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- СКУПШТИНА ГРАДА 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/2007) и члана 40. Статута Града Лознице („Службени лист града Лознице’’ бр. 1/19пречишћен текст), а у вези са чланом 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
број 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Скупштина града Лознице, на предлог Градског већа, на
седници одржаној дана 16. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања , расходи и издаци буџета града Лозница за 2021. годину ( у даљем
тексту: буџет), састоје се од
Опис
1

Износ
2

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.718.734.000,00
2.512.122.000,00
2.456.906.000,00
15.455.000,00
39.761.000,00
206.612.000,00

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

2.205.858.965,00
2.151.483.965,00
14.775.000,00
39.600.000,00
569.034.091,00
567.530.091,00
680.000,00
824.000,00
-267.771.056,00
5.000.000,00
-262.771.056,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

0,00
0,00
263.321.056,00
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Опис
1

Износ
2
550.000,00
262.771.056,00

Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис

Економ. класиф.

1

2

Износ
3
2.718.734.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1.

Порески приходи

71

1.628.242.000,00

1.1.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)

711

991.410.000,00

1.2.

Самодопринос

1.3.

Порез на имовину

713

478.010.000,00

1.4.

Остали порески приходи

714

117.820.000,00

1.5.

Други порески приходи

716

41.000.000,00

2.

Непорески приходи, у чему:

74

296.039.000,00

-

поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)

0,00

-

приходи од продаје добара и услуга

0,00

3.

Меморандумске ставке

4.

Донације

5.

Трансфери

6.

Примања од продаје нефинансијске имовине

711180

77
731+732
733
8

0,00

11.992.000,00
1.299.000,00
574.550.000,00
206.612.000,00
2.986.505.056,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)
1.

Текући расходи

4

2.208.884.965,00

1.1.

Расходи за запослене

41

570.184.000,00

1.2.

Коришћење роба и услуга

42

974.366.131,00

1.3.

Отплата камата

44

55.000,00

1.4.

Субвенције

45

56.700.000,00

1.5.

Социјална заштита из буџета

1.6.

Остали расходи, у чему:- средства резерви

1.7.

Трансфери

2.
3.

47

116.302.180,00

48+49+464+465

207.495.654,00

463

283.752.000,00

Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

777.620.091,00

Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

0,00
5.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1.

Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

5.000.000,00

2.

Задуживање

91

0,00

2.1.

Задуживање код домаћих кредитора

911

0,00

2.1.

Задуживање код страних кредитора

912

0,00
550.000,00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.

Отплата дуга

61

550.000,00

3.1.

Отплата дуга домаћим кредиторима

611

550.000,00

3.2.

Отплата дуга страним кредиторима

612

0,00

3.3.

Отплата дуга по гаранцијама

613

0,00

4.

Набавка финансијске имовине

6211

0,00

3

262.077.000,00

3

0,00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,
извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)
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Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита од 267.771.056 динара и
издатака за отплату главнице дуга од 550.000 динара из члана 1. ове oдлуке, обезбедиће се
од примања од продаје финансијске имовине у износу од 5.000.000 динара и из пренетих
неутрошених средстава из предходних година у износу од 263.321.056 динара.
Члан 3.
Преглед планираних расхода по програмима:
Назив програма
1
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
3
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
4
РАЗВОЈ ТУРИЗМА
5
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
6
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
7
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
8
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
9
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
10
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
11
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
12
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
13
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
14
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
15
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
16
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
17
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Укупно за БК

Износ
253.000.000,00
260.540.000,00
80.700.000,00
46.695.000,00
35.280.000,00
48.300.000,00
490.000.000,00
275.500.000,00
194.850.000,00
56.418.000,00
157.904.000,00
2.500.000,00
153.266.000,00
223.114.000,00
614.138.056,00
44.850.000,00
50.000.000,00
2.987.055.056,00
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Члан 4.
Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две
године, исказани су у табели:
Економ.
класиф.
1
511

Ред.
број
2

Опис
3
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА:
Година почетка финансирања: 2021

2021.

2022.

2023.

4

5

6

40.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 40.000.000,00
2. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 150.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 25.000.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:
125.000.000,00
3. Изградња пешачко бициклистичке стазе Тршић:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 80.000.000,00
Извори финансирања:
Примања од продаје нефинансијске имовине: 80.000.000,00
4. УЛ.МИНЕ КАРАЏИЋ:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 5.000.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:
10.000.000,00
5. Партерно уређење зграда соц.станов.:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 3.000.000,00
6. измештање просторија КЈП Наш дом:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 30.000.000,00
7. УРЕЂЕЊЕ СПОЉНИХ ФАСАДА ЗГРАДА:
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Економ.
класиф.
1
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Ред.
број
2

Опис
3
Година почетка финансирања: 2021
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2021.

2022.

2023.

4

5

6

Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 80.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 40.000.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине: 40.000.000,00
8. ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА МЗ Л.ПОЉЕ:

40.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00
Извори финансирања:
Примања од продаје нефинансијске имовине: 40.000.000,00
9. Пречишћавање отпадних вода -суфинансирање:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 4.000.000,00
10. Линеарни парк Лагатор:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 35.000.000,00
Извори финансирања:
Примања од продаје нефинансијске имовине: 20.180.000,00
Приходе из буџета: 14.820.000,00
11. ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00
Извори финансирања:
Примања од продаје нефинансијске имовине: 20.000.000,00
12. Изградња игралишта за децу:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 7.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 7.000.000,00
13. Изградња Смарт Сити центра:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 60.000.000,00
Извори финансирања:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:
45.000.000,00
Приходе из буџета: 15.000.000,00
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
1. Изградња Смарт Сити центра:
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110
2101

1

Број
позиције

110
2101

2

Опис

Средства из
буџета
01

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

13.963.000,00

13.963.000,00

13.963.000,00

13.963.000,00

11.253.000,00
1.950.000,00
200.000,00
120.000,00
80.000,00
130.000,00
130.000,00
100.000,00
13.963.000,00

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Приходе из буџета

Извори финансирања за раздео 1:

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ

1

01

110

01

Функционисање извршних органа
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
0002
Функционисање извршних органа

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Економ.
класиф.

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства
из осталих
извора

13.963.000,00

13.963.000,00

11.253.000,00
1.950.000,00
200.000,00
120.000,00
80.000,00
130.000,00
130.000,00
100.000,00
13.963.000,00

Укупно

0,47

0,47

0,38
0,07
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,47

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Раздео
Функц. клас.
Програм

Укупно за раздео

Укупно за функц. клас.

Активност
0002
110
1/0
110
2/0
110
3/0
110
4/0
110
5/0
110
6/0
110
7/0
110
8/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Шифра
функц.
класиф.
Раздео

ПЛАН РАСХОДА
2021

Члан 5.
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3
110
2101

Активност
0002
110
16/0
110
17/0
110
18/0
110
19/0
110
20/0
110
21/0
110
22/0
110
23/0
Укупно за активност

Раздео
Функц. клас.
Програм

Укупно за раздео

Укупно за функц. клас.

01

Приходе из буџета

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Приходе из буџета

Извори финансирања за раздео 2:

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

6.532.000,00

6.532.000,00

6.532.000,00

6.532.000,00

1.150.000,00
192.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000.000,00
6.532.000,00

Средства из
буџета
01

Функционисање извршних органа
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0002
Функционисање извршних органа

3.930.000,00
655.000,00
100.000,00
590.000,00
30.000,00
50.000,00
17.290.346,00
1.709.654,00
24.355.000,00

СКУПШТИНА ГРАДА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2

01

110

Извори финансирања за функцију 110:

Шифра
Број
Економ.
Опис
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Активност
0002
Функционисање извршних органа
110
9/0
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
110
10/0
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
110
11/0
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
110
12/0
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
110
13/0
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
110
14/0
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
110
15/0
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Укупно за активност
0002
Функционисање извршних органа

ПЛАН РАСХОДА
2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства
из осталих
извора

3.930.000,00
655.000,00
100.000,00
590.000,00
30.000,00
50.000,00
17.290.346,00
1.709.654,00
24.355.000,00

6.532.000,00

6.532.000,00

1.150.000,00
192.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000.000,00
6.532.000,00

Укупно

0,13
0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,58
0,06
0,82

0,22

0,22

0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,22

Структура
(%)

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 7

Страна 8

Број
позиције

4
010
0901

020
0901

Функц. клас.

040

Опис

СКУПШТИНА ГРАДА

Приходе из буџета

Извори финансирања за раздео 3:

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

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

01

Приходе из буџета
Болест и инвалидност

01

Породица и деца

020

Старост

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 020:

Једнократне помоћи и други облици помоћи
463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи

Старост
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

010

Извори финансирања за функцију 010:

Једнократне помоћи и други облици помоћи
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи

ГРАДСКА УПРАВА
Болест и инвалидност
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

3

01

110

01

Економ.
класиф.

22.070.000,00

22.070.000,00

4.070.000,00
18.000.000,00
22.070.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

24.355.000,00

24.355.000,00

24.355.000,00

24.355.000,00

Средства из
буџета
01

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

22.070.000,00

4.070.000,00
18.000.000,00
22.070.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

24.355.000,00

24.355.000,00

Укупно

0,74

0,14
0,60
0,74

0,12

0,12
0,12

0,82

0,82

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Укупно за функц. клас.

Активност
0001
020
25/0
020
26/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0001
010
24/0
Укупно за активност

Раздео
Функц. клас.
Програм

Укупно за раздео

Укупно за функц. клас.

Шифра
функц.
класиф.

ПЛАН РАСХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

060
0901

070
0901

01

01
Становање

Приходе из буџета

Једнократне помоћи и други облици помоћи
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
426000
МАТЕРИЈАЛ
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

060

Извори финансирања за функцију 060:

Партерно уређење зграда соц.станов.
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0901-401
Партерно уређење зграда соц.станов.

Породица и деца

Приходе из буџета

Становање
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

040

4.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

62.102.000,00

62.102.000,00

6.102.000,00
6.102.000,00

56.000.000,00
56.000.000,00

Средства из
буџета
01

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства
из осталих
извора

4.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

62.102.000,00

6.102.000,00
6.102.000,00

56.000.000,00
56.000.000,00

Укупно

0,13
0,03
0,03
0,20

0,10

0,10
0,10

2,08

0,20
0,20

1,87
1,87

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност
0001
070
30/0
070
31/0
070
32/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Пројекат
0901-401
060
29/0
Укупно за пројекат

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Извори финансирања за функцију 040:

Подршка особама са инвалидитетом
463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
0008
Подршка особама са инвалидитетом

Опис

Активност
0008
040
28/0
Укупно за активност

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Економ.
класиф.

Подршка рађању и родитељству
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0007
Подршка рађању и родитељству

0901

Број
позиције

Активност
0007
040
27/0
Укупно за активност

Шифра
функц.
класиф.
Програм

ПЛАН РАСХОДА
2021

18. 12. 2020.
Број 28

Страна 9

Страна 10

0005

Број
позиције

0001

0901

090

Активност

36/0

0004

Опис

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована
на другом месту

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 070:

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Подршка реализацији програма Црвеног крста

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Једнократне помоћи и други облици помоћи

472000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

463000
472000
0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Социјална заштита некласификована на другом месту

070

01

481000
0005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Економ.
класиф.

19.400.000,00

23.862.000,00
2.000.000,00
25.862.000,00

21.970.000,00

21.970.000,00

15.970.000,00
15.970.000,00

Средства из
буџета
01

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Средства
из осталих
извора

19.400.000,00

23.862.000,00
2.000.000,00
25.862.000,00

21.970.000,00

15.970.000,00
15.970.000,00

Укупно

0,65

0,80
0,07
0,87

0,74

0,53
0,53

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

090
34/0
090
35/0
Укупно за активност

Активност

Програм

Функц. клас.

090

Укупно за функц. клас.

070
33/0
Укупно за активност

Активност

Шифра
функц.
класиф.

