359

8,273,159

538,218

64,456,610

376,290,672

465,527,469

1,910,240,436

2,093,117,408

8

Укупно

87.99

61.62

89.57
86.22

-

93.22

85.35

78.08

71.76

89.01

93.15

92.01

87.76

83.81

9=6/3

Индекс
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42 Коришћење роба и услуга
421 Стални трошкови

415 Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
416 посебни расходи
Судијски и посланички
417 додатак

50,000

750,000

730,752

71,624,541

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима

4,214,361

399,563,400

411 Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
412 терет послодавца

7,135,670

58,497,068

84,789,761

4

Издаци из
додатних прихода Укупна средства
органа

500,735,941

2,134,541,467

2,436,915,679

3

План расхода за
2019

41 Расходи за запослене

4 текући расходи и издаци

УКУПНИ ИЗДАЦИ

Опис

ЕК

У табели су приказани расходи према економској класификацији.
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0

0

0

433 Употреба драгоцености
Употреба земљишта,
шума,воде и рудних
434 богатстава

70,068,362

0

0

70,068,362

73,568,362

73,568,362

200,000

0

0

790,000

990,000

0

0

0

0

45,970,774

59,207,004

462,985,000

66,511,835

66,511,835

66,511,835

0

0

0

688,337

688,337

0

0

0

0

35,121,658

45,615,671

428,157,558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,842,784

577,897

5,701,987

66,511,835

66,511,835

66,511,835

0

0

0

688,337

688,337

0

0

0

0

36,964,442

46,193,568

433,859,545

94.92

90.41

90.41

-

-

-

87.13

69.53

-

-

-

-

83.29

78.41

93.91
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Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима
4511 и организацијама

73,568,362

Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
451 и организацијама

0

200,000
0

0

0

73,568,362

0

0

0

0

790,000

45 Субвенције

442 Отплата страних камата
Отплата камата по основу
443 активираних гаранција
Пратећи трошкови
444 задуживања

441 Отплата домаћих камата

990,000

0

0

431 Употреба основних средстава

44 Отплата камата

0

0
0

3,802,753

1,030,000

58,177,004
42,168,021

7,064,600

455,920,400

426 Материјал
Употреба основних
43 средстава

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
425 материјали)
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465 Остале донације и трансфери
Права из социјалног
47 осигурања

Текуће донације и трансфери
4631 осталим нивоима власти
Капиталне донације и
трансфери осталим нивоима
4632 власти
Донације и трансфери
организацијама обавезног
464 социјалног осигурања

461 Донације страним владама
Донације међународним
462 организацијама
Донације и трансфери
463 осталим нивоима власти

46 Донације и трансфери

Субвенције јавним
453 финансијским институцијама
Субвенције приватним
454 предузећима
Текуће субвенције приватним
4541 предузећима
Капиталне субвенције
4542 приватним предузећима

Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима
4512 и организацијама

46,000
652,180

165,639,851

0

20,579,250
26,742,720

0

25,590,700

0

258,464,830

0

30,000

0

232,874,130

0

0

0

0

0

0

76,000

0

0

305,786,800

0

0

0

3,500,000

109,489,155

23,545,728

20,517,190

23,737,780

200,025,465

223,763,245

0

0

267,826,163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,300

0

3,300

0

0

0

0

0

109,489,155

23,545,728

20,517,190

23,737,780

200,025,465

223,763,245

3,300

0

267,829,463

0

0

0

0

0

66.10

88.05

99.70

92.76

85.89

86.57

-

-

87.59

-

-

-

-

-
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166,292,031

26,788,720

20,579,250

25,590,700

232,874,130

258,464,830

30,000

0

305,862,800

0

0

0

0

3,500,000
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245,311,212
47,054,000

512 Машине и опрема

295,065,212

51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти

26,292,693

302,374,212

63,398,718

248,121,212

317,571,905

328,666,905

6,000,000

6,000,000

11,390,000

2,500,000

26,290,000

10,309,000

77,428,582

127,917,582

166,292,031

0

23,681,242

142,083,695

168,127,150

168,936,150

0

0

11,187,653

599,323

25,605,952

8,218,470

67,970,596

113,581,994

109,489,155

0

7,742,163

2,659,019

10,461,654

13,940,822

0

0

0

0

0

55,345

0

55,345

0

0

31,423,405

144,742,714

178,588,804

182,876,972

0

0

11,187,653

599,323

25,605,952

8,273,815

67,970,596

113,637,339

109,489,155

0

50.33

57.92

56.98

55.87

-

-

98.22

23.97

97.40

80.79

87.78

88.89

66.10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

16,344,718

2,810,000

22,506,693

0

6,000,000

499 Средства резерве
Издаци за нефинансијску
5 имовину

0

6,000,000

0

0

26,290,000

11,390,000

136,000

10,173,000

0

0

77,428,582

2,500,000

136,000

652,180

165,639,851
127,781,582

0

0

49 Резерве

Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода или
484 других природних узрока
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
485 државних органа

48 Остали расходи
Дотације невладиним
481 организацијама
Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног
482 нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских
483 тела

Права из социјалног
осигурања (организације
обавезног социјалног
471 осигурања)
Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

14. 09. 2020.
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Страна 119

Страна 120
0
0

13,200,000
13,200,000

0

13,200,000

13,200,000

13,200,000

13,200,000

0

0

6,500,000

6,500,000

0

0

4,595,000

0

0

4,595,000

5,051,975

1,000,000

12,936,616

12,936,616

12,936,616

0

0

0

0

0

0

809,000

0

0

809,000

1,366,953

995,260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,479,168

0

0

3,479,168

60,472

0

12,936,616

12,936,616

12,936,616

0

0

0

0

0

0

4,288,168

0

0

4,288,168

1,427,425

995,260

98.00

98.00

98.00

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

100.00

80.41

99.53
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61 Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
611 кредиторима

0

0

0

0

Нефинансијска имовина која
се финансира из средстава
за реализацију националног
551 инвестиционог плана
Издаци за отплату главнице
и набавку финансијске
6 имовине

0

6,500,000

541 Земљиште
Нефинансијска имовина
која се финансира
из средстава за
реализацију националног
55 инвестиционог плана

0

0

6,500,000

0

531 Драгоцености

0

3,786,000

0

0

3,786,000

3,351,975

0

54 Природна имовина

0

53 Драгоцености

809,000

0

522 Залихе производње

523 Залихе робе за даљу продају

0

521 Робне резерве

809,000

1,700,000

515 Нематеријална имовина

52 Залихе робе за даљу продају

1,000,000

513 Остала основна средства
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Отплата главнице страним
612 кредиторима
Отплата главнице по
613 гаранцијама
Набавка финансијске
62 имовине
Набавка домаће финансијске
621 имовине
Набавка стране финансијске
622 имовине
0
0
0

0
0
0
84,789,761

0

0

2,450,115,679

0

0

2,534,905,440

0

0

0

0

0

2,055,218,657

0

0

0

0

0

50,835,366

0

0

0

0

0

2,106,054,024

0

0

0

0

0

83.88

-

-

-

-

-
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Издаци за запослене (плате-зараде, додаци, накнаде, награде и бонуси и социјална
давања запослених) извршени су са 92,01% из буџета града, што је износ од 460.716.968
динара.
У буџету града Лознице за 2019. годину обезбеђена су средства за исплату расхода за
запослене са економске категорије 41 - Расходи за запослене. Поред тога и у оквиру групе
463 - Трансфери осталим нивоима власти, обезбеђује се исплата плата за део запослених у
Центру за социјални рад и у Регионалном центру за таленте.
Издаци за коришћење роба и услуга извршени су са 89,57% из буџета града што је
износ од 854.531.440 динара. У овим расходима учествују:
Стални трошкови извршени су у износу од 175.611.316 динара, који обухватају
трошкове платног промета, трошкове енергетских, комуналних и услуга комуникација,
трошкове осигурања и закупа;
Трошкови путовања у износу од 1.783.872 динара, који обухватају трошкове путовања
у земљи и иностранству;
Трошкови услуга по уговору у износу 168.241.365 динара, који обухватају
административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге
информисања, стручне услуге и услуге репрезентације;
Специјализоване услуге у износу од 428.157.558 динара, у које спадају услуге
образовања култури и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања путева, услуге одржавања
паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске
услуге;
Текуће поправке и одржавање у износу од 45.615.671 динара, у које спадају поправке
и одржавање зграда, објеката и опреме;
Трошкови материјала у износу од 35.121.658 динара, у које спадају административни
материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај,
материјал за образовање културу и спорт и материјал одржавање хигијене и угоститељство.
Отплата камата износи 688.337 динара из буџета.
Расходи за субвенције извршени су са 90,41% што је износ од 66.511.835 динара.
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу
од 66.511.835 динара реализоване су преко Градске управе, и то:
Корисник субвенције
КЈП “Наш дом”
КЈП „Топлана“ Лозница
КЈП „Водовод и канализација“
Субвенције за пољопривреду

Износ
10.000.000
14.000.000
3.093.825
39.418.010

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама нису
извршаване у периоду од дванаест месеци 2019. године.
Субвенције приватним предузећима нису извршаване у периоду од дванаест месеци
2019. године.
Расходи за трансфере (463) извршени су са 86,57% у укупном износу од 223.763.245
динара.
Средства су трансферисана републичком нивоу, и то за установе основног образовања
у износу од 151.221.382 динара, установе средњег образовања у износу од 44.695.424 динара,
Центру за социјални рад у износу од 25.887.697 динара и Регионалном центру за таленте у
износу од 2.458.742 динара.
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Расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета извршени су са 66,10% што је
износ од 109.489.155 динара. Реализација за ове намене извршена је преко Градске управе за
обезбеђивање социјалне заштите:
- старих лица износ 18.720.000 динара,
- за смештај и боравак ученика ометених у развоју установе и трошкове превоза у
образовању у износу од 1.534.554 динара,
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета за избегла и интерно расељена лица извршене
су у износу од 16.794.999 динара,
- Финансијска подршка рађању на територији града Лознице износ од 51.737.925
динара,
- Ученичке и студентске награде 13.680.602 динара,
- Награде спортистима износ од 316.276 динара,
- Социјална заштита за услуге Лични пратилац детета у износу од 6.004.799 динара,
- Награде на основу конкурса за пројекат „Моја идеја за мој град“ износ од 700.000
динара.
Издаци за дотације невладиним организацијама износе 67.970.596 динара:
Назив
Црвени крст
Спортске организације
Верске заједнице
Остала удружења грађана
Политичке странке
Остале непрофитне институције

Износ
14.085.300
44.342.703
2.050.000
3.484.764
1.277.829
2.730.000

Издаци за зграде и грађевинске објекте извршена су у износу од 142.084 хиљада
динара и то код:
1. Предшколско образовање у износу од 9.022 хиљада динара.
2. УФК „Лагатор“ у износу од 8.669 хиљада динара.
3. Развој заједнице (урбанистички планови) у износу од 14.030 хиљада динара
4. Вишенаменски развојни пројекти у износу од 110.088 хиљада динара.
5. Центар за културу у износу од 275 хиљада динара.
Раздео 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови. Глава 1.0
За плате и доприносе на терет послодаваца за градоначелника, заменика градоначелника
и помоћнике градоначелника извршено је 11.544.245 динара.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 22.222 динара.
Накнаде за превоз за запослене су извршене у износу од 51.400 динарa.
Награде запосленима и остали посебни расходи (комисије) извршени су у износу од
60.547 динара
Стални трошкови извршени су у износу од 49.856 динара
Средства за трошкове путовања извршена су у износу од 22.217 динара
Остале донације, дотације и трансфери извршени су у износу од 723.639 динара.
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Раздео 2 - ГРАДСКО ВЕЋЕ
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални
и спољни послови. Глава 2,0
За плате и доприносе на терет послодавца за чланове Градског већа у радном односу
утрошено је 1.185.886 динара.
Накнаде за превоз за запослене су извршене у износу од 21.420 динара.
Награде заосленима и остали посебни расходи (комисије) извршене су у износу од
44.304 динара.
Стални трошкови, који се односе на расходе за услуге мобилне телефоније извршени
су у износу од 41.324 динара.
Трошкови путовања извршени су у износу од 26.815 динара.
Услуге по уговору извршене су у износу.од 4.689.744 динара. (за накнаде члановима
већа и комисија)
Остале донације, дотације и трансфери извршени су у износу од 74.341 динар.
Раздео 3 – СКУПШТИНА ГРАДА
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови. Глава 3,0
За плате и доприносе на терет послодаваца за председника скупштине, секретара и
заменика секретара утрошено је 5.635.332 динара.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 185.897 динара.
Награде запосленима и остали посебни расходи (комисије) извршени су у износу од
601.260 динара.
Стални трошкови, који се односе на расходе за услуге мобилне телефоније извршени
су у износу од 16.247 динара.
Средства за трошкове путовања извршена су у износу од 33,029 динара.
Услуге по уговору извршене су у износу од 14.771.643 динара, и то за:
- Пренос Скупштине и услуге оглашавања и информисања јавности извршене су у
износу од 4.962.552 динара.
- Стручне услуге извршене су у износу од 9.053.091 динар (савети, комисије, накнаде
одборницима и чланарине за Сталну конференцију градова и општина и НАЛЕД)
- Поклони извршени су у износу од 574.500 динара.
- Остале опште услуге извршене су у износу од 181.500 динара.
Остале, донације, дотације и трансфери извршени су у износу од 355.031 динар.
Дотације невладиним организацијама за финансирање редовног рада политичких
странака које имају одборнике у Скупштини града извршене су у износу од 1.277.829
динара.
Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА
Функција 130 – Опште услуге
За плате и доприносе на терет послодаваца за запослене утрошено је укупно 179.477.075
динара.
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Накнаде у натури су извршене су у износу од 366.194 динара за превоз на посао и са
посла (маркица) запослених и пакетићи за Нову годину.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 7.440.064 динар,
Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 3.675.246 динара (накнаде
за превоз на посао и са посла)
Награде запосленима и остали посебни расходи извршене су у износу од 1.416.146
динара.
Стални трошкови извршени су у износу од 29.401.968 динара, од чега за јавне радове
1.692 динара. Структуру сталних трошкова чине:
трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 3.029.358 динара
- услуге за електричну енергију у износу од 6.824.097 динара
- природни гас у износу од 2.251.428 донара
- централно грејање у износу од 8.087.906 динара
- услуге водовода и канализације у износу од 410.686 динара
- одвоз отпада у износу од 485.779 динара
- услуге заштите имовине у износу од 47.400 динара
- услуге телефоније у износу од 1.957.220 динара
- услуге мобилне телефоније у износу од 736.377 динара
- интернет у износу од 30.584 динара.
- остале услуге комуникација у износу од 343.181 динар
- услуге поште у износу од 4.009.592 динара
- осигурање имовине у износу од 962.869 динара
- закуп осталог простора у износу од 225.491 динар
Трошкови путовања извршени су у износу од 350.079 динара .
Услуге по уговору извршене су у износу од 87.913.480 динара, од чега 2.760.955 динара
за јавне радове, 273.646 динара за трошкове на основу Уговора бр. 48-00-00207/2014-28-7 о
додели гранта финансираног од стране ЕУ (донација за пројекат „Путеви у бољу будућност“)
и 638.640,00 динара за трошкове на основу Уговора бр. 48-00-9/2016-30/27 о додели средстава
из Фонда међуопштинске сарадње који се финансира из Пројекта: „Подршка спровођењу
Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“
(за успостављање система за размену и презентовање података у оквиру слива реке Дрине)
- административне услуге по уговору извршене су у износу од 12.389.388 динара (од
чега 2.760.955 дин. јавни радови).
- компјутерске услуге извршене су у износу од 1.523.106 динара (услуге по уговорима
за коришћење софтвера са Институтом Михајло Пупин за ЛПА; Инфолаб Београд софтвер за службу матичара; Завод за унапређење пословања - програм за финансије;
одржавање програма за бирачке спискове)
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 66.700 динара (котизације
за семинаре, саветовања, и сајмове и друге услуге образовања и усавршавања
запослених);
- Стручне услуге у износу од 2.211.959 динара.
- Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 809.710 динара.
- Укупна репрезентација у износу од 1.236.314 динара.
- остале опште услуге у износу од 68.764.017 динара (трошкови ЈП Лозница Развој,
коричење, курсеви страних језика, стрелци, плакете за дан Града и остале опште
услуге).
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Специјализоване услуге извршене су у износу од 7.293.000 динара.
Расходи за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршени су у укупном
износу од 3.188.110 динара:
- 765.335 динара за текуће поправке и одржавање зграда и
- 2.422.775 динара за текуће поравке и одржавање опреме.
Расходи за материјал извршени су у износу од 16.537.522 динара, од чега 36.308 динара
зај радове. Структуру ових расхода чине:
- 7.009.655 динара за административни материјал (канцеларијски материјал, одећа,
обућа, униформе и биодекорација).
- 2.118.891. динара за материјал за образовање и усавршавање запослених,
- 2.071.125 динара за материјал за саобраћај;
- 682.660 динара за материјал за хигијену
- 4.655.191 динара за материјал за посебне намене (ауто- гуме, итисони, заставе,
печати,остали потрошни материјал, противградне ракете);
Остале донације, дотације и трансфери извршени су у износу од 11.175.133 динара.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у износу од 700,000 динара.
Порези, обавезне таксе и казне извршени су у износу од 8.117.826 динара.
Новчане казне и пенали по решењу судова су извршени у износу од 25.331.359
динара.
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока извршене су у износу од 599.323 динара.
Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа (уједи паса)
извршене су у износу од 11.187.653 динара.
Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 5.466.619 динара од чега
3.465.907 динара за трошкове на основу Уговора бр. 48-00-9/2016-30/27 о додели средстава
из Фонда међуопштинске сарадње који се финансира из Пројекта: „Подршка спровођењу
Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“
(за успостављање система за размену и презентовање података у оквиру слива реке Дрине).
Издаци за нематеријалну имовину извршени су у износу од 180.000 динара.
Функција 170 – Управљање јавним дугом
За отплату домаћих камата потрошено је 674.291 динара, за отплату главнице домаћим
кредиторима 12.737.691 динара.
Функција 360 – Услуге јавног реда и мира
Расходи за услуге по уговору извршени су у износу од 6.134.540 динара за набавку
прварице ђацима првацима и израда стратегије за безбедност у саобраћају.
Расходи за специјализоване услуге и текуће поправке и одржавање нису извршавани.
Расходи за материјал извршени су у износу од 59.000 динара за набавку заштитних
кацига по Програму за заштиту безбедности у соабраћају.
Расходи за зграде и грађевинске објекте нису извршавани.
Расходи за машине и опрему извршени су у износу од 8.417.720 динара за набавку
мотоцикла за потребе полицијске станице у Лозници и за набавку и реконструкцију семафора
на територији града Лозница.
Функција 830 - Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору извршене су у износу од 372.576 динара за услуге штампе
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информатора о раду Градске управе Лозница.
Услуге по уговору извршене су у износу од 19.563.733 динара (оглашавање,
објављивање тендера и информативних огласа, набавка недељног листа, медијске услуге,
услуге штампања).
Расходи за услуге по уговору у износу од 9.400.000 динара извршени су по уговору о
финансирању пројеката у области јавног информисања.
Глава 4.1 Социјална заштита и здравство
Функција 010 – Болест и инвалидност
Дотације невладиним организацијама износиле су 3.484.764 динара и извршене су на
основу резултата конкурса следећим удружењима грађана:
Удружења
Износ
80.000
Удружење хранитеља Београд са подружницом
310.000
Удружење „Сунце“ Лозница
100.000
Друштво добровољних давалаца крви „М. Марин“
100.000
Друштво за неговање традиције ослободилачких
ратова
310.000
Удружење дијализ. трбуш. бубрежних инвалида
„Подриње“
230.000
Удружење грађана „Искра“ Лозница
30.000
СУБНОР општ. Лозница
120.000
Општинска организација инвалида рада
420.000
Савез слепих
320.000
Удружење ратних добровољаца 1912.-1918.
80.000
Удружење рома „Ромска срећа“
100.000
Удружење грађана „За здравље“ Лозница
80.000
Хуманитарно друштво “Гајрет“
49.764
Удружење пензионисаних радника унутрашњих
послова
Косовски божур - асоцијација друштва
25.000
добровољаца
370.000
Удружење особа са инвалидитетом „Лагатор“
130.000
Удружење рома “Жива ватра“ Јошева
100.000
Удружење жена „Александрина“
200.000
Удружење грађана „Реч и дело“
40.000
Удружење Срба муслиманске вероисповести
50.000
Српски ратни ветерани Лозница
100.000
Удружење грађана “Меморијал“ Драгинац
По решењу Градског већа исплаћено је: Томиславу Стојановићу 60.000 динара,
Удружењу грађања „Лагатор“ 30.000 динара и ДВД “Видојевица“ 100.000 динара.
Функција 020 – Старост
Текућим трансферима Центру за социјални рад Лозница обезбеђено је пружање sлуга
геронтодомаћица у износу од 2.576.993 динара.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у износу од 18.720.000 динара
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и односе се на превоз старих лица до 65 година у складу са Одлуком Скупштине града
Лознице.
Функција 040 – Породица и деца
Текућим трансферима Центру за социјални рад Лозница у износу од 3.457.307 динара
обезбеђено је пружање услуга дневног боравка за децу са посебним потребама.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су за реализацију права из Одлуке о
финансијској подршци рађању на територији града Лозница у укупном износу од 51.737.925
динара.
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у износу од 9.414.999 динара
за помоћ породицама избеглих лицa (погребни трошкови, набавка огрева, набавка машина и
алата, набавка грађевинског материјала).
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у износу од 7.380.000 динара за
куповину сеоских кућа са окућницом породицама интерно расељених лица и набавку машина
и алата.
Дотацијама невладиним организацијама у износу од 14.085.300 динара обезбеђена је
реализација програма Организације Црвеног крста.
Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту
За функцију 090 извршени су расходи у укупном износу од 19.353.397 динара
класификовани као трансфери осталим нивоима власти. Целокупан износ ових расхода
трансферисан је Центру за социјални рад Лозница, за реализацију права у социјалној
заштити.
У следећој табели дат је преглед исплаћених средстава за реализацију права у области
социјалне заштите преко Центра за социјални рад.
Право
Извршено
Расходи за запослене у Центру за социјални рад
2.968.727
Стални трошак
1.035.169
Опрема корисника за смештај у установу социјалне
225.207
заштите или другу породицу
Једнократна помоћ
1.559.916
Накнада погребних трошкова
659.358
Права на социјално становање као облик социјалне
143.264
заштите- трошкови грејања и домаћин становања
Право на накнаду превоза ученика (деца
2.540.622
корисника материјалног обезбеђења и деца
смештена у хранитељску породицу)
Услуге по уговору
217.389
Трошкови путовања
34.062
717.886
Текуће поправке и одржавање
Трошкови материјала
51.797
Машине и опрема
200.000

Страна 128

14. 09. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 21

Накнада за социјалну заштиту из буџета извршена је у износу од 6.004.799 динара за личне
пратиоце за децу са сметњама у развоју.
Функција 740 – Јавно здравство
Услуге по уговору су извршене у износу од 2.105.221 динара и односе се на накнаде
за мртвозорнике.
Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања у износу
од 2.321.940 динара су извршене према Дому здравља „Др Миленко Марин“ за набавку
софтвера и рачунарске опреме.
Глава 4.2 Образовање
Функција 911 - Предшколско образовање
За расходе за запослене (плате, додатке и доприносе за исте који терете послодавца)
утрошено је 160.090.775 динара из буџета.
Накнаде у натури извршене су у износу од 172.024 динара и то све из буџета.
За социјална давања запосленима утрошено је 39.137 динара, из буџета града.
Накнаде за запослене - превоз износе 5.794.045 динара из буџета.
За награде, бонусе и остале посебне расходе утрошено је 1.301.748 динара из
буџета.
На име сталних трошкова утрошено је 12.618.015 динара, од чега је 12.616.164
динара из буџета града, а 1.851 динар из осталих извора (за трошкове електричне енергије,
грејања, водовода и канализације и одвожења отпада).
Трошкови путовања извршени су у износу од 990.531 динар из буџета града.
Услуге по уговору су извршене у износу од 1.276.968 динара из буџета града.
Специјализоване услуге извршене су у износу од 798.410 динара из буџета града.
Текуће поправке и одржавање су извршене у износу од 2.114.777 динара из буџета.
Расходи за материјал су извршени у износу од 14.608.218 динара од чега је
14.508.753 динара из буџета.
Отплата домаћих камата извршена је у износу од 14.046 динара из буџета.
Остале донације, дотације и трансфери извршени су у износу од 10.078.788
динара из буџета града.
Порези, обавезне таксе и казне су извршени у износу од 72.253 динара из буџета.
Издаци за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 11.680.834 динара,
од чега је 9.021.815 динара из буџета града.
Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 3.233.916 динара и то све из
буџета града.
За отплату главнице домаћим кредиторима извршено је 198.925 динара из буџета
града.
Функција 912 - Основно образовање
Из буџета Града за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године за основно образовање су
пренета средства у износу од 152.581.525 динарa.
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Врста трошка
Накнаде у натури
Социјална давања
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима (јубиларне)
Стални трошкови (ел. енергија, вода, одвоз
смећа, грејање, платни промет, осигурање)
Трошкови путовања (дневнице на сл. путу,
превоз на семинар, превоз ученика )
Услуге по уговору (стручни испити,
котизација за семинаре, одржавање
рачунара и софтвера...)
Специјализоване услуге (трошкови
здравствених и санитарних прегледа)
Текуће поправке и одржавање
Материјал (канц. материјал, средства за
хигијену, образовни материјал)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела
Зграде и грађевински објекти- инвестиције
Опрема за образовање
Смештај и превоз ученика са сметњама у
развоју
Услуге по уговору (интерресорна комисија)
Укупно:

14. 09. 2020.

Планирано2019.

Извршено
2019.

221.263
2.617.220
20.528.231
11.996.280
70.551.988

135.315
2.064.391
17.801.525
10.280.551
59.258.812

26.806.574

24.118.309

3.392.380

2.236.322

658.000

271.100

7.427.426
5.793.624

6.269.362
4.490.320

2.375.790
472.600
2.370.624

1.978.857
46.542
1.126.905

17.559.700
4.756.000
2.000.000

16.538.542
4.604.528
1.200.650

350.000
179.877.700

159.494
152.581.525

Основним школама су из буџета Града пренета средства у следећим износима:
Школа
ОШ „Јован Цвијић“ Лозница
ОШ „Анта Богићевић“ Лозница
ОШ „Кадињача“ Лозница
ОШ „Вук Караџић“ Лозница
ОШ „Вера Благојевић“ Б. Kовиљача
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Клупци
ОШ „Вукова спомен школа“ Тршић
ОШ „Мика Митровић“ Брезјак
ОШ „14. октобар“ Драгинац
OШ „Свети Сава“ Липнички шор
ОШ „Петар Тасић“ Лешница
ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“ Ј.
Лешница
ОШ „Вук Караџић“ Липница
Страна 130

Планирано
2019.
10.248.500
17.783.784
15.727.000
10.639.000
15.101.820
6.843.000
5.433.088
12.132.700
16.914.665
11.298.174
22.165.221
10.470.298

Извршено
2019.
8.945.907
14.278.505
14.686.429
9.741.578
13.474.513
6.140.292
5.211.634
11.111.215
11.794.198
8.739.428
20.525.493
8.726.136

9.734.100

6.585.085
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Школа
ОШ „Степа Степановић“ Текериш
ОMШ „Вук Караџић“ Лозница
ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“
Прњавор
Укупно:

Број 21

Планирано
2019.
8.746.350
4.040.000
250.000

Извршено
2019.
7.719.705
3.471.323
69.940

177.527.700

151.221.381

За услуге по уговору за интерресорну комисију издвојено је 159.494 динара, а за
превоз и смештај деце са сметњама у развоју за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
издвојено је 1.200.650 динара.
Функција 920 - Средње образовање
Из буџета града за 2019. годину извршени су трансфери установама за средње
образовање у износу од 45.029.327 динара.
Врста трошка
Социјална давања (солидарна помоћ)
Накнада трошкова за запослене
Награде и бонуси
Стални трошкови (ел. енергија, вода, одвоз
смећа, грејање, платни промет, осигурање)
Трошкови путовања (дневнице на сл. путу,
превоз на семинар, превоз ученика)
Услуге по уговору (стручни испити, котизација
за семинаре, одржавање рачунара и софтвера...)
Специјализоване услуге (трошкови
здравствених и санитарних прегледа)
Текуће поправке и одржавање
Материјал (канцеларијски материјал, производи
за чишћење и средства за хигијену, образовни
материјал)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти- инвестиције
Опрема за образовање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (превоз
деце са сметњама у развоју)
Укупно:

Планирано
2019.
1.447.050
6.149.960
3.239.000
29.296.936

Извршено
2019.
1.311.434
5.862.177
2.938.425
27.245.203

327.835

284.822

555.000

383.140

141.000

105.580

2.411.500
1.443.389

2.189.595
1.195.249

627.000
0.00
1.400.000
1.675.000
535.000

585.089
0.00
1.097.032
1.497.677
333.904

49.248.670

45.029.327

Средњим школама су пренета средства у износу од 44.695.423 динара, и то:

Економска школа

Планирано
2019.
15.478.000

Извршено
2019.
14.350.723
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Планирано
2019.
11.135.800
10.246.047
11.853.823
48.713.670

Гимназија“Вук Караџић”
Средња школа “С. Сава“
Техничка школа
Укупно:

Извршено
2019.
9.977.673
9.770.958
10.596.069
44.695.423

Такође, на нивоу средњег образовања за превоз деце са сметњама у развоју утрошено је
333.904 динара.
Функција 970 - Регионални центар за таленте
.