ПЛАН РАСХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

54/0

130

Социјална заштита некласификована на другом месту

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
413000
НАКНАДЕ У НАТУРИ
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
444000
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ
484000
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ УЗРОКА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
485000
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА
515000
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опште услуге
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

090

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 090:

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Опис

6.500.000,00
1.000.000,00
436.689.000,00

9.500.000,00

2.500.000,00

170.319.000,00
28.360.000,00
600.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
3.000.000,00
31.200.000,00
600.000,00
128.500.000,00
2.300.000,00
7.000.000,00
16.800.000,00
10.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
12.000.000,00

45.262.000,00

45.262.000,00

Средства из
буџета
01
19.400.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00

89.091,00
0,00
8.664.056,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
500.000,00
300.000,00
0,00
20.000,00
11.879,00
6.813.892,00
0,00
0,00
277.014,00
0,00
652.180,00
0,00
0,00

0,00

Средства
из осталих
извора
0,00

6.589.091,00
1.000.000,00
445.353.056,00

9.500.000,00

2.500.000,00

170.319.000,00
28.360.000,00
600.000,00
5.500.000,00
5.800.000,00
3.000.000,00
31.220.000,00
611.879,00
135.313.892,00
2.300.000,00
7.000.000,00
17.077.014,00
10.000,00
1.652.180,00
5.000.000,00
12.000.000,00

45.262.000,00

19.400.000,00

Укупно

0,22
0,03
14,91

0,32

0,08

5,70
0,95
0,02
0,18
0,19
0,10
1,05
0,02
4,53
0,08
0,23
0,57
0,00
0,06
0,17
0,40

1,52

0,65

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

130
55/0
130
56/0
Укупно за активност

53/0

0001
37/0
38/0
39/0
40/0
41/0
42/0
43/0
44/0
45/0
46/0
47/0
48/0
49/0
50/0
51/0
52/0

Активност
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

130

130
0602

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за активност
0004

ПЛАН РАСХОДА
2021

18. 12. 2020.
Број 28

Страна 11

Страна 12

1501

Број
позиције

Неутрошена средства донација из ранијих година

170
0602

0003
60/0
61/0

Активност
170
170

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Сервисирање јавног дуга
441000
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
444000
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Трансакције јавног дуга
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

160

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална буџетска резерва

5.000,00
10.000,00

30.500.000,00

30.500.000,00

500.000,00
500.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

438.689.000,00

438.689.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

Средства из
буџета
01

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.664.056,00

1.244.056,00

400.000,00

7.020.000,00

0,00
0,00

Средства
из осталих
извора

5.000,00
10.000,00

30.500.000,00

500.000,00
500.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

447.353.056,00

2.000.000,00
2.000.000,00

Укупно

0,00
0,00

1,02

0,02
0,02

1,00
1,00

14,98

0,07
0,07

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01

Стална буџетска резерва
499000
0010

Активност
0010
160
59/0
Укупно за активност

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Текућа буџетска резерва

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Опште услуге

Добровољне трансфере од физичких и правних лица

08

15

130

Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти

07

Извори финансирања за функцију 130:

01

Текућа буџетска резерва
499000
0009

160
0602

Опис

МОЈА ИДЕЈА ЗА МОЈ ГРАД
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
1501-401
МОЈА ИДЕЈА ЗА МОЈ ГРАД

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Економ.
класиф.

Активност
0009
160
58/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Пројекат
1501-401
130
57/0
Укупно за пројекат

Шифра
функц.
класиф.
Програм
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0001
68/0
69/0

412
0602

Примања од продаје нефинансијске имовине

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Општи послови по питању рада
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

09

360

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 360:

01

1.400.000,00
300.000,00

53.000.000,00

53.000.000,00

0,00
0,00

16.230.000,00
270.000,00
15.000.000,00
21.500.000,00
53.000.000,00

565.000,00

565.000,00

Средства из
буџета
01
550.000,00
565.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00
0,00

0,00
0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00
40.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Средства
из осталих
извора
0,00
0,00

1.400.000,00
300.000,00

93.000.000,00

40.000.000,00
40.000.000,00

16.230.000,00
270.000,00
15.000.000,00
21.500.000,00
53.000.000,00

565.000,00

550.000,00
565.000,00

Укупно

0,05
0,01

3,11

1,34
1,34

0,54
0,01
0,50
0,72
1,77

0,02

0,02
0,02

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност
412
412

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Пројекат
1101-504
360
67/0
Укупно за пројекат

ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА МЗ Л.ПОЉЕ
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
1101-504
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА МЗ Л.ПОЉЕ

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101

Програм

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Трансакције јавног дуга

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
426000
МАТЕРИЈАЛ
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

360
0602

170

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 170:

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
Сервисирање јавног дуга

Опис

Активност
0001
360
63/0
360
64/0
360
65/0
360
66/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
170
62/0
611000
Укупно за активност
0003
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Страна 13

Страна 14

75/0

435
0501

0001

Активност

Пољопривреда

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 421:

Енергетски менаџмент

Електрична енергија
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

421

01

35.280.000,00

35.280.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

80.000,00
5.200.000,00
5.280.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

100.000,00
20.500.000,00

18.700.000,00

Средства из
буџета
01

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

35.280.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

80.000,00
5.200.000,00
5.280.000,00

20.500.000,00

100.000,00
20.500.000,00

18.700.000,00

Укупно

1,18

0,84

0,84

0,17
0,17

0,00
0,17
0,18

0,69

0,00
0,69

0,63

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Укупно за пројекат

421

Унапређење пољопривредне производње
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
451000
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0101-402
Унапређење пољопривредне производње

Пројекат

0101-402

КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА
426000
МАТЕРИЈАЛ
0101-401
КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА

Пројекат
0101-401
421
74/0
Укупно за пројекат

Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Општи послови по питању рада

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
0001
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници

421
0101

412

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 412:

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис

Активност
0001
421
72/0
421
73/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

481000
0001

412
71/0
Укупно за активност

01

464000

70/0

412

Економ.
класиф.

Број
позиције

Шифра
функц.
класиф.
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01
Остала енергија

Приходе из буџета

ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0701-403
ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА

Рехабилитација путева и улица

Пројекат
0701-403
451
80/0
Укупно за пројекат

Пројекат

25.000.000,00
25.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Средства из
буџета
01
10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00
0,00

125.000.000,00
125.000.000,00

80.000.000,00
80.000.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора
0,00
0,00

150.000.000,00
150.000.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

Укупно

5,02
5,02

3,35
3,35

0,50
0,50

0,60

0,60

0,60

0,33

0,33
0,33

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0701-404

редовно одржавање путева и улица
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
0701-402
редовно одржавање путева и улица

Пројекат
0701-402
451
79/0
Укупно за пројекат

Друмски саобраћај
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

436

Извори финансирања за функцију 436:

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
0002
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

451
0701

Електрична енергија

Прозводња и дистрибуција топлотне енергије
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
451000
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0007
Прозводња и дистрибуција топлотне енергије

Остала енергија
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

435

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 435:

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Енергетски менаџмент

Опис

Активност
0002
451
78/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Укупно за активност

77/0

0007

Активност

436

436
1102

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
435
76/0
511000
Укупно за активност
0001
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Страна 15

Страна 16

474
1101

490
1101

0004
86/0

Активност
490

13

Вишенаменски развојни пројекти

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 474:

Стамбена подршка
511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Економски послови некласификовани на другом месту
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

474

01

Управљање грађевинским земљиштем
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
541000
ЗЕМЉИШТЕ
0003
Управљање грађевинским земљиштем

Вишенаменски развојни пројекти
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Друмски саобраћај

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

09

451

Приходе из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

01

Извори финансирања за функцију 451:

3.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00

195.000.000,00

195.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00

Средства из
буџета
01
130.000.000,00
130.000.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00
0,00

5.000.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

295.000.000,00

215.000.000,00

80.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

80.000.000,00
80.000.000,00

Средства
из осталих
извора
0,00
0,00

8.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00

490.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

80.000.000,00
80.000.000,00

130.000.000,00
130.000.000,00

Укупно

0,27

0,50

0,17
0,33
0,50

16,40

0,50
0,50

2,68
2,68

4,35
4,35

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0003
474
84/0
474
85/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

УЛ.МИНЕ КАРАЏИЋ
511000
0701-506

Пројекат
0701-506
451
83/0
Укупно за пројекат
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
УЛ.МИНЕ КАРАЏИЋ

Изградња пешачко бициклистичке стазе Тршић
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0701-501
Изградња пешачко бициклистичке стазе Тршић

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Рехабилитација путева и улица

Опис

Пројекат
0701-501
451
82/0
Укупно за пројекат

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
451
81/0
425000
Укупно за пројекат
0701-404
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1501

520
1102

12

Извори финансирања за функцију 520:

Пречишћавање отпадних вода -суфинансирање
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
1102-701
Пречишћавање отпадних вода -суфинансирање

Управљање отпадом

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 510:

Управљање отпадним водама
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

510

01

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
451000
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0003
Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Управљање отпадом
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

490

Приходе из буџета

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Економски послови некласификовани на другом месту

01

Извори финансирања за функцију 490:

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
465000
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0001
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Стамбена подршка

Опис

4.000.000,00
4.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00

Средства из
буџета
01
3.000.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00
0,00
0,00

Средства
из осталих
извора
5.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

9.500.000,00

500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00

8.000.000,00

Укупно

0,13
0,13

0,33

0,33

0,33

0,32

0,02
0,03
0,05

0,27

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Пројекат
1102-701
520
90/0
Укупно за пројекат

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Укупно за активност

89/0

0003

Активност

510

510
1102

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0001
490
87/0
490
88/0
Укупно за активност

Програм

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за активност
0004
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Страна 17

Страна 18

Број
позиције

540
1102

Пројекат
610

1101-502
94/0

610
1101

Заштита животне средине некласификована на другом месту

УРЕЂЕЊЕ СПОЉНИХ ФАСАДА ЗГРАДА
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Стамбени развој
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

560

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 560:

40.000.000,00

38.300.000,00

38.300.000,00

11.100.000,00
11.100.000,00

27.200.000,00
27.200.000,00

18.200.000,00

18.200.000,00

18.200.000,00
18.200.000,00

4.000.000,00

Средства из
буџета
01
4.000.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

40.000.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

80.000.000,00

38.300.000,00

11.100.000,00
11.100.000,00

27.200.000,00
27.200.000,00

18.200.000,00

18.200.000,00
18.200.000,00

4.000.000,00

Укупно

2,68

1,28

0,37
0,37

0,91
0,91

0,61

0,61
0,61

0,13

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01

УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
0401-401
УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Пројекат
0401-401
560
93/0
Укупно за пројекат

Заштита животне средине некласификована на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита биљног и животињског света и крајолика

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 540:

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Зоохигијена

Управљање заштитом животне средине
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
0001
Управљање заштитом животне средине

560
0401

540

01

Зоохигијена
424000
0004

Заштита биљног и животињског света и крајолика
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Управљање отпадним водама

Приходе из буџета

01

520

Опис

Економ.
класиф.

Активност
0001
560
92/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0004
540
91/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Шифра
функц.
класиф.
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Укупно за активност

97/0

0008

Активност

630

630
1102

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0001
620
96/0
Укупно за активност

01
Развој заједнице

Приходе из буџета

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 630:
3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

82.200.000,00

82.200.000,00

2.200.000,00
2.200.000,00

80.000.000,00
80.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Средства из
буџета
01
40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Средства
из осталих
извора
40.000.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

82.200.000,00

2.200.000,00
2.200.000,00

80.000.000,00
80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

Укупно

0,12

0,12

2,75

0,07
0,07

2,68
2,68

2,68

2,68

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

01

Управљање и снабдевање водом за пиће
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
451000
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0008
Управљање и снабдевање водом за пиће

Водоснабдевање
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

620

Извори финансирања за функцију 620:

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
0001
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501

Програм

Развој заједнице
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Просторно и урбанистичко планирање
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0001
Просторно и урбанистичко планирање

620
1101

Стамбени развој

Примања од продаје нефинансијске имовине

09

610

Активност
0001
620
95/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 610:

УРЕЂЕЊЕ СПОЉНИХ ФАСАДА ЗГРАДА

Опис

01

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за пројекат
1101-502
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СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програм

1102

измештање просторија КЈП Наш дом
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
1101-501
измештање просторија КЈП Наш дом

30.000.000,00
30.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

136.000.000,00

136.000.000,00

88.000.000,00
8.000.000,00
96.000.000,00

40.000.000,00
40.000.000,00

Средства из
буџета
01
3.700.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Средства
из осталих
извора
0,00

30.000.000,00
30.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

136.000.000,00

88.000.000,00
8.000.000,00
96.000.000,00

40.000.000,00
40.000.000,00

3.700.000,00

Укупно

1,00
1,00

0,33
0,33

4,55

2,95
0,27
3,21

1,34
1,34

0,12

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Пројекат
1101-501
660
102/0
Укупно за пројекат

1101

Програм

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Улична расвета

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 640:

Управљање заштитом животне средине
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
0001
Управљање заштитом животне средине

660
0401

640

01

Активност
0001
660
101/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0001
640
99/0
640
100/0
Укупно за активност

Управљање/одржавање јавним осветљењем
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
0001
Управљање/одржавање јавним осветљењем

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102

Програм

Улична расвета
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Водоснабдевање

630

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0501-501
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

640
0501

Опис

Економ.
класиф.

Пројекат
0501-501
640
98/0
Укупно за пројекат

Функц. клас.
Програм

Шифра
Број
функц.
позиције
класиф.
Укупно за функц. клас.
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740
1801

Приходе из буџета
Услуге јавног здравства

150.640.000,00

14.820.000,00
14.820.000,00

2.700.000,00
2.700.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

150.640.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

20.180.000,00
20.180.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Средства
из осталих
извора

35.000.000,00
35.000.000,00

2.700.000,00
2.700.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

150.640.000,00

36.550.000,00
36.550.000,00

62.090.000,00
12.000.000,00
74.090.000,00

Укупно

1,17
1,17

0,09
0,09

0,08

0,08
0,08

5,04

1,22
1,22

2,08
0,40
2,48

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Линеарни парк Лагатор

Линеарни парк Лагатор
511000
1301-501

Пројекат
1301-501
810
108/0
Укупно за пројекат

Услуге рекреације и спорта
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

740

01

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Мртвозорство
Извори финансирања за функцију 740:

Услуге јавног здравства
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Мртвозорство
423000
0002

Приходе из буџета

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту

Функционисање локалних спортских установа
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
0004
Функционисање локалних спортских установа

810
1301

01

660

Извори финансирања за функцију 660:

Активност
0004
810
107/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0002
740
106/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

36.550.000,00
36.550.000,00

Активност
0003
660
105/0
Укупно за активност

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
0003
Одржавање чистоће на површинама јавне намене

62.090.000,00
12.000.000,00
74.090.000,00

Средства из
буџета
01

Шифра
Број
Економ.
Опис
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Активност
0002
Одржавање јавних зелених површина
660
103/0
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
660
104/0
514000
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА
Укупно за активност
0002
Одржавање јавних зелених површина
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830
1201

840
1201

Услуге рекреације и спорта

01

Приходе из буџета
Услуге емитовања и штампања

Извори финансирања за функцију 840:

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0002
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Верске и остале услуге заједнице
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

830

Извори финансирања за функцију 830:

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
0004
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања

Услуге емитовања и штампања
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

810

09

2.500.000,00
2.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00
29.500.000,00

24.520.000,00

24.520.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

0,00
0,00

Средства из
буџета
01

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

40.180.000,00

40.180.000,00

0,00
0,00

20.000.000,00
20.000.000,00

Средства
из осталих
извора

2.500.000,00
2.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00
29.500.000,00

64.700.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

Укупно

0,08
0,08

0,99

0,99
0,99

2,17

0,23
0,23

0,67
0,67

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност
0002
840
112/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0004
830
111/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Приходе из буџета
Примања од продаје нефинансијске имовине

01

Извори финансирања за функцију 810:

Изградња игралишта за децу
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
1301-504
Изградња игралишта за децу

Опис

Пројекат
1301-504
810
110/0
Укупно за пројекат

Економ.
класиф.

ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
1301-502
ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА

Број
позиције

Пројекат
1301-502
810
109/0
Укупно за пројекат

Шифра
функц.
класиф.

ПЛАН РАСХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

Број
позиције

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

912
2002

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту

Основно образовање
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

860

Приходе из буџета

104.500.000,00

104.500.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

1.000.000,00
90.000.000,00
91.000.000,00

200.000,00
200.000,00

500.000,00
2.800.000,00
3.300.000,00

2.500.000,00

Средства из
буџета
01
2.500.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

104.500.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

1.000.000,00
90.000.000,00
91.000.000,00

200.000,00
200.000,00

500.000,00
2.800.000,00
3.300.000,00

2.500.000,00

Укупно

3,50

0,33
0,33

0,03
3,01
3,05

0,01
0,01

0,02
0,09
0,11

0,08

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Унапређење спортских активности на територији града
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
1301-401
Унапређење спортских активности на територији града

Пројекат
1301-401
860
118/0
Укупно за пројекат
Извори финансирања за функцију 860:

Функционисање локалних спортских установа
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0004
Функционисање локалних спортских установа

Активност
0004
860
116/0
860
117/0
Укупно за активност

01

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0001
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима

Активност
0001
860
115/0
Укупно за активност

1301

Програм

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0002
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

860
1201

Верске и остале услуге заједнице

Приходе из буџета

01

840

Опис

Економ.
класиф.

Активност
0002
860
113/0
860
114/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Шифра
функц.
класиф.

ПЛАН РАСХОДА
2021

18. 12. 2020.
Број 28

Страна 23

Страна 24

920
2003

Средње образовање

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 920:

1501-507
125/0
126/0

Пројекат
970
970

15.000.000,00
15.000.000,00

14.700.000,00
14.700.000,00

53.800.000,00

53.800.000,00

53.450.000,00
350.000,00
53.800.000,00

194.850.000,00

194.850.000,00

200.000,00
14.914.000,00
178.736.000,00
1.000.000,00
194.850.000,00

Средства из
буџета
01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

45.000.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства
из осталих
извора

60.000.000,00
15.000.000,00

14.700.000,00
14.700.000,00

53.800.000,00

53.450.000,00
350.000,00
53.800.000,00

194.850.000,00

200.000,00
14.914.000,00
178.736.000,00
1.000.000,00
194.850.000,00

Укупно

2,01
0,50

0,49
0,49

1,80

1,79
0,01
1,80

6,52

0,01
0,50
5,98
0,03
6,52

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Изградња Смарт Сити центра
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501

Програм

Образовање – истраживање и развој
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

920

01

Функционисање средњих школа
463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0001
Функционисање средњих школа

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

970
0602

Основно образовање

Средње образовање
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

912

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 912:

Активност
0001
970
124/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0001
920
122/0
920
123/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01

Шифра
Број
Економ.
Опис
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Активност
0001
Функционисање основних школа
912
119/0
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
912
120/0
463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
912
120/0
463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
912
121/0
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Укупно за активност
0001
Функционисање основних школа

ПЛАН РАСХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

2003

4.01
911
2001

0001
128/0
129/0
130/0
131/0
132/0
133/0
134/0
135/0
136/0
137/0
138/0
139/0
140/0
141/0
142/0

Глава
Функц. клас.
Програм

Активност
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911

Укупно за функц. клас.

Активност
0002
970
127/0
Укупно за активност

Програм

Изградња Смарт Сити центра

Опис

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
413000
НАКНАДЕ У НАТУРИ
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
444000
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАМБИ
Предшколско образовање
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Образовање – истраживање и развој

13

970

Приходе из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Извори финансирања за функцију 970:

Подршка раду Регионалног центра за таленте
463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
0002
Подршка раду Регионалног центра за таленте

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за пројекат
1501-507

ПЛАН РАСХОДА
2021

157.550.000,00
26.250.000,00
400.000,00
1.750.000,00
6.600.000,00
2.100.000,00
18.100.000,00
970.000,00
2.100.000,00
1.000.000,00
3.400.000,00
19.200.000,00
30.000,00
250.000,00
50.000,00

47.318.000,00

47.318.000,00

2.618.000,00
2.618.000,00

Средства из
буџета
01
30.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00

18.600.000,00
3.100.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
2.600.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
2.550.000,00
0,00
0,00
0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00
0,00

Средства
из осталих
извора
45.000.000,00

176.150.000,00
29.350.000,00
400.000,00
2.200.000,00
6.600.000,00
2.100.000,00
20.700.000,00
1.270.000,00
2.400.000,00
1.300.000,00
3.700.000,00
21.750.000,00
30.000,00
250.000,00
50.000,00

92.318.000,00

2.618.000,00
2.618.000,00

75.000.000,00

Укупно

5,90
0,98
0,01
0,07
0,22
0,07
0,69
0,04
0,08
0,04
0,12
0,73
0,00
0,01
0,00

3,09

0,09
0,09

2,51

Структура
(%)

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 25

Страна 26

4.02
810
1301

0004
147/0
148/0
149/0
150/0
151/0
152/0
153/0
154/0
155/0
156/0
157/0

Глава
Функц. клас.
Програм

Активност
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810

Укупно за главу

Укупно за функц. клас.

Трансфере од других нивоа власти

20.700.000,00
3.446.000,00
1.160.000,00
750.000,00
972.000,00
13.070.000,00
5.080.000,00
100.000,00
2.800.000,00
1.920.000,00
30.000,00

247.000.000,00

247.000.000,00

247.000.000,00

247.000.000,00

2.400.000,00
4.600.000,00
200.000,00
247.000.000,00

50.000,00

Средства из
буџета
01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28.500.000,00

28.500.000,00

28.500.000,00

28.500.000,00

0,00
0,00
0,00
28.500.000,00

0,00

Средства
из осталих
извора

20.700.000,00
3.446.000,00
1.160.000,00
750.000,00
972.000,00
13.070.000,00
5.080.000,00
100.000,00
2.800.000,00
1.920.000,00
30.000,00

275.500.000,00

275.500.000,00

2.400.000,00
4.600.000,00
200.000,00
275.500.000,00

50.000,00

Укупно

0,69
0,12
0,04
0,03
0,03
0,44
0,17
0,00
0,09
0,06
0,00

9,22

9,22

0,08
0,15
0,01
9,22

0,00

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функционисање локалних спортских установа
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЛАГАТОР
Услуге рекреације и спорта
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАМБИ

07

4.01

Приходе из буџета

01

Извори финансирања за главу 4.01:

Предшколско образовање

Трансфере од других нивоа власти

911

07

Извори финансирања за функцију 911:
Приходе из буџета

511000
512000
515000
0001

911
144/0
911
145/0
911
146/0
Укупно за активност

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања

Опис

01

485000

143/0

911

Економ.
класиф.

Број
позиције

Шифра
функц.
класиф.

ПЛАН РАСХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

4.03
820
1201

0001
161/0
162/0
163/0
164/0
165/0
166/0
167/0
168/0
169/0
170/0
171/0
172/0
173/0
174/0
175/0
176/0
177/0

Глава
Функц. клас.
Програм

Активност
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820

Укупно за главу

Укупно за функц. клас.

Опис

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЛАГАТОР

Приходе из буџета

Извори финансирања за главу 4.02:

Услуге рекреације и спорта

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 810:

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Функционисање локалних спортских установа

Функционисање локалних установа културе
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
413000
НАКНАДЕ У НАТУРИ
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
462000
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВУК КАРАЏИЋ
Услуге културе
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

4.02

01

810

01

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
810
158/0
511000
810
159/0
512000
810
160/0
515000
Укупно за активност
0004

ПЛАН РАСХОДА
2021

30.500.000,00
5.078.000,00
0,00
922.000,00
960.000,00
1.000.000,00
7.710.000,00
260.000,00
6.764.000,00
5.902.000,00
7.130.000,00
1.052.000,00
0,00
0,00
200.000,00
500.000,00
3.300.000,00

57.214.000,00

57.214.000,00

57.214.000,00

57.214.000,00

Средства из
буџета
01
5.186.000,00
1.600.000,00
400.000,00
57.214.000,00

4.850.000,00
808.000,00
50.000,00
180.000,00
170.000,00
50.000,00
1.095.000,00
400.000,00
1.130.000,00
3.200.000,00
564.000,00
679.000,00
30.000,00
70.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
220.000,00
265.000,00
250.000,00
1.600.000,00
350.000,00
1.045.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора
0,00
0,00
0,00
0,00

35.350.000,00
5.886.000,00
50.000,00
1.102.000,00
1.150.000,00
1.050.000,00
9.025.000,00
925.000,00
8.144.000,00
10.702.000,00
8.044.000,00
2.776.000,00
30.000,00
70.000,00
200.000,00
550.000,00
3.450.000,00

57.214.000,00

57.214.000,00

5.186.000,00
1.600.000,00
400.000,00
57.214.000,00

Укупно

1,18
0,20
0,00
0,04
0,04
0,04
0,30
0,03
0,27
0,36
0,27
0,09
0,00
0,00
0,01
0,02
0,12

1,92

1,92

0,17
0,05
0,01
1,92

Структура
(%)

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 27

Страна 28

4.04
820
1201

0001
180/0
181/0
182/0
183/0
184/0
185/0
186/0
187/0
188/0
189/0

Глава
Функц. клас.
Програм

Активност
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820

Укупно за главу

Укупно за функц. клас.