У извештајном периоду из буџета је финансиран рад Регионалног центра за таленте у
износу од 2.458.742 динарa.
Врсте трошка
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси
Награде и бонуси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно:

Планирано
2019.
979.000
169.000
0.00
501.000
21.000
211.000
103.000
10.000
10.000
96.000
411.000
2.511.000

Извршено
2019.
976.384
167.450
0.00
481.027
4.590
210.442
99.000
9.710
9.947
95.600
404.592
2.458.742

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 13.680.602 динара исплаћене
су за ученичке и студентске награде.
Глава 4.3. Рекреација и спорт
Функција 860 - Рекреација, спорт култура и вере некласификовани на другом месту
Расходи за специјализоване услуге извршени су у износу од 1.083.000 динара
(Дринска регата).
Расходи за накнаде за социјална давања из буџета извршени су у износу од 316.276
динара за награде за најбоље спортисте у 2019. години.
Дотације невладиним организацијама износиле су 44.342.703 динара и распоређене
су на следећи начин:
Организација
РАГБИ КЛУБ ЛОЗНИЦА
МОТО КЛУБ ХАРД ЕНДУРО-ЛО
БОКСЕРСКИ КЛУБ -ЛОЗНИЦАЛОЗНИЦА ГРАД ЖРК
МУШ.РУКОМ.КЛУБ-ЛОЗНИЦАСтрана 132
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250.000
180.000
2.750.000
1.700.000
2.700.000
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Организација
КАРАТЕ КЛУБ - ГУЧЕВОMKK ЛОЗНИЦА
ФУДБАЛСКИ КЛУБ - ЛОЗНИЦА ФK АНТИМОН ЗАЈАЧА ФK ЦЕР - J.ЛЕШНИЦАФK СТУДЕНАЦ -Г.KOВИЉАЧАФK МЛАДОСТ -БРЕЗЈАКФK ЈЕЛАВ -ЈЕЛАВФK СЛОГА -KOРЕНИТАФK MЛАДОСТ -ЛОЗНИЦАФK TE-ГУЧЕВО -TРБУШНИЦАФK ПОДРИЊЕ -Л.ПОЉЕФK СЛОГА Л.ШОРФK СИНЂЕЛИЋ - ЛИПНИЦАФK ПРВА ИСКРА -РУЊАНИФK MЛАДОСТ -Д.ДОБРИЋФK РАДНИЧКИ-СТОБЕКС
ФK ЛУК -ВОЋЊАКФK БОРАЦ -ЛЕШНИЦАФK БОРАЦ -КОЗЈАККАРАТЕ КЛУБ -ЈАДАР- ДРАГИНАЦ
ШАХОВСКИ КЛУБ ЛОЗНИЦА ГРАД
СТРЕЉ.КЛУБ СОКОЛОВИ
ТЕКВОНДО КЛУБ - ЛОЗНИЦАПЛАНИНАРСКИ КЛУБ -ГУЧЕВОШАХОВСКИ КЛУБ КЛУПЦИ
ШАХОВСКИ КЛУБ СЛОГА -Л.ШОР
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ЛОЗНИЦА
ФК ЈАДАР -СТУПНИЦАФК СЛОГА -СТРАЖАОДБ.КЛУБ ПРОЛЕТЕР -ЛОЗНИЦА
КАРАТЕ КЛУБ ЛОЗНИЦА
ЖКК ЛОЗНИЦА -ЛОЗНИЦАРЕАЛНИ АИКИДО
ФК ХАЈДУК -РИБАРИЦАЧИЛДРЕН КИНЕТИКС
УД.ГР.
ФК ЈАДАР1961 -Г.ДОБРИЋOOСР “ДРИНА”ЛОЗНИЦА
ГЉИВАРСКО ДРУШТВО-Б.КОВИЉАЧА
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ”ГУЧЕВО”
РУКОМ.КЛУБ-ГУЧЕВО-Б.КОВИЉАЧА
ШАХ КЛУБ - ЛЕШНИЦА - ЛЕШНИЦА
OMЛ.РУК.КЛУБ -ЛОЗНИЦАКАРАТЕ КЛУБ-ШАМПИОНИ-Б.КОВИЉ.
ТЕКВОНДО КЛУБ -TAE-ЛОМОТО КЛУБ ГОНЗАЛЕС-ЛЕШНИЦА
КЛУБ ЗА ОМЛ.ДИЗ.ТЕГ.*АС*
ФК -МИЛАН ОРЛИЋ-НОВО СЕЛО
БОКС.И ФУЛ КОНТАКТ КЛ.-РОКИЦАВУКОВИ СА ДРИНЕ – КИК БОКС
JУ JУTСУ КЛУБ-ЛОЗНИЦА- ТРШИЋ

Број 21

Извршено I-XII 2019
280.000
4.190.000
10.600.000
270.000
350.000
175.000
212.703
250.000
150.000
150.000
175.000
515.000
450.000
350.000
360.000
350.000
800.000
210.000
1.000.000
220.000
270.000
380.000
250.000
110.000
80.000
160.000
150.000
2.060.000
220.000
245.000
1. 000.000
380.000
3.100.000
200.000
175.000
70.000
220.000
180.000
40.000
500.000
580.000
130.000
1.050.000
305.000
110.000
150.000
200.000
360.000
400.000
200.000
225.000
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14. 09. 2020.

Извршено I-XII 2019

ФК ВИДОЈЕВИЦА -ЛЕШНИЦА
СТОНОТЕН.КЛУБ-ЛЕШНИЦАЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЛОЗНИЦА
ФК-ПЧЕЛИЊО-ЛОЗНИЦА
САМБО СП.УДР.-ПРЕДАТОР-ТРШИЋ
СУФ -РЕСПЕКТ-ЛОЗНИЦА
ФСУ-МИША 2017-ЛЕШНИЦА
АИКИДО КЛУБ-МАРУМЕРО-ЛОЗНИЦА
ФК-ЈАДАР 07-ЛОЗНИЦА
ШАХ КЛУБ-УЧИТЕЉ ЉУБОНИНЏИЦУ КЛУБ ЛОЗНИЦА
КАРАТЕ КЛУБ -ХЕРКУЛЕССП.УДРУЖ.МАЛОГ ФУДБАЛА 2018
ФУД.СПОР.УДР.-ГУЧЕВО 1929СКУ-МАНГО-ПАСКОВАЦ

420.000
130.000
275.000
100.000
50.000
45.000
25.000
60.000
185.000
60.000
60.000
60.000
350.000
255.000
30.000

По решењу Већа исплаћено је 7.115.000 динара: Александар Кикановић 100.000
динара, Боксерски клуб Лозница 250.000 динара, Мушки кошаркашки клуб Лозница 2.190.000
динара, Фудбалски клуб Лозница 1.600.000 динара, ФК Антимон - Зајача 50.000 динара, ФК
Студенац - Горња Ковиљача 25.000 динара, ФК Јелав – Јелав 100.000 динара, ФК ТЕ Гучево
– Трбушница 25.000 динара, ФК Слога – Л.Шор 100.000 динара, ФК Прва искра – Руњани
120.000 динара, ФК Лук – Воћњак 60.000 динара, ФК Борац – Лешница 200.000 динара,
Карате клуб Јадар – Драгинац 50.000 динара, Шаховски клуб Лозница град 200.000 динара,
Одбојкашки клуб Лозница 60.000 динара, ФК Слога – Стража 25.000 динара, Карате клуб
Лозница 100.000 динара, ФК Хајдук- Рибарица 25.000 динара, Гљиварско друштво Бања
Ковиљача 40.000 динара, Ловачко удружење „Гучево“ 500.000 динара, Карате клуб Шампиони
– Бања Ковиљача 50.000 динара, Мото клуб „Гонзалес“ – Лешница 150.000 динара, ФК
Милан Орлић – Ново Село 140.000 динара, Ју Јутсу клуб Лозница - Тршић 80.000 динара,
ФК Видојевица- Лешница 200.000 динара, Женски фудбалски клуб Лозница 200.000 динара,
СУФ Респект Лозница 45.000 динара, ФСУ-МИСА 2017 - Лешница 25.000 динара, ФК Јадар
07- Лозница 25.000 динара, Сп.удружење малог фудбала 2018 - 350.000 динара, СКУ Манго
– Пасковац 30.000 динара.
Глава 4.3.1 – УСТАНОВA ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ (ЛАГАТОР)
Функција 810 - Услуге рекреације и спорта
За плате, додатке и доприносе за исте који терете послодавца утрошено је
17.805.271 динара из буџета града.
За превоз запослених расходи су извршени у износу од 364.623 динара из буџета
града.
Награде, бонуси и остали посебни расходи извршени су у износу од 42.038 динара
из сопствених средстава.
Стални трошкови извршени су у износу од 11.067.374 динара из буџета града.
Расходи за услуге по уговору извршени су у износу од 6.844.992 динара, од чега је из
буџета 4.106.797 динара.
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За специјализоване услуге утрошено је 72.040 динара, све из буџета града.
Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) износили су
2.654.522 динара од чега из буџета града.
Расходи за материјал извршени су у износу од 1.427.375 динара, од чега из буџета
1.389.375 динара.
Остале донације, дотације и трансфери извршени су у износу од 283.593 динара
из буџета града.
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 8.668.664,00
динара.
За машине и опрему утрошено је 2.822.169 динара из буџета града
ГЛАВА 4.4. КУЛТУРА И ВЕРЕ
Функција 860 - Услуге културе
Расходи за специјализоване услуге извршени су у износу од 572.600 динара за превоз
деце на доделу награда, фестивал електронске музике, превоз на Вуков сабор, обележавање
Церске битке.
На основу резултата конкурса за расподелу средства удружењима грађана у области
културе исплаћена су укупна средства у износу од 2.730.000 динара, и то:
Удружење
Извршено I-XII
2019
КУД “Караџић”
1.600.000
КУД “Фрула”
160.000
Друштво за нег.трад.ослоб.ратова
60.000
100.000
Удружење грађана Брадић
20.000
Удружење жена „Александрина“
50.000
Удружење грађана „Реч и дело“
150.000
Фондација Вукова задужбина
Друштво српско-руског пријатељства
50.000
Културни центар Ковиљача
50.000
Удружење грађана „Дрина у срцу“
20.000
160.000
Удружење грађана“Краљевски карневал“ Б.Ковиљача
Удружење грађана“Калина“
100.000
Удружење ратних добровољаца 1912-1918
40.000
По решењу Градског већа исплаћено је Агенцији Филип Вишњић из Београда
100.000 динара за штампање зборника научних радова о истакнутом српском писцу Јанку
Вујиновићу и 70.000 динара Владану Глигорићу за штампање књиге.
Функција 840 -верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама износиле су 2.050.000 динара и исплаћене су:

Страна 135

Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Удружење

14. 09. 2020.

Извршено I-XII 2019

СПЦО Јадранска Лешница
ЦО Драгинац
СПП Руњанска Липница
СПЦ Козјак
СПП Недељичка
СПЦО Ново Село
СПЦО Новолозничка
СПЦО Старолозничка
СПЦО Доња Бадања
СПП Коренитска
СПП Липничка
СПЦО Лешница
Спцо Бања Ковиљача

100.000
70.000
60.000
80.000
80.000
70.000
500.000
500.000
100.000
70.000
100.000
200.000
120.000

Глава 4.4.1 –УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Функција 820 - Услуге културе, верске и остале услуге заједнице
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“
За расходе за запослене (плате, додатке и доприносе за исте који терете послодавца)
утрошено је 33.274.916 динара, од чега су из буџета 28.625.115 динара.
Социјална давања запосленима исплаћена су у износу од 227.334 динара из буџета
града.
Накнаде за запослене исплаћене су у износу од 723.754 динара из буџета града.
За јубиларне награде и бонусе исплаћено је 438.990 динара из буџета града.
Стални трошкови извршени су у износу 6.800.507 динара од чега су из буџета
5.807.478 динара, а из осталих извора 993.029 динара.
Трошкови путовања извршени су у износу од 1.016.662 динара, од чега 60.327
динара из буџета града а 956.335 динара из других извора.
Услуге по уговору извршене су у износу од 12.431.890 динара од чега су из буџета
4.897.467 динара.
Специјализоване услуге извршене су у износу од 11.938.042 динара од чега су из
буџета 6.668.845 динара.
Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) износили су
6.290.396 динара од чега су из буџета 5.717.989 динара.
Расходи за материјал извршени су у износу од 1.621.170 динара при чему су из
буџета расходи за ову намену 434.334 динара.
Донације и дотације међународним организацијама извршене су у износу од 3.300
динара све из осталих извора финансирања.
За порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти, исплаћена је
23.605 динара из других извора.
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 275.000 динара из
буџета града.
Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 5.236.974 динара при чему су
из буџета издвојена средства од 960.718 динара.
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За нематеријалну имовину утрошено је 72.472 динара при чему је из буџета
исплаћено 12.000 динара.
За залихе робе за даљу продају издвојено је 3.363.543 динара из других извора.
БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ ЗАВИЧАЈА
За расходе за запослене (плате, додатке и доприносе за исте који терете послодавца)
утрошено је 15.915.342 динара, од чега 15.770.486 динара из буџета града.
Социјална давања запосленима исплаћена су у износу од 78.000 динара из буџета
града.
Накнаде трошкова за запослене исплаћене су у износу од 239.130 динара из буџета.
За јубиларне награде и бонусе исплаћено је 967.401 динар све из буџета града.
Стални трошкови извршени су у износу 1.278.575 динара, од чега су из буџета
1.256.746 динара, из осталих извора 21.829 динара.
Трошкови путовања извршени су у износу од 249.867 динара. Сва средства су
обезбеђена из осталих извора финансирања.
Услуге по уговору извршене су у износу од 2.886.370 динара од чега су из буџета
1.160.041 динара.
Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) износили су
396.102 динара од чега су из буџета 390.612 динара.
Расходи за материјал извршени су у износу од 382.013 динара, од чега 303.575
динара из осталих извора финансирања.
Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 798.677 динара. Сва средства
издвојена су из буџета града.
За нематеријалну имовину утрошено је 1.174.953 динара и сва средства су
издвојена из буџета града.
Глава 4.5 Животна средина
Функција 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Расходи за специјализоване услуге извршени су у износу од 12.251.273 динара за
услуге зоохигијене КЈП “Наш дом“.
Функција 560 - Заштита животне средине
Расходи за услуге по уговору су извршени у износу од 1.540.056 динара
(дезинсекција).
Расходи за специјализоване услуге извршени су у износу од 10.854.352 динара за
услуге дератизације и 19.527.099 динара за санацију сметлишта, VIII и IX фаза.
Функција 620 - развој заједнице
Зграде и грађевински објекти у износу од 14.030.299 динара извршене су за
прибављање планске документације.
Глава 4.6 Економски послови
Функција 412 – Општи послови по питању рада
Плате, додаци и накнаде запосленима извршене су у износу од 1.278.666 динара.
Социјални доприноси на терет послодавца извршени су у износу oд 219.291 динара.
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Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање извршене су у износу
од 18.195.250 динара Националној служби за запошљавање по Споразуму о реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину.
Остале дотације и трансфери извршени су у износу од 95.629 динара.
Функција 421 – Пољопривреда
Расходи за сталне трошкове извршени су у износу од 50.800 динара (платни промет).
Услуге по уговору извршене су у износу од 508.726 динара за превоз пчелара на сајам
пчеларства и набавку кречњака за калцизацију земљишта.
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршене су у
износу од 18.516.383 динара у складу са расписаним конкурсом по Програму мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града за 2019.годину,
4.800.000 динара за израду појединачних пројеката калцизације и услуге контроле плодности
пољопривредног земљишта, 8.713.265 динара за набавку кречњака и 7.388.362 динара по
решењу за програм подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће
државе у економско - финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне
задруге у 2019. години.
Функција 436 – Остала енергија
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за ЈКП
„Топлана Лозница“, извршене су у износу од 14.000.000 динара за текуће субвенције у циљу
обезбеђења услова за редовно пружање комуналних услуга према плану и програму за 2019.
годину.
Функција 510 – Управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за ЈКП „Наш
дом“, извршене су у износу од 10.000.000 динара, за текуће субвенције у циљу обезбеђења
услова за редовно пружање комуналних услуга према плану и програму за 2019. годину.
Функција 620 – Развој заједнице
Услуге по уговору извршене су у износу од 1.800.000 динара (чланарине).
Функција 630 – Водоснабдевање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршене су у
износу од 3.093.825 динара, и то за ЈКП „Водовод и канализација“ за текуће субвенције у циљу
обезбеђења услова за редовно пружање услуга према плану и програму за 2019. годину.
Функција 660 - Стамбени развој и развој заједнице некласификоване на другом месту
Извршени су расходи у износу од 93.371.815 динара, и то за КЈП “Наш дом“ за
одржавање зелених површина према плану и програму за 2019. годину износ од 50.799.497
динара, за чишћење и прање улица по плану и програму рада за 2019. годину износ од
32.085.479 динара, за одржавање кишне канализације износ од 1.489.094 динара и за
одржавање водотокова II реда ЈКП “Водоводу и канализацији“ износ од 8.997.745 динара.
Глава 4.7. – Комунална делатност и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Функција 640 – Улична расвета
Стални трошкови (електрична енергија) извршени су у износу од 79.872.267 динара.
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Текуће поправке и одржавање уличне расвете извршени су у износу од 2.610.970
динара.
Функција 451 - Друмски саобраћај
За специјализоване услуге (одржавање путне мреже) утрошено је 300.702.352 динара
из буџета града.
За специјализоване услуге (пружни прелази) утрошено је 603.288 динара из буџета
града.
За текуће оправке и одржавање (одржавање семафора и јавне расвете) утрошено је
7.676.700 динара.
Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти
Издаци за специјализоване услуге (геодетске услуге) извршени су у износу од
1.985.270 динара.
Глава 4.8. – МЕСНА САМОУПРАВА
Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
За расходе за запослене (плате, додатке и доприносе за исте који терете
послодавца) утрошено је 492.045 динара из буџета града.
Накнаде трошкова за запослене износе 557 из других извора.
Стални трошкови извршени су у износу од 2.932.004 динара, од чега је 2.928.419
из буџета града.
Трошкови путовања извршени су у износу од 14.280 динара из буџета града.
Услуге по уговору извршене су у износу од 4.231.645 динара, од чега је 1.488.940
динара из буџета града.
Специјализоване услуге извршене су у износу од 826.093 динара из буџета града.
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршене су износу од
21.126.958 динара из буџета града.
Издаци за материјал извршени су у износу од 854.812 динара, од чега 822.952
динара из средстава буџета града и 31.860 динара из других извора.
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом
извршени су у износу од 5.711 динара из буџета града.
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела извршени су у износу од
274.593 динара из буџета града.
Издаци за машине и опрему износили су 892.222 динара из буџета града.
Градска управа града Лозница као директни корисник буџета је у периоду од 01.01.31.12.2019. године извршила трансферна плаћања за своје индиректне кориснике Месне
заједнице у укупном износу од 28.872.213 динара.
Буџетска средства су пренета месним заједницама у следећим износима за период
01.01.-31.12.2019. године:
Буџетска средства су утрошена по месним заједницама у следећим износима за
период 01.01.-31.12.2019. год.
МЗ Лешница
1.964.021
МЗ Руњани
984.081
МЗ Коренита
537.485
МЗ Клупци
2.038.764
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МЗ Доњи Добрић
МЗ Црногора
МЗ Горња Ковињача
МЗ Плоча
МЗ Драгинац
МЗ Јаребице
МЗ Рибарица
МЗ Филиповићи
МЗ Симино Брдо
МЗ Брезјак
МЗ Брњац
МЗ Козјак
МЗ Јелав
МЗ Стража
МЗ Подриње Л.Поље
МЗ Степа Степановић Л. Поље
МЗ Пасковац
МЗ Крајишници
МЗ Воћњак
МЗ Башчелуци
МЗ Горња Борина
МЗ Чокешина
МЗ Јадранска Лешница
МЗ Милина
МЗ Бања Ковиљача
МЗ Зајача
МЗ Липнички Шор
МЗ Јошева
МЗ Ново Село
МЗ Горњи Добрић
МЗ Тршић
МЗ Доње Недељице
МЗ Горња Бадања
МЗ Градилиште
МЗ Трбушница
МЗ Липница
МЗ Цикоте
МЗ Горња Сипуља
МЗ Велико Село
МЗ Грнчара
МЗ Трбосиље
МЗ Шурице
МЗ Текериш
МЗ Доња Бадања
МЗ Ступница
МЗ Кривајица
МЗ Брадић
МЗ 4. Јули Трбушница
УКУПНО
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1.612.568
188.896
489.489
334.581
349.467
337.427
388.057
469.633
442.338
50.078
673.009
898.506
290.777
438.078
548.549
373
156.573
2.083.948
329.025
205.920
257.858
236.658
701.020
592.375
786.372
437.108
740.866
486.070
138.667
417.259
306.849
375.234
256.042
321.891
428.561
468.840
785.490
304.961
984.186
388.344
725.870
49.007
656.668
838.210
350.431
273.958
345.144
406.631
28.872.213
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Највећи износ расхода, посматрано по месним заједницама извршен је у:
Највећи износ расхода, посматрано по месним заједницама, извршен је у МЗ КЛУПЦИ
износ од 2.038.764 динара за сталне трошкове, израду пројектне документације за улицу
1300 каплара, чишћење канала, електроинсталатерске радове, услуге штампања, бетонирање
дела улице Рада Неимара, бетонирање дворишта дома, радови на дому, репрезентација за
госте (Зеленика и Гуча), као и гориво. МЗ ЛЕШНИЦА износ од 1.964.021 динара за лични
доходак радника, сталне трошкове, гориво. МЗ РУЊАНИ износ од 984.081 динара за сталне
трошкове, набавку, превоз и разгртање, радови на дому културе. МЗ ЦИКОТЕ износ од
785.490 динара за сталне трошкове, геодетске услуге, превоз и разгртање ризле, израда
пројектне документације за Терзића пут, радови на дому културе. МЗ ТЕКЕРИШ износ од
656.668 динара за сталне трошкове, реконструкција зграде дома културе, МЗ ПОДРИЊЕ
износ од 548.549 динара за набавку и превоз ризле, акција добровољних даваоца крви и
израда пројекта са мерењем, МЗ ДОЊИ ДОБРИЋ износ од 1.612.568 динара за насипање
путева, плаћање рата по суд. решењу, за сталне трошкове. МЗ КРАЈИШНИЦИ износ од
2.083.948 за сталне трошкове, радове на огради око гробља.
Глава 4.9 – ТУРИЗАМ
Функција 473 – Туризам
За плате, додатке и доприносе на терет послодаваца за запослене утрошено је
8.172.999 динара, целокупни износ средстава обезбеђен је из буџета града.
За социјална давања запосленима утрошено је 258.283 динара, од чега је 242.996
динара.
Накнаде трошкова за запослене износе 133.714 динара све из буџета града.
Стални трошкови извршени су у износу 482.476 динара од чега је из буџета 418.886
динара, а из осталих извора 63.590 динара.
Трошкови путовања реализовани су у износу од 571.842 динара од чега је 286.593 из
буџета града.
Услуге по уговору извршене су у износу од 12.787.074 динара од чега је из буџета
9.876.264 динара а 2.910.810 динара из осталих извора.
За специјализоване услуге утрошено је 4.066.392 динара од чега из буџета 3.633.602
динара.
Текуће поправке и одржавање су плаћене у износу од 135.033 динара, све из буџета
града.
Трошкови за материјал извршени су у износу од 1.474.332 динара од чега је из буџета
1.327.592 динара, а из осталих извора 146.740 динара.
За остале донације, дотације и трансфере извршено је 406.511 динара, све из
буџетских средстава.
Порези, обавезне таксе и казне извршене су у износу од 54.422 динара од чега је
22.682 динара из буџета града.
За набавку машина и опреме утрошено је 194.136 динара из буџета.
За остале некретнине и опрему утрошено је 995.260 динара из буџета града, док је
за набавку робе за даљу продају из буџета трансферисано 809.000 динара а укупно 924.625
динара.
ГЛАВА 4.10 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
За вишенаменске развојне пројекте из буџета у 2019. години извршено је 114.448.888
динара: изградња површина коловоза и паркинга блока између улица Београдска, Бранка
Радичевића, Светог Саве, Булевар Доситеја Обрадовића и блока између улица Драгољуба
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Поповића, Светог Саве и Бул. Доситеја Обрадовића, реконструкција јавног осветљења,
одржавање зграде „Музеј Јадра“ у Лозници, пројекат озелењавање на територији града
Лозница, набавка електронске опреме за потребе Центра за културу „Вук Караџић“, доградња
потисног фекалног колектора, реконструкција дечијег обданишта „Бамби“ и набавка
парковског мобилијара.
ГЛАВА 4.11 - ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА
Расходи за зграде и грађевинске објекте нису извршавани.
Расходи за остале дотације и трансфере нису извршавани.
Расходи за машине и опрему нису извршавани.
Раздео 5 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Функција 330 – Судови
За плате, додатке и доприносе на терет послодаваца за запослене утрошено је
5.655.440 динара.
Расходи за социјална давања запосленима су извршени у износу од 22.222 динара.
Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 36.470 динара.
Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 56.017
динара.
Расходи за сталне трошкове нису извршавани
Расходи за трошкове путовања нису извршавани.
Услуге по уговору извршене су у износу од 148.915 динара.
Расходи за текуће поправке и одржавање и материјал нису извршавани.
Остале дотације и трансфери извршени су у износу од 353.062 динара.
Порези, обавезне таксе, казне и пенали нису извршавани.
Раздео 6 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Функција 330 – Судови
Расходи нису извршавани.
ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА У ПЕРИОДУ I - XII 2019. ГОДИНE
1.
Градска управа, раздео 4:
1) Глава 4.0, функцонална класификација 130 – Опште услуге, економска
класификација 512
-

НАБАВКА И УГРАДЊА СИРЕНА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ –Поступак јавне набавке
завршен у 2018. години, започета реализација по Уговору чији је предмет извођење
радова на аутоматизацији система за даљинско активирање сирена за узбуњивање
број 404-48-1404/2018-III₁-8 од 15.11.2018. године, наставак реализације у току 2020.
године.