13

13

16.520.000,00
2.750.000,00
500.000,00
285.000,00
550.000,00
1.437.000,00
0,00
1.190.000,00
490.000,00
140.000,00

71.478.000,00

71.478.000,00

71.478.000,00

71.478.000,00

Средства из
буџета
01
200.000,00
0,00
71.478.000,00

150.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
250.000,00
165.000,00
10.000,00
310.000,00

13.516.000,00

13.516.000,00

13.516.000,00

13.516.000,00

Средства из
сопствених
извора 04
90.000,00
0,00
13.516.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.800.000,00

2.000.000,00

4.800.000,00

6.800.000,00

2.000.000,00

4.800.000,00

Средства
из осталих
извора
0,00
3.000.000,00
6.800.000,00

16.670.000,00
2.779.000,00
500.000,00
285.000,00
550.000,00
1.463.000,00
250.000,00
1.355.000,00
500.000,00
450.000,00

91.794.000,00

91.794.000,00

290.000,00
3.000.000,00
91.794.000,00

Укупно

0,56
0,09
0,02
0,01
0,02
0,05
0,01
0,05
0,02
0,02

3,07

3,07

0,01
0,10
3,07

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функционисање локалних установа културе
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ

БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ ЗАВИЧАЈА
Услуге културе
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВУК КАРАЏИЋ

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

09

4.03

Сопствене приходе буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине

04

Приходе из буџета

01

Извори финансирања за главу 4.03:

Услуге културе

Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

09

820

Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника

01

Извори финансирања за функцију 820:

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Функционисање локалних установа културе

Опис

04

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
820
178/0
515000
820
179/0
523000
Укупно за активност
0001

ПЛАН РАСХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

4.05
160
0602

0002
193/0
194/0
195/0
196/0
197/0
198/0
199/0
200/0
201/0
202/0
203/0
204/0

Глава
Функц. клас.
Програм

Активност
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

Укупно за главу

Укупно за функц. клас.

БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ ЗАВИЧАЈА

Функционисање месних заједница
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4.04

Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника

01

Извори финансирања за главу 4.04:

Услуге културе

04

820

Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника

04

Извори финансирања за функцију 820:

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Функционисање локалних установа културе

Опис

01

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
820
190/0
482000
820
191/0
512000
820
192/0
515000
Укупно за активност
0001

ПЛАН РАСХОДА
2021

700.000,00
150.000,00
80.000,00
150.000,00
2.504.500,00
17.000,00
1.659.000,00
3.914.000,00
26.133.500,00
1.660.000,00
56.000,00
1.010.000,00

25.222.000,00

25.222.000,00

25.222.000,00

25.222.000,00

Средства из
буџета
01
10.000,00
250.000,00
1.100.000,00
25.222.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

Средства из
сопствених
извора 04
10.000,00
0,00
0,00
950.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора
0,00
0,00
0,00
0,00

700.000,00
150.000,00
80.000,00
150.000,00
2.504.500,00
17.000,00
1.659.000,00
3.914.000,00
26.133.500,00
1.660.000,00
56.000,00
1.010.000,00

26.172.000,00

26.172.000,00

20.000,00
250.000,00
1.100.000,00
26.172.000,00

Укупно

0,02
0,01
0,00
0,01
0,08
0,00
0,06
0,13
0,87
0,06
0,00
0,03

0,88

0,88

0,00
0,01
0,04
0,88

Структура
(%)

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 29

Страна 30

219/0

220/0
221/0
222/0

473
473
473

0001
207/0
208/0
209/0
210/0
211/0
212/0
213/0
214/0
215/0
216/0
217/0
218/0

Активност
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Приходе из буџета

Извори финансирања за главу 4.05:

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Управљање развојем туризма
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
485000
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
512000
МАШИНЕ И ОПРЕМА
513000
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
523000
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Туризам
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

4.05

01

160

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ УЗРОКА
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Функционисање месних заједница

Опис

277.000,00
2.920.000,00
1.250.000,00

10.000,00

11.868.000,00
1.977.000,00
50.000,00
247.000,00
750.000,00
593.000,00
422.000,00
10.304.000,00
6.779.000,00
594.000,00
1.403.000,00
49.000,00

39.995.000,00

39.995.000,00

39.995.000,00

39.995.000,00

1.611.000,00
39.995.000,00

350.000,00

Средства из
буџета
01

440.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
255.000,00
242.000,00
0,00
0,00
35.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00
901.000,00
406.000,00

0,00

0,00
0,00
103.000,00
15.000,00
0,00
138.000,00
263.000,00
3.490.000,00
678.000,00
0,00
193.000,00
26.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

717.000,00
3.821.000,00
1.656.000,00

10.000,00

11.868.000,00
1.977.000,00
153.000,00
262.000,00
750.000,00
748.000,00
685.000,00
14.049.000,00
7.699.000,00
594.000,00
1.596.000,00
110.000,00

39.995.000,00

39.995.000,00

1.611.000,00
39.995.000,00

350.000,00

Укупно

0,02
0,13
0,06

0,00

0,40
0,07
0,01
0,01
0,03
0,03
0,02
0,47
0,26
0,02
0,05
0,00

1,34

1,34

0,05
1,34

0,01

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

473

4.06
473
1502

Глава
Функц. клас.
Програм

Укупно за главу

Укупно за функц. клас.

512000
0002

160
206/0
Укупно за активност

01

484000

205/0

160

Економ.
класиф.

Број
позиције

Шифра
функц.
класиф.

ПЛАН РАСХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

Укупно за главу

Укупно за функц. клас.

13

Трансфере од других нивоа власти

Добровољне трансфере од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

07

08

09

13

Трансфере од других нивоа власти

Добровољне трансфере од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине

09

Донације од међународних организација

06

08

Сопствене приходе буџетских корисника

04

07

Приходе из буџета

01

Извори финансирања за раздео 4:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Донације од међународних организација

06

4.06

Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника

01

04

Извори финансирања за главу 4.06:

Туризам

Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

09

473

Трансфере од других нивоа власти

Добровољне трансфере од физичких и правних лица

Донације од међународних организација

06

08

Сопствене приходе буџетских корисника

04

07

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 473:

Управљање развојем туризма

Опис

01

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за активност
0001

39.493.000,00

39.493.000,00

39.493.000,00

39.493.000,00

Средства из
буџета
01
39.493.000,00

2.401.868.000,00

ПЛАН РАСХОДА
2021

15.455.000,00

989.000,00

989.000,00

989.000,00

989.000,00

Средства из
сопствених
извора 04
989.000,00

206.612.000,00

46.695.000,00

46.695.000,00

46.695.000,00

Укупно

1,56

1,56

1,56

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

663.000,00

38.462.000,00

1.299.000,00

6.213.000,00

77.000,00

1.632.000,00

263.000,00

2.942.000,00

1.299.000,00

6.213.000,00

77.000,00

1.632.000,00

263.000,00

2.942.000,00

1.299.000,00

Средства
из осталих
извора
6.213.000,00

18. 12. 2020.
Број 28

Страна 31

Страна 32

Раздео
Функц. клас.

6
330

Неутрошена средства донација из ранијих година

15

01

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Судови

5

01

330

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Приходе из буџета

Извори финансирања за раздео 5:

Судови

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 330:

Општинско/градско правобранилаштво
411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426000
МАТЕРИЈАЛ
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
0004
Општинско/градско правобранилаштво

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4

ГРАДСКА УПРАВА

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12

13

Опис

Економ.
класиф.

7.055.000,00

7.055.000,00

7.055.000,00

7.055.000,00

5.724.000,00
953.000,00
16.000,00
50.000,00
92.000,00
30.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
7.055.000,00

2.401.868.000,00

Средства из
буџета
01

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.455.000,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

515.357.056,00

1.244.056,00

262.077.000,00

Средства
из осталих
извора
5.000.000,00

7.055.000,00

7.055.000,00

5.724.000,00
953.000,00
16.000,00
50.000,00
92.000,00
30.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
7.055.000,00

2.932.680.056,00

Укупно

0,24

0,24

0,19
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24

98,18

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Укупно за раздео

Укупно за функц. клас.

Активност
0004
330
223/0
330
224/0
330
225/0
330
226/0
330
227/0
330
228/0
330
229/0
330
230/0
330
231/0
330
232/0
330
233/0
Укупно за активност

Раздео
Функц. клас.
Програм

5
330
0602

Број
позиције

Укупно за раздео

Шифра
функц.
класиф.

ПЛАН РАСХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

0602

Број
позиције

Укупно за БК

Укупно за раздео

Укупно за функц. клас.

Активност
0005
330
234/0
330
235/0
Укупно за активност

Шифра
функц.
класиф.
Програм

Опис

15

0

БУЏЕТ ГРАДА ЛОЗНИЦА

Неутрошена средства донација из ранијих година

12

13

Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

09

Трансфере од других нивоа власти

Добровољне трансфере од физичких и правних лица

Донације од међународних организација

06

08

Сопствене приходе буџетских корисника

04

07

Приходе из буџета

Извори финансирања за БК 0:

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Приходе из буџета

Извори финансирања за раздео 6:

Судови

Приходе из буџета

Извори финансирања за функцију 330:

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Омбудсман

01

6

01

330

01

Омбудсман
411000
412000
0005

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Економ.
класиф.

2.470.000,00

2.470.000,00

2.470.000,00

2.470.000,00

2.108.000,00
362.000,00
2.470.000,00

Средства из
буџета
01

2.456.243.000,00

2.456.243.000,00

ПЛАН РАСХОДА
2021

15.455.000,00

15.455.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Средства из
сопствених
извора 04

515.357.056,00

1.244.056,00

262.077.000,00

5.000.000,00

206.612.000,00

663.000,00

38.462.000,00

1.299.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Средства
из осталих
извора

2.987.055.056,00

2.470.000,00

2.470.000,00

2.108.000,00
362.000,00
2.470.000,00

Укупно

100,00

0,08

0,08

0,07
0,01
0,08

Структура
(%)

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 33

Страна 34

Назив раздела

447.353.056,00
447.353.056,00

13.963.000,00
6.532.000,00
24.355.000,00
44.850.000,00

Функц. клас. 110
1
ГРАДОНАЧЕЛНИК
2
ГРАДСКО ВЕЋЕ
3
СКУПШТИНА ГРАДА
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови

438.689.000,00
438.689.000,00

13.963.000,00
6.532.000,00
24.355.000,00
44.850.000,00

45.262.000,00
45.262.000,00

21.970.000,00
21.970.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

62.102.000,00
62.102.000,00

22.070.000,00
22.070.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

Средства из буџета
01

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених извора 04

8.664.056,00
8.664.056,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из осталих извора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас. 130
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге

45.262.000,00
45.262.000,00

Функц. клас. 090
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на
другом месту

3.000.000,00
3.000.000,00

Функц. клас. 060
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 060 Становање

21.970.000,00
21.970.000,00

62.102.000,00
62.102.000,00

Функц. клас. 040
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца

Функц. клас. 070
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту

22.070.000,00
22.070.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

План

Функц. клас. 020
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 020 Старост

Функц. клас. 010
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност

Раздео

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Број 28
18. 12. 2020.