2) Глава 4.2, функцонална класификација 911 – Предшколско образовање
- Предшколска установа „Бамби“ - Утрошена новчана средства за покриће сталних
трошкова су нижа од планираних вредности. Због радова на надоградњи објекта
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„Бамби“ нису фактурисани стални трошкови за овај објекат. Од почетка нове радне
2019/2020 године у функцији је и надограђени објекат „Бамби“.
Услуге по уговору су ниже од планираних вредности. У току овог извештајног периода
реализована су два семинара за васпитаче по уговору о ауторском хонорару. Ангажован
је службеник за јавне набавке и лице задужено за безебедност и здравље на раду.
Плаћање се врши у складу са склопљеним уговорима.
Утрошена новчана средства за покриће трошкова материјала су мања од планираних
вредности. До одступања планираних од реализованих средстава дошло је због радова
на надоградњи објекта „Бамби“ па је број припремљених оброка био мањи.
3) Глава 4.4.2, функцонална класификација 820 – Услуге културе
Центар за културу „Вук Караџић“, између извршених расхода и одобрених
средстава настала су значајнија одступања на апропријацијама 423, 424 и 512. Разлог
одступања на наведеним апропријацијама је пре свега што је реализација пројекта
који се финансира из средстава Европске уније, планирана у другој половини године
и иста нису реализована у планираним роковима.
До одступања је дошло јер је трећа фаза „Адаптације, опремања и модернизације сцене
у Вуковом дому културе“ уместо из сопствених средстава, финансирана од стране
Министарства културе и информисања, по одобрном пројекту „Градови у фокусу
2019“.
4) Глава 4.7, функцонална класификација 640 – Улична расвета, економска
класификација 425
-

ЈАВНА РАСВЕТА – Средства планирана за одржавање система јавне расвете, уговор
закључен за 2019/2020 годину, испорука сукцесивна.
функцонална класификација 451 – друмски саобраћај, економска класификација 424

-

ПРУЖНИ ПРЕЛАЗ – Средства планирана за одржавање пружних прелаза у сарадњи
са јавним предузећем ЈП Железнице Србије кроз заједничко улагање реализована су у
износу од 603.288,00 динара.
функцонална класификација 474 -вишенаменски развојни пројекти, економска
класификација 424

-

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ – На основу планираних средстава у износу од 5.000.000,00
динара спроведена је јавна набавка и закључен уговор на период од једне године и
односи се на буџетску 2019/2020 годину. С обзиром да се радови изводе сукцесивно у
зависности од тренутних потреба није реализован цео уговор у 2019. години.

5) Глава 4.10, функцонална класификација 474 – Вишенаменски развојни
пројекти, економска класификација 511
-

ОТКУП СТАДИОНА – Није реализован пројекат (реализација у сарадњи са
Канцеларијом за управљање јавним улагањима, чека се пројекат чија је израда у
току).

-

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА – Средства планирана за реконструкцију објекта
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полицијске станице у насељеном месту Лозничко поље. Пројекат није реализован
из разлога што у току 2019. године није добијена одлука Владе Републике Србије о
преносу непокретности, иста је добијена почетком 2020. године.
-

ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ – Средства планира за реконструкцију електроенергетских објеката се реализују у сарадњи са Електропривредом Републике
Србије као заједничка улагања. С обзиром да није било закључених уговора са
Електропривредом, нити захтева о заједничком улагању иста нису реализована.

-

НАБАВКА ПОРТАЛА – јавна набавка планирана у децембру 2019. године, наставак
и реализација биће у току 2020. године.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

I КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У периоду I- XII 2019. године коришћена су средства текуће буџетске резерве на
основу:
1. По решењу број 68/19-I од 12.02.2019. године у износу од 20.428.712,00 динара којa
су распоређенa на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.10 – Локални економски развој,
функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти за плаћање изведених радова по окончаној ситуацији
на реконструкцији коловоза, пешачких површина и јавне расвете у улици Светог
Саве у Лозници;
2. По решењу број 107/19-I од 21.02.2019. године у износу од 162.874,00 динара, који
су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа (месне
заједнице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, економска класификација 421 – Стални трошкови
у износу од 142.874,00 динара и 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела у износу од 20.000,00 динара;
3. По решењу број 169/19-I од 22.03.2019. године у износу од 5.700.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.00 – Градска управа,
функционална класификација 830 – Услуге емитовања и издаваштва, економска
класификација 423 – Услуге по уговору за суфинансирање пројеката из облсти
јавног информисања;
4. По решењу број 206/19-I од 09.04.2019. године у износу од 367.325,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа
(месне заједнцице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, економска класификација 421 – Стални
трошкови;
5. По решењу број 208/19-I од 09.04.2019. године у износу од 2.500.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.10 – Локални економски
развој, функционална класификација 474 – Вишнаменски развојни пројекти,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за додатну набавку
парковског мобилијара;
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6. По решењу број 318/19-I од 29.05.2019. године у износу од 20.000,00 динара, који су
распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.2. – Образовање, функционална
класификација 912 – Основно образовање, економска класификација 4631 – Текуће
донације и трансфери осталим нивоима власти за плаћање накнаде за издавање
локацијских услова (пројекат доградње ђачке кухиње);
7. По решењу број 364/19-I од 26.06.2019. године у износу од 327.736,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа
(месне заједнице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, економска класификација 421 – Стални
трошкови у износу од 267.736,00 динара, 482 – Порези, обавезне таксе, казне,
пенали и камате у износу од 5.000,00 динара и 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела у износу од 55.000,00 динара;
8. По решењу број 361/19-I од 26.06.2019. године у износу од 4.000.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.00. – Градска управа,
функционална класификација 360 – услуге јавног реда и безебдености, економска
класификација 423 – Услуге по уговору за израду студије саобраћаја града
Лознице;
9. По решењу број 363/19-I од 26.06.2019. године у износу од 4.500.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.00. – Градска управа,
функционална класификација 360 – услуге јавног реда и безебдености, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за изградњу пасареле;
10. По решењу број 362/19-I од 26.06.2019. године у износу од 2.000.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.00. – Градска управа,
функционална класификација 130 – опште услуге, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, за превоз воде за пиће у МЗ Зајача и МЗ Коренита;
11. По одлуци број 412/19-I од 26.07.2019. године о преносу средстава у текућу резерву
пренета су средства у износу од 37.600.000,00 динара, од планиране апропријације на
Раздео 4 - Градска управа, глава 4.00 – Градска управа, функционална класификација
130 – Опште услуге, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту
из буџета, средства у износу од 5.000.000,00 динара, планиране апропријације на
Раздео 4 - Градска управа, глава 4.1 – Социјална заштита и здравство, функционална
класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту, економска класификација 421 – Стални трошкови, средства
у износу од 3.000.000,00 динара, планиране апропријације на Раздео 4 Градска управа, глава 4.5 – Планирање, изградња и заштита животне средине,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти, средства у износу од 1.600.000,00 динара,
планиране апропријације на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.10. – Локални
економски развој, функционална класификација 474 – Вишенаменски развојни
пројекти, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – блоковски
паркинзи, средства у износу од 7.000.000,00 динара, планиране апропријације на
Раздео 4 - Градска управа, глава 4.10. – Локални економски развој, функционална
класификација 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти – електро-енергетски објекти, средства у
износу од 7.000.000,00 динара, планиране апропријације на Раздео 4 - Градска
управа, глава 4.10. – Локални економски развој, функционална класификација
474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 511 – Зграде
Страна 145

Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

14. 09. 2020.

и грађевински објекти – подизање енергетске ефикасности, средства у износу од
4.000.000,00 динара, од планиране апропријације на Раздео 4 – Градска управа,
глава 4.11. Пројекти који се финансирају из ИПА, функција 490 – Економски
послови некласификовани на другом месту, економска класификација 511 – Зграде
и грађевински објекти, средства у износу од 10.000.000,00 динара;
12. По решењу број 410/19-I од 26.07.2019. године у износу од 40.000.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.7. – Комунална делатност
и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација 451 –
Друмски саобраћај, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, за
радове на осавремењавању локалних категорисаних и некатегорисаних путева и
улица на територији града Лознице;
13. По решењу број 411/19-I од 26.07.2019. године у износу од 2.000.000,00 динара, који
су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.9. – Туризам, функционална
класификација 473 – Туризам, економска класификација 423 – Услуге по уговору,
у износу од 1.000.000,00 динара за ангажовањен лица по уговору о привременим
и повременим пословима због недовољног броја запослених у ТОГ Лознице,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од 800.000,00
динара, за организацију музичко сценских наступа, економска класификација 426
– Материјал, у износу од 200.000,00 динара за набавку потрошног материјала и
ситног инвентара због повећаног обима активности;
14. По решењу број 483/19-I од 04.09.2019. године у износу од 220.577,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа
(месне заједнице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, економска класификација 421 – Стални
трошкови у износу од 220.577,00 динара за накнаду сталних трошкова МЗ
Башчелуци 5.234,00 – ел.енергија, МЗ Брадић 2.585,00 – вода, МЗ Горњи Добрић
23.401,00 – вода, МЗ Доњи Добрић 32.756,00 – ел.енергија, МЗ Брезјак 3.169,00 –
вода и смеће, МЗ Драгинац 4.020,00 – вода, МЗ Зајача 2.037,00 – ел. енергија, МЗ
Козјак 93.912,00 – ел.енергија, МЗ Клупци 470,00 – вода, МЗ Липница 3.682,00 –
вода, МЗ Липница 667,00 –ел. енергија, МЗ Пасковац 1.072,00 – ел.енергија, МЗ
Руњани 1.827,00 – ел. енергија, МЗ Стража 7.009,00 – ел. енергија, МЗ Ступница
690,00 – ел. енергија, МЗ Текери 4.481,00 – ел. енергија, МЗ Цикоте 33.565,00 –
ел.енергија
15. По решењу број 506/19-I од 23.09.2019. године у износу од 9.031,00 динара, који су
распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа (месне
заједнице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, економска класификација 421 – Стални трошкови
за накнаду трошкова електричне енергије за МЗ Лешница.
16. По решењу број 608/19-I од 28.10.2019. године у износу од 32.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа
(месне заједнице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, економска класификација 421 – Стални
трошкови за накнаду трошкова електричне енергије у износу од 30.000,00 динара
за МЗ Клупци и 2.000,00 динара за накнаду трошкова воде за МЗ Козјак.
17. По решењу број 640/19-I од 27.11.2019. године у износу од 60.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа
(месне заједнице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које
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нису класификоване на другом месту, економска класификација 423 – Услуге по
уговору за финансирање геодетског снимања и пројектне документације за два
пута (Дикосавића пут и Ерића пут) у МЗ Милина.
18. По решењу број 641/19-I од 27.11.2019. године у износу од 80.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа
(месне заједнице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, економска класификација 423 – Услуге по
уговору за израду пројекта пута у МЗ Ступница од Дома у Ступници ка засеоку
Миловановићи у дужини од 500м.
19. По решењу број 642/19-I од 27.11.2019. године у износу од 76.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 – Месна самоуправа
(месне заједнице), функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, економска класификација 423 – Услуге по
уговору за финансирање пројектне документације са геодетским снимањем за
асфалтирање пута у МЗ Јошева – улица Речанска 1.
II КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У периоду I-XII 2019. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗВЕШТАЈ О ИЗДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ ФИСКАЛНЕ 2019. ГОДИНЕ
У складу са Законом о јавном дугу Град није издавао гаранције у току 2019. године.
ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ КАО
И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
А. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У ПЕРИОДУ I- XII 2019. ГОДИНЕ
1.

Град Лозница је у извештајном периоду остварио донацију за Увођење ГИС-а у 4 локалне
самоуправе у подрегији Подриње на основу Уговора о донацији између Канцеларије
Уједињених нација за пројектне услуге и града Лознице бр. 354/2019-I од 19.06.2019.
године, у износу од 10.429.948,83 динара. У 2019. години није било трошења средстава.
У извештајном периоду град Лозница остварио је и донацију на основу Уговора о додели
средстава из Фонда међуопштинске сарадње који се финансира из Пројекта: „Подршка
спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне
самоуправе 2016-2019“ између Републике Србије-Министарства државне управе и
локалне самоуправе и града Лознице бр. 415/2019-I од 30.07.2019. године у износу од
38.000,00 CHF. У 2019. гoдини добијено је 4.104.634,60 динара а потрошено је за услуге
по уговору (израда сајта) 638.640,00 динара и за набавку опреме 3.465.907,20 динара
(намештаја и рачунарске опреме).
На основу Уговора о донацији за Унапређење еУправе у Лозници између Канцеларије
Уједињених Нација за пројектне услуге (број донације UNOPS-SwissPRO-2019-GrantСтрана 147
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032) и Града Лозница (бр. 637/2019-I од 26.11.2019. године) добијена су средства у износу
од 768.953,09 динара и нису трошена у 2019. години.
На основу Уговора о донацији финансијских средстава за кофинансирање спровођења
Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома Града Лозница за 2019. годину
између Сталне конференције градова иопштина – Савез градова и општина Србије
(бр. 659/7 од 19.09.2019. године) и Града Лознице (бр. 502/2019-I од 19.09.2019.године)
добијено је 209.650 динара. У 2019. години није било трошења средстава.
Неутрошена средства донације по Уговору бр. 48-00-00207/2014-28-7 о додели гранта
финансираног од стране ЕУ, између Министарства финансија, Одсек за уговоре и
финансирање програма ЕУ и града Лознице (заведен под бројем 326/2017-I од 06.06.2017.
године) за финансирање програма: „Путеви за бољу будућност – Побољшање физичке
инфраструктуре у ромским насељима у Лозници“ у износу од 274.377,34 динара утрошена
су за услуге по уговору (трошак ревизије пројекта) у 2019. години.
2. Туристичка организација града Лозница је у оквиру хуманитарне манифестацује „Приђи
срцем“ прикупила 54.920,00 динара. Прикупљена средства Одлуком директора бр. 85/19 од
28.03.2019. године додељена су за помоћ у лечењу Обрадовић Жељка. На основу Уговора
са Туристичком организацијом Србије број 96/19 од 24.04.2019.године Туристичкој
организацији града Лозница је добила 150.000,00 динара на име финансијске подршке
за организовање X јубиларног туристичког форума који се одржао у Бањи Ковиљачи од
08.05.-11.05.2019. године. Средства су наменски утрошена и о томе је поднет извештај
Туристичкој организацији Србије. По уговору број 064-19-SWG од 17.06.2019. године
на име пројекта ЛилаЛо који је реализован од 10.07.2019. до 14.07.2019. године уплаћен
је износ од 190.010,45 динара. Средства су наменски утрошена и о томе је достављен
извештај SWG-у.
3. На основу Уговора о додели бесповратних средстава/донације - Екстерни пројекти
Европске уније - број 48-00-00046/2016-28-2, града Сарајева и Центра за културу „Вук
Караџић“ Лозница, за пројекат „Музејске приче“, у периоду I-XII 2019. године Центар
за културу „Вук Караџић“ је добио 11.824.317,90 динара. Од добијених средстава је
утрошено 7.661.610,56 динара.
4. У извештајном периоду Библиотека Вуковог завичаја остварила је донацију у износу
од 20.000,00 динара од компаније ДДОР осигурање, Нови Сад. Средства су утрошена у
целости.
Б. ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА
И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
Град Лозница је по Уговору о кредиту број 404-20-790/2015-III1 од 20.06.2015. године
код Банке Интеза отворио кредитну линију са могућношћу задуживања до 705.060,67 ЕУР.
Искоришћена кредитна средства у 2015. години била су 39.909.731 динара на рок од 60
месеци, од момента појединачног пуштања срдстава. Отплата главнице кредита у 2016.
години износи 12.724.498 динара. Отплата главнице у 2017. години износи 14.596.119 динара.
Отплата главнице у 2018. години износи 13.242.747 динара. У 2019. години отплаћено је
12.737.691 динара.
Начин отплате кредита, враћање главнице, уплате камате, накнаде и осталих трошкова
за сваку појединачну траншу кредита регулисани су припадајућим анексима основног
Уговора.
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- Предшколска установа „Бамби“ – На основу добијеног плана отплате кредита број
26 за стан солидарности од Јавног стамбеног предузећа „Лозница“ касније Јавно предузеће за
управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“ из Лознице, у периоду од 01.01.2019.
до 31.12.2019. године извршене су четири уплате у износу од 198.925 динара на име отплате
главнице осталим домаћим кредиторима.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-2
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

3
На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице (,,Службени лист града Лознице”,
број 1/19 – пречишћен текст), а у складу са Законом о буџетском систему (,,Службени
гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14,
103/15, 99/16,113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Скупштина града Лознице на седници одржаној
10. септембра 2020. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Извештај о извршењу буџета града Лознице за период од 1. јануара до
30. јуна 2020. године који је Градско веће града Лознице усвојило Одлуком број 0620-2/2020-II дана 31.8.2020. године.

2.

Закључак објавити у ,,Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-21/20-3-3
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Страна 149

Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

14. 09. 2020.

4
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), члана 68. и 69.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), Плана генералне регулације за насељено
место Лозницa („Службени лист града Лозница”, број 3/14 и 13/18) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 10. септембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице
Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
Члан 1.
Доносе се Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између улица Жикице
Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници, у даљем тексту:
Измене и допуне Плана.
Члан 2.
Обухват Измена и допуна Плана чини кп. бр. 8576 КО Лозница, у укупној површини
од 24 ара 93м2.
Члан 3.
Доношењем Измена и допуна Плана омогућиће се изградња фискултурне сале на
кп. бр. 8576 КО Лозница, на простору унутрашњег дворишта Средње економске школе у
Лозници.
Измене и допуне Плана садрже: границу измена и допуна плана и обухват грађевинског
подручја; детаљну намену земљишта; детаљну регулацију са елементима за обележавање на
геодетској подлози; нивелационе коте 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 Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између
улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници,
састављене из текстуалног дела, графичког дела и документације, урађене од стране ЈП
„Лозница развој” из Лознице, августа 2020. године.
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Члан 6.
Текстуални део Измена и допуна Плана се објављује у „Службеном листу града
Лознице”.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-4
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

5
На основу члана 35.став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”,
бр.72/09,81/09-исправка,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.з акон и 9/20) и члана 68. и 69.
Правилника о садржини,начину и поступку израде документа простор. и урбанистичког
планирања („Сл.гласник РС”, бр.32/19) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2. Статута
града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр.1/19 - пречишћен текст)Скупштина града
Лознице на седници одржаној 10. септембра 2020. године,донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА,
УЧИТЕЉСКЕ,ВУКА КАРАЏИЋА И ТРГА ЈОВАНА
ЦВИЈИЋА У ЛОЗНИЦИ
I ОПШТИ ДЕО
1.0.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду предметног плана садржан је у одредбама:
-Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/2009, 81/2009 - испр.,
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64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013
- одлукаУС и 132/2014 и 145/14,83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)
-Правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр.32/2019)
-Одлукe о приступању изради Измена и допуна ПДР-а блока између Улица Жикице
Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници. (бр. 06-19/19-32-9
од 13.6.2019.)
-Одлукe о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Измена и допуна ПДР-а блока између Улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића
и Трга Јована Цвијића у Лозници. (бр.Сл/2019 од 16.05.2019.год.)
Плански основ за израду Измена и допуна ПДР-а блока између Улица Жикице
Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници.- План генералне
регулације за насељено место Лозница (Сл. Лист Града Лозница бр. 3/2014 и 13/2018).
1.1.Основни циљ израде плана
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Вука
Караџића,Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића је стварање планског и законског
основа за изградњу недостајућих садржаја у функцији образовања,а у оквиру средње
економске школе.
1.2. Обухват плана
м2.

Обухват плана чини катастарска парцела број 8576 К.О.Лозница, у површини од 2493

Кат.парцела је у јавној својини Републике Србије, а објекат на парцели је у облику
својине - државна РС док је корисникна објекту Средња економска школа.
2.0. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОЗНИЦА)
Подручје обухваћено планом се налази у зони ужег градског центра. Правила уређења
и грађења из Плана генералне регулације за насељено место Лознице која важе за ову зону
су следећа.
2.1.Урбанистички параметри за објекте друштвеног стандарда
Објекти друштвеног стандарда су школе, факултети, дечије установе, установе
социјалне заштите, здравствени објекти, објекти културе, објекти спорта и верски објекти. У
њима се обезбеђује остваривање права, односно потребе и интереси грађана и организација
у области образовања, ученичког и студентског стандарда, науке, културе, физичке културе,
здравства и социјалног осигурања, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравствене
заштите животиња.
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Табела бр. 1 – Централне функције са компатибилним наменама
ФУНКЦИЈЕ ДРУШТВЕНОГ
СТАНДАРДА

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

Култура и
уметност

Услуге

музеји

позоришта
биоскопи
библиотеке

Образовање и
наука

Здравствена
и социјална
заштита

галерије
...
школе
специјализовани
центри
истраживачке
установе
...
дечије установе
установе за старе
установе за лица са
посебним потребама
...

спортски центри
рекреативни пунктови
центри за
рехабилитацију
ЈАВНИ/ПРИВАТНИ СЕКТОР

Пословање

трговина на мало
(свакодневно
снабдевање, повремено
снабдевање, специјална
понуда, ...)
угоститељство (дневно,
забавно, боравак, ...)
пословно-радне агенције
занатске ( стари занати,
савремено занатство, ...)
...

ФУНКЦИЈЕ
УПРАВЉАЊА И
ЗАШТИТЕ
управне
институције

јавне институције

финансијско, банкарство

управно

одбрана и заштита

великопродајно

Спорт и
рекреација

...
ПРИВАТНИ СЕКТОР

...
ЈАВНИ СЕКТОР

2.2. Услови за средње и високошколске установе
Објекти и парцеле намењене функцији образовања могу се формирати у стамбеним
зонама и у објектима који испуњавају друге прописане услове. У овим зонама је могућа
изградња објеката који су у потпуности у складу са општом наменом образовања – школе,
библиотеке, ученичке радионице, дечија и спортска игралишта, фискултурне сале, и др.
Нови објекти треба да буду најмање 5,0м удаљени од постојећих објеката и максималне
спратности Пр+2.
Под претпоставком да ће 50-80% популације од 7-15 година похађати средње школе,
утврђене су и поребе за простором:
-

под учионицама			

2м²/ученику у смени

-

укупно изграђеног м² БГП		

10-12м²/ученику у смени

-

школски комплекс			

15-20м²/ученику у смени
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Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са образовањем
Намена:

Парцела:

Индекс
заузетости:
Вертикална
регулација:
Хоризонтална
регулација:

Страна 154

Под образовањем се подразумева: предшколско образовање, основно
образовање, средњошколско образовање, високошколско образовање.
Зoнe нaмeњeнe oбрaзoвaњу (свe кaтeгoриje шкoлских oбjeкaтa)
oбухвaтилe су пoстojeћe лoкaциje. Нoвe лoкaциje нaмeњeнe функциjaмa
oбрaзoвaњa мoгу сe фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa
aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je
дoзвoљeнa и у рaдним зoнaмa укoликo сe рaди o спeцифичним oбрaзoвним
прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe. Мoгућa је изгрaдњa oбjeкaтa кojи су
у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм oбрaзoвaњa (предшколско,
oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe
рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe
сaлe и сл. Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe
нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa или
прoдaje шкoлскoг прибoрa. Компатибилне намене су све оне које утичу
на подизање стандарда делатности: тргoвинa нa мaлo искључивo хрaнe
и бeзaлкoхoлних пићa, кaнтинe, објекти за истрaживaњe и рaзвoj. У
oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa учeничких дoмoвa.
У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну. Кaкo
сe гoдинaмa нe мoжe дeфинисaти рeшeњe кoje би билo oствaривo, имa
сe смaтрaти дa aкo oбjeкaт имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je
дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски плaнирaти
прoширeњa. У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм
нa тeрeну шкoлским oбjeктимa у цeнтрaлним грaдским блoкoвимa
je нeмoгућe oбeзбeдити слoбoдaн, припaдajући прoстoр у склaду сa
нoрмaтивимa jeр су или грaђeнe кaдa нoрмaтиви нису били утврђeни
или je њихoвa изгрaдњa зaвршeнa a дa сe прeдхoднo ниje прибaвилo
пoтрeбнo зeмљиштe. Акo шкoлa имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa
пaрцeлa je дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски
плaнирaти прoширeњa. Зa нoвe кoмплeксe нeoпхoднo je oбeзбeдити
минимaлнo 25 m2 пoвршинe пaрцeлe пo учeнику у jeднoj смeни.
Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
Максимално 40% за нове комплексе (без сале за наставу физичког
васпитања). Индекс заузетости за постојеће комплексе може бити
максимално 70%.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa може бити три надземне етаже.
Максимална спратност објеката високошколства се не ограничава али
не може прећи спратност зоне у којој се налази.
-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 бочних и задње међе од 4м, која
може бити додатно коригована противпожарним условима.
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Изградња
других
објеката на
парцели:

Паркирање:
Уређење
слободних
површина:
Интервенције
на постојећим
објектима:
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-спратност помоћних објеката …………………….. П
-максимална висина помоћног објекта .………… 5,0 м
Помоћни објекат се може поставити на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у
дужини преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама
парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат, осим уколико
планом нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег
реда није забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално
растојање од главног објекта на сопственој парцели није условљено.
Растојање једног помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој
парцели, уколико нису физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није
могуће поставити помоћни објекат на границу парцеле уз сагласност
суседа, минимално дозвољено растојање помоћног објекта од границе
бочне и задње парцеле је 1,5м, а од суседног главног објекта на суседној
парцели није условљено. Дозвољена је изградња помоћног објекта
пре изградње главног објекта, у зони планиране изградње и према
горенаведеним условима. Није дозвољено постављање отвора према
суседној парцели.
У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe. Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнoдeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa (“бaлoн” сaлe и сл.) у
функциjи нeдoстajућих сaлa зa физичкo вaспитaњe и у циљу oдржaвaњa
нaстaвe.
Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање и
према нормативима за образовање.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo
20% пoвршинe кoмплeксa. Комплекси школа, у складу са прописима
морају бити ограђени и контролисани.
Дoзвoљaвa сe доградња и надоградња као и све остале интервенције
описане у Општим правилима грађења у делу Интервенције на постојећим
објектима укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних
урбaнистичких пaрaмeтaрa. Зa oбjeктe код кojих су утврђeни услoви
зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи
су истим дeфинисaни. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe
oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa
кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и
лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

У зонама где је предвиђена обавезна израда плана нижег реда, правила уређења, правила
за грађење, обнову и реконструкцију објеката дефинисана Планом генералне регулације за
насељено место Лозница су усмеравајућег карактера, а коначно ће се примењивати правила
која буду дефинисана планом нижег реда.
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2.3. Измене и допуне ПДР-а блока између улица Жикице Јовановића, Учитељска, Вука
Караџића и Трга Јована Цвијића
На предметном подручју нема никаквих промена у намени земљишта. Претежна
намена на к.п. 8576 КО Лозницаостаје и даље -друштвени стандард.
Једина промена у односу на постојећи, важећи План детаљне регулације је зона
изградње, која ће се предметним планом проширити на део кат.парцеле који се тренутно
користи као спортски терен-рукометно игралиште.
На основу чл.72 и 73 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник” РС бр.32/19) предметне
измене и допуне су окарактерисане као мање јер се спроводе на делу територије планског
обухвата који је мањи од 1/3 укупне површине планског документа и не повећавају се укупни
планирани гранични капацитети комуналне ИС као ни урбанистички параметри.
Такође,за мање измене и допуне планског документа, спроводи се (према чл.73 горе
поменутог Правилника) скраћени поступак -без раног јавног увида и при том су прибављени
услови и подаци имаоца јавних овлашћења : Електродистрибуција Лозница, Телеком, Топлана
Лозница,Водовод и канализација -Лозница и ППЗ ,и то за део планског документа који се
мења и допуњује.

3.0. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Предметни блок се налази у непосредној близини Трга Јована Цвијића, Реке Штире и
свих важнијих јавних функција у граду. Овај блок карактерише то што је део шире целинекомплекса блокова који у свом саставу имају и објекат у функцији образовања, а који су
сконцентрисани око Трга Јована Цвијића, популарно названог још и школски парк.
Катастарска парцела бр.8576, која је предмет Измена и допуна налази се на углу
између Трга Јована Цвијића и Улице Вука Караџића. Предметна парцела је била у обухвату
ПДР-а који је донет 2016. године и на њој се налази објекат Средње економске школе који је
уједно и једини објекат јавне функције у блоку.
Постојећа школа не задовољава нормативе и капацитете прописане за установе средњег
образовања у смислу површине и садржаја, али у обзир се узима затечено стање и чињеница
да је школа изграђена у густо насељеномцентралном делу града,где је могућност проширења
фактички неостварива. Један од начина да се фактичко стање и услови образовања побољшају,
је изградња недостајуће фискултурне сале на месту постојећег рукометног игралишта.
Економска школа,у односу на неки ранији период, укидањем одређених образовних
профила, уписује све мање одељења (од 2014/15 - 38 одељења) а величина парцеле је
2492м2,од тога на слободне површине (рукометно игралиште,зелене површине и пешачки
платои)заузимају 1243 м2.
Да би ова школа испунила прописане нормативе,школски комплекс би требао да буде
површине од 5500-11000 м2 БРГП, а школа мах.површине 5500-6600 м2,што постојећа школа
ни приближно не испуњава.
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сл.2. Изглед објекта са Трга Ј. Цвијића

ПЛАНСКИ ДЕО
4.0. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Предвиђено је да се предметним Изменама и допунама прошири зона изградње у делу
к.п.бр. 8576 КО Лозница и да се омогући изградња фискултурне сале на месту постојећег
рукометног игралишта. Будући објекат ће такође бити у функцији друштвеног стандарда
- образовања и спорта и рекреације. Поред фискултурне сале предвиђено је и уређење
преосталих отворених зелених површина (урбани мобилијар) као и опремање будућег објекта
одговарајућом инфраструктуром.
Основна концепција уређења предметног простора дефинисаће се Урбанистичким
пројектом. Урбанистички параметри из важећег ПДР-а нису обавезујућег већ усмеравајућег
карактера. Урбанистички пројекат ће дефинисати коначну,будућу зону изградње на предметној
парцели.
4.1. Извршене промене у оквиру Измена и допуна ПДР-а
На предметном подручју Изменама и допунама се приказује нова зона изградње,на
месту слободних-отворених површина.Односно,уместо постојећег рукометног игралишта
предвиђена је изградња објекта фискултурне сале који је такође као и сви остали објекти на
парцели,у функцији друштвеног стандарда - образовања и спорта и рекреације.Недостатак
предметног школског садржаја је велики проблем за ову школску установу(час физичког
васпитања тренутно се одржава у хали Спортског центра ,,Лагатор”).
Измене и допуне плана детаљне регулације су извршене на свим графичким прилозима
у смислу повећања зоне изградње.Зона изградње је означена на целој парцели (приликом
изградње објекта испоштовати сва правила грађења прописана овим планом).
4.2. Планирана намена земљишта са билансима
ПДР.

Биланс површина у оквиру Измена и допуна ПДР-а није промењен у односу на важећи
Предметна парцела и даље припада површинама јавне намене,поред саобраћајних
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површина и земљишта намењеног за изградњу објеката комуналне инфраструктуре.
Биланс планираних површинау обухвату измена и допуна плана
Биланс
површина
у
обухвату плана површине
2493 м2

Планирана намена

Површине
намене

Саобраћајне површине

за

јавне

Друштвени стандард
Укупно

Површина

Заступљеност у обухвату
плана
%

17 м2

1%

2476 м2
2493 м2

99 %
100 %

Површина обухвата................................................2493 м2
Површина предметног објекта............................589,55м2
Површина под свим објектима............................1895.5м2
Просечна спратност..................................... одП+0 доП+2
4.3. Карактеристичне зоне и целине
На предметном простору се не издваја више карактеристичних зона и целина, већ
предметни блок карактерише један тип изграђености односно један тип физичке структуре.
4.4.Правила парцелације и препарцелације
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико се
налази на простору на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну површину
(улица, трг, сквер).
Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према јавном простору, а
међним линијама према суседним парцелама.
4.4.1 Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
На графичком прилогу бр. 4 План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
у плану детаљне регулације,дат је приказ парцела јавног земљишта и начин њиховог
формирања.Све из тог прилога се задржава, а у овим исправкама дат је само извод који се
односи на парцелу 8576 КО Лозница. Парцеле су дефинисане фронтовима, координатама
детаљних тачака и површинама у доле наведеним табелама.
Било која грешка уочена у списку парцела или наведеној површини, може се
проверити на графичком прилогу и исправити кроз пројекте парцелације, препарцелације,
експропријације, и др.
Координате тачака новоформираних међа за предметну парцелу
TAЧKA
Y
X
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Уколико регулациона линија улази у парцелу намењену за градњу, обавезно је
њено формирање на основу датих координата, а на начин регулисан законом тј.пројектом
парцелације,препарцелације и елаборатом исправке граница суседних парцела. Ако
регулациона линија не улази у постојећу грађевинску парцелу,њено спровођење није
обавезно, све док се за то не укаже потреба и не реше имовинско-правни односи. Сагласност
на исправку граница даје надлежни правобранилац ,што је регулисано чланом 68 Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлукаУС, 132/2014,
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон). Површина земљишта која се од парцеле кп. бр. 8576
КО Лозница издваја за Трг Јована Цвијића износи 12м2 ,а за улицу Вука Караџића 5м2.
Новоформирана предметна парцела за потребе економске школе износиће 2476м2
4.5. Општи услови регулације и нивелације
4.5.1. План регулације
Регулациона линија
Регулациним линијама су раздвојене одређене површине јавне намене од површина
планираних за друге јавне и остале намене. Дефинисане су на графичком прилогу бр. 2.1.б
“План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Планиране регулационе линије су дате су 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.
Хоризонтална регулација
Грађевинска линија утврђује се овим планом у односу на регулациону линију и
представља линију на коју се поставља нови објекат.
Зона грађења дефинише границе грађења надземних етажа објекта у унутрашњости
парцеле.
Постојећа грађевинска линија је дефинисана за објекте који се задржавају у оквиру
постојећих габарита.
Грађевинске линије су дефинисане на графичком прилогу бр. 2.1.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
Вертикална регулација
Висина објекта дефинисана је спратношћу и котом слемена.
Спратност је одређена бројем надземних етажа и дефинисана је на графичком прилогу
бр. 2.1.б “План саобраћаја, регулације и нивелације”.
4.5.2. План нивелације
Систем нивелације се базира на постојећој нивелацији уличне мреже. Све интерне
комуникације везују се за контактне, већ нивелационо дефинисане просторе.
Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази и нивелација
простора за изградњу објеката.
Страна 159

Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

14. 09. 2020.

Висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације
осталих тачака које се добијају интерполовањем.
Нивелација свих површина је генерална, кроз израду пројектне документације она се
може прецизније дефинисати у складу са техничким захтевима и решењима.
Нивелација површина је дата у графичком прилогу бр. 2.1.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
5.0. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
У непосредном окружењу се задржавају постојеће улице са постојећом ширином
коловоза и постојећим регулационим линијама а у самом обухвату нема саобраћајних
површина,изузев дела парцеле који се одваја за улицу.
Предметна парцела је на углу Трга Јована Цвијића и улице Вука Караџића.Пешачки
прилаз парцели и објекту је са Трга Јована Цвијића, а пешачки и колски улаз у парцелу и
прилаз објекту је из улице Вука Караџића.
5.1. Урбанистички и други услови за уређење зелених и слободних површина
У границама Плана, зелене и слободне површине прожимају и допуњују основну
намену на 20 % површине парцеле.
Озелењавање је специфично,јер је и сама намена кат.парцеле специфична.Присуство
великог броја деце, одмор, задржавање,прилази,све то условљава и распоред и могући %
заступљености зеленила (мин.проценат 5 %). На површинама где није могућа садња дрвећа
(као што је случај са предметном парцелом) планирати поставку озелењених и цветних
жардињера, односно заступљеност вегетације са одговарајућим партерним уређењем и
урбаним мобилијаром.
Зелене површине у оквиру објеката друштвеног стандарда планирају се према
нормативима и специфичним условима простора. При озелењавању потребно је водити
рачуна да се у комплексе унесе што више разнолике вегетације, али да то не буду алергогене
и врсте са бодљама и отровним бобицама.
5.2.Урбанистички и други услови за комуналну инфраструктуру
За потребе израде предметних Измена и допуна ПДР-а прибављени су услови и подаци
ималаца јавних овлашћења .Све инсталације налазе се изван обухвата измена и допуна плана
и не долази до повећања њихових капацитета.
5.2.1. Хидротехничка инфраструктура
5.2.1.1. Постојеће стање
Водоводна мрежа
Основна карактеристика овог простора је изграђено грађевинско земљиште. У
непосредној близини обухвата Плана постоји изведена водоводна мрежа у делу простора по
ободним улицама. Цевоводи у улицама: Жикице Јовановића, Учитељска и Вука Караџића су
од ЛГ материјала пречника Ø100 мм а у улици Трг Јована Цвијића је Ø80 мм од ЛГ материјала.
Челични цевовод Ø500 мм у ул. Учитељска је регионални цевовод за Ваљевски правац.И у
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улици Вука Караџића постоји челични цевовод Ø500 мм.
Фекална канализација постоји у свим ободним улицама осим у Учитељској улици.
Иста је по сепаратном систему. Цевоводи у улицама : Жикице Јовановића и Вука Караџића
су Ø200 мм керамички и у улици Трг Јована Цвијића Ø300 мм керамички.
Кишна канализација
Кишна канализациона мрежа постоји у улицама Жикице Јовановића Ø200 мм, Трг
Јована Цвијића Ø500 мм и Вука Караџића Ø200 мм.
5.2.1.2. Планирано стање
Водоводна мрежа
Постојећа мрежа је прстенаста. Такође је планирано да се кроз дворишта постави
цевовод Ø110 мм који би служио као пожарни али је исто тако могуће да се искористи за
кућне прикључке. Предвидети одговарајући број (ПХ) пожарних хидраната у складу са
прописима.
Фекална канализација
Канализациона мрежа у овом делу насеља је планирана по сепаратном систему.
Планирано је да се постојећа канализациона мрежа у ул Жикице Јовановића и Вука Караџића
које су од керамичких цеви реконструишу од савременијих материјала. Такође је потребно и
предвидети адекватан пречник цевовода. Овај цевовод би прихватао и отпадне воде из околних
улица које нису ни у обухвату и планирану фекалну канализацију из приградског насеља
Воћњак. С обзиром да је густина становања у овој зони релативно велика (вишепородично
становање са комерцијалним садржајима) то је за прорачун фекалне канализације податак о
густини 800 ст./ха. Инвеститор може своје отпадне воде одвести у градску канализацију уз
поштовање Општинске Одлуке о градском водоводу и канализацији (Бр. 06-13 / 15-23-3 од
28. 04. 2015 год).
Потребно је реконструисати канализациони колектор у улици Вука Караџића који је
често запушен.Колектор је преоптерећен постојећим корисницима и није у стању да прими
нове количине отпадне воде.Потребно је заменити га колектором већег пречника.
И у делу Учитељске улице предвиђена је изградња канализационог колектора.
Кишна канализација
Атмосферске воде се одводе постојећим цевоводима у улицама Жикице Јовановића,
Трг Јована Цвијића и Вука Караџића. Планирано је да се изгради цевовод унутар блока и
да се у два сливна подручја одведе у Улицу Вука Караџића, део који гравитира колектору у
тргу и део који гравитира према регулисаном Грабовачком потоку у Учитељској улици. Зону
одводњавања дефинисати према могућностима које пружају постојећи цевоводи. Нагиби
цевовода би требало да буду од мин. 3% до 5 % или колико пружају конкретни услови што ће
се дефинисати у главном пројекту. Интензитет падавина је усвојен 150 л/с. ха.
У Улици Учитељска постоји канал већих димензија који је зацевљен Грабовачки поток
се улива у реку Штиру. Овај поток је реципијент за атмосферске воде из дела улица Жикице
Јовановића и Вука Караџића.
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5.2.2.Електроенергетска инфраструктура
5.2.2.1. Постојеће стање
Oснoвнa кaрaктeристикa oвoг прoстoрa je изгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe. У
непосредном окружењу зoне oбухвaтa Измена и допуна ПДР-а oд eлeктрoeнeргeтских
oбjeкaтa нaлaзи сe:
− Пoдзeмнa 10 kV мрeжa зa пoвeзивaњe пoстojeћих трaфoстaницa (ТС су ван обухвата),
извeдeнa слoбoдним пoлaгaњeм у зeмљaни рoв.
− Пoдзeмнa 0.4 kV мрeжa зa нaпajaњe пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних и jaвних
oбjeкaтa изведена слoбoдним пoлaгaњeм у зeмљaни рoв.
− Надземна 0.4 kVмрeжa зa нaпajaњe пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних и jaвних oбjeкaтa
изведена са самоносивим кабловским снопом (СКС) на стубовима јавне расвете
(улице Жикице Јовановића, Учитељска и Трг Јована Цвијића) и НН мрежа са голим
проводницима (Al) на челично решеткастим стубовима(Улица Вука Караџића).
− Jaвнa рaсвeтa пoстojи на челичним округлим стубовима са лиром у улицама: Жикице
Јовановића, Учитељска и Трг Јована Цвијића. У Улици Вука Караџића јавна расвета је
на стубовима НН мреже .
Tрaсa кaблoвских вoдoвa, јавне расвете су прикaзaнe нa грaфичкoм прилoгу EE и TT
инфрaструктурe.
5.2.2.2. Планирано стање
Трафостаница
Нa прoстoру у oбухвaту Измена и допуна Плaнa Дeтaљнe рeгулaциje не постоји
трафoстaницаза напајање будућих и садашњих објекта обухвату плана.
За напајање будућих и постојећих потрошача на основу пораста оптерећења
планирана је нова трафостаница 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Економска“. Нова трафостаница
биће и прстенастој вези са трафостаниоцама ЗТС „Школски центар“ и МБТС „Поенкарева“.
Tрaфoстaницa je пoчeтнoг кaпaцитeтa 630 kVA, a зaвршнoг кaпaцитeтa 2х630 kVA, штo зaвиси
oд пoрaстa oптeрeћeњa у oбухвaту плaнa и околном блоку.
Плaнирaна трaфoстaницаје мoнтaжнo бeтoнскасa три вoднe и двe трaфoћeлиje у блoку
висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу улaз-излaз. Зa плaнирaнe
трaфoстaницe издвaja сe jeдинствeнa пaрцeлa jaвнe нaмeнe. Лoкaциjа нoве трaфoстaнице
прикaзaнa je у грaфичкoм прилoгу EE и TT инфрaструктурe.
Средњенапонска мрежа 10kV
Нa прoстoру oбухвaтa плaнa зaдржaвa сe пoстojeћa пoдзeмнa 10 kV мрeжa зa међусобно
повезивање трафостаница у oкoлини и то ЗТС „Школски центар“ и МБТС„Поенкарева“ с тим
што се на једном месту врши расецање овог вода за спајање нове трафостанице у прстенасту
везу по принципу улаз-излаз.
Нискoнaпoнскa мрeжa
Постојећа нисконапонска мрежа са самоносивим кабловским снопом (СКС) и саAl
проводницима(голим проводницима) ће се заменити са новом нисконапонском мрежом. Нова
нисконапонска мрежа ће бити у кабловској канализацији утрoтoaримaулицa и на тај начин
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ће се извести рaзвoд НН мрeжe, a сa мaмрeжa ћe бити дeфинисaнa прeмa пoтрeбaмa и бићe
дeфинисaнa прojeктнoм дoкумeнтaциjoм у склaду сa нaмeнoм oбjeкaтa грaдњe.
Нoвa мрeжa кaблoвскe кaнaлизaциje je плaнирaнa сa најмање чeтири ПВЦ цeви Ф110
мм. и кaблoвским oкнимa стaндaрдних димeнзиja нa рaстojaњу мaксимaлнo 40 м и нa тaj
нaчин сe oмoгућaвa нaпajaњe oбjeктa у блоку.
Jaвнa рaсвeтa
Плaнoм сe прeдвиђa зaдржaвaњe пoстojeћe jaвнe рaсвeтe на ТргуЈована Цвијића.
Расвета је са нaтриjумским сиjaлицама снaгe дo 250 W, нa чeличним стубoвимa висинe дo
дeсeт мeтaрa.Свeтиљкe су нa мeђусoбнoм рaзмaку oкo 30 м штo искуствeнo oствaруje средњу
хoризoнтaлну oсвeтљeнoст прeкo 30 lx кaкo je услoвљeнo Плaнoм гeнeрaлнe рeгулaциje
Лoзницe.
Плaнoм сe плaнирa изгрaдњa jaвнe расвeтe у Ул. Вука Краџића, сa свeтиљкaмa зa
нaтриjумскe сиjaлицe, снaгe дo 250W, нa чeличним стубoвимa висинe дo 10 м сa jeднoм
лирoм.
Свeтиљкe су нa мeђусoбнoм рaзмaку oкo 30 м, штo искуствeнo oствaруje срeдњу
хoризoнтaлну oсвeтљeнoст прeкo 30lx, кaкo je услoвљeнo Плaнoм гeнeрaлнe рeгулaциje
Лoзницe.
Jaвнa рaсвeтa ћe сe нaпajaти прeкo пoсeбних oрмaрићa сa нeзaвисним мeрeњeм
пoтрoшњe, a прикључaк ћe сe oбeзбeдити сa пoсeбнoг извoдa у припaдajућoj трaфoстaници,
штo ћe сe дeфинисaти прojeктнoм дoкумeнтaциjoм jaвнe рaсвeтe.
У случajу рeкoнструкциje jeднoг дeлa улицe, jaвнa рaсвeтa сe рeкoнструишe у склaду
сa динaмикoм рeкoнструкциje дaтe улицe.
НАПОМЕНА: Препочет карадова, обратитисе ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Регионални центар Електросрбија - Огранак Лозница, ради тачног обележавања трасе
постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог
плана.
5.2.3. TT инфраструктура
5.2.3.1. Постојеће стање
Предметно подручје припада кабловским подручјима бр.18 и 20, АТЦ Лозница. У
обухвату урбанистичког плана постоји подземна приступна ТТ мрежа која се састоји од
више каблова различитог капацитета са припадајућим ТТ изводним ормарима. Већи део
Приступне ТТ мреже положен је кроз ТТ кабловску канализацију. Постојећа Разводна мрежа
је изведена делом подземно а делом као надземна. ТТ мрежа задовољава тренутне потребе
корисника. У обухвату измена и допуна плана нема постојећих каблова ТТ мреже.
5.2.3.2. Планирано стање
У оквиру блока, за нове објекте је планирана подземна приступна ТТ мрежа са
припадајућим ТТ изводним ормарима за унутрашњу монтажу одговарајућег капацитета.
Развод ТТ мреже у објектима одредиће пројектант. Од изводног ТТ ормара, развод телефонске
инсталације урадити ДСЛ кабловима са ХФФР омотачем према ИЕЦ 62255 стандарду
категорије 2 или 3. Свуда узТК инсталацију поставити резервну цев за ФТТХ решење оптичке
приступне мреже хПОН и то хоризонтални развод напр. пресек 16мм, а за вертикални развод
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користити цеви већег пречника напр. пресек 32мм.
У свему се придржавати услова издатих од ,,Телеком Србија,, АД, који су саставни део
овог плана.
5.2.4.Топлификација и гасификација
,,Топлана” Лозница има постојећи вреловод који пролази Тргом Јована Цвијића.
Планирани објекти се могу прикључивати на систем ЈКП,,Топлана”, уз услове који ће се
добијати приликом добијања локацијских услова,односно фискултурна сала се може
прикључити из шахта који се налази унутар к.п.8576 КО Лозница,сходно издатим условима
за пројектовањем бр. 331 од 4.6.2019. године.
Предметна к.п. је у блоку у којем је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа.
При пројектовању и изградњи, ускладити се са дистрибутивном гасоводном мрежом
и условима за коришћење природног гаса, као и другим постојећим или планираним
инфраструктурним системима и урбанистичко-техничким условима. Дистрибутивни гасовод
је изграђен (И ПОД ПРИТИСКОМ) дуж коловозне траке у земљаном (зеленом) појасу а према
графичком приказу у прилогу.
6.0. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
6.1. Заштита градитељског наслеђа
На површини обухваћеној границама Измена и допуна Плана детаљне регулације
блока између улица Жикице Јовановић, Учитељске и Трга Јована Цвијића у Лозници нема
утврђених евидентираних непокретних културних добара, као ни добара које уживају
претходну заштиту.
У непосредној близини предметног обухвата постоје следећи вредни објекти
градитељског наслеђа:
1.зграда на Тргу Јована Цвијића бр.4,
2.зграда на Тргу Јована Цвијића бр.6,
3.зграда на Тргу Јована Цвијића бр.7,
4.зграда на Тргу Јована Цвијића бр.10.
али су исти током свог постојања претрпели извесне промене или интервенције због којих не
задовољавају критеријуме за утврђивање за непокретно културно добро.
На предлог Завода за заштиту споменика културе сви ови објекти су уврштени у
документе просторног и урбанистичког планирања при чему би Завод достављао своје
мишљење о предузимању мера техничке заштите и других радова на овим објектима.
Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и
на њима вршити прекопавања, ископавања и дубока преоравања.
Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживање , заштиту, чување,
публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом
изградње инвестиционог објекта, све до предаје добра на чување овлашћеној установи
заштите, сходно члану 110. Закона о културним добрима.
У непосредној близини накнадно откривених археолошких локалитета инвестициони
радови спроводе се уз повећање мере опреза и присуство и контролу надлежне службе
заштите, односно Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“.
Накнадно откривени археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања (преко 30 цм).
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Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач је дужан да одмах
без одлагања, прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува у месту и положају у коме
је откривен, а све у скалду чланом 109. ст.1. Закона о културним добрима.
У случају трајног уништавања или нарушавања накнадно откривеног археолошког
локалитета због инвестиционох радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку
инвеститора (члан 110. Закона о културним добрима).
Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине у,
на, и у близини накнадно откривеног археолошког локалитета.
6.2. Заштита животне средине
Ради заштите квалитета воде, ваздуха и земљишта као и заштите од буке, решење
ланираног објекта и пратеће инфраструктуре усагласиће се са свим актуелним техничким
прописима и Законом о заштити животне средине (Службени гласник РС бр. 135/04, 36/09,
36/09 – др. закон, 72-09, др. закон и 43/11 – УС).
У оквиру планираних активности на простору плана обезбедиће се спречавање свих
облика загађивања и обезбедиће се квалитет средине према одговарајућим стандардима и
прописаним нормама. Потребно је пратити показатеље утицаја на стање средине и обезбедити
контролу свих активности.
При изградњи објеката и планиране инфраструктуре посебну пажњу треба посветити
заштити простора око објеката, ископом темељне јаме при бетонирању и одговарајућем
пројектовању и изградњи водоводне и канализационе мреже, уколико постоји потреба за
тим. Обавезно је предвидети изградњу затвореног система за одвођење отпадних вода због
спречавања загађивања земљишта и подземних вода.
У складу са планираном наменом земљишта потребно је обезбедити просторе за
контејнере за комунални отпад. Прилазни путеви до места за држање посуда за чување и
сакупљање отпада треба да буду двосмерни због саобраћаја специјалних возила, за одвоз
отпада, максималног оптерећења до 10 тона, ширине до 2,5m и дужине до 12m. За сваки
контејнер потребно је обезбедити 3m² носиве подлоге у нивоу прилазног пута са одвођењем
атмосферских и оцедних вода.
За типску канту, зависно од величине, потребно је обезбедити 0,5m² једнако
опремљене површине. Ови простори морају обухватити све хигијенске услове у погледу
редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима
комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.
У планираним наменама земљишта обезбедиће се уређење и одржавање простора на
начин који неће изазвати повећан садржај аерозагађења и буке.
Ради сагледавања утицаја и промена које ће се испољити као последица разних
активности на услове живота, потребно је пратити квантитативне и квалитативне показатеље
стања средине и обезбедити контролу свих захвата и активности.
Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Законом о заштити од пожара (Службени
гласник РС бр. 111/09) и Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара (Службени лист СФРЈ бр. 30/91) што подразумева обезбеђивање ватроотпорних
преграда, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката.
Праћење квалитета ваздуха као основни предуслов у тежњи за постизањем законских
стандарда подразумева мониторинг квалитета животне средине. У погледу заштите од буке,
треба обезбедити услове за смањење штетног деловања применом изолационих материјала
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који ће онемогућити продор буке у животни и радни простор. Потребно је обезбедити на
највиши ниво буке не прелази вредност 55dB ноћу и 65dB дању.
На простору плана нису лоцирани и не планирају се објекти који својим радом
негативно утичу на животну средину.
Поред ових, морају се примењивати и мере и услови добијени од Одељења за планирање
и изградњу, Група за послове заштите и унапређења животне средине, број 501-59/Р/2015 од
26.05.2015. год., за потребе израде ПДР-а и то су:
1. капацитет нове изградње утврдити у складу са могућим обезбеђењем простора за
паркирање; простор за паркирање обезбедити на припадајућој парцели;
2. планиране објекте прикључити на постојећу комуналну инфраструктуру; планирати
централизован начин загревања објеката;
3. при утврђивању габарита планираних објеката водити рачуна о % учешћу зелених и
незастртих површина, а у складу са нормативима и стандардима планирања зелених
површина града, утврђених Планом генералне регулације за насељено место Лозница
( Сл. лист Лознице, бр. 3/14 и 12/2014);
4. планирати одговарајући начин прикупљања и поступања са отпадним материјама и
материјалима (комунални отпад, рециклабилни отпад-папир, стакло, лименке, ПВЦ
боце, и сл.); обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера за сакупљање
комуналног и другог отпада;
5. планирати одговарајући начин прикупљања и поступања са отпадним материјама и
материјалима (комунални отпад, рециклабилни отпад-папир, стакло, лименке, ПВЦ
боце, и сл.); обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера за сакупљање
комуналног и другог отпада;
6. ако при извођењу радова на изградњи предметног објекта дође до хаварије на
грађевинским машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и
горива у земљиште, извођач је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију
загађене површине;
7. при при пројектовању и изградњи, односно надоградњи објекта, морају се обезбедити
услови за несметану природну вентилацију заједничког простора, остављањем
вентилационог отвора, а у циљу безбедног функционисања будуће заједничке гасне
инсталације;
8. за прикупљање атмосферских-кишних вода са кровних површина и околног уређеног
простора (које нису загађене), предвидети систем каналета, ригола или бетонских
канала (покривених челичним решеткама), путем којих ће се ове воде евакуисати у
реципијент-реку Штиру;
9. саобраћајнице унутар објеката, улзе/излазе, пројектовати на тај начин да се обезбеди
несметана евакуација, као и прилаз ватрогасних возила;
потребно је реконстуисати канализациони колектор у Гимназијској улици
10. уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на
њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања.жикице
11. Потребно је реконструисати канализациони колектор у Улицама Жикице Јовановића и
Вука Караџића, а у делу Учитељске предвидети изградњу канализационог колектора
12. Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања
отпада. Дефинисати начин сакупљања свих врста отпада и његово редовно евакуисање.
По могућству планирати примарну рециклажу, односно раздвојено сакупљање у
засебним судовима папира, стакла, пластике и другог отпада насталог у домаћинствима,
трговинским радовима и др.
13. Потребно је оставити слободне површине за постављање посуда 1,1м³ које ће служити
за прикупљање комуналног отпада
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6.3. Заштита земљишта и управљање отпадом
У свему поштовати Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09), као и
подзаконска акта.
Побољшање хигијенских услова и заштите животне средине обезбедиће се
постављањем контејнера за одлагање отпада, њиховим пражњењем и чишћењем и слободним
приступом возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа.
Простори за исте су већ предвиђени Планом детаљне регулације блока између улица Жикице
Јовановића,Учитељске,Вука Караџића и Трга Јована Цвијића.
6.4. Заштита од пожара, елементарних непогода и буке
					
У циљу заштите будућег грађевинског објекта у обухвату плана, 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.) у складу са законским
прописима.
Заштита од пожара 						
Заштиту од пожара треба обезбедити коришћењем незапаљивих материјала за
градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно
обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, у складу са Законом о заштити
од пожара (Службени гласник РС бр. 111/09,20/15 и 87/18) и Правилником о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ бр. 30/91) где
год је то могуће с обзиром на специфичност простора.
- Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту
од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за
безбедно постављање објеката са запаљивим и горљивим течностима и запаљивим гасовима
у складу са одредбама чл.6 закона о запаљивим и гпрљивим течностима и запаљивим гасовима
(Сл.гласник РС бр.54/15) и одредбама чл.16. став 1. Уредбе о локацијским условима (Сл.
гласник РС бр.35/16,114/15 и 117/17)
- У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног
за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија
сходно чл.16. став 2. Уредбе о локацијским условима (Сл.гласник РС бр.35/15,114/15 и 117/17)
узимајући у обзир да због специфичности објекта Измене и допуне ПДР-а не могу садржати
све неопходне могућности,ограничења и услове за изградњу објекта,односно све услове
заштите од пожара и експлозија.
- У погледу испуњености основних захтева заштите од пожара приликом пројектовања
и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је
уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане
мере заштите од пожара за конструкцију,материјале,инсталације и опремање заштитним
системима и уређајима,објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од
пожара (Сл.гласник РС 111/09,20/15 и 87/18)
- Фазну градњу,уколико ће градња трајати дуже,предвидети на начин да свака фаза
представља техничко-технолошку целину,која може самостално да се користи
- Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама
правилника о техничким нормативима за приступне путеве,окретнице и уређене платое за
Страна 167

Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

14. 09. 2020.

ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика оф пожара (Сл.лист СРЈ бр.8/95)
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од
пожара стамбених и послобних објеката и објеката јавне намене (Сл.гласник РС бр,22/19)
- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
(Сл.гласник РС бр.3/18)
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл.лист СФРЈ бр.13/78
и 37/95)
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ бр.53 и 54/88 и 28/95)
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката
од атмосферског пражњења (Сл.лист СРЈ бр.11/96)
- Реализацију објеката узвршити у складу са одредбама Правилника о техничким
мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова (Сл.лист СФРЈ
бр.41/93)
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист СФРЈ бр.74/90) као и других
Правилника и стандарда са аспекта заштитзе од пожара који произилазе из горе наведених
законских и подзаконских аката.
Заштита од удара грома
Заштиту од удара грома треба обезбедити изградњом громобранске инсталације, која
ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.		
Заштита од земљотреса
Предметно подручје, припада подручју угрожености од 7º (8º) MCS скале. Основна
мера заштите од земљотреса је примена принципа сеизмичког пројектовања објекта, односно
примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.
		
Заштита од буке
Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/09) као
и подзаконска акта донета на основу овог Закона
Пројектовати и изводити одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која
се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима коришћења и
одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних активности, не прекорачује
прописане граничне вредности.
6.5. Мере енергетске ефикасности изградње
Законом о планирању и изградњи дефинисана је обавеза унапређења енергетске
ефикасности зграда. Приликом градње морају се обезбедити прописана енергетска својства
а она се утврђују 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, потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему
топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде да не прелази дозвољене
максималне вредности по m².
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-

обликовати објекат тако да се обезбеди најефикаснији однос површине и запремине
омотача зграде у односу на климатске факторе локације

-

груписати просторије у објекту,у складу са њиховим темоературним захтевима

-

максимално искористити природно осветљење

-

прозоре, врата, вентилационе отворе, пројектовати тако да губици топлоте у зимском
периоду буду што мањи

-

користити класичне и савремене термоизолационе материјале

-

употребљавати енергетски ефикасна расветна тела 			

6.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Приликом градње у простору као и уређивања саобраћајних површина и пешачких
стаза, применом одговарајућих техничких решења, неопходно је олакшати кретање и
орјентацију хендикепираним лицима, као и особама које нису самосталне у кретању.
-Обезбедити услове за несметано кретање особа са посебним потребама у простору у
складу са важећим прописима из ове области
- Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидидтом, деци
и старим особама (Сл.гласник РС, бр. 22/2015).
6.7. Инжењерско геолошки услови изградње
1. Објекти јавних и спортских намена,стамбени и комунални објекти фундирају
се на тракастим темељима, самцима или контраплочи и изузетно, ако је прашинасто тло
водом засићено ниске конзистенције, неопходно је фундирање на бушеним шиповима
који се ослањају на носиви слој.
Замену и збијање тла тампон слојем шљунка радити при напонима у тлу већим
од 200,00 кN/м2.
Обавезна је хидротехничка заштита подова приземља, као и издизање објеката
нивелационим насипима у зонама утицаја поплава.
2. За темељење већих грађевинских објеката у отвореној јами чија је дубина већа
од 5 м, ако нема подземних вода, пројект објекта мора садржати и пројекат јаме, као и
техничке услове за сигурно извођење радова.
3.Темељна јама грађевинског објекта у близини постојећих објеката мора се
пројектовати и извести тако да се ти објекти у потпуности обезбеде од евентуалних
оштећења услед деформација или зарушавања тла.
4. Код дубоких ископа неопходно је разупирање и гравитацино одвођење или
црпљење подземних вода.
5. Потпорни зидови се изводе у сегментима у дужинама од 4,0 м до 5,0 м-наизменично
у кампадама. Обавезно је извођење отвора за дренирање воде иза зида - ,,барбакана,, који
се постављају на међусобном размаку од 1,0м до 1,20 м - попречног пресека око 5,0 цм.
Иза зида прво се насипа слој крупнозрног шљунка, а затим се насипа слој ситнозрног
шљунка.
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7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
7.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
7.1.1. Хидротехничка инфраструктура
7.1.1.1.Водоводна мрежа
					
- Не предвиђа се рушење постојећих објеката приликом изградње мреже;
- трасу прилагодити конкретним условима на терену;
- истражни радови се не предвиђају;
- измештање постојеће инфраструктуре се не предвиђа;
- извршити увођење у катастар подземних инсталација;
- објекат је сталан;
- није дозвољена градња у зони од по 0,5м са обе стране водовода (укупно коридор
1м);
- 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
7.1.1.2. Канализациона мрежа
				
- Фекална канализациона мрежа је по сепаратном систему;
- како је зона у којој се гради мрежа индивидуално становање, то је густина становања
100ЕС/ха;
- 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;
- кућне прикључке решавати у складу са условима на терену, појединачно или групно;
- 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;
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траса цевовода, фекалне канализације, пролази осовином улица, а кишне канализације
поред фекалне у коловозу са једне или друге стране;
трасе дефинисати просторно у државном координатном систему и приказати у плану
обележавања у погодној размери;
интнзитет 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;
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 испред ЕД који ће пратити извођење радова;
ископ и затрпавање у близини каблова изводи 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 „Град“,
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;
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обезбедити несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица на
деловима на којима се одвија пешачки саобраћај;
извршити техничку контролу техничке документације;
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.

7.1.1.3. Кишна канализација
Атмосферске воде се одводе постојећим цевоводима у улицама Жикице Јовановића,
Трг Јована Цвијића и Вука Караџића. Планирано је да се изгради цевовод унутар блока и
да се у два сливна подручја одведе у улицу Вука Караџића, део који гравитира колектору у
тргу и део који гравитира према регулисаном Грабовачком потоку у Учитељској улици. Зону
одводњавања дефинисати према могућностима које пружају постојећи цевоводи. 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.
У улици Учитељска постоји канал већих димензија који је зацевљен Грабовачки поток
и који се улива у реку Штиру. Овај поток је реципијент за атмосферске воде из дела улица
Жикице Јовановића и Вука Караџића.
7.1.2. Електроенергетска инфраструктура
Приликом изградње објеката водити рачуна о следећем:
- Заштитни појас за електроенергетске водове,са обе стране вода од крајњег фазног
проводника,има следеће ширине:
- за напонски ниво 1 кв до 35 кв
- за голе проводнике 10 метара,кроз шумско подручје 3 метра
- за слабо изоловане проводнике 4 метра,кроз шумско подручје 3 метра
- за самоносеће кабловске снопове 1 метар
- за подземне енергетске водове (каблове)износи ,од ивице армирано-бетонског
канала напонски ниво 1 кв до 35 кв,укључујући и 35 кв -1 метар
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи : за напонски ниво
1 кв до 35 кв -10 метара
Правила грађења за подземне инсталације:
− При слободном полагању, кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина
0,8м а чија ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров.
− Међусобни размак кабловских водова у рову треба да буде најмање 7 см;
− На целој дужини кабловски водови морају бити положени у благим кривинама,
змијолико, ради компензације евентуалних померања и температурних утицаја;
− Каблови се у рову полажу у слоју постељице 20см. Постељица је од ситнозрне земље
или песка;
− На свим оним местима где се могу очекивати већа механичка напрезања средине или
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постоји евентуална могућност механичког оштећења, кабловски водови се полажу у
искључиво кроз кабловску канализацију;
Кабловска канализација се примењује на прелазима испод коловоза улица, стаза и
путева, колских прелаза и сл.;
При полагању кабловске канализације, последња канализација мора ући у тротоар
најмање 50см;
Хоризонтално растојање између телекомуникационих кабловских водова и енергетских
кабловских водова до 1кV , мора да износи најмање 50см;
При укрштању енергетских кабловских водова са телекомуникационим кабловима,
потребно је да угао укрштања буде што ближи правом углу;
Вертикално растојање енергетских кабловских водова за напоне 250Vпрема земљи од
телекомуникационих кабловских водова, мора да износи најмање 30см;
Растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих цеви, мора да
износи најмање 50см;
Полагање кабловских водова испод водоводних цеви није дозвољено;
При укрштању кабловских водова са водоводним цевима или са цевима канализације,
мора се обезбедити минимално вертикално растојање од 30 см чисти размак);
Паралелено вођење кабловских водова уз темеље или зидове зграда, не треба да се
врши на размаку мањим од 50см од спољне површине објекта под земљом;
Кабловске водове по правилу треба положити тако да су од осе дрвореда удаљени
најмање 2м;
Дуж кабловске трасе се одређује заштитни коридор ширине 1м, у којем је забрањена
градња објеката и сађење високог растиња;
По полагању водова у ров, обавезно извршити катастарско уплањење трасе.
Прaвилa грaђeњa зa трaфoстaнице:
Tрaфoстaницa 10/0,4 кВ 2x630 кВAсe грaди нaиздвojeнoj пaрцeли зa jaвнe нaмeнe у
пoвршиниoкo 50 м2;
Oбjeкaт трaфoстaницe мoжe бити зидaни или oд прeдфaбрикoaних бeтoнских
eлeмeнaтa;
Oкo oбjeктa трeбa oбeзбeдити прoстoр зa зaштитнo узeмљeњe и oбликoвaњe пoтeнциjaлa
у ширини нajмaњe 1,5 м.
Oбjeкту трaфoстeницe трeбa oбeзбeдити приступ сa jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe,
нajмaњe ширинe 5 м зa срeдњe тeшки сaoбрaћaj.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих водова:
-

при паралелном вођењу енергетског и телекомуникационог кабла дозвољен је најмањи
хоризонтални размак од 0,5 м за каблове 1 кв
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 0,5 м. угао
укрштања треба да буде што ближи 900, али не мањи од 300 у насељеним местима,
односно не мањи од 450 ван насељених места.
Енергетски кабл се по правилу, поставља иоспод телекомуникационог кабла. Уколико
се размаци не могу постићи, енергетске каблове на тим местима треба провести кроз
цеви,али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 м. телекомуникационо каблови
који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу се полагати у исти ров
са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се покаже задовољавајући
прорачуном,али не мање од 0,2 м.
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Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације:
није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних
или канализационих цеви, осим при укрштању
хоризонталан размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба
да износи најмање 0,4 м
енергетски кабл при укрштању може бити положен испод илчи изнад водоводне
цеви,на растојању од најмање 0,3 м. Ако се размаци не могиу постићи, тада енергетски
кабл треба провући кроз заштитну цев.
на местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном илчи
канализационом цеви, ров се копа ручно,без механизације
Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских
објеката,инвеститор је дужан да се писменим путем обрати Служби за припрему и надзор
одржавања ОДС ,,ЕПС Дистрибуција” доо Београд, огранак Електродистрибуција
Лозница у лозници,у коме ће навести датум и време почетка радова,одговорно лице за
извођење радова и контакт телефон
Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите
Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка заштита
на прописан начин
У случају измештања електроенергетских објеката, морају се обезбедити алтернативне
трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност ОДС ,,ЕПС Дистрибуција”
доо Београд, огранак Електродистибуција Лозница у Лознмици. Трошкове измештања
и трошкове градње у складу са Законом о енергетици ,,Службени гласник” РС
бр.145/14,сноси инвеститор објекта као што сноси све евентуалне трошкове оштећења
подземних кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих непажњом
извођача радова
Обавезно заштитити и обезбедити постојеће објекте ОДС ,,ЕПС Дистрибуција” доо
Београд пре поћетка било каквих радова

7.1.3. TT инфраструктура
Постојеће и будуће трасе ТТ каблова и приказани су на графичком прилогу ЕЕ и ТТ
инфраструктуре.
Потребно је обезбедити коридор у тророарима за полагање телекомуникационих
каблова. Уз новопланиране трасе ТТ мреже, полагати резервне полиетиленске / ПВЦ цеви
одговарајућег пресека у исти ров за потребе информационих технологија.
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.
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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.
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.
7.1.4. Топлификација и гасификација
У погледу гасификације и топлификације предметног блока важе следећи услови који
се морају поштовати приликом пројектовања и изградње:
• Сви планирани објекти се могу прикључити на инсталације ЈКП „Топлана Лозница“
на постојећи вреловод који пролази Тргом Јована Цвијића како је уцртано на цртежу
у прилогу.
• Планирани објекти се могу прикључивати на систем ЈКП „Топлана Лозница“ у
зависности од редоследа изградње и уз услове који ће се издавати уз добијање
локацијских услова посебно за сваки планирани објекат.
• Предметни блок је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа.
• При пројектовању и изградњи, ускладити се са дистрибутивном гасоводном мрежом
и условима за коришћење природног гаса, као и другим постојећим или планираним
инфраструктурним системима и урбанистичко-техничким условима.
• Дистрибутивни гасовод је изграђен (И ПОД ПРИТИСКОМ) дуж коловозне траке у
земљаном (зеленом) појасу а према графичком приказу у прилогу.
• Дубина укопавања дистрибутивног гасовода је мин. 1,0 м, са уграђеном обележавајућом
траком изнад гасовода.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Технички услови:
Није дозвољена градња објеката високоградње у појасу ширине 3,0 м, око трасе
гасовода односно по 1,љ м са обе стране осе гасовода. При извођењу било каквих
радова у непосредној близини овог појаса морају се предузети строге мере заштите
гасовода од механичких и других оштећења истог.
При реконструкцији, доградњи или изградњи објеката, морају се предузети мере
заштите гасовода од оштећења, вршењем ручног откопа у појасу ширине 1,0 м око осе
гасовода и без употребе тешких радних машина, као и потпуну заштиту унутрашњих
гасних инсталација..
Гaсоводна мрежа, за кућне прикључке, положена је на дубинама већим од 0,6 м са
уграђеном обележавакићом траком.
При паралелном вођењу или укрштању са гасоводом, цевовода који служе за
траснпорт топлих флуида, исти се морају поставити на растојању којим се обезбеђује
да температура полиетиленске цеви гасовода не буде већа од 20 0Ц.
При паралелном вођењу водоводних цеви са гасоводом, минимално међусобно
растојање је 0,љ м. У изузетним случајевима може бити и мање али не мање од 0,2 м,
уз предузимање мера заштите гасовода од оштећења.
ТТ каблове полагати у складу са условима и прописима из области ТТ линија и мрежа
(Сл. лист СФРЈ бр. 36/86), као и из Упутства о грађењу и одржавању кабловских
мрежа.
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7. При укрштању подземних водова са гасоводом , минимално светло растојање износи
0,2 м, уз предузимање мера заштите гасовода од оштећења.
8. У подручју у којем може доћи до померања тла, изазваног извођењем радова или других
разлога које би угрозочп безбедност гаосвода,морају се предеузети одговарајуће мере
заштите.
9. Ископ и затрпавање у близини гасовода вршити искључиво ручно.
10. При пројектовању и изградњи односно надоградњи објеката, морају се обезбедити
услови за несметану природну вентилацију заједничког степенишног простора,
остављањем вентилационог отвора величине 400x400 мм у највишој тачки простора,
а у циљу безбедног функционисања будуће заједничке гасне инсталације.
11. Подносилац захтева, односно извођач радова сноси све трошкове настале оштећењем
гасовода и друге трошкове санације последица насталих оштећењем гасовода.
Ови услови важе две године, од дана издавања. По истеку овог рока исти се морају
обновити.
7.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НОВУ ГРАДЊУ
7.2.1. Општа правила грађења

			

7.2.1.1. Уводно разматрање
Правилима грађења дефинисани су услови и елементи урбанистичке регулације у
процесу имплементације урбанистичког плана. Сва правила која су дефинисана у наредним
поглављима, дата су као максималне могућности, док се конкретни услови за изградњу
дефинишу на основу садејства свих параметара заједно.
7.2.1.2. Намена
На предметној парцели у оквиру важећег ПДР-а дефинисана је основна,претежна
намена-друштвени стандард, а због своје специфичне намене ова кат.парцела нема допунску
намену.									
У оквиру плана дефинисане су намене које се могу обављати на појединачним
парцелама и објектима. Правила организације простора дефинисана су кроз заступљеност
и интензитет коришћења простора у оквиру одређене функције. Тако се могу разликовати
претежна намена и компатибилна намена као функције планиране на неком простору.
Основна карактеристика ширег подручја је његова стамбена намена, са стамбеним
вишепородичним објектима који прате уличну матрицу и који садрже пословни простор.
Земљиште намењено за објекте друштвеног стандарда (образовање - Средња Економска
школа) припада површинама јавне намене.
7.2.1.3. Правила за парцеле								
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).
Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном простору,
међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних
тачака.
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Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и урбанистичким
планом под следећим условима:						
- подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела;
- све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор;
- новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара
дефинисаних за одређени тип изградње и намену;					
- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких
параметара.
Mогуће je дозволити толеранцију за 5% од минималне површине парцеле која се
захтева урбанистичким параметрима, али само у случајевима када су већ изграђене суседне
парцеле, па није могуће извршити спајање парцела и самим тим, повећање површине парцеле
за градњу.
За парцеле за које се утврди да имају површину мању од дозвољене толеранције од
5% у односу на минимално прописану површину парцеле као и ширину фронта мању од
прописане дозвољена је изградња уз израду Урбанистичког пројекта којим би се доказала
могућност изградње на парцели уз поштовање свих стандарда
7.2.1.4. Правила грађења за објекте		
Планирани објекат се може 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 степеном заузетости. Све грађевинске
линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да не
престављају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће несметано постављање
инфраструктурне 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 (зону изградње дефинисану грађевинским линијама).
Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења
подземних делова објеката.
Грађевинска линија приземља је линија приземног дела објекта у односу на дефинисану
грађевинску линију објекта.
Грађевинске линије дефинишу се у односу на: регулациону линију парцеле, границе
суседних бочних парцела, границу суседне унутрашње парцеле		
Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,9м улазе у габарит објекта
(морају бити у дозвољеној зони изградње). Уколико се степенице постављају на бочни или
задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта. Нулта кота терена је
кота испред улаза у објекат.
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта, и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете
јавног или приступног пута;
							
- кота приземља може бити максимално 1,2м виша од нулте коте, а уколико се у приземљу
планираних објеката налазе комерцијални садрћаји онда може бити максимално 0,20
м виша од коте тротоара.			
Висина објекта је:										
- на релативно равном терену-растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са
косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);
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максимална висина објекта је дефинисана посебним правилима грађења.

Подрумске етаже се дозвољавају у објектима уколико за то постоје грађевински услови
од којих су најважнији ниво подземних вода и посебни услови изградње као што су близина
суседних објеката, носивост тла и сл. Подрумска етажа може заузимати и 100% површине
парцеле.
7.2.1.5. Приступ објекту
Парцела на којој се налази објекат мора имати приступ на јавну површину. Најмања
ширина приступног пролаза - пута је 3,0м.
7.2.1.6. Ограђивање парцела
Грађевинска парцела на којој се налази Економска школа ограђује се на начин који
одреди надлежни орган. Парцела школе се може оградити до максималне висине од 2,20 м.
Ограде према јавним површинама су обавезно транспарентне.
7.2.1.7. Зелене површине
Зелене и слободне површине прожимају и допуњују основну намену.Унутар дворишта
предвидети простор за спорт и рекреацију уз минимално 5 % зеленила.
Озелењавање овде има своју специфичност у односу на намену партера, одмор,
задржавање, прилаз комуникацији и др. На површинама где није могућа садња дрвећа
планирати поставку озелењених и цветних жардињера, односно заступљеност вегетације са
одговарајућим партерним уређењем и урбаним мобилијаром.
Зелене површине у оквиру објеката друштвеног стандарда планирају се према
нормативима и специфичним условима простора. При озелењавању потребно је водити
рачуна да се у комплексе унесе што више разнолике вегетације, али да то не буду алергогене
и врсте са бодљама и отровним бобицама.

7.2.2. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОБЈЕКТЕ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА
На кп. 8567 КО Лозница (предметна парцела на којој се налази Економска школа),
поред школских, могуће су активности које су у потпуности у складу са општом наменом
образовања-библиотека, ученичке радионице, спортска игралишта, фискултурна сала и сл.
Уколико се у постојећем објекту издају просторије за друге намене, то може бити искључиво
у функцији исхране ученика или продаје школског прибора.
НАМЕНА ОБЈЕКТА

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
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Подземне етаже Могуће је формирати подземну етажу на простору испод будућег
објекта-фискултурне сале ради изградње просторија за остале
намене у функцији образовања.
Индекс
Заузетост на парцели је дефинисана зоном изградње дефинисаном
заузетости
на граф. прилогу бр.2.1.б „План саобраћаја, регулације и
нивелације”. Максимална -80 %
Грађевинска
Грађевинска линија је одређена на граф. прилогу бр.2.1.б2.1
линија
„План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Удаљеност од међа је :минимално 1.50 м-2.50 м
Удаљеност од
Удаљеност од постојећег школског објекта -мин. 7.00 м
међа и суседа
Одвођење
Обавезно је у оквиру сопствене парцеле.
атмосферских
вода
Спратност
Максимално По+Пр+2 (задржава се постојећа максимална
спратност).У оквиру укупне висине фискултурне сале могуће
је предвидети 2 етаже, за смештај спортских терена и пратећих
садржаја
Унутар дворишта предвидети минимално 5 % зеленила уклопљено у спорт и
рекреацију.Избор зеленила и партерно уређење може бити мултифункционално.
За објекте који су утврђени услови за заштиту културно-историјског наслеђа важе и
посебни услови који су истим дефинисани.
Сви прилази и улази у јавне објекте и објекте од општег интереса морају се
прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ
хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.
Поред постојећих објеката у функцији образовања и будућег објекта фискултурне
сале,није дозвољена изградња других објеката на парцели ,сем урбаног мобилијара
и инфраструктурних објеката (ТС, електр.ормари и сл).
Грађевинска парцела на којој се налази Економска школа ограђује се на начин који
одреди надлежни орган. Парцела се може оградити до максималне висине од 2,20 м.
Ограде према јавним површинама обавезно су транспарентне.
Приликом било какве интервенцијена делу објекта који је утврђен као вредан
објекат градитељског наслеђа, потребно је обратити се надлежном Заводу за
заштиту споменика културе ради достављања мишљења по питању предузимања
мера техничке заштите и других радова.
Унутар парцеле не смеју се обављати делатности које нису компатибилне
образовању.

7.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ
На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:
- адаптација и санација
- реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације;
- санацију дотрајалих конструктивних делова објекта;
- санацију и реконструкцију инсталација.
Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима:
-

Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу
непокретних културних добара и културних добара која уживају претходну заштиту. За
њихову реконструкцију и ревитализацију услове утврђује надлежни завод за заштиту
споменика културе,
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-

Приликом било какве интервенције на делу објекта који је утврђен као вредан објекат
градитељског наслеђа, потребно је обратити се надлежном Заводу за заштиту споменика
културе ради достављања мишљења по питању предузимања мера техничке заштите
и других радова,

-

Интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу
објеката, одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и
ауторство.

8. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
8.1. Смернице за спровођење плана
Измене и допуне Плана детаљне регулације између улица Жикице Јовановића,
Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници је дугорочни урбанистичкоплански документ који у складу са постављеним циљевима, одредницама и програмом
мера за унапређење стања у простору, утврђује: основну организацију простора, начин и
услове коришћења, уређења заштите простора на подручју обухвата измена и допуна плана,
инфраструктурникапацитети и њихово повезивање са мрежама суседног и ширег подручја,
мере чувања и заштите простора, мере заштите и унапређење животне средине, мере за
спровођење Измена и допуна Плана и сл.
Измене и допуне су израђене у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи
Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр. 72/2009; 81/2009 - испр; 64/2010 - одлука
УС и 24/2011, 121/2012, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС,98/13-одлука УС,132/14,145/14,
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон);као и у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину ( Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 88/2010) и важећим подзаконским актима.
Измене и допуне Плана се доносе за подручје обухвата приказано у графичком делу.
Ради лакшег спровођења Измена и допуна ПДР-а блока између Улица Жикице
Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници ,тренутно важећи
ПДР блока између Улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована
Цвијића у Лозници (основни план) ставља се ван снаге у делу обухвата Измена и допуна
плана (кп. бр. 8576 КО Лозница) и примењиваће се Измене и допуне ПДР-а блока између
Улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници.
Правила уређења и правила грађења која су дефинисинана у Изменама и допунама
Плана представљају оквир за утврђивање услова изградње односно представљају оквир за
издавање докумената (Локацијски услови и Грађевинска дозвола) за захтеве у простору који
су дефинисани Изменама и допунама плана.
8.2. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта
У оквиру обухвата Измена и допуна Плана обавезна је израда Урбанистичког пројекта
за предметну к.п. бр.8576.
Урбанистички пројекат ће дефинисати све урбанистичке параметре за изградњу.
Правила грађења из Измена и допуна ПДР-а су усмеравајућег карактера за будући
Урбанистички пројекат.
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8.3. Објекти и мрежа инфраструктуре
Планирана решења саобраћајница и инфраструктуре су предвиђена тако да побољшају
постојеће стање и у многоме задовоље делимично или поступно будуће потребе обухваћеног
подручја и на нивоу донетих стандарда.
Микролокације саобраћајне, комуналне и друге инфраструктурне мреже одређене
овим Изменама и допунама Плана, утврђују се кроз поступак израде Локацијскихуслова, а у
циљу утврђивања просторних и других елемената у складу са Законом и другим прописима.
Приликом израде техничке документације за израду саобраћајне, остале комуналне
и друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Изменама и допунама Плана, могућа су
мања одступања због усклађивања елемената техничких решења постојећих и планираних
објеката и инфраструктуре, конфигурације терена, носивости тла и имовинско - правних
односа.
8.4. 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.
У циљу реализације планираних садржаја потребно је да парцела има приступ јавној
саобраћајној површини 					
Потребан степен комуналне опремљемености подразумева решење у снабдевању
водом, одвођење отпадних вода и снабдевању електричном енергијом. Комунално опремање
ће се обезбедити прикључењем на изграђену или планирану водоводну, електроенергетску и
ТТ мрежу.
8.5. Смернице за заштиту животне средине
Приликом издавања грађевинске дозволе, као и приликом градње, а потом и коришћења
објеката, неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима
се неће мењати њено затечено стање.
У случају да већ затечено стање животне средине не одговара минималним допуштеним
условима треба га довести у границе прихватљивости дефинисане важећим прописима и
стандардима.