Назив раздела

10.000.000,00
10.000.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00

Функц. клас. 435
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 435 Електрична енергија

Функц. клас. 436
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 436 Остала енергија

490.000.000,00

35.280.000,00
35.280.000,00

Функц. клас. 421
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда

195.000.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

35.280.000,00
35.280.000,00

20.500.000,00
20.500.000,00

53.000.000,00
53.000.000,00

7.055.000,00
2.470.000,00
9.525.000,00

565.000,00
565.000,00

70.495.000,00
70.495.000,00

Средства из буџета
01

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених извора 04

295.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40.000.000,00
40.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из осталих извора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас. 451
4
ГРАДСКА УПРАВА

20.500.000,00
20.500.000,00

93.000.000,00
93.000.000,00

7.055.000,00
2.470.000,00
9.525.000,00

565.000,00
565.000,00

70.495.000,00
70.495.000,00

План

Функц. клас. 412
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада

Функц. клас. 360
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

Функц. клас. 330
5
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
6
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Укупно за функц. клас. 330 Судови

Функц. клас. 170
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга

Функц. клас. 160
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

Раздео

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

18. 12. 2020.
Број 28

Страна 35

Страна 36

Функц. клас. 620

80.000.000,00
80.000.000,00

38.300.000,00
38.300.000,00

Функц. клас. 560
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована
на другом месту

40.000.000,00
40.000.000,00

38.300.000,00
38.300.000,00

18.200.000,00
18.200.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

4.500.000,00
4.500.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

39.493.000,00
39.493.000,00

Средства из буџета
01
195.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

989.000,00
989.000,00

Средства из
сопствених извора 04
0,00

40.000.000,00
40.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00

6.213.000,00
6.213.000,00

295.000.000,00

Средства из осталих извора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас. 610
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој

18.200.000,00
18.200.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

Функц. клас. 520
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама

Функц. клас. 540
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и
крајолика

10.000.000,00
10.000.000,00

Функц. клас. 510
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом

9.500.000,00
9.500.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

Функц. клас. 474
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти

Функц. клас. 490
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 490 Економски послови некласификовани на
другом месту

46.695.000,00
46.695.000,00

Функц. клас. 473
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 473 Туризам

План
490.000.000,00

Назив раздела

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај

Раздео

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Број 28
18. 12. 2020.

29.500.000,00
29.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

Функц. клас. 830
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања

Функц. клас. 840
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице

104.500.000,00

117.966.000,00
117.966.000,00

Функц. клас. 820
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе

104.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

29.500.000,00
29.500.000,00

96.700.000,00
96.700.000,00

81.734.000,00
81.734.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

150.640.000,00
150.640.000,00

136.000.000,00
136.000.000,00

3.700.000,00
3.700.000,00

Средства из буџета
01
82.200.000,00
82.200.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.466.000,00
14.466.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених извора 04
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.800.000,00
6.800.000,00

40.180.000,00
40.180.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из осталих извора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас. 860
4
ГРАДСКА УПРАВА

121.914.000,00
121.914.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

Функц. клас. 810
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта

Функц. клас. 740
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства

150.640.000,00
150.640.000,00

136.000.000,00
136.000.000,00

Функц. клас. 640
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета

Функц. клас. 660
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

3.700.000,00
3.700.000,00

Функц. клас. 630
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање

План
82.200.000,00
82.200.000,00

Назив раздела

4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице

Раздео

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

18. 12. 2020.
Број 28

Страна 37

Назив раздела

Страна 38
275.500.000,00
275.500.000,00

194.850.000,00
194.850.000,00

53.800.000,00
53.800.000,00

92.318.000,00
92.318.000,00

Функц. клас. 912
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање

Функц. клас. 920
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање

Функц. клас. 970
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 970 Образовање – истраживање и развој

104.500.000,00

План

Функц. клас. 911
4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

Раздео

47.318.000,00
47.318.000,00

53.800.000,00
53.800.000,00

194.850.000,00
194.850.000,00

247.000.000,00
247.000.000,00

Средства из буџета
01
104.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства из
сопствених извора 04
0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

45.000.000,00
45.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28.500.000,00
28.500.000,00

0,00

Средства из осталих извора

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

18. 12. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 28

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
Назив пројекта

Износ у динарима

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
0101-401
КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА
0101-402
Унапређење пољопривредне производње
Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

5.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401-401
УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

11.100.000,00
11.100.000,00

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
0501-501
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

40.000.000,00
40.000.000,00

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-402
редовно одржавање путева и улица
0701-403
ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА
0701-404
Рехабилитација путева и улица
0701-501
Изградња пешачко бициклистичке стазе Тршић
0701-506
УЛ.МИНЕ КАРАЏИЋ
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901-401
Партерно уређење зграда соц.станов.
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1101-501
измештање просторија КЈП Наш дом
1101-502
УРЕЂЕЊЕ СПОЉНИХ ФАСАДА ЗГРАДА
1101-504
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА МЗ Л.ПОЉЕ
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1102-701
Пречишћавање отпадних вода -суфинансирање
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

100.000.000,00
150.000.000,00
130.000.000,00
80.000.000,00
15.000.000,00
475.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

30.000.000,00
80.000.000,00
40.000.000,00
150.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
1301-401
Унапређење спортских активности на територији града
1301-501
Линеарни парк Лагатор
1301-502
ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА
1301-504
Изградња игралишта за децу
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

10.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00
7.000.000,00
72.000.000,00

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501-401
МОЈА ИДЕЈА ЗА МОЈ ГРАД
1501-507
Изградња Смарт Сити центра
Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

2.000.000,00
75.000.000,00
77.000.000,00

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЛОЗНИЦА

862.100.000,00

Страна 39

Страна 40

Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

1101

2

1

1 – СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Проценат површине
покривен плановима
детаљне регулације
0.00

0.00

Просторни развој у
складу са плановима

Повећање
покривености
територије планском
и урбанистичком
документацијом

7

6

Вредност
у 2020.

Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом

Индикатор

5

Циљ

100%

100%

8

Очекивана
вредност у
2021.

100%

100%

9

Циљна
вредност у
2022.

100%

100%

10

Циљна
вредност у
2023.

100%

100%

11

Циљна
вредност у
2024.

80.000.000,00

168.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

85.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

80.000.000,00

253.000.000,00

15

Укупно

16

Извор
верификације

17

Одговорно
лице

Средства буџета у износу од 2.456.243.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 15.455.000,00 динара и
средства из осталих извора у износу од 515.357.056,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Члан 6.

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

0003

0004

1101501

Стамбена подршка

измештање
просторија КЈП
Наш дом

2

1

Управљање
грађевинским
земљиштем

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Планско управљање
стамбеном подршком

Стављање у функцију
грађевинског
земљишта

5

Циљ

0.00

број корисника
комуналних услуга

Број корисника
стамбене подршке

7

6

Вредност
у 2020.

Број локација
комунално
опремљеног
земљишта

Индикатор

100

3

8

Очекивана
вредност у
2021.

120

4

9

Циљна
вредност у
2022.

150

5

10

Циљна
вредност у
2023.

160

5

11

Циљна
вредност у
2024.

30.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00

5.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

30.000.000,00

8.000.000,00

15.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 41

Страна 42

1101502

1101504

УРЕЂЕЊЕ
СПОЉНИХ
ФАСАДА ЗГРАДА

ИЗГРАДЊА
ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА МЗ
Л.ПОЉЕ

1102

2

1

2 – КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Повећање
покривености
насеља и територије
рационалним јавним
осветљењем

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

5

Циљ

Укупна количина
потрошене
електричне енергије
(годишње)

ПОВРШИНА
НОВОИЗГРАЂЕНОГ
ОБЈЕКТА

БРОЈ
ОБУХВАЋЕНИХ
ЗГРАДА

6

Индикатор

10.000

7

Вредност
у 2020.

9.000

0

0

8

Очекивана
вредност у
2021.

8.000

100

10

9

Циљна
вредност у
2022.

7.000

0

12

10

Циљна
вредност у
2023.

6.000

0

15

11

Циљна
вредност у
2024.

260.540.000,00

0,00

40.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

260.540.000,00

40.000.000,00

80.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

0001

0002

Одржавање јавних
зелених површина

2

1

Управљање/
одржавање јавним
осветљењем

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
уређења и одржавања
зеленила

Ефикасно и
рационално
спровођење јавног
осветљења и
минималан негативан
утицај на животну
средину

5

Циљ

0.00

0.00

Број м2 јавних
зелених површина
на којима се уређује
и одржава зеленило
у односу на укупан
број м2 зелених
површина

7

6

Вредност
у 2020.

Удео енергетски
ефикасних сијалица
у укупном броју
сијалица јавног
осветљења

Индикатор

410000

35%

8

Очекивана
вредност у
2021.

440000

45%

9

Циљна
вредност у
2022.

500000

60%

10

Циљна
вредност у
2023.

550000

70%

11

Циљна
вредност у
2024.

74.090.000,00

96.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

74.090.000,00

96.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 43

Шифра

2

0003

0004

Програм / ПА /
пројекат

1

Одржавање чистоће
на површинама
јавне намене

Зоохигијена

3

Основ

4

Опис

Страна 44

Унапређење заштите
од заразних и других
болести које преносе
животиње

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће
јавних површина

5

Циљ

0.00

0.00

Број ухваћенних и
збринутих паса и
мачака луталица

7

6

Вредност
у 2020.

Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће
јавно-прометних
површина (број улица
које се чисте у односу
на укупан број улица
у граду/општини)

Индикатор

200

40%

8

Очекивана
вредност у
2021.

250

50%

9

Циљна
вредност у
2022.

300

55%

10

Циљна
вредност у
2023.

320

60%

11

Циљна
вредност у
2024.

18.200.000,00

46.550.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

18.200.000,00

46.550.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

0007

0008

Управљање и
снабдевање водом
за пиће

2

1

Прозводња и
дистрибуција
топлотне енергије

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Оптимална
покривеност корисника
и територије услугама
даљинског грејања и
развој дистрибутивног
система

5

Циљ

0.00

0.00

Број кварова по км
водоводне мреже

7

6

Вредност
у 2020.

Степен покривености
корисника услугом
даљинског грејања
(број услужених
домаћинстава у
односу на укупни
број домаћинстава у
граду/општини)

Индикатор

0.00

20%

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

25%

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

30%

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

30%

11

Циљна
вредност у
2024.

3.700.000,00

18.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

3.700.000,00

18.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 45

Страна 46

3 – ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

1501

1102701

2

1

Пречишћавање
отпадних вода
-суфинансирање

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Повећање
запослености на
територији града/
општине

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

5

Циљ

Број становника
града/општине
који су запослени
на новим радним
местима, а налазили
су се на евиденцији
НСЗ (разврстаних
по полу и старости)

повећање процента
пречишћених
отпадних вода

6

Индикатор

0.00

7

Вредност
у 2020.

500

0

8

Очекивана
вредност у
2021.

600

0

9

Циљна
вредност у
2022.

700

0

10

Циљна
вредност у
2023.

800

0

11

Циљна
вредност у
2024.

35.700.000,00

4.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

45.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

80.700.000,00

4.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

0001

1501401

1501507

МОЈА ИДЕЈА ЗА
МОЈ ГРАД

Изградња Смарт
Сити центра

2

1

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Окупљање младих кроз
пословну сарадњу

ИНПЛЕМЕНТАЦИЈА,
УКЉУЧЕЊЕ
МЛАДИХ И
ОБРАЗОВАНИХ
ЉУДИ

Унапређење
административних
поступака и развој
адекватних сервиса
и услуга за пружање
подршке постојећој
привреди

5

Циљ

0.00

Проценат укључених
омладинаца

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ
МЛАДИХ И
ОБРАЗОВАНИХ
ЉУДИ

7

6

Вредност
у 2020.

Број унапређених
процедура ради
лакшег пословања
привреде на локалном
нивоу

Индикатор

0

55

5

8

Очекивана
вредност у
2021.

10

60

5

9

Циљна
вредност у
2022.