8.6. Прелазне и завршне одредбе
Овај план ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Лознице“
ГРАФИЧКИ ДЕО
Постојеће стање:
Лист 1.1.a – Извод из ПГР-а Лознице
Лист 1.2.a – Извод из важећег ПДР-а
Лист 2.а– Обухват плана 									
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Планско решење:
Лист 1.1.б.–План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
Лист 1.2.б -Композициони план		
Лист 21.б– План саобраћаја, регулације и нивелације					
Лист 3.1.б– План хидротехничке инфраструктуре
Лист 3.2.б– План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
Лист 3.3.б – План гасификације и топлификације						
Лист 3.4.б – Синхрон план
Лист 3.5.б – Попречни профили са инфраструктуром
Лист 4.б- План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
ДОКУМЕНТАЦИЈА
-

Копија плана
Ситуациони план
Одлука о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације између
Улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у
Лозници (бр. 06-19/19-32-9 од 13.06.2019.год.)
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена
и допуна Плана детаљне регулације између Улица Жикице Јовановића, Учитељске,
Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници (бр. Сл/2019 од 16.05.2019.год.)
Услови за израду плана издати од стране ЕПС ,,Дистрибуција “ д.о.о Београд,огранак
Лозница, бр.8Ј.1.1.0.Д.09.14-262734/1 од27.08.2019.год.
Услови за израду плана издати од стране,,Телеком Србија,, АД Београд, бр. А 332376918/1 од 18.09.2019. год.
Услови за израду плана издати од стране ЈКП Топлана-Лозница бр. 445-1 од 27.08.2019.
год.
Услови за израду плана издати од стране Министарства унутрашњих послова бр. 09/34
број 217-12499/19-1 од 24.09.2019.год..
Услови за израду плана издати од стране ЈП Водовод и канализација Лозница, бр. 20
од 09.03.2015. год.
Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока између улица Жикице јовановића,Учитељске,Вука Караџића и Трга
Јована Цвијића у Лозници
Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока између улица Жикице јовановића,Учитељске,Вука Караџића и Трга
Јована Цвијића у Лозници
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-21/20-3-4
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 182
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На основу члана 46. и 51 б. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 - др. закони 9/20), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној 10.
септембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока између Трга
Вука Караџића и улица Светог Саве
и Драгољуба Поповића и Булевара
Доситеја Обрадовића у Лозници
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације блока између
Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и
Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја
Обрадовића у Лозници (Службени лист
града Лозница бр. 4/13), у даљем тексту:
Измене и допуне Плана.
Члан 2.
Оквирну границу обухвата Измена
и допуна Плана представљају катастарске
парцеле број 5057, 5063, 5064, 5065, 5066,
5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073,
5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080 и
део к.п. бр. 11945/1 КО Лозница, у површини
од 2 ха 93 ара 28 м2.
Коначна граница Измена и допуна
Плана ће се утврдити приликом израде
и верификације нацрта Измена и допуна
Плана.
Саставни део Одлуке је графички
Страна 184
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приказ оквирне границе обухвата Измена
и допуна Плана који је одштампан уз ову
Одлуку.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и
допуна Плана је План генералне регулације
за насељено место Лозницa („Службени лист
града Лознице’’, број 3/14 и 13/18) којим
су утврђени намена површина и правила
уређења и грађења и којим је за предметни
простор предвиђена обавезна израда плана
детаљне регулације.
Приступањем изради Измена и допуна Плана размотриће се иницијативе
грађана за другачијом унутрашњом организацијом блока у погледу јавних, спортско-рекреативних садржаја, пешачких комуникација, интерних саобраћајница и мирујућег
саобраћаја.
За потребе израде Измена и допуна
Плана потребно је прибавити катастарске
подлоге, топографске подлоге и катастар
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину Лозница, у делу
који је обухваћен границом Измена и допуна
Плана.
Члан 4.
У складу са чланом 28. Закона о
планирању и изградњи садржајем Измена и
допуна Плана ће се обухватити:
- граница плана и обухват грађевинског
подручја,
- детаљна намена земљишта,
- регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије
са елементима за обележавање на
геодетској подлози,
- нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план),
- попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте,
- коридори и капацитети за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
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локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује
конкурс,
правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама,
графички део
друге елементе значајне за спровођење плана.
Члан 5.

Израда Измена и допуна Плана је
поверена ЈП за управљање, планирање и
пројектовање „Лозница развој’’ из Лознице
које је дужно да Измене и допуне Плана
изради у року од месец дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
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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 Измена и допуна
Плана на животну средину број Сл./2020 од
8.7.2020. године.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 6.
За израду Измена и допуна Плана
неће бити потребно обезбедити средства у
буџету града Лознице.
Члан 7.
Како је реч о мањим Изменама и
допунама плана, примењиваће се скраћени
поступак Измена и допуна плана.
У скраћеном поступку Измена и допуна
плана подразумева се да се не спроводи
поступак раног јавног увида, на начин да се
израђује нацрт Измена и допуна плана, као
и да се спроводи поступак јавног увида у
трајању од најмање 15 дана.
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.

Број: 06-21/20-3-5
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 8.
План је потребно израдити у четири
примерка у аналогном и пет примерака у
дигиталном облику.
Страна 185
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На основу члана 61. Закона о становању
и одржавању зграда („Службени гласник
РС”, број 104/16) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 10. септембра 2020. године, донела
је
ОДЛУКУ
о бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу својстава
зградa
Члан 1.
Овом одлуком уређује се бесповратно
суфинансирање активности у оквиру пројеката на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по
живот или здравље људи, животну средину,
привреду или имовину веће вредности у
оквиру урбанистичких зона на територији
града Лознице, и то: поступак доделе средстава, проценат учешћа, услови бесповратног
су-финансирања, критеријуми за утврђивање
и опис урбанистичких зона.
Активности на одржавању зграде у
смислу ове одлуке обухватају активности
одржавања заједничких делова зграде прописане законом и подзаконским актима и
врше се у оквиру текућег и инвестиционог
одржавања у циљу спречавања настанка
штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду и имовину
веће вредности.
Средства за учешће у бесповратном
суфинансирању (у даљем тексту: суфинансирање) активности у оквиру пројеката на
инвестиционом одржавању и унапређењу
својстава зграде обезбеђују град Лозница
и могу максимално износити 90% предрачуна потребних финансијских средстава.
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Опис урбанистичких зона, за које
се прописује обавеза извршења одређених
активности на одржавању зграде, односно
обавезно инвестиционо одржавање и унапређивање својстава зграде у складу са законом којим се уређује област становања и
одржавања зграда, саставни је део ове одлуке
са графичким приказом урбанистичких зона
као прилогом.
Члан 2.
Додела средстава за суфинансирање
активности на пројектима инвестиционог
одржавања и унапређења својстава зграде
из члана 1. ове одлуке, врши се на основу
јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс),
који расписује Градско веће града Лознице
(у даљем тексту: Градско веће).
Члан 3.
Активности у оквиру пројеката које
се суфинансирају у складу са овом одлуком нарочито садрже:
- локацију на којој би пројекат био
реализован;
- техничку документацију у складу са
законом којим се уређује планирање
и изградња и другим прописима, не
старију од једне године.
Члан 4.
За суфинансирање активности у
оквиру пројеката на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде могу
да конкуришу зграде и то: стамбене зграде,
стамбено - пословне зграде, пословне зграде, зграде јавне намене зграде које су
проглашене за културно добро и зграде у
заштићеним културно–историјским целинама преко субјеката надлежних за вршење
послова управљања зградом (у даљем
тексту: учесници конкурса) у складу са
законом којим се уређује одржавање зграда.

Страна 187
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Учесници конкурса могу да конкуришу за доделу средстава суфинансирања
под следећим условима:
1. 	 да су пројектом из члана 3. ове одлуке
обухваћене активности, дефинисане
конкурсом, у циљу спречавања настанка штетних последица;
2. да је учесник конкурса обезбедио део
средстава потребних за реализацију
пројекта и за учешће на конкурсу;
3. 	 да активности за које се траже средства по овом конкурсу нису финансиране од стране другог буџетског
корисника;
4. 	 да је учесник конкурса дао сагласност
да ће финансирати евентуалне додатне
трошкове реализације пројекта.
Члан 5.
Поступак по конкурсу за доделу
средстава суфинансирања спроводи Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности одржавања зграда и
унапређивање својстава зграде (у даљем тексту: Комисија).
Комисију образује Градско веће.
Број чланова, састав и мандат Комисије одређују се актом о образовању Комисије.
-

Задатак Комисије је да:
донeсе пословник о раду,
организује и спроводи конкурс у
складу са овом одлуком,
води рачуна о благовремености
поднетих пријава,
отвори благовремене пријаве,
оцењује испуњеност услова,
врши рангирање пројеката према
критеријимума и мерилима утврђеним
овом одлуком,
утврди предлог ранг-листе и исту
објави,
одлучује по приговорима на предлог
ранг-листе у року прописаном овом
одлуком,
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утврди коначну ранг-листу,
утврди предлог одлуке о одобравању
пројеката и додели средстава за бесповратно суфинансирање пројеката одржавања и унапређивања својстава
зграде,
достави Градском већу акта из алинеја 9. и 10. овог става.
Члан 6.

Конкурс из члана 2. ове одлуке обавезно садржи:
-    	врсту и обим активности из члана 1.
ове одлуке,
- 	 одређење урбанистичке зоне,
- 	 одређење учесника конкурса и које
услове мора испунити,
- 	 рок за подношење пријаве,
- 	 максимални износ средстава која се
додељују,
- 	 критеријуме по којима се врши избор,
- 	 мерила за доделу бодова за сваки критеријум,
- 	 рок у коме је Комисија дужна да утврди предлог ранг-листе,
- 	 рок за приговор на предлог ранглисте,
- 	 рок у коме је Комисија дужна да
утврди коначну ранг листу,
- 	 као и друга питања која су од утицаја
на правилно спровођење поступка.
Саставни део конкурса су: позив за
подношење пријава и пријавни формулар.
Конкурс се објављује најмање у
једном од штампаних листова који излазе на
територији града Лознице, као и на званичној
интернет-страници града Лознице.
Члан 7.
Учесници конкурса подносе пријаву
за учешће на конкурсу на јединственом
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обрасцу - Пријавни формулар који се преузима на званичној интернет-страници града Лозница или писарници Градске управе
града Лозница.
Пријавни формулар, пројекат и пратећа документација (у даљем тексту: пријава)
подноси се у писаној форми и на CD-у - потписан и оверен печатом подносиоца (учесника конкурса) у два примерка.
Рок за подношење пријава на конкурс
не може бити краћи од осам дана од дана
објављивања позива за учешће на конкурсу
у штампаном листу из члана 6. став 3. ове
одлуке.
Члан 8.
Пријава се подноси у затвореној коверти, директно на писарници Градске управе града Лознице, или препоручено поштом
са повратницом на адресу Градске управе
града Лознице, с тим да се у том случају дан
предаје пошти сматра даном подношења.
Благовременом пријавом сматраће се
пријаве које се поднесу до рока наведеног у
позиву.
Свака пријава која доспе након рока
одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом и неће се разматрати. По окончању
поступка неотворена коверта биће враћена
подносиоцу пријаве.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и неће бити
рангирана.
Комисија ће писаним путем затражити од учесника конкурса да у року од 5
дана изврши допуну непотпуне пријаве.
Ако учесник конкурса не поступи по
захтеву за допуну, сматраће се да је учесник
конкурса одустао од пријаве.
Члан 9.
Активности на одржавању и унапређивању својстава зграде које се суфи-
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нансирају у смислу ове одлуке су активности
на одржавању заједничих делова зграде,
унапређењу енергетске ефикасности зграде и
безбедности људи и имовине, на елементима
зграде:
1. Конструктивни грађевински
елементи
- темељи/армирани бетон
- 	 носећи зидови
- 	 стубови, греде и зидна платна
- 	 међуспратне конструкције
- 	 степениште
- 	 лифтовско окно
-	 кровна конструкција
2. Други грађевински елементи
2.1.  фасадни зидови:
- зидна испуна
- изолација
- завршна обрада (фасада и фасадна
облога)
- декоративни и други елементи (солбанци, рељефи, скулптуре и др.)
унутрашњи преградни зидови (осим
зидова у посебним деловима)
- зидна испуна
- изолација
- завршна обрада (завршна обрада према заједничком делу код зида између
заједничког и посебног дела)

-

2.2.   кров:
кровни покривач (цреп, тегола,
салонит, лим и др)
сви слојеви код равног крова
припадајући елементи крова и кровне
конструкције у делу од продора елемената у кровну конструкцију до њиховог завршетка изнад кровних равни
(димњаци, вентилицаони канали и
канализационе вертикале, кровни отвори, кровни светларници, лимене
опшивке и увале, сливници, одводи и
др)
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2.3.   остало:
- олуци, олучне цеви и други елементи
за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде
- друга кровна и фасадна лимарија
(солбанци, опшивке и др)
- димњачке вертикале
- вентилациони канали
- канали за смеће у згради
- завршне обраде подова, плафона и
зидова у заједничким деловима зграде
- хоризонтална и вертикална хидроизолација
- столарија и браварија на заједничким
деловима зграде (прозори, врата и
њихови елементи)
- ограде на крову, степеништима, терасама, лођама и заједничким деловима
зграде (металне, стаклене, дрвене и
зидане и др)
- противпожарно степениште зграде
- противпожарни коридор
- септичка јама
- шахт водоводне и канализационе инсталације
- улазна надстрешница, спољно степениште и натктривка
3. Уређаји и опрема
- лифт, инсталације и уређаји унутар
литовског окна
- лифтовско постројење унутар лифт
кућице
- пумпно постројење за избацивање отпадне, подземне и кишне воде и препумпни уређај (са припадајућим инсталацијама и уређајима)
- хидрофорско или друго пумпно постројење за снабдевање зграде водом или за регулисање притиска воде
(са припадајућим деловима и инсталацијама)
- уређаји и инсталације за узбуњивање
- опрема за видео надзор
- опрема противпровалног система
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хидрант, хидрантска црева и други
хидрантски делови
уређаји и инсталације за заштиту од
пожара (опрема ватродојавног система апарати за гашење пожара и др)
уређаји и опрема заједничког система
вентилације и климатизације
казани за чврсто гориво уређаји котларнице у заједничким деловима
зграде
уређаји за нужно осветљење
уређаји за резервну електроенергију
(агрегати)
интерфон
поштански сандучићи
Инсталације
водоводна мрежа
канализациона мрежа
електроинсталације зграде и степениште, нужне и помоћне расвете
електроинсталација интерфона (од
уређаја на улазу до уређаја у посебном
делу)
инсталације централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних
постројења и уређаја зграде
инсталације гаса (вертикалне и хоризонталне)
инсталације и уређаји за централно
загревање воде
громобранске инсталације (хоризонталне и вертикалне укључујући и уземљивач)
инсталације кабловских и антенских
система (од разводника на улазу у
зграду до разводника на улазу у посебни део)
телефонске инсталације и уређаји (од
дистрибутивног ормарића до прве
утичнице у посебном делу)
инсталације видео надзора објекта
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5. Опрема и други елементи изван
зграде
- тротоари и платои око зграде
- риголе
- сливници и решетке
- ограде
- жардињере и сл.
Члан 10.
Избор пројеката који ће бити
суфинансиран у складу са одредбама
ове одлуке врши се применом следећих
критеријума:
1. циљеви који се постижу: обим
задовољавања јавног интереса, степен
унапређења својстава зграде на којима се
спроводе активности обухваћене пројектом;
2.  референце пројекта: статус, односно
намена зграде;
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3. суфинансирање пројекта из других
извора: сопствених прихода, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго и ефикасност коришћења
средстава (ако нису раније коришћена средства    буџета града Лознице, а ако јесу  да
су обавезе предвиђене уговором у свему
испуњене);
4. степен оштећења објекта (смањена
употребна вредност објекта, смањен квалитет становања, опасност по живот и здравље
људи и за безбедност саобраћаја , естетска
оштећења).
Максимални број бодова који се може
доделити изабраном пројекту је 100.
Мерила за избор пројеката применом
критеријума из овог члана утврђују се конкурсом.
Додела средстава вршиће се у оквиру
критеријума, применом следећих мерила:

1. циљеви који се постижу:
- обим задовољавања јавног интереса (зграде на ободу трга или
на тргу, зграде на раскрсници улица, истакнута слободно стојећа
зграда, зграда у уличном низу и улична фасада  у I зони )
- степен унапређења својстава зграде
2. референце пројекта (статус, односно намена зграде):
- стамбена зграда и стамбено пословна зграда
- зграде које уживају неки од видова заштите у смислу закона о
културним добрима
-  остале зграде
3. суфинансирање пројекта из других извора:
- из сопствених прихода (10% - 5 бодова, 20% -50% - 10 бодова и
више од 50% - 15 бодова)
- из фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита
и друго – 5 бодова
- ефикасност коришћења средстава (ако нису раније коришћена
средства буџета града Лознице, а ако јесу да су обавезе
предвиђене уговором у свему испуњене) - 5 бодова
4. степен оштећења објеката:
- смањена употребна вредност објекта, смањен квалитет
становања, опасност за живот и здравље људи и за безбедност
саобраћаја
- естетска оштећења

максимално 35 бодова
25 бодова
10 бодова
15 бодова
10 бодова
5 бодова
максимално 25 бодова

максимално 25 бодова
20 бодова
5 бодова
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За испуњеност прописаних услова
и критеријума учесник конкурса прилаже
одговарајуће доказе.
Вредност сваког критеријума представља збир бодова припадајућих мерила.
Да би средства била додељена,
потребно је да пројекат оствари најмање 50
бодова, с тим да ће средства бити додељена
учесницима конкурса за суфинансирање
активности на пројектима са највећим бројем
бодова, до максималног износа средстава
која се додељују утврђеног у конкурсу.
У случају да два или више пројеката буду
вреднована истим бројем бодова предност
у додели средстава учесници конкурса
са одобреним пројектима који су добили
већи број бодова редоследом по основу
критеријума и мерила из табеле: мерила 1.
алинеја 1, мерила   4. алинеја 1, мерила 2.
алинеја 1. и мерило 3. алинеја 1.
Члан 11.
Активности у оквиру пројеката који се
суфинансирају у складу са овом одлуком врше се
на зградама као архитектонским целинама,
материјалима и опремом који су идентични
изворним, односно сличним материјалима
под условом да се њима унапређују својства
зграде, односно побољшавају услови коришћења и који одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама
квалитета.
Активности на зградама које уживају
неки од видова заштите сходно закону којим
се уређује заштита културних добара, у
погледу материјала и опреме вршиће се у
складу са условима прибављеним од стране
надлежне установе у складу са посебним
прописима.
Члан 12.
Комисија врши рангирање пројеката,
сачињава предлог ранг-листе и објављује
предлог ранг-листе на званичној интернет
страници града Лознице, у року који не може
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бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Сваки учесник конкурса може
Комисији уложити приговор у року од три
дана од дана објављивања предлога ранглисте на званичној интернет-страници града
Лознице.
Учесник конкурса има право увида
у пријаву других учесника конкурса по
утврђивању предлога ранг-листе, у року
утврђеном за подношење приговора.
Комисија одлучује по приговорима у
року који не може бити дужи од пет дана од
дана истека рока за подношење приговора.
Комисија, након истека рока за подношење приговора, односно рока за одлучивање
по приговорима, утврђује коначну ранг-листу
коју објављује на начин прописан за предлог
ранг-листе из става 1. овог члана и предлог
одлуке о одобравању пројеката и додели
средстава за бесповратно суфинансирање
пројеката одржавања и унапређивања својстава зграде.
Члан 13.
Градско веће на основу коначне ранг
листе и предлога одлуке из чл. 12 става
5. доноси Одлуку о одобравању пројеката
и додели средстава за бесповратно суфинансирање пројеката одржавања и унапређивања својстава зграде (у даљем текту:
одлука).
Одлука се објављује на званичној интернет страници Града Лознице и доставља
учесницима конкурса.
Градоначелник града Лознице   након
објављивања одлуке, закључује појединачне
уговоре о суфинансирању пројекта, са учесницима конкурса за чије пројекте су одобрена средства за суфинансирање.
Ако се учесник конкурса чији је пројекат одобрен не одазове позиву на закључење уговора о суфинансирању у року од 5
дана од дана пријема позива сматраће да је
одустао од суфинансирања пројекта.
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Уговором о суфинансирању пројекта се
уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет уговора, рок у којем се пројекат реализује, конкретне обавезе уговорних страна, стручни надзор,  износ средстава и начин
обезбеђења и преноса средстава.
Члан 14.
Након закључења уговора о суфинансирању пројекта, у циљу његове реализације,
спроводи се поступак избора извођача радова и пружаоца услуга стручног надзора
у складу са законом којим се уређују јавне
набавке.
Члан 15.
Урбанистичке зоне  за које се прописује обавеза инвестиционог одржавања
зграда и унапређења својстава зградa ради
остваривања јавног интереса у циљу спречавања штетних последица из члана 1. ове
одлуке утврђују се на основу следећих
критеријума:
1. густина насељености (урбанистичка
зона са већом густином насељености, као што
су ужи градски центар, зоне вишепородичног
становања и сл.);
2.     фреквентност корисника простора
(урбанистичка зона са већом фреквентношћу
корисника простора, као што су ужи градски
центар, урбано подручје, зоне у којима су
објекти изграђени на регулационој линији и
сл.).
Члан 16.
У циљу спровођења ове одлуке на
теритоторији града Лознице утврђују се
следеће урбанистичке зоне и њихов опис:
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Лозница - I зона:
Граница са северне стране почиње
северном границом кп. бр. 4914/1 КО
Лозница, па скреће ка југу улицом Бошка
Матића, наставља даље северном границом
кп. бр. 4930 КО Лозница, западном па
северном границом кп. бр. 4928/1 КО
Лозница, северном границом кп. бр. 4927
КО Лозница, северном па североисточном
границом кп. бр. 4926/1 КО Лозница,
северном границом кп. бр. 4925 КО Лозница, прелази улицу Дринску, наставља
северозападном границом кп. бр. 4932 КО
Лозница, западном па северном границом
кп. бр. 4940 КО Лозница, па се креће
даље улицом Георгија Јакшића, до улице Луке Стевића, прелази улицу Луке Стевића, иде
северном границом кп. бр. 3884/5 и 3884/3
КО Лозница, северозападном границом
кп. бр. 3883/5 КО Лозница, онда јужном,
северозападном па северном границом
кп. бр. 3883/4 КО Лозница, северозападном
границом кп. бр. 3881/1, 3880, 3879, 3878,
3877, 3876, 3875 и 3874 КО Лозница,
северном границом кп. бр. 3873, 3872 и 15615
КО Лозница, прелази улицу Кнеза Милоша,
наставља даље уз железничку пругу Мали
Зворник-Лозница-Рума, па иде северном
границом кп. бр. 3840 и 3839 КО Лозница,
креће се даље југоисточном границом
кп. бр. 3839, 3836, 3835, 3832, 3828, 3827,
3826, 3820, 3819, 3816, 3815, 3810, 3809 и
3808 КО Лозница, прелази улицу Максима
Горког, наставља југоисточном границом
кп. бр. 3792, 3791, 3790, 3788, 3785, 3782,
3781, 3778, 3777, 3776, 3770, 3769, 3765,
3764, 3762/2, 3760 и 3759 КО Лозница,
прелази улицу Владислава Броњевског,
продужава источном границом кп. бр. 3694,
3693 и 3692 КО Лозница, па јужном
границом кп. бр. 3591 КО Лозница, источном
границом кп. бр. 3583/1 и 3587 КО Лозница,
наставља даље улицом Болничком, па ка
северу улицом Др. Марина, затим северном
границом кп. бр. 3502 и 3505 КО Лозница,
наставља ка северу улицом на кп. бр. 3481/5
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КО Лозница, до улице Марка Радуловића,
скреће ка југу улицом Марка Радуловића,
па улицом Војводе Путника, Станоја
Главаша, Церском и Партизанском, наставља
потом јужном границом кп. бр. 5603 КО
Лозница, јужном па југозападном границом
кп. бр. 5599 КО Лозница, јужном границом
кп. бр. 5598 КО Лозница, прелази улицу
Ивана Цанкара, наставља јужном границом
кп. бр. 5588, 5587, 5586, 5585 и 5580 КО
Лозница, прелази улицу Бакал Милосава,
иде југоисточном границом кп. бр. 5572 КО
Лозница, јужном границом кп. бр. 5573, 5524,
5523, 5520, 5518, 5514 и 5505 КО Лозница,
источном па југозападном границом кп. бр.
5503 КО Лозница, прелази улицу Његошеву,
па продужава улицом пролетерских бригада,
прелази Реку Штиру, наставља даље Реком
Штиром ка југу, иде улицом Учитељском,
Карађорђевом, Васе Чарапића, прелази Трг
Анте Богићевића, наставља даље улицом
Италијанских добровољаца, па улицом
Бањском, прелази Реку Штиру, иде
југозападном границом кп. бр. 4914/1 КО
Лозница где се спаја са почетном тачком.
Лозница - II зона:
Граница са северне стране почиње железничком пругом Мали Зворник - ЛозницаРума, до прелаза у улици Марка Радуловића,
где скреће у улицу Марка Радуловића и иде
ка југу, па скреће у улицу Војводе Путника,
иде даље улицом Станоја Главаша, Церском
и Партизанском, па наставља јужном
границом кп. бр. 5603 КО Лозница, јужном
па југозападном границом кп. бр. 5599 КО
Лозница, јужном границом   кп. бр. 5598
КО Лозница, прелази преко улице Ивана
Цанкара, иде јужном границом кп. бр. 5588,
5587, 5586 и 5585 КО Лозница, југоисточном
па југозападном границом кп. бр. 5580 КО
Лозница, прелази улицу Бакал Милосава,
наставља
даље
јужном
границом
кп. бр. 5572 КО Лозница, скреће потом на
југ источном границом кп. бр. 5526, 5527
и 5528 КО Лозница, па јужном границом
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кп. бр. 5528 КО Лозница, продужава ка
југу улицом Његошевом, па на запад улицом
Партизанском, потом прати Реку Штиру ка
југу, прелази Реку Штиру, иде улицом Краља
Петра I, скреће јужном границом кп. бр. 8403
КО Лозница, прелази улицу Вука Караџића,
затим наставља јужном границом   к.п.
бр. 8421, 8422, 8423, 8424, 8439, 8440, 8441,
8442, 8443, 8455/2, 8455/1 КО Лозница,
наставља улицом Жикице Јовановића, скреће источном границом к.п. бр. 8488, 8492,
8493, 8494, јужном границом к.п. бр. 8494
КО Лозница, прелази улицу Ивана Горана
Ковачића, наставља јужном границом к.п.
бр. 8524 КО Лозница, затим западном границом к.п. бр. 8523 КО Лозница, улицом
Зеке Буљубаше, скреће западном границом к.п. бр. 8660, 8659, 8658, 8656, јужном границом   к.п. бр. 8670 КО Лозница,
наставља улицом Кнез Михаиловом, па скреће јужном границом к.п. бр. 8695, 8696, 8697,
8686, 8684 КО Лозница, на-ставља улицом
Карађорђевом, па скреће јужном границом
к.п. бр. 8775 КО Лозница, продужава
западном границом к.п. бр. 8775, 8776, 8777
КО Лозница, јужном границом к.п. бр. 8833
КО Лозница, прелази улицу Марију Бурсаћ,
наставља јужном границом к.п. бр. 8901,
8903 КО Лозница, прелази улицу Мајор
Јаше Ђурђевића, обухвата к.п. бр. 8914
КО Лозница, наставља даље улицом Змај
Јовином и Гагариновом, па јужном границом
к.п. бр. 8964, 8967/2, 8973, 8974 КО Лозница,
до улице Душана Пандуревића, наставља
јужном границом к.п. бр. 9044, 9050, 9056/2,
9058/1, 9059, прелази улицу Војводе Степе,
наставља јужном границом к.п. бр. 9214
и 9212 КО Лозница, источном па јужном
границом кп. бр. 9211 КО Лозница, јужном
па западном границом кп. бр. 9210 КО
Лозница, јужном границом кп. бр. 9207 КО
Лозница, прелази улицу Гучевску, наставља
јужном границом кп. бр. 9202 и 9199 КО
Лозница, јужном па западном границом
кп. бр. 9196 и 9192 КО Лозница, јужном
границом кп. бр. 9191/1 КО Лозница,
прелази кп. бр. 9190 КО Лозница, наставља
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потом јужном границом кп. бр. 9189 и 9188
КО Лозница, јужном па западном границом
кп. бр. 9178 КО Лозница, северном границом
кп. бр. 9174 КО Лозница, источном па
јужном границом кп. бр. 9176 КО Лозница,
јужном па западном границом кп. бр. 9175
КО Лозница, јужном границом кп. бр. 9102
КО Лозница, источном па југозападном
границом кп. бр. 9104 КО Лозница, јужном
па југозападном границом кп. бр. 9106/2 КО
Лозница, потом прати канал у Трбушници на
кп. бр. 11961 КО Лозница, прелази у улицу
Вере Бајан, скреће западном границом
кп. бр. 9529/22 КО Лозница, прелази преко
кп. бр. 9529/1 КО Лозница, југозападно од
објеката на кп. бр. 9529/92, 9529/93, 9529/94,
9529/95 и 9529/103 КО Лозница, иде
северном границом кп. бр. 9529/1 и 9529/64
КО Лозница и даље до железничке пруге
Мали Зворник-Лозница-Рума где се враћа на
почетну тачку.
Лозница - III зона:
Представља простор између границе II зоне и границе административне територије града Лозница, осим Бање
Ковиљаче I и II зоне.
Бања Ковиљача - I зона:
Граница са северне стране почиње
железничком пругом Зворник-Бања Ковиљача-Шабац, затим скреће у улицу Народног
фронта, наставља северном границом к.п.
бр. 550/1, 163/3, 141/2, 141/1, 140/1 КО Бања
Ковиљача, па даље западном границом
к.п. бр. 140/2 КО Бања Ковиљача, улицом
Маршала Тита, затим скреће источном
границом к.п. бр. 551/3, 551/16 КО Бања
Ковиљача, наставља улицом Карађорђевом,
скреће источном границом к.п. бр. 427/2,
427/3 КО Бања Ковиљача, наставља улицом
Здравка Машановића, источном границом
к.п. бр. 447, 445 КО Бања Ковиљача, јужном границом к.п. бр. 445 КО Бања Ковиљача, улицом Филипа Кљајића, затим
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скреће западном границом к.п. бр. 524/1,
448/1 КО Бања Ковиљача, па југозападном
границом к.п. бр. 448/2, 388/9 КО Бања
Ковиљача, улицом Партизанском, Народног
фронта, па јужном границом к.п. бр. 342/1
КО Бања Ковиљача, Улицом Војвођанских
бригада, обухвата к.п. бр. 404 КО Бања
Ковиљача, наставља даље улицом Маршала
Тита, западном границом к.п. бр. 179/5 КО
Бања Ковиљача, потом јужном границом
к.п. бр. 179/19 КО Бања Ковиљача и онда
западном границом к.п. бр. 179/18 КО Бања
Ковиљача до почетне тачке.
Бања Ковиљача - II зона:
Граница са северне стране почиње
железничком пругом Зворник-Бања Ковиљача-Шабац, обухвата железничку станицу
у Бањи Ковиљачи, наставља потом Симића
потоком, улицом Маршала Тита, источном
границом к.п. бр. 551/3, 551/16 КО Бања
Ковиљача, продужава улицом Карађорђевом,
обухвата к.п. бр. 474/1, 474/2, 472/2 КО Бања
Ковиљача, наставља улицом 1. маја и Здравка
Машановића, скреће источном границом
к.п. бр. 434, 437/2, 437/1 КО Бања Ковиљача,
наставља даље улицом 1. маја и Гаврила
Принципа, обухвата к.п. бр. 509/1 КО Бања
Ковиљача, наставља северном границом к.п.
бр. 451/9 КО Бања Ковиљача, па улицом
Филипа Кљајића и Народног фронта, наставља јужном границом к.п. бр. 536/3,
536/1 КО Бања Ковиљача, прелази улицу
Златиборску, наставља јужном границом
к.п. бр. 1742, 1740/1 КО Бања Ковиљача,
наставља кат. парцелом бр. 1739 КО Бања
Ковиљача ка северу и кат. парцелом 268
КО Бања Ковиљача, прелази поток и улицу
24. септембра, наставља јужном границом
к.п. бр. 1718/6 КО Бања Ковиљача, западном
границом к.п. бр. 1718/6, 1718/5, 1718/4,
1718/3, 1717/1, 1717/3 КО Бања Ковиљача,
наставља улицом 24. септембра и ка североистоку иде кат. парцелом бр. 3110 КО
Бања Ковиљача, улицом Иве Лоле Рибара,
скреће јужном границом к.п. бр. 240/2 КО
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Бања Ковиљача, па западном границом к.п.
бр. 240/2, 240/1, 243 КО Бања Ковиљача,
потом улицом   Маршала Тита, наставља
западном границом к.п. бр. 194, 195, 179/19,
179/18 КО Бања Ковиљача и спаја се са
почетном тачком.
Члан 17.
Стручне и административно-техничке послове за потребе рада комисије врши
Јавно предузеће „Лозница развој” Лозница.
Члан 18.
Одељење надлежно за имовинско –
правне послове Градске управе доставља
Градском већу шестомесечне и годишње
извештаје о реализацији закључених уговора
о суфинансирању пројеката из члана 13. ове
одлуке и дужно је да прати спровођење ове
одлуке и предузима мере, односно анализира
ефекте њене примене.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-6
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
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- др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије”, број 15/16 и 88/19), чл. 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст)
и Упутства о начину достављања образаца
тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа Министарства
привреде број 110-00-72/2016-09, а у вези
са чл. 46. тачка 5б) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16
- др.закон и 47/18) и чл. 63. тачке 5а) и 5б)
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници одржаној 10. септембра 2020. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
степену усклађености планираних и
реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01. 01. 2020. до
31. 03. 2020. године
1. Прихвата се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозницаза период од 01. 01. 2020. до
31. 03. 2020. године коју је поднело
Градско веће града Лознице.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

2. Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је
оснивач град Лозница за период од
01. 01. 2020. до 31. 03. 2020. године је
саставни део овог закључка.

На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16

3. Овај закључак, преко надлежног одељења Градске управе града Лознице,
доставити Министарству привреде
Републике Србије, ради даљег изве-
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штавања у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних
предузећа.
4. Овај закључак објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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Број: 06-21/20-3-9
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

На основу чл. 46. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’, број 15/16 и 88/19), чл. 63. тачке
5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени лист града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен
текст) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства
привреде број 110-00-72/2016-09, Градско веће града Лознице, на седници одржаној 31.8.
2020. године, усвојило је
ИНФОРМАЦИЈУ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЛОЗНИЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2020. ДО 31. 03. 2020. ГОДИНЕ
Увод
Поступак праћења реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе уређен је одредбама следећих
прописа:
− Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 15/16 и
88/19) у члану 63. прописано је да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне
самоуправе доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе тромесечне
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја,
− обрасци тромесечних извештаја јавних предузећа утврђени су Правилником о
обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије’’ бр.
36/16),
− Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства
привреде бр. 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године (у даљем тексту Упутство)
утврђено је да се обрасци достављају уредно попуњени и одштампани, уз пропратно
писмо и акт надлежног органа (надзорни одбор јавног предузећа) о усвајању
тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања, и то у року од 30 дана од дана истека тромесечја,
− члан 64. Закона о јавним предузећима прописује да надлежни орган јединице локалне
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самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности за јавна предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе, а на основу претходно достављених тромесечних извештаја
јавних предузећа,
− Упутством је, такође, прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе,
на основу достављених тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа, сачињава информацију о степену
усклађености планираних и реализованих активности, коју доставља Министарству
привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја,
− форму и садржину информације о степену усклађености планираних и реализованих
активности утврдило је Министарство привреде - Сектор за контролу, надзор и управне
послове у области јавних предузећа и привредних регистара и о томе обавестило
јединице локалне самоуправе дана 19. 7. 2016. године.
Поред наведеног, неопходно је напоменути да је чланом 13. Закона о изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 47/18)
прописано да општинско/градско веће прати реализацију програма пословања и врши
координацију рада јавних предузећа чији је општина/град оснивач и да подноси тромесечни
извештај о раду јавних предузећа скупштини општине/града, ради даљег извештавања у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Нaведене надлежности
Градског већа утврђене су и чланом 63. тачке 5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен текст).
Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница
за период од 01. 01. 2020. до 31. 03. 2020. године
Пет јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, у складу са чланом 63. Закона о
јавним предузећима, доставило је извештаје о реализацији годишњег програма пословања за
први квартал 2020. године:
1. Јавно предузеће „Водовод и канализација’’ Лозница (у даљем тексту: ЈП „Водовод и
кана-лизација’’),
2. Комунално јавно предузеће „Наш дом’’ Лозница (у даљем тексту: КЈП „Наш дом’’),
3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана - Лозница’’ Лозница (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће „Топлана –
Лозница’’),
4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој’’ Лозница
(у даљем тексту: Јавно предузеће „Лозница развој’’) и
5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ Лозница (у даљем тексту: ЈКП „Паркинг
сервис’’).
У наставку Информације следи збирни приказ планираних и реализованих показатеља
пословања јавних предузећа за период од 01. 01. до 31. 03. 2020. године - кроз две задате
табеле, уз образложење најзначајнијих одступања од планираних вредности.
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ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
ОД 01. 01. ДО 31. 03. 2020. године
у 000
динара

Табела 1
.
Ред.
бр.

1.
2.

Јавно предузеће

ЈП „Водовод и
канализација’’

4.

КЈП „Наш дом’’
Јавно
комунално
предузеће
„Топлана –
Лозница’’
Јавно предузеће
„Лозница
развој’’

5.

ЈКП „Паркинг
сервис’’

3.

УКУПНО
(1+2+3+4+5):

Укупни расходи
РеалиПлан
зација

113.211

91.822

109.461

88.347

+3.750

+3.475

84.023

71.248

83.823

76.379

+ 200

- 5.131

74.000

112.857

74.000

118.928

0

-6.071

33.039

29.150

33.039

26.393

0

+2.757

6.200

7.447

4.977

4.770

+1.223

+2.677

310.473

312.524

305.300

314.817

резултат

Бруто

Укупни приходи
РеалиПлан
зација

План

+5.173

Реализација

-2.293

Укупни приходи. У односу на планиране вредности за први квартал 2020. године
реализовани приходи су збирно виши за 1 %. Проценат реализације планираних прихода
креће се у интервалу од 81% у ЈП „Водовод и канализација’’ до 153% у Јавном комуналном
предузећу „Топлана – Лозница’’. Проценат реализације планираних прихода највиши је, дакле,
у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’ и последица је неадекватног сезонског
планирања пословних прихода (на позицији Приходи од продаје производа и услуга).
У структури укупних прихода код јавних предузећа доминирају пословни приходи.
Ови приходи из редовних пословних активности представљају 97% укупних прихода.
Одступање пословних прихода навише од планираних бележе Јавно комунално
предузеће „Топлана – Лозница’’ за 53% (разлог за то је неадекватно планирање, односно
неуважавање сезонске природе претежне делатности и, с тим у вези, сезонске природе
прихода од услуга грејања; наиме, динамика прихода (и расхода) је планирана равномерно
по кварталима, али је у пракси та динамика, због сезонског карактера делатности, значајно
неравномерна) и Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ за 20% (разлог за то је
повећање услуге паркирања, услед већег коришћења услуге).
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У три јавна предузећа пословни приходи су нижи у односу на планиране: у ЈП „Водовод
и канализација’’ за 20% (главни узрок томе јесте смањена потрошња), у КЈП „Наш дом’’ за
14% (основни разлог за то јесте недостатак прихода од зимске службе услед временских
прилика, као и обустава обављања делатности пијаца и угоститељства проглашењем
ванредног стања).
Укупни расходи. Збирно посматрано, јавна предузећа су реализовала више расхода
од планираних, док је, појединачно посматрано, то случај једино у Јавном комуналном
предузећу „Топлана – Лозница’’.
У структури укупних расхода преовлађују пословни расходи а, као такви, основни су
узрок одступања планираних и реализованих вредности укупних расхода. Степен реализације
планираних расхода највиши је у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’ (163%)
- што је последица превасходно, претходно објашњеног неадекватног планирања. Код три
јавна предузећа степен реализације планираних пословних расхода креће се од 79% у ЈП
„Лозница развој’’, потом 85% у ЈП „Водовод и канализација’’ до 95% у КЈП „Наш дом’’.
Степен реализације планираних расхода у ЈКП „Паркинг сервис’’ је на нивоу планираних.
Значајне уштеде на позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у
ова три јавна предузећа основни су узрок одступања пословних расхода наниже у односу на
планиране.
Бруто резултат. Одступање бруто резултата пословања јавних предузећа за период од
01. 01. до 31. 03. 2020. године узроковано је претходно образложеним одступањима укупних
прихода и укупних расхода у односу на планиране износe.
Табела 2.

Ред.
бр.

Јавнопредузеће

1.

ЈП „Водовод и
канализација’’

2.

3.

4.

5.

КЈП „Наш
дом’’
Јавно
комунално
предузеће
„Топлана Лозница’’

Јавно
предузеће
„Лозница
развој’’

ЈКП „Паркинг
сервис’’
УКУПНО
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000динара

Број запослених
План

Реализација

Средства за зараде
(Бруто I)
План

Реализација

Субвенције
Реализација

План

Кредитна
задуженост
Стање на
дан
31. 03. 2020.

132

121

28.120

23.688

750

423

207.072

223

190

46.189

38.313

2.000

1.000

0

53

47

10.423

9.272

10.000

10.000

1.784

53

49

12.960

10.938

0

0

0

15

15

2.920

2.704

0

0

0

476

422

100.612

84.915

12.750

11.423

208.856
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Број запослених. Укупан број запослених у јавним предузећима чији је оснивач Град
Лозница, на дан 31. 03. 2020. године, износи 422, од чега је на неодређено време запослено
372 лица, а на одређено 50. Број запослених у свим јавним предузећима је мањи од броја
запослених који је планиран за први квартал текуће године.
Средства за зараде (Бруто I). Трошкови зарада запослених у пет јавних предузећа
реализовани су на нивоу од 84% планираних. Подаци о трошковима зарада и броју запослених
показују да јавна предузећа чији је оснивач Град Лозница у потпуности примењују смернице
економске политике Владе Републике Србије у области зарада и запошљавања.
Субвеницје. У периоду од 01. 01. до 31. 03. 2020. године исплаћене су текуће субвенције
комуналним јавним предузећима (ЈП „Водовод и канализација’’, КЈП „Наш дом’’ и Јавно
комунално предузеће „Топлана – Лозница’’) у укупном износу од 11,4 мил. динара. Наведене
исплате нису у потпуности усклађене са Одлуком о буџету града Лознице за 2020. годину,
годишњим програмима пословања и посебним годишњим програмима коришћења буџетске
помоћи јавних предузећа, а разлог за то јесте рачуноводствено одступање обрачунског од
буџетског (готовинског) основа.
Кредитна задуженост. Два јавна предузећа града Лознице су кредитно задужена: ЈП
„Водовод и канализација’’ користи кредит KFW Банке за унапређење система водоснабдевања
и канализације у градовима/општинама средње величине, а Јавно комунално предузеће
„Топлана – Лозница’’ отплаћује кредит употребљен за изградњу градске топлане. Сервисирање
обавеза по наведеним кредитима је уредно.
Градско веће града Лознице подноси Информацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01. 01. 2020. до 31. 03. 2020. године Скупштини града Лознице
ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-20-3/20-II
Датум: 31.8.2020. године
Лозница
ГРАДО НАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

9

На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16
- др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије’’, број 15/16и 88/19), чл. 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, број 1/19 -пречишћен текст)
и Упутства о начину достављања образаца
тромесечних извештаја о реализацији

годишњег, односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа Министарства
привреде број
110-00-72/2016-09, а у
вези са чл. 46. тачка 5б) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16
- др.закон и 47/18) и чл. 63. тачке 5а) и 5б)
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници одржаној 10. септембра 2020. године, донела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
степену усклађености планираних и
реализованихактивности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозницаза период од
01. 01. 2020. до 30. 06. 2020.године

14. 09. 2020.

3. Овај закључак, преко надлежног
одељења Градске управе града
Лознице, доставити Министарству
привреде Републике Србије, ради
даљег извештавања у складу са
законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.

1. Прихвата се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним преузећима чији је оснивач град Лозницаза период од 01. 01. 2020. до 30. 06.
2020.године коју је поднело Градско
веће града Лознице.
2. Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је
оснивач град Лозница за период од
01. 01. 2020. до 30. 06. 2020. године је
саставни део овог закључка.

4. Овај закључак објавити у „Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-10
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

На основу чл. 46. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’, број 15/16 и 88/19), чл. 63. тачке
5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени лист града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен
текст) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства
привреде број 110-00-72/2016-09, Градско веће града Лознице, на седници одржаној 31. 8.
2020. године, усвојило је
ИНФОРМАЦИЈУ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЛОЗНИЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2020. ДО 30. 06. 2020. ГОДИНЕ
Увод
Поступак праћења реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе уређен је одредбама следећих
прописа:
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− Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 15/16 и
88/19) у члану 63. прописано је да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне
самоуправе доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе тромесечне
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја,
− обрасци тромесечних извештаја јавних предузећа утврђени су Правилником о
обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије’’ бр.
36/16),
− Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства
привреде бр. 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године (у даљем тексту Упутство)
утврђено је да се обрасци достављају уредно попуњени и одштампани, уз пропратно
писмо и акт надлежног органа (надзорни одбор јавног предузећа) о усвајању
тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања, и то у року од 30 дана од дана истека тромесечја,
− члан 64. Закона о јавним предузећима прописује да надлежни орган јединице локалне
самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности за јавна предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе, а на основу претходно достављених тромесечних извештаја
јавних предузећа,
− Упутством је, такође, прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе,
на основу достављених тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа, сачињава информацију о степену
усклађености планираних и реализованих активности, коју доставља Министарству
привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја,
− форму и садржину информације о степену усклађености планираних и реализованих
активности утврдило је Министарство привреде - Сектор за контролу, надзор и управне
послове у области јавних предузећа и привредних регистара и о томе обавестило
јединице локалне самоуправе дана 19. 7. 2016. године.
Поред наведеног, неопходно је напоменути да је чланом 13. Закона о изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 47/18)
прописано да општинско/градско веће прати реализацију програма пословања и врши
координацију рада јавних предузећа чији је општина/град оснивач и да подноси тромесечни
извештај о раду јавних предузећа скупштини општине/града, ради даљег извештавања у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Нaведене надлежности
Градског већа утврђене су и чланом 63. тачке 5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен текст).
Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница
за период од 01. 01. 2020. до 30. 06. 2020. године
Пет јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, у складу са чланом 63. Закона о
јавним предузећима, доставило је извештаје о реализацији годишњег програма пословања за
други квартал 2020. године:
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1. Јавно предузеће „Водовод и канализација’’ Лозница (у даљем тексту: ЈП „Водовод и
кана-лизација’’),
2. Комунално јавно предузеће „Наш дом’’ Лозница (у даљем тексту: КЈП „Наш дом’’),
3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана - Лозница’’ Лозница (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће „Топлана –
Лозница’’),
4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој’’ Лозница
(у даљем тексту: Јавно предузеће „Лозница развој’’) и
5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ Лозница (у даљем тексту: ЈКП „Паркинг
сервис’’).
У наставку Информације следи збирни приказ планираних и реализованих показатеља
пословања јавних предузећа за период од 01. 01. до 30. 06. 2020. године - кроз две задате
табеле, уз образложење најзначајнијих одступања од планираних вредности.
ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД
ОД 01. 01. ДО 30. 06. 2020. године
у 000
динара

Табела 1.
Ред.
бр.

1.
2.

3.
4.

Јавно предузеће

ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’
Јавно комунално
предузеће
„Топлана –
Лозница’’
Јавно предузеће
„Лозница
развој’’

ЈКП „Паркинг
5. сервис’’
УКУПНО
(1+2+3+4+5):

Укупни приходи
РеалиПлан
зација

Укупни расходи
РеалиПлан
зација

резултат
План

Бруто

Реализација

224.885

192.278

220.965

189.334

+ 3.920

+ 2.944

175.244

157.640

174.894

161.418

+ 350

- 3.778

148.000

150.999

148.000

161.964

0

- 10.965

66.078

57.768

66.078

47.255

0

+ 10.513

13.800

12.163

10.698

9.577

+ 3.102

+ 2.586

628.007

570.848

620.635

569.548

+ 7.372

+ 1.300

Укупни приходи. У односу на планиране вредности за други квартал 2020. године
реализовани приходи су збирно нижи за 9 %. Проценат реализације планираних прихода
креће се у интервалу од 86% у ЈП „Водовод и канализација’’ до 102% у Јавном комуналном
предузећу „Топлана – Лозница’’. У структури укупних прихода код јавних предузећа
доминирају пословни приходи. Ови приходи из редовних пословних активности представљају
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96% укупних прихода. Одступање пословних прихода навише од планираних бележи једино
Јавно комунално предузеће „Топлана – Лозница’’ за 2% .
У четири јавна предузећа пословни приходи су нижи у односу на планиране: у ЈП
„Водовод и канализација’’ за 18% (главни узрок томе јесте смањена потрошња), у ЈКП „Паркинг
сервис’’ за 12% (узрок је смањено коришћење услуга паркирања као последица проглашења
ванредног стања), у КЈП „Наш дом’’ за 10% (основни разлог за то јесте недостатак прихода
од зимске службе услед временских прилика, као и обустава обављања делатности пијаца и
угоститељства проглашењем ванредног стања).
Укупни расходи. Збирно посматрано, јавна предузећа су реализовала мање расхода
од планираних, док је, појединачно посматрано, једино у Јавном комуналном предузећу
„Топлана – Лозница’’ реализовани расходи су већи од планираних.
У структури укупних расхода преовлађују пословни расходи, а као такви, основни су
узрок одступања планираних и реализованих вредности укупних расхода. Степен реализације
планираних расхода највиши је у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’ (108%).
Код четири јавна предузећа степен реализације планираних пословних расхода креће се од
71% у ЈП „Лозница развој’’, потом 84% у ЈП „Водовод и канализација’’ до 94% у КЈП „Наш
дом’’ и ЈКП „Паркинг сервис’’. Значајне уштеде на позицији Трошкови зарада, накнада зарада
и остали лични расходи у ова три јавна предузећа основни су узрок одступања пословних
расхода наниже у односу на планиране.
Бруто резултат. Одступање бруто резултата пословања јавних предузећа за период од
01. 01. до 30. 06. 2020. године узроковано је претходно образложеним одступањима укупних
прихода и укупних расхода у односу на планиране износe.
000динара

Табела 2.
Ред.
бр.

Јавнопредузеће

1.

ЈП „Водовод и
канализација’’

2.

3.

4.
5.

КЈП „Наш
дом’’
Јавно
комунално
предузеће
„Топлана Лозница’’

Јавно
предузеће
„Лозница
развој’’

ЈКП „Паркинг
сервис’’
УКУПНО

Број запослених
План

Реализација

Средства за зараде
(Бруто I)
План

Реализација

Реализација

Кредитна
задуженост
Стање на дан
30. 06. 2020.

Субвенције
План

132

118

56.235

48.985

1.500

1.494

186.366

223

188

92.278

76.315

5.000

4.000

0

53

47

20.845

18.204

20.000

14.000

0

53

49

25.921

21.537

0

0

0

15

16

5.840

5.457

0

0

0

201.119

170.498

476

418

26.500

19.494

186.366

Број запослених. Укупан број запослених у јавним предузећима чији је оснивач Град
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Лозница, на дан 30. 06. 2020. године, износи 418, од чега је на неодређено време запослено 368
лица, а на одређено 50. Број запослених у четри јавна предузећа је мањи од броја запослених
који је планиран за други квартал текуће године, осим у ЈКП „Паркинг сервис’’ где је број
запослених већи за једног запосленог у односу на план (а то је последица пријема у радни
однос лица до повратка запосленог са боловања).
Средства за зараде (Бруто I). Трошкови зарада запослених у пет јавних предузећа
реализовани су на нивоу од 85% планираних. Подаци о трошковима зарада и броју запослених
показују да јавна предузећа чији је оснивач Град Лозница у потпуности примењују смернице
економске политике Владе Републике Србије у области зарада и запошљавања.
Субвенције. У периоду од 01. 01. до 30. 06. 2020. године исплаћене су текуће
субвенције комуналним јавним предузећима (ЈП „Водовод и канализација’’, КЈП „Наш дом’’
и Јавно комунално предузеће „Топлана – Лозница’’) у укупном износу од 19,5 мил. динара.
што представља 95% планираних текућих субвенција. У првом полугодишту текуће године
изостала је исплата планираних 6,0 мил. динара на име капиталних субвенција Јавном
комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’.
Кредитна задуженост. Једно јавно предузеће града Лознице је кредитно задужено - ЈП
„Водовод и канализација’’ користи кредит KFW Банке за унапређење система водоснабдевања
и канализације у градовима/општинама средње величине, и уредно сервисира обавезе по том
основу.
Градско веће града Лознице подноси Информацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01. 01. 2020. до 30. 06. 2020. године Скупштини града Лознице
ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-20-4/20-II
Датум: 31.8.2020. године				
Лозница
ГРАДО НАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 12.
Закона о јавним службама („Сл. гласник
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и
83/14),члана 124. и 264. Закона о здравственој
заштити („Сл. гласник РС“, број 25/19)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број 1/19
- пречишћен текст), а на основу претходно
прибављеног мишљења Министарства здравља РС,Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 10. септембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Апотекарске установе Лозница
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Апотекарске установе Лозница, који је усвојио
Управни одбор Здравствене установе „Апотека Лозница“ Лозница, на седници одржаној08.06.2020. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-11
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 119. став 1. тачка 1)
Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник
РС”, бр. 25/2019), Управни одбор Здравствене установе “Апотека Лозница“ Лозница, на
седници одржаној дана 08.06.2020. године,
донео је
СТАТУТ
АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
ЛОЗНИЦА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Статутом уређује се: делатност,
унутрашња организација, управљање, пословање, критеријуми за именовање и разрешење
директора, као и друга питања од значаја
за рад и пословање Апотекарске установе
Лозница (у даљем тексту: Установа).
Члан 2.
Установа послује средствима у јавној
својини.
Средства Установе могу се претварати
у друге облике својине у складу са законом.
Члан 3.
Права и дужности оснивача Установе,
у складу са Законом о здравственој заштити и
Планом мреже здравствених установа врши
град Лозница (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 4.
Статусне промене Установе, као и
промена и проширење делатности, врши се
у складу са законом.

Страна 207

Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 5.
Апотекарска установа је установа са
својством правног лица.
II НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ

14. 09. 2020.

евиденције броја печата Установе.
Запослени који рукује печатом и
штамбиљем задужује се уз потпис и лично
је одговоран за њихову правилну употребу
и чување.
Печат и штамбиљ, после употребе
чувају се закључани.

Члан 6.
Установа послује под називом:
Апотекарска установа Лозница.
Седиште Установе је у Лозници,
улица Болничка број 65.
Члан 7.
Установа може променити назив и
седиште.
О промени назива и седишта
Установе одлучује Управни одбор Установе,
уз сагласност Оснивача.
Члан 8.
Установа има свој печат и штамбиљ у
складу са законом.
Печат је округлог облика, у чијој
је средини Мали Грб Републике Србије,
пречника 32 мм, у чијим је концентричним
круговима на српском језику ћириличним
писмом исписан текст: “Република Србија”,
“Апотекарска установа Лозница”.
Ако Установа има више примерака
печата, они се обележавају бројевима.
Члан 9.
Штамбиљ има исти текст као и печат
са додатком простора за податке броја
деловодног протокола и датум, уз ознаку
места и адресе седишта.
Текст печата и штамбиља исписују
се на српском језику ћириличним писмом.
Члан 10.
Директор Установе уређује начин
издавања, руковања, задужења, чувања и
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III ПРАВНИ ПРОМЕТ И ЗАСТУПАЊЕ
Члан 11.
У правном промету са трећим лицима Установа за своје обавезе одговара
целокупном имовином, у складу са законом.
Установа има подрачун код Управе за
трезор у складу са законом.
Члан 12.
Установу заступа и представља директор Установе.
IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ И
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 13.
Установа у складу са Законом и Уредбом о плану мреже обавља апотекарску делатност на примарном нивоу здравствене
заштите, на подручју града Лознице и општина Крупањ, Мали Зворник и Љубовија.
У Установи се обавља фармацеутска
здравствена делатност која обухвата:
1) снабдевање становништва, здравствених установа, приватне праксе и других правних лица лековима и медицинским средствима, у складу са
законом;
2) спровођење превентивних мера за
очување, заштиту и унапређење
здравља становништва, односно промоцију здравља, превенцију болести
и здравствено васпитање;
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3) издавање лекова и медицинских
средстава, уз давање савета о њиховом чувању, року употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и
одлагању;
4) унапређивање фармакотерапијских
мера и поступака у рационалној примени лекова и медицинских средстава
и пружање информација општој и
стручној јавности о лековима и медицинским средствима, у складу са законом;
5) учешће у изради и спровођењу фармакотерапијских протокола;
6) пријављивање нежељених догађаја
и нежељених реакција на лекове
и медицинска средства, односно
фалсификованих лекова и медицинских средстава, у складу са законом
којим се уређују лекови и законом
којим се уређују медицинска средства;
7) праћење исхода терапије, у циљу
оптимизације терапије и побољшања
исхода лечења, праћењем одређених
параметара;
8) указивање на могуће интеракције
лекова са другим лековима, храном
и др, као и избегавање нежељеног
терапијског дуплирања примене лекова;
9) израду и издавање магистралних
лекова;
10) повлачење, односно повраћај лекова и медицинских средстава из
промета на мало у складу са законом
и смерницама добре праксе у дистрибуцији;
11) управљање фармацеутским отпадом,
у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом;
12) сарадњу са другим здравственим радницима у вези са применом лекова и
медицинских средстава;
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13) друге фармацеутске услуге и послове
апотекарске делатности, у складу са
законом.
Основна делатност Установе је трговина на мало фармацеутским производима у
апотекама (шифра 47.73).
Поред промета лекова и медицинских
средстава на мало, Установа може вршити
промет и другим производима за унапређење
и очување здравља, као и предметима опште
употребе у складу са законом.
Члан 14.
Организовање и вршење апотекарске
делатности обавља се у складу са законом
о здравственој заштити, законом којим се
уређује здравствено осигурање, законом
којим се уређују лекови и законом којим се
уређују медицинска средства, као и Водичем
добре апотекарске праксе, који доноси
Фармацеутска комора Србије, уз сагласност
министра.
Члан 15.
За пружање фармацеутских здравствених услуга Установа образује огранке
на територији града Лознице и општина
Крупањ, Мали Зворник и Љубовија.
Седиште Установе, као и њени огранци могу у свом саставу имати организационе јединице ван седишта, односно огранка,
организоване као:
1. апотекарска jединица и
2. апотекарска станица.
За обављање немедицинских послова
у Установи формирају се организационе
јединице за прaвне, екoнoмскo - финaнсијске,
техничке и друге сличне пoслoве.
Oбрaзoвaње ужих oргaнизaциoних
јединицa, као и њихов прoстoрни рaспoред
ближе се уређује aктoм o oргaнизaцији
и системaтизaцији пoслoвa, кoји дoнoси
директoр.
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V ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 16.
Органи Установе су:
1) Директор;
2) Управни одбор;
3) Надзорни одбор.
Органе Установе из става 1. овог
члана, у складу са законом, именује и
разрешава оснивач.
1. Директор
Члан 17.
Директор Установе представља и
заступа Установу, организује рад и руководи
процесом рада и одговоран је за законитост
рада Установе.
Члан 18.
За директора Установе може бити
именовано лице које поред општих услова
прописаних законом испуњава и следеће
услове:
1) да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације,
односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо
образовање из области правних, економских, односно организационих
наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се
уређује високо образовање;
2) да има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;
3) да има најмање пет година радног
искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у
здравственој установи;
4) да није осуђивано, односно против
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којег се не води истрага, односно
против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено
законом којим се уређује организација
и надлежност државних органа у
сузбијању организованог криминала,
корупције и других посебно тешких
кривичних дела, односно које није
правноснажном судском одлуком
осуђивано за умишљајно кривично
дело на казну затвора од шест месеци
или тежу казну, нити за кривично
дело против здравља људи, односно
којем није правноснажном судском
одлуком изречена мера безбедности
у складу са Кривичним закоником, и
то: обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи,
обавезно психијатријско лечење на
слободи, обавезно лечење наркомана,
обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може
обављати дужност директора;
5) да није члан органа политичке
странке.
Ако за директора Установе није именован магистар фармације помоћник директора мора бити магистар фармације.
Члан 19.
Директор Установе именује се на
осно-ву јавног конкурса који расписује Управни одбор Установе.
Јавни конкурс расписује се 90 дана
пре истека мандата директора Установе.
Управни одбор Установе дужан је да, у
року од 30 дана од дана завршетка конкурса,
достави оснивачу ранг листу са највише
три кандидата, уз записник о извршеном
изборном поступку.
На основу предлога Управног одбора,
оснивач је дужан да, у року од 15 радних
дана од достављања ранг листе кандидата,
изабере и решењем именује директора
Установе.
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Члан 20.
Директор Установе именује се на
период од четири године. Мандат директора
се рачуна од дана ступања на дужност.
Директор Установе, као и његов
супружник или ванбрачни партнер, крвни
сродник у правој линији, односно у побочној
линији закључно са другим степеном сродства, усвојитељ или усвојеник, као и свако
друго правно или физичко лице које се
према другим основама и околностима може
оправдано сматрати интересно повезаним
са директором, не смеју, директно или
преко трећег физичког или правног лица,
имати учешћа као власници удела, односно
акционари у здравственој установи, односно другом правном лицу које обавља
здравствену делатност, не смеју обављати
ову делатност као предузетници, односно
не смеју бити у сукобу интереса у смислу
закона којим се уређује спречавање сукоба
интереса, о чему потписују под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјаву
о непостојању сукоба јавног и приватног
интереса.
Решење о именовању директора
Установе објављује се у “Службеном листу
града Лознице”.
Члан 21.
У случају да Управни одбор Установе
не изврши избор кандидата за директора
или оснивач не именује директора у складу
са одредбама Закона, као и у случају када
дужност директора престане пре истека
мандата, док се не спроведе конкурс за
директора, оснивач ће именовати вршиоца
дружности директора за период не дужи од
шест месеци. Вршилац дужности директора
може имати само један мандат.
Услови за избор, права, обавезе и
одговорности директора Установе, односе
се и на вршиоца дужности директора
Установе.

Број 21

Члан 22.
Директор Установе:
1) организује и руководи процесом рада
Установе;
2) заступа Установу и одговара за законитост рада Установе у складу са
законом;
3) одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и
спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених
радника и здравствених сарадника;
4) одлучује о пријему и управљању
донацијама;
5) одговара за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и
других законом овлашћених органа;
6) предлаже програм рада Установе и
предузима мере за његово спровођење;
7) спроводи одлуке Управног и Надзорног одбора;
8) присуствује седницама и учествује у
раду Управног одбора без права одлучивања;
9) подноси Управном одбору писмене
извештаје о пословању Установе;
10) подноси Управном и Надзорном одбору писмени тромесечни извештај о
преузетим финансијским обавезама и
извршењу финансијског плана Установе;
11) доноси акт о организацији и систематизацији послова у Установи;
12) одлучује о свим правима запослених
из радног односа, у складу са законом;
13) одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Установе;
14) обезбеђује минимум процеса рада
у Установи у случају штрајка
запослених, у складу са законом;
15) доноси одлуке о специјализацијама
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и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника;
16) врши и друге послове предвиђене
законом.
Члан 23.
Дужност директора Установе престаје
истеком мандата и разрешењем.
Директору Установе дужност може
престати, пре истека времена на које је
именован, одлуком оснивача о разрешењу
из следећих разлога:
1) на лични захтев;
2) ако обавља функцију супротно
одредбама закона;
3) ако нестручним и несавесним обављањем дужности, супротно пажњи
доброг привредника, пропустима
у доношењу и извршавању одлука
и организовању рада у Установи,
проузрокује штету Установи или
одступи од плана пословања у
Установи;
4) ако преузме обавезу изнад одобрених
апропријација;
5) ако му надлежна комора изрекне једну
од дисциплинских мера прописаних
законом;
6) ако је налазом здравствене инспекције,
односно фармацеутске инспекције
установљена тежа повреда прописа
и општих аката Установе или незаконитог рада директора;
7) ако наступе околности из члана 20.
став 2. овог Статута;
8) ако у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на казну затвора,
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело против
здравља људи, кривично дело утврђено
законом којим се уређује организација
и надлежност државних органа у
сузбијању организованог криминала,
корупције и других посебно тешких
кривичних дела, односно ако му је
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правноснажном судском одлуком
изречена мера безбедности у складу
са Кривичним закоником, и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи,
обавезно психијатријско лечење на
слободи, обавезно лечење наркомана,
обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може
обављати дужност директора;
9) ако Установа стиче средства супротно
закону, односно наплаћивањем здравствених услуга осигураним лицима
супротно закону којим се уређује
здравствено осигурање;
10) ако неоправдано не извршава одлуке
Управног одбора или поступа супротно тим одлукама;
11) ако у току мандата буде именован у
орган политичке странке;
12) из других разлога утврђених законом
којим се уређује рад запослених у
јавним службама;
13) из других разлога утврђених законом.
2. Управни одбор
Члан 24.
Управни одбор је орган управљања
Установе.
Управни одбор има три члана, од
којих је један из реда запослених у Установи,
а два члана су представници Оснивача.
Предлог за именовање чланова Управног одбора из реда запослених, Оснивачу
даје Стручни савет Установе, уз претходно
прибављено мишљење репрезентативних
синдиката Установе.
Управни одбор именује се на период
од четири године.
Мандат свих чланова Управног
одбора престаје истеком мандата Управног
одбора, без обзира на промене појединих
чланова Управног одбора.
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Лице може бити члан Управног одбора највише у два мандата.
Члан 25.
Управни одбор Установе:
1) доноси статут Установе, уз сагласност Оснивача;
2) доноси друге опште акте, у складу са
законом;
3) одлучује о пословању Установе;
4) доноси програм рада и развоја
Установе;
5) доноси предлог финансијског плана
Установе, у поступку припреме буџета
и то по свим изворима финансирања
и доставља га Републичком фонду
за здравствено осигурање на сагласност;
6) усваја годишњи финансијски извештај Установе, у складу са законом;
7) усваја годишњи извештај о попису
имовине и обавеза;
8) даје сагласност на завршни рачун
Установе;
9) усваја годишњи извештај о раду и
пословању Установе, у складу са
законом;
10) одлучује о коришћењу средстава
Установе;
11) у случају губитка у пословању
Установе без одлагања обавештава
Оснивача;
12) расписује јавни конкурс и спроводи
поступак избора кандидата за директора Установе;
13) обавља и друге послове утврђене
законом.
Акти из става 1. тачке 5)-8) овог
члана, за део средстава које Установа стиче
из буџета и из средстава организације
обавезног здравственог осигурања, доносе
се на начин и по поступку којим се уређује
буџетски систем Републике Србије.
Контролу финансијског плана Установе врши Републички фонд за здравствено
осигурање.
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Члан 26.
Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Управног
одбора и доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова Управног одбора.
Члан 27.
Председник Управног одбора сазива
седницу према указаној потреби.
Сазивање седнице Управног одбора врши председник, по сопственој иницијативи, или на предлог:
1) директора
2) Оснивача
3) члана Управног одбора
4) Надзорног одбора.
3. Надзорни одбор
Члан 28.
Надзорни одбор обавља надзор над
радом и пословањем Установе.
Надзорни одбор има три члана, од
којих је један члан представник Установе, а
два члана су представници оснивача.
Предлог за именовање чланова Надзорног одбора из реда запослених, Оснивачу
даје Стручни савет Установе, уз претходно
прибављено мишљење репрезентативних
синдиката Установе.
Чланови Надзорног одбора именују
се на период од четири године.
Мандат свих чланова Надзорног
одбора престаје истеком мандата Надзорног
одбора, без обзира на промене појединих
чланова Надзорног одбора.
Лице може бити члан Надзорног
одбора највише у два мандата.
Члан 29.
Надзорни одбор одлучује ако је
присутно више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином глаСтрана 213
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сова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Надзорни одбор подноси Оснивачу
извештај о свом раду најмање два пута годишње.
Члан 30.
Надзорни одбор у оквиру свог
делокруга:
1) обавља надзор над радом и пословањем Установе;
2) разматра периодичне, шестомесечне
и годишње извештаје о раду и
пословању Установе, као и завршни
рачун и утврђује да ли су сачињени у
складу са прописима;
3) утврђује да ли се пословне књиге
и друга документа Установе воде
уредно и у складу са прописима;
4) врши увид у спровођење закона и
других прописа у вези са финансијским пословањем, а који се посебно односе на реализацију финансијског плана на основу годишњег
финансијског извештаја, завршни
рачун, годишњи извештај о раду у
пословању и извештај о коришћењу
средстава Установе;
5) врши увид у спровођење одлука
Управног одбора;
6) обавља и друге послове утврђене
законом.
VI СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ

директора Установе и Управног одбора.
Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које на предлог организационе јединице
именује директор на период од четири
године.
Стручни савет Установе има три члана.
Директор не може бити члан Стручног
савета.
Одлуком о именовању Стручног савета директор именује и председника Стручног
савета. Стручни савет састаје се по указаној
потреби, а најмање једном у три месеца.
Члан 33.
1)
2)

3)
4)
5)

6)

Члан 31.
Стручни органи Установе су:
1. Стручни савет;
2. Етички одбор;
3. Комисија за унапређење квалитета
здравствене заштите.

7)

1. Стручни савет
Члан 32.
Стручни савет је саветодавно тело
Страна 214
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8)

Стручни савет:
разматра и одлучује о питањима
стручног рада Установе;
доноси годишњи програм унутрашње
провере квалитета стручног рада
у Установи до 31. децембра текуће
године за наредну годину;
прати спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Установи;
предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада у Установи;
сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета
стручног рада у Установи, који доставља директору Установе до 31. јануара
текуће године за претходну годину;
доноси годишњи план унапређења
квалитета стручног рада, као и годишњи план стручног развоја Установе,
који доставља директору и комисији
за унапређење квалитета здравствене
заштите до 15. фебруара текуће године;
доноси предлог годишњег плана
стручног усавршавања здравствених
радника и здравствених сарадника до
1. септембра текуће године за наредну
годину;
предлаже Оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Установи;
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9) предлаже директору чланове Етичког
одбора.
2. Етички одбор
Члан 34.
Етички одбор Установе је стручно
тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне
етике, начелима поштовања људских права
и вредности и права детета, као и кодекса
понашања запослених у Установи.
Директор Установе именује Етички
одбор на предлог Стручног савета.
Чланови Етичког одбора именују се
из реда запослених здравствених радника
и здравствених сарадника запослених у
Установи.
Лице може бити члан Етичког одбора
највише у два мандата.
Члан 35.
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

Задаци Етичког одбора су:
прати и анализира примену начела
професионалне етике у обављању
апотекарске делатности и предлаже
мере за њихово унапређење;
прати и анализира спровођење
кодекса понашања запослених у
Установи и предлаже мере за њихово
унапређење;
прати, анализира и даје мишљења о
етичности односа здравствених радника, здравствених сарадника и
пацијената;
врши саветодавну функцију и разматра и друга етичка питања у обављању делатности Установе;
даје савете и смернице у вези са
спречавањем сукоба интереса и
корупције;
врши идентификовање и смањење
ризика за настанак сукоба интереса и
корупције;
врши обуку и подизање свести запослених о спречавању сукоба интереса
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и корупције;
8) даје мишљење у случајевима сумње
на сукоб интереса и корупцију;
9) предузима мере неопходне за заштиту
лица која су пружила информације
о случајевима сукоба интереса и
корупције;
10) обавештава директора Установе о
постојању сумње на сукоб интереса,
ради покретања дисциплинског поступка, као и надлежну комору здравствених радника;
11) сарађује са етичким одбором надлежне коморе.
3. Комисија за унапређење квалитета
здравствене заштите
Члан 36.
Комисија за унапређење квалитета
здравствене заштите је стручни орган који
се стара о сталном унапређењу квалитета
здравствене заштите која се спроводи у
Установи у складу са Законом.
Члан 37.
Комисија за унапређење квалитета
здравствене заштите:
1) доноси годишњи план праћења показатеља квалитета здравствене заштите у Установи до 31. децембра текуће године за наредну годину;
2) прати показатеље квалитета здравствене заштите у Установи;
3) сачињава годишњи извештај о показатељима квалитета здравствене заштите, који доставља директору и
надлежном заводу за јавно здравље
до 15. фебруара текуће године за претходну годину;
4) предлаже мере за унапређење квалитета пружања здравствене заштите
у Установи и унапређење квалитета
рада Установе;
5) доноси годишњи план унапређења
Страна 215
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квалитета здравствене заштите у
Установи, на основу годишњег извештаја о показатељима квалитета здравствене заштите из тачке 3) овог
става и годишњег плана унапређења
квалитета стручног рада из члана 33.
став 1. тачка 6) овог Статута, који
доставља директору Установе до 1.
марта текуће године.
Члан 38.
Кoмисијa зa унaпређење квaлитетa
здравствене заштите имa три члaнa, oд кoјих
су нaјмaње двa члaнa здравствени радници
са високом стручном спремом.
Члaнoве Кoмисије из стaвa 1. oвoг
члaнa именује директoр Установе.
Члан 39.
Свако од стручних тела из члана 31. овог
Статута може да доноси пословник о раду.
Члан 40.
		
Запослени у здравственој установи
може бити члан само једног органа из члана
16. и 31. овог Статута у Установи у којој је
запослен.
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IX ИМОВИНА УСТАНОВЕ
Члан 43.
Имовину Установе чине права коришћења, управљања и располагања имовином у јавној својини, која се односи на
непокретне и покретне ствари, новчана средства и хартије од вредности, као и друга
имовинска права.
Установа у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у јавној
својини има обавезе и одговорности утврђене
законом.
Члан 44.
Установа има право и обавезу да
имовину у јавној својини штити од оштећења
и да је користи у складу са њеном наменом.
Установа имовину у јавној својини,
може осигурати у складу са законом.
X ЈАВНОСТ РАДА
Члан 45.

VII ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА
КОНТРОЛА

О свом раду Установа обавештава
јавност, у складу са законом.
Информисање јавности о раду Установе, у складу са законом, врши директор Установе, односно лице које он за то
овласти.

Члан 41.

XI ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА И НАЧИН
КОРИШЋЕЊА ПОДАТАКА

У Установи се организују и обављају
послови финансијског управљања и контроле, као и послови интерне ревизије, у складу
са прописима којима се уређује буџетски
систем.
VIII СРЕДСТВА
Члан 42.
Установа стиче средства у складу са
законом.
Страна 216

Члан 46.
Здравствени радници и други запослени у Установи, у складу са законом,
дужни су да чувају професионалну тајну
(подаци о здравственом стању болесника
и узроцима, околностима и последицама
тог стања, подаци о личним, породичним и
социјалним приликама као и све информације
у вези са утврђивањем, лечењем и праћењем
болести).
Чување професионалне тајне односи
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се и на податке о члановима породице пацијента.
Дужности чувања професионалне
тајне, здравствени радници могу бити ослобођени на основу писаног или другог јасног
и недвосмислено изреченог пристанка пацијента или када је то неопходно ради добробити пацијента, његове породице или
друштва, или уколико га на то обавезују
законски прописи. У наведеним случајевима
тајна се одаје само у потребној мери и само
одговарајућој особи којој су те информације
потребне ради спречавања последица.
У случају ослобађања од професионалне тајне здравствени радник треба да
обавести пацијента.
Члан 47.
У циљу обезбеђења и успешног
извршавања одређених послова у Установи,
поједини подаци и акти представљају пословну тајну и могу се саопштавати трећим
лицима само на начин прописан законом и
овим Статутом.
Установа ће, у складу са законом,
својим актом утврдити који се подаци
одређују као пословна тајна.
Члан 48.
Не сматра се повредом чувања пословне тајне саопштавање података, ако се
ти подаци саопштавају у складу са важећим
прописима који уређују област заштите
података о личности и овим Статутом.
XII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан 49.
Корупција у смислу Закона је однос
који се заснива злоупотребом обављања
здравствене делатности, односно послова
здравствене заштите, у циљу стицања личне
користи или користи за другога.
Сукоб интереса је ситуација у којој
здравствени радник, односно здравствени
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сарадник има приватни интерес који утиче,
може да утиче или изгледа као да утиче на
непристрасност и објективност здравственог
радника, односно здравственог сарадника у
обављању здравствене делатности, односно
послова здравствене заштите.
Приватни интерес је било каква
корист или погодност за здравственог
радника, односно здравственог сарадника,
чланове његове уже породице или физичка и
правна лица која се оправдано могу сматрати
интересно повезаним. Под члановима уже
породице у смислу овог члана сматрају се:
супружник или ванбрачни партнер, деца,
браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, усвојеник и друга лица која живе у заједничком
породичном домаћинству.
Здравствени радник и здравствени
сарадник који обавља здравствену делатност, односно послове здравствене заштите у Установи, члан органа, односно
стручних органа у Установи, као и чланови
њихових ужих породица, не смеју тражити,
нити примити новац, поклон, услугу или
било какву другу корист за себе, чланове
своје уже породице или физичка и правна
лица која се оправдано могу сматрати
интересно повезаним, а који могу утицати
на непристрасност или професионално обављање дужности, односно који се могу сматрати наградом у вези са вршењем дужности
и обављањем здравствене делатности, изузев
уколико је другачије прописано законом.
Лица из претходног става овог члана, ду-жна
су да предузму све што је у њиховој могућности како би избегли било какву ситуацију
сукоба интереса.
Сумња на корупцију пријављује се
Етичком одбору Установе, односно тужилаштву или министарству надлежном за унутрашње послове, у складу са законом.
ХIII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНЕ
ОКОЛИНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 50.
Установа разматра стање и проблеме
живота и здравља запослених и заштите и
Страна 217
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унапређења животне средине у складу са
законом.
Ради остваривања задатака и обавеза
из става 1. овог члана, Управни одбор Установе, на предлог директора, доноси одговарајуће одлуке и превентивне мере за
безбедан и здрав рад и одлучује о коришћењу
средстава за те намене, у складу са законом.
XIV СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 51.
Поред Статута у Установи се доносе
и следећи општи акти којима се уређује:
1) организација и систематизација
послова;
2) поступак унутрашњег узбуњивања;
3) кућни ред;
4) поступак спровођења јавних набавки
и планирање истих;
5) стручно усавршавање и
специјализација;
6) архивска грађа;
7) програм спровођења, праћења и
унапређења квалитета стручног
рада.
У Установи се доносе и други општи
акти за које обавеза доношења произилази
из Закона и других важећих прописа.

Измене и допуне Статута, односно
другог општег акта врше се на начин и по
поступку по коме је акт донет.
ХV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.
Општи акти утврђени овим Статутом
биће дoнети у року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог Статута.
До доношења општих аката из става
1. овог члана, примењиваће се постојећи
општи акти ако нису у супротности са
одредбама овог Статута.
Члан 55.
Даном ступања на снагу овог Статута
престаје да важи Статут Здравствене
установе „Апотека Лозница“ Лозница, број
145-02/10-01 од 08.12.2010. године.
Члан 56.
Овај Статут по добијеној сагласности
Оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Установе,
осим одредбе члана 18. став 1. тачка 2, која
ступа на снагу 11. априла 2022. године.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Александра Пурић, с.р.

Члан 52.
Иницијативу за доношење, измену
и допуну Статута, односно других општих
аката и њихову измену и допуну, могу покренути:
1) директор;
2) Управни одбор;
3) Надзорни одбор и
4) Оснивач.
Иницијатива из става 1. овог члана
подноси се Управном одбору.
Члан 53.
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На основу члана 34. став 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр 72/2009,
13/2016, 30/2016 - исправка и 6/2020), чл.
32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ 129/2007, 83/2014
- др. закон, 201/2016-др. закон и 47/2018) и
члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл.
лист града Лознице бр. 1/19 - пречишћен

14. 09. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 21

текст) Скупштина града Лознице на седници
одржаној 10. септембра 2020. године донела
је

нић и Зоран Петровић представници родитеља, дужности члана Управног одбора
Предшколске установе „Бамби” Лозница.

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Центра за
културу „Вук Караџић“ Лозница

II Именују се Златко Невзатовић,
из Лознице и Драгица Васић Мрђен, из
Лознице представници родитеља за чланове
Управног одбора Предшколске установе
„Бамби” Лозница.

I Именује се мр Снежана Нешковић
Симић, академски сликар из Лознице за
директора Центра за културу „Вук Караџић“
у Лозници, на мандатни период од 4 године.
II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-13
Датум:10. септембар 2020. године
Лозница

Број: 06-21/20-3-12
Датум: 10. септембар 2020. 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
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 10/19 и 46/20)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 10. септембра
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Управног одбора
Предшколске установе „Бамби” Лозница
I Разрешавају се Миланка Арсе-

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р

14

На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17и 10/19)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19пречишћен текст), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници одржаној 10. септембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора
Средње економске школе у Лозници
I Разрешавају се Душан Марић,
Милорад Севић и Маја Спасојевић
представници запослених, дужности члана
Школског одбора Средње економске школе
у Лозници.
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II Именују се Љиљана Јовановић,
Светлана Јовановић и Оливера Чикарић
представници запослених, за чланове
Школског одбора Средње економске школе
у Лозници.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-14
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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