15

70

7

10

Циљна
вредност у
2023.

20

100

8

11

Циљна
вредност у
2024.

30.000.000,00

2.000.000,00

3.700.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00

45.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

75.000.000,00

2.000.000,00

3.700.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 47

Страна 48

Управљање развојем
туризма

0001

1502

2

1

4 – РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Повећање квалитета
туристичке понуде и
услуге

Повећање прихода од
туризма

5

Циљ

0.00

Број уређених
и на адекватан
начин обележених
(туристичка
сигнализација)
туристичких
локалитета у граду/
општини у односу
на укупан број
локалитета

7

6

Вредност
у 2020.

Пораст прихода од
боравишне таксе

Индикатор

25

0.00

8

Очекивана
вредност у
2021.

30

0.00

9

Циљна
вредност у
2022.

33

0.00

10

Циљна
вредност у
2023.

40

0.00

11

Циљна
вредност у
2024.

39.493.000,00

39.493.000,00

12

Средства из
буџета
01

989.000,00

989.000,00

13

Средства из
сопствених
извора 04

6.213.000,00

6.213.000,00

14

Средства
из осталих
извора

46.695.000,00

46.695.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

0001

0101

2

1

5–
ПОЉОПРИВРЕДА
И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Стварање услова за
развој и унапређење
пољопривредне
производње

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

5

Циљ

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава која су
корисници кредитне
подршке у односу
на укупан број
пољопривредних
газдинстава

Удео регистрованих
пољопривредних
газдинстава у
укупном броју
пољопривредних
газдинстава

6

Индикатор

0.00

1500

7

Вредност
у 2020.

1500

1500

8

Очекивана
вредност у
2021.

1600

1500

9

Циљна
вредност у
2022.

1700

1500

10

Циљна
вредност у
2023.

1800

1500

11

Циљна
вредност у
2024.

5.280.000,00

35.280.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

5.280.000,00

35.280.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 49

Страна 50

0401

0101402

Унапређење
пољопривредне
производње

6 – ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0101401

2

1

КАЛЦИЗАЦИЈА
ЗЕМЉИШТА

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Унапређење
управљања
комуналним и
осталим отпадом

Раст производње и
стабилност дохотка
пољопривредних
произвођача

ПОБОЉСАЊЕ
КВАЛИТЕТА
ЗЕМЉИШТА

5

Циљ

Проценат
становништва
покривеног услугом
прикупљања
комуналног отпада
0.00

3000

број пољоприв.
газдинстава којим су
додељене субвенције

7

6

Вредност
у 2020.

ПОВРСИНА
ПАРЦЕЛА
ОБУХВАЦЕНИМ
МЕРОМ

Индикатор

0.00

350

3000

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

380

30

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

400

0

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

410

0

11

Циљна
вредност у
2024.

48.300.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

48.300.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

Шифра

2

0001

0401401

Програм / ПА /
пројекат

1

Управљање
заштитом животне
средине

УСЛУГЕ
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА

3

Основ

4

Опис

СТВАРАЊЕ
ХИГИЈЕНСКИХ И
ЗДРАВС.УСЛОВА ЗА
ЗИВОТ ГРАДЈНА

Испуњење обавеза у
складу са законима
у домену постојања
стратешких и
оперативних планова
као и мера заштите

5

Циљ

0.00

ПОВРШИНЕ
ОБУХВАЦЕНЕ
НАВЕДЕНОМ
МЕРОМ

7

6

Вредност
у 2020.

Усвојен програм
заштите животне
средине са акционим
планом

Индикатор

50 %

17000

8

Очекивана
вредност у
2021.

65%

18000

9

Циљна
вредност у
2022.

75%

19000

10

Циљна
вредност у
2023.

80%

19500

11

Циљна
вредност у
2024.

11.100.000,00

37.200.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

11.100.000,00

37.200.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 51

Страна 52

0002

0701402

Управљање
и одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

редовно одржавање
путева и улица

0701

2

1

7 – ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Одржавање квалитета
путне мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача

Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју

5

Циљ

проценат обухваћене
територије

0.00

0.00

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
путева

7

6

Вредност
у 2020.

Дужина изграђених
саобраћајница које
су у надлежности
града/општине
(у км)

Индикатор

70

280

0.00

8

Очекивана
вредност у
2021.

75

300

0.00

9

Циљна
вредност у
2022.

78

340

0.00

10

Циљна
вредност у
2023.

80

380

0.00

11

Циљна
вредност у
2024.

20.000.000,00

15.000.000,00

195.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

80.000.000,00

0,00

295.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

100.000.000,00

15.000.000,00

490.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

Шифра

2

0701403

0701404

0701501

Програм / ПА /
пројекат

1

ИЗГРАДЊА УЛИЦА
И ПУТЕВА

Рехабилитација
путева и улица

Изградња пешачко
бициклистичке стазе
Тршић

3

Основ

4

Опис

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

5

Циљ

број корисника

број обухваћених
улица

ДУЖИНА
РЕХАБИЛИТ.
ПУТЕВА

6

Индикатор
7

Вредност
у 2020.

0

0

17

8

Очекивана
вредност у
2021.

20

1000

0

9

Циљна
вредност у
2022.

1200

0

25

10

Циљна
вредност у
2023.

1500

0

30

11

Циљна
вредност у
2024.

0,00

130.000.000,00

25.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

80.000.000,00

0,00

125.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

80.000.000,00

130.000.000,00

150.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 53

Страна 54

8–
ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2001

0701506

2

1

УЛ.МИНЕ
КАРАЏИЋ

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Повећање обухвата
деце предшколским
васпитањем и
образовањем

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

5

Циљ

Проценат деце
која су уписана
у предшколске
установе (Број деце
која су уписана
у предшколске
установе у односу
на укупан број деце
у граду/општини
(јаслена група,
предшколска група
и ППП)

ДУЖИНА
РЕКОНСТРУИСАНЕ
УЛИЦЕ

6

Индикатор

0.00

7

Вредност
у 2020.

0.00

350

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

400

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

0

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

0

11

Циљна
вредност у
2024.

247.000.000,00

5.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

28.500.000,00

10.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

275.500.000,00

15.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

9 – Основно
образовање и
васпитање

2002

0001

2

1

Функционисање
и остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

Обезбеђени адекватни
услови за васпитнообразовни рад са децом
уз повећан обухват

5

Циљ

0.00

0.00

Обухват деце
основним
образовањем
(разложено према
полу)

7

6

Вредност
у 2020.

Просечан број деце
у групи (јасле,
предшколски,
припремни
предшколски
програм/ППП)

Индикатор

0.00

25

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

25

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

25

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

25

11

Циљна
вредност у
2024.

194.850.000,00

247.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

28.500.000,00

14

Средства
из осталих
извора

194.850.000,00

275.500.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 55

Страна 56

2003

0001

Основно образовање
и васпитање

10 – СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

0001

2

1

Функционисање
основних школа

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад са децом
у основним школама

Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад са децом
у основним школама

5

Циљ

Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем
(разложено према
полу)
0.00

0.00

0.00

Просечан број
ученика по одељењу
(разврстани по полу)

7

6

Вредност
у 2020.

Просечан број
ученика по одељењу
(разврстани по полу)

Индикатор

0.00

0.00

0.00

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

0.00

0.00

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

0.00

0.00

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

0.00

0.00

11

Циљна
вредност у
2024.

0,00

71.118.000,00

194.850.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

0,00

71.118.000,00

194.850.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

0901

11 – СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0001

2

1

Једнократне помоћи
и други облици
помоћи

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Унапређење заштите
сиромашних

Унапређење
квалитета услуга
социјалне заштите

Повећање
доступности права
и услуга социјалне
заштите

5

Циљ

0.00

Удео корисника
лиценцираних
услуга у укупном
броју корисника
услуга

Проценат грађана
који добијају новчане
накнаде и помоћ у
натури у складу са
Одлуком о социјалној
заштити у односу на
укупан број грађана
0.00

0.00

0.00

0.00

Проценат
лиценцираних
пружаоца услуге у
односу на укупан
број подржаних
пружаоца услуге

7

6

Вредност
у 2020.

Проценат корисника
финансијске
подршке и
подршке у натури
у односу на укупан
број корисника
социјалне и дечје
заштите

Индикатор

6.5%

0.00

0.00

0.00

8

Очекивана
вредност у
2021.

7%

0.00

0.00

0.00

9

Циљна
вредност у
2022.

8%

0.00

0.00

0.00

10

Циљна
вредност у
2023.

8.5%

0.00

0.00

0.00

11

Циљна
вредност у
2024.

57.432.000,00

157.904.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

57.432.000,00

157.904.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 57

Страна 58

0004

0005

0007

Подршка
реализацији
програма Црвеног
крста

Подршка рађању и
родитељству

2

1

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне услуге

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Подршка породицама
да остваре жељени
број деце

Социјално деловањеолакшавање људске
патње пружањем
неопходне ургентне
помоћи лицима у
невољи, развијањем
солидарности
међу људима,
организовањем
различитих облика
помоћи

Подршка развоју
мреже услуга
социјалне заштите
предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и
Законом о социјалној
заштити

5

Циљ

Број деце корисника
давања у укупном
броју рођене деце

0.00

0.00

Број корисника
народне кухиње
(или број подељених
оброка у народној
кухињи)

7

6

Вредност
у 2020.

Број корисника
услуга у заједници
у односу на укупан
број грађана

Индикатор

580

150

12

8

Очекивана
вредност у
2021.

600

180

16

9

Циљна
вредност у
2022.

640

200

20

10

Циљна
вредност у
2023.

660

220

23

11

Циљна
вредност у
2024.

56.000.000,00

15.970.000,00

19.400.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

56.000.000,00

15.970.000,00

19.400.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

Шифра

2

0008

0901401

1801

Програм / ПА /
пројекат

1

Подршка особама са
инвалидитетом

Партерно уређење
зграда соц.станов.

12 –
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

3

Основ

4

Опис

Унапређење здравља
становништва

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Обезбеђивање услуга
социјалне заштите за
старије и одрасле са
инвалидитетом

5

Циљ

Очекивано трајање
живота становника
града/општине
0.00

0.00

број корисника социј.
становања

7

6

Вредност
у 2020.

Број корисника
услуга

Индикатор

0.00

90

75

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

95

82

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

98

90

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

100

95

11

Циљна
вредност у
2024.

2.500.000,00

3.000.000,00

6.102.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

2.500.000,00

3.000.000,00

6.102.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 59

Страна 60

0001

1201

13 – РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Функционисање
локалних установа
културе

0002

2

1

Мртвозорство

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Обезбеђење редовног
функционисања
установа културе

Подстицање развоја
културе

5

Циљ

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

Број реализованих
програма на
1000 становника
који доприносе
остваривању
општег интереса у
култури

6

Индикатор

0.00

0.00

7

Вредност
у 2020.

2.5%

0.00

8

Очекивана
вредност у
2021.

2.5%

0.00

9

Циљна
вредност у
2022.

2.5%

0.00

10

Циљна
вредност у
2023.

2.5%

0.00

11

Циљна
вредност у
2024.
13

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

25.222.000,00

950.000,00

132.000.000,00 14.466.000,00

2.500.000,00

12

Средства из
буџета
01

0,00

0,00

6.800.000,00

14

Средства
из осталих
извора

26.172.000,00

153.266.000,00

2.500.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

Шифра

2

0001

0002

0004

Програм / ПА /
пројекат

1

Функционисање
локалних установа
културе

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

Остваривање и
унапређивање
јавног интереса
у области јавног
информисања

3

Основ

4

Опис

Повећана понуда
квалитетних медијских
садржаја из области
друштвеног живота
локалне заједнице

Повећање учешћа
грађана у културној
продукцији и
уметничком
стваралаштву

Обезбеђење редовног
функционисања
установа културе

5

Циљ

Број програмских
садржаја подржаних
на конкурисма јавног
информисања
0.00

0.00

0.00

Број грађана који
су учествовали
у програмима
културне продукције
уметничког
стваралаштва

7

6

Вредност
у 2020.

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

Индикатор

10

250

5.5%

8

Очекивана
вредност у
2021.

15

300

5.5%

9

Циљна
вредност у
2022.

20

350

5.5%

10

Циљна
вредност у
2023.

30

400

5.5%

11

Циљна
вредност у
2024.
13

Средства из
сопствених
извора 04

29.500.000,00

5.800.000,00

0,00

0,00

71.478.000,00 13.516.000,00

12

Средства из
буџета
01

0,00

0,00

6.800.000,00

14

Средства
из осталих
извора

29.500.000,00

5.800.000,00

91.794.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 61

Страна 62

0001

0004

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

Функционисање
локалних спортских
установа

1301

2

1

14 – РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Обезбеђивање услова
за рад установа из
области спорта

Унапређење подршке
локалним спортским
организацијама преко
којих се остварује
јавни интерес у
области спорта

5

Циљ

Број спортских
организација који
користе услуге
установе из области
спорта

Број посебних
програма спортских
организација
финансираних од
стране града/општине

6

Индикатор

0.00

0.00

7

Вредност
у 2020.

19

25

8

Очекивана
вредност у
2021.

21

30

9

Циљна
вредност у
2022.

23

35

10

Циљна
вредност у
2023.

25

35

11

Циљна
вредност у
2024.

93.700.000,00

200.000,00

182.934.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00

40.180.000,00

14

Средства
из осталих
извора

93.700.000,00

200.000,00

223.114.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

Шифра

2

0004

1301401

1301501

Програм / ПА /
пројекат

1

Функционисање
локалних спортских
установа

Унапређење
спортских
активности на
територији града

Линеарни парк
Лагатор

3

Основ

4

Опис

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Подршка женским
клубовима на
територији града

5

Циљ

0.00

Степен искоришћења
капацитета установа

број корисника

Број жена укључених
у спортке активности

7

Вредност
у 2020.

6

Индикатор

0

500

70%

8

Очекивана
вредност у
2021.

100

600

75%

9

Циљна
вредност у
2022.

150

700

80%

10

Циљна
вредност у
2023.

300

800

90%

11

Циљна
вредност у
2024.

14.820.000,00

10.000.000,00

57.214.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

0,00

20.180.000,00

14

Средства
из осталих
извора

35.000.000,00

10.000.000,00

57.214.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 63

Страна 64

0602

1301504

Изградња
игралишта за децу

15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

1301502

2

1

ИЗГРАДЊА
АТЛЕТСКОГ
СТАДИОНА

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Одрживо управно
и финансијско
функционисање
града/општине
у складу
надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

5

Циљ

Суфицит или
дефицит локалног
буџета

број деце

БРОЈ КОРИСНИКА
СПОРТСКИХ
АКТИВНОСТИ

6

Индикатор

0.00

7

Вредност
у 2020.

0.00

0

0

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

50

100

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

60

150

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

70

200

11

Циљна
вредност у
2024.

0,00

605.474.000,00

7.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

8.664.056,00

0,00

20.000.000,00

14

Средства
из осталих
извора

614.138.056,00

7.000.000,00

20.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

Шифра

2

0001

0002

Програм / ПА /
пројекат

1

Функционисање
локалне самоуправе
и градских општина

Функционисање
месних заједница

3

Основ

4

Опис

Обезбеђено
задовољавање потреба
и интереса локалног
становништва
деловањем месних
заједница

Функционисање
управе

5

Циљ

Број иницијатива/
предлога месних
заједница према
граду/општини у
вези са питањима од
интереса за локално
становништво

Проценат решених
предмета у
календарској години
(у законском року, ван
законског рока)

6

Индикатор

0.00

7

Вредност
у 2020.

0.00

92%

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

94%

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

95%

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

96%

11

Циљна
вредност у
2024.

39.995.000,00

524.889.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04

0,00

8.664.056,00

14

Средства
из осталих
извора

39.995.000,00

533.553.056,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 65

Шифра

2

0003

0004

0005

Програм / ПА /
пројекат

1

Сервисирање јавног
дуга

Општинско/градско
правобранилаштво

Омбудсман

3

Основ

4

Опис

Страна 66

Обезбеђена заштита
права грађана пред
управом и јавним
службама града/
општине и контрола
над повредама прописа
и општих аката града/
општине

Заштита имовинских
права и интереса града/
општине

Одржавање
финансијске
стабилности
града/општине
и финансирање
капиталних
инвестиционих расхода

5

Циљ

Број грађана чија
су права заштићена
кроз поступак пред
заштитником грађана
у односу на укупан
број поступака
0.00

0.00

0.00

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

7

6

Вредност
у 2020.

Учешће издатака за
сервисирање дугова
у текућим приходима
≤ 15%

Индикатор

0.00

70

0.4

8

Очекивана
вредност у
2021.

0.00

80

0.1

9

Циљна
вредност у
2022.

0.00

85

0.00

10

Циљна
вредност у
2023.

0.00

85

0.00

11

Циљна
вредност у
2024.

2.470.000,00

7.055.000,00

565.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

2.470.000,00

7.055.000,00

565.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

2101

0010

Стална буџетска
резерва

16 – ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0009

2

1

Текућа буџетска
резерва

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе

5

Циљ
6

Индикатор
7

Вредност
у 2020.
8

Очекивана
вредност у
2021.
9

Циљна
вредност у
2022.
10

Циљна
вредност у
2023.
11

Циљна
вредност у
2024.

44.850.000,00

500.000,00

30.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

44.850.000,00

500.000,00

30.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 67

Страна 68

0002

0002

0002

Функционисање
извршних органа

Функционисање
извршних органа

2

1

Функционисање
извршних органа

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

Функционисање
извршних органа

Функционисање
извршних органа

Функционисање
извршних органа

5

Циљ

Број седница
извршних органа
25

8

25

Број седница
извршних органа

7

6

Вредност
у 2020.

Број седница
извршних органа

Индикатор

300

10

30

8

Очекивана
вредност у
2021.

30

10

30

9

Циљна
вредност у
2022.

32

12

32

10

Циљна
вредност у
2023.

32

13

32

11

Циљна
вредност у
2024.

13.963.000,00

24.355.000,00

6.532.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

13.963.000,00

24.355.000,00

6.532.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

Број 28
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
18. 12. 2020.

0001

0501501

Енергетски
менаџмент

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА

0501

2

1

17 – ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

3

Основ

4

Опис

УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Фунционисање
система енергетског
менаџмента

Повећање удела
обновљивих извора
енергије у укупној
потрошњи

5

Циљ

ПРОЦЕНАТ
ОБУХВАЋЕНИХ
ПОДРУЧЈА

0.00

0.00

Број израђених
годишњих
енергетских биланса

7

6

Вредност
у 2020.

Удео обновљивих
извора енергије у
укупној потрошњи

Индикатор

30

31

0.00

8

Очекивана
вредност у
2021.

35

32

0.00

9

Циљна
вредност у
2022.

36

35

0.00

10

Циљна
вредност у
2023.

38

38

0.00

11

Циљна
вредност у
2024.

40.000.000,00

10.000.000,00

50.000.000,00

12

Средства из
буџета
01
13

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора 04
14

0,00

0,00

0,00

Средства
из осталих
извора

40.000.000,00

10.000.000,00

50.000.000,00

15

Укупно
16

Извор
верификације
17

Одговорно
лице

18. 12. 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 28

Страна 69

Страна 70

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

321000

1.000,00

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу самоопорезивањем

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

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

Порез на земљиште

Порез на остале приходе

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и
фондова обавезног социјалног осигурања

711123

711145

711146

711147

711191

711193

711000

713121

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

Порез на фонд зарада осталих запослених

712112

196.000.000,00

2.000,00

1.000,00

4.000.000,00

75.000.000,00

300.000,00

10.000,00

7.000.000,00

80.000.000,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених извора
04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262.077.000,00

2.000.000,00

260.000.000,00

77.000,00

1.244.056,00

1.244.056,00

5

Средства из осталих
извора

196.000.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

991.410.000,00

4.000.000,00

75.000.000,00

300.000,00

10.000,00

7.000.000,00

80.000.000,00

65.000.000,00

100.000,00

760.000.000,00

262.077.000,00

2.000.000,00

260.000.000,00

77.000,00

1.244.056,00

1.244.056,00

6

Укупно

7

6,56

0,00

0,00

0,00

33,19

0,13

2,51

0,01

0,00

0,23

2,68

2,18

0,00

25,44

8,77

0,07

8,70

0,00

0,04

0,04

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

712000

712111

991.410.000,00

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

711122

65.000.000,00

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе

100.000,00

760.000.000,00

0,00

0,00

0,00

711121

711111

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Порез на зараде

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

0,00

321311

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

3

Средства из буџета
01

КАПИТАЛ

321311

321311

311000

311712

2

1

Пренета неутрошена средства за посебне намене

Опис

Економ.
класиф.

ПЛАН ПРИХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени
или одложени отпад

Боравишна такса

Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне
самоуправе

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне
и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и
изградњу

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714549

714552

714553

714562

714565

714566

714567

714000

714431

Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за
пластичне полиетиленске кесе

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају јединици локалне
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713000

714548

Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника
као правног лица

713426

714543

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

713423

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу
Пореске управе

713421

714513

Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе

713311

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из осталих
извора

117.820.000,00

1.000.000,00

450.000,00

2.500.000,00

25.200.000,00

600.000,00

12.000.000,00

435.000,00

20.000,00

515.000,00

75.000.000,00

100.000,00

478.010.000,00

10.000,00

25.000.000,00

78.000.000,00

27.000.000,00

152.000.000,00

6

Укупно

7

3,94

0,03

0,02

0,08

0,84

0,02

0,40

0,01

0,00

0,02

2,51

0,00

16,00

0,00

0,84

2,61

0,90

5,09

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

117.820.000,00

1.000.000,00

450.000,00

2.500.000,00

25.200.000,00

600.000,00

12.000.000,00

435.000,00

20.000,00

515.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

4

Средства из
сопствених извора
04

478.010.000,00

10.000,00

25.000.000,00

78.000.000,00

27.000.000,00

152.000.000,00

2

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

Средства из буџета
01

Опис

713122

1

Економ.
класиф.

ПЛАН ПРИХОДА
2021

18. 12. 2020.
Број 28

Страна 71

Страна 72

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733000

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта,
односно пољопривредног објекта у државној својини

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама
или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности

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

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом

741511

741522

741526

741531

741532

741534

741535

Приходи од камата на средства корисника буџета града која су
укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града
закључи уговор о депоновању средстава по виђењу

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова

733241

741142

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист
нивоа градова

733144

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

732000

733141

Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа
градова

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа
градова

ДРУГИ ПОРЕЗИ

732241

732141

716000

716111

2

1

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

Опис

Економ.
класиф.

150.000,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених извора
04

824.000,00

475.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.050.000,00

0,00

28.050.000,00

0,00

1.299.000,00

5

Средства из осталих
извора

150.000,00

5.000.000,00

101.000,00

1.000.000,00

100.000,00

500.000,00

1.000.000,00

6.000.000,00

574.550.000,00

30.000.000,00

28.050.000,00

516.500.000,00

1.299.000,00

824.000,00

475.000,00

41.000.000,00

41.000.000,00

6

Укупно

7

0,01

0,17

0,00

0,03

0,00

0,02

0,03

0,20

19,23

1,00

0,94

17,29

0,04

0,03

0,02

1,37

1,37

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

5.000.000,00

101.000,00

1.000.000,00

100.000,00

500.000,00

1.000.000,00

6.000.000,00

546.500.000,00

30.000.000,00

0,00

516.500.000,00

0,00

0,00

0,00

41.000.000,00

41.000.000,00

3

Средства из буџета
01

ПЛАН ПРИХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741000

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности
у државној својини које користе градови и индиректни корисници
њиховог буџета

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа
градова

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у
корист нивоа градова

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама у корист нивоа градова

Градске административне таксе

Такса за озакоњење објеката у корист градова

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације
градова

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима

742142

742143

742144

742146

742241

742242

742253

742341

742000

500.000,00

10.000.000,00

500.000,00

12.000.000,00

1.500.000,00

40.000.000,00

100.000,00

6.000.000,00

21.000.000,00

0,00

0,00

989.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.736.000,00

4

Средства из
сопствених извора
04
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из осталих
извора

500.000,00

28.000.000,00

113.075.000,00

10.000.000,00

500.000,00

12.000.000,00

1.500.000,00

40.000.000,00

100.000,00

6.000.000,00

21.000.000,00

12.736.000,00

8.200.000,00

989.000,00

50.000,00

107.151.000,00

2.000.000,00

800.000,00

90.500.000,00

6

Укупно

7

0,02

0,94

3,79

0,33

0,02

0,40

0,05

1,34

0,00

0,20

0,70

0,43

0,27

0,03

0,00

3,59

0,07

0,03

3,03

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

743341

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку
за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета
имовинска корист у том поступку

28.000.000,00

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова

742141

743324

99.350.000,00

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова

742141

8.200.000,00

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова
0,00

50.000,00

107.151.000,00

2.000.000,00

800.000,00

742141

742126

Накнада за коришћење дрвета

741596

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у
корист Републике

Накнада за коришћење природног лековитог фактора

741542

3
90.500.000,00

2

Допринос за уређивање грађевинског земљишта

Средства из буџета
01

Опис

741538

1

Економ.
класиф.

ПЛАН ПРИХОДА
2021

18. 12. 2020.
Број 28

Страна 73

Страна 74
0,00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа градова

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа градова

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА

744241

744000

0,00

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова

Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у
корист нивоа градова

Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

745142

745143

745144

745000

1.000.000,00

0,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771110

771000

0,00

0,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771110

0,00

1.000.000,00

10.000.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

950.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663.000,00

0,00

0,00

400.000,00

263.000,00

0,00

0,00

0,00

10.412.000,00

0,00

450.000,00

7.020.000,00

2.942.000,00

5

Средства из осталих
извора

10.492.000,00

80.000,00

450.000,00

7.020.000,00

2.942.000,00

15.550.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

2.500.000,00

950.000,00

26.263.000,00

25.000.000,00

600.000,00

400.000,00

263.000,00

34.000.000,00

500.000,00

5.000.000,00

6

Укупно

7

0,35

0,00

0,02

0,24

0,10

0,52

0,03

0,33

0,03

0,00

0,08

0,03

0,88

0,84

0,02

0,01

0,01

1,14

0,02

0,17

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

771110

771110

14.500.000,00

Остали приходи у корист нивоа градова

0,00

Остали приходи у корист нивоа градова

745141

2.500.000,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

745141

Остали приходи у корист нивоа градова

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа градова

744141

745141

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа градова

744141

744141

34.000.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743000

0,00

500.000,00

Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је
правна последица принудне наплате изворних прихода јединица
локалне самоуправе

4
0,00

743924

3

Средства из
сопствених извора
04

5.000.000,00

2

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и
казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова

1

Средства из буџета
01

Опис

743342

Економ.
класиф.

ПЛАН ПРИХОДА
2021

Број 28
18. 12. 2020.

0,00

Укупно

921000

921641

841000

2.456.243.000,00

0,00

0,00

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

0,00

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

0,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

841141

0,00

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова

823000

0,00

0,00

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова

0,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

0,00

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова

0,00

1.500.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Примања од отплате станова у корист нивоа градова

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

1.500.000,00

3

Средства из буџета
01

823141

823141

812000

812141

811000

811143

772000

772113

2

1

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из
претходне године

Опис

Економ.
класиф.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.455.000,00

4

Средства из
сопствених извора
04

ПЛАН ПРИХОДА
2021

80.000,00

80.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

515.357.056,00

5.000.000,00

5.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

6.432.000,00

4.800.000,00

1.632.000,00

5

Средства из осталих
извора

2.987.055.056,00

5.000.000,00

5.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

6.432.000,00

4.800.000,00

1.632.000,00

80.000,00

80.000,00

100.000,00

100.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6

Укупно

7

100,00

0,17

0,17

6,70

6,70

0,22

0,16

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,05

Структура
(%)
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Страна 75

Страна 76

472000

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

СУБВЕНЦИЈЕ
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

2
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

Опис

500.000,00
302.952.000,00
115.650.000,00

283.752.000,00
18.700.000,00

56.700.000,00
0,00

50.000,00
55.000,00
56.700.000,00

2.509.000,00
233.917.346,00
155.085.000,00
220.597.500,00
48.465.000,00
864.058.346,00
5.000,00

72.423.000,00
1.000.000,00
9.778.000,00
14.702.000,00
9.184.000,00
540.809.000,00
203.484.500,00

3
433.722.000,00

Средства из буџета
01

0,00
30.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

650.000,00
1.550.000,00
3.442.000,00
574.000,00
989.000,00
8.343.000,00
0,00

837.000,00
50.000,00
180.000,00
170.000,00
50.000,00
6.287.000,00
1.138.000,00

0,00
0,00
652.180,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

839.879,00
10.853.892,00
2.578.000,00
80.650.000,00
4.065.014,00
101.964.785,00
0,00

3.100.000,00
0,00
1.053.000,00
335.000,00
0,00
23.088.000,00
2.978.000,00

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора
извора
04
4
5
5.000.000,00
18.600.000,00

500.000,00
302.982.000,00
116.302.180,00

283.752.000,00
18.700.000,00

56.700.000,00
30.000,00

50.000,00
55.000,00
56.700.000,00

3.998.879,00
246.321.238,00
161.105.000,00
301.821.500,00
53.519.014,00
974.366.131,00
5.000,00

76.360.000,00
1.050.000,00
11.011.000,00
15.207.000,00
9.234.000,00
570.184.000,00
207.600.500,00

6
457.322.000,00

Укупно

7

0,02
10,14
3,89

9,50
0,63

1,90
0,00

0,00
0,00
1,90

0,13
8,25
5,39
10,10
1,79
32,62
0,00

2,56
0,04
0,37
0,51
0,31
19,09
6,95

15,31

Структура
(%)
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465000
460000

462000
463000
464000

451000
450000

441000
444000
440000

421000
422000
423000
424000
425000
426000
420000

411000
412000
413000
414000
415000
416000
410000

1

Економ.
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ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

ПРИРОДНА ИМОВИНА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

ЗАЛИХЕ
ЗЕМЉИШТЕ

МАШИНЕ И ОПРЕМА
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ОСНОВНА СРЕДСТВА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД
ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ
БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

2
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Опис

550.000,00
2.456.243.000,00

10.000.000,00
550.000,00

1.250.000,00
10.000.000,00

0,00
15.455.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

540.000,00
0,00
0,00
90.000,00
680.000,00
0,00

50.000,00

303.606.000,00
54.638.000,00
2.920.000,00
12.000.000,00
2.900.000,00
376.064.000,00
1.250.000,00

0,00

115.000,00
0,00

0,00

115.000,00
0,00
0,00

0,00
515.357.056,00

0,00
0,00

3.406.000,00
0,00

139.091,00
901.000,00
0,00
0,00
386.220.091,00
3.406.000,00

385.180.000,00

0,00

26.000,00
0,00

0,00

26.000,00
0,00
0,00

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора
извора
04
4
5
0,00
652.180,00
0,00
0,00

30.500.000,00

157.654.654,00
30.500.000,00

9.560.000,00

5.405.000,00
13.260.000,00
2.850.000,00

3
115.650.000,00
126.579.654,00

Средства из буџета
01

550.000,00
2.987.055.056,00

10.000.000,00
550.000,00

4.656.000,00
10.000.000,00

55.317.091,00
3.821.000,00
12.000.000,00
2.990.000,00
762.964.091,00
4.656.000,00

688.836.000,00

30.500.000,00

157.795.654,00
30.500.000,00

9.560.000,00

5.546.000,00
13.260.000,00
2.850.000,00

6
116.302.180,00
126.579.654,00

Укупно

0,33
0,02

0,16
0,33

1,85
0,13
0,40
0,10
25,54
0,16

23,06

1,02

5,28
1,02

0,32

0,19
0,44
0,10

3,89
4,24

0,02
100,00

7

Структура
(%)
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611000
610000
Укупно

541000
540000

523000
520000

511000
512000
513000
514000
515000
510000

499000
490000

480000

485000

481000
482000
483000
484000

1
470000

Економ.
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
За извршавање ове одлуке одговоран је
Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је
Градоначелник.
Члан 8.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је
функционер (руководилац), односно лице
које је одговорно за управљање средствима,
преузимање обавеза, издавање налога за
плаћање који се извршавају из средстава
органа, као и за издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету.
Функционер
директног,
односно
индиректног корисника буџетских средстава
одговоран је за преузимање обавеза, њихову
верификацију, издавање налога за плаћање
које треба извршити из средстава корисника
којим руководи и издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету.
Функционер
директног,
односно
индиректног корисника буџетских средстава
одговоран је за закониту, наменску,
економичну и ефикасну употребу буџетских
апропријација.
Функционер
директног,
односно
индиректног корисника буџетских средстава
може пренети поједина овлашћења из става
2. овог члана на друга лица у директном,
односно индиректном кориснику буџетских
средстава.
Члан 9.
За законито и наменско коришћење
средстава распоређених овом одлуком,
поред функционера односно руководиоца
директних и индиректних корисника
буџетских средстава, одговоран је и
начелник градске управе; начелник одељења
или руководилац службе.
Страна 78
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Члан 10.
Градоначелник може донети одлуку о
промени апропријације у складу са чланом
61. Закона о буџетском систему.
Директни
корисник
буџетских
средстава, уз одобрење Одељења за финансије
и локалну пореску администрацију, може
извршити преусмеравање апропријација
одобрених на име одређених расхода у
оквиру истог раздела у износу до 10%
вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Одлуку о коришћењу текуће буџетске
резерве и сталне буџетске резерве на предлог
Одељења за финансије и локалну пореску
администрацију доноси Градско веће.
Члан 11.
Градско веће одговорно је за спровођење
фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и
расходима и издацима на начин који је у
складу са Закономо биџетском систему.
Овлашћује се градоначелник да, у
складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев министарству
надлежном за послове финансија
за
одобравање фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10%, уколико је
резултат реализације јавних финансија.
Члан 12.
Новчана средства буџета Града и
директних и индиректних корисника
средстава тог буџета, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора.
Члан 13.
Приходи остварени од накнаде
за уређивање грађевинског земљишта,
приходи од закупнине за грађевинско
земљиште, комунална такса за држање
моторних, друмских и прикључних возила,

18. 12. 2020.
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осим пољопривредних возила и машина
и доприноса за уређење грађевинског
земљишта користе се у складу са
финансијским планом надлежног директног
корисника на име реализације програма у
области комуналне потрошње.
Приходи остварени од наплаћених
новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на
путевима користиће се према програму који
доноси Градско веће.
Члан 14.
Приходи остварени од боравишне таксе,
распоређују се на разделу 4; функционална
класификација 473 и користиће се за
обезбеђивање информативно- пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке
вредности и културно наслеђе.
Члан 15.
Програм рада Буџетског фонда усваја
Градско веће.
До усвајања финансијског плана фонда
из става 1. овог члана апропријације на
Разделу 4- за функције 540 и 560 финансираће
се из прихода који припадају овом фонду.
Приходи остварени од накнаде за
промену намене пољопривредног земљишта
и средства остварена од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно
пољопривредног објекта у државној својини
користиће се за реализацију годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта.
Члан 16.
Распоред и коришћење средстава за
текуће, капиталне субвенције и дотације
основним
организацијама
социјалног
осигурања одобраваће се у складу са
усвојеним годишњим програмима, а по
решењу Градског већа.
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Члан 17.
Јавна предузећа чији је оснивач град
Лозница могу се задуживати у складу са
усвојеним годишњим програмом рада за
2021. годину по добијању сагласности
Градског већа.
Члан 18.
Распоред и коришћење средстава
вршиће се у 2021. години по посебном акту
(решење) које доноси Градоначелник, на
предлог надлежног оделења градске управе,
у оквиру Раздела 4 – Градска управа функција
010, 040, 840, 860 и 970.
Распоред и коришћење апропријација
које се односе на економску класификацију
481- дотације невладиним организацијама,
вршиће се, у складу са одредбама Закона
о удружењима, на основу посебних аката
извршних органа власти и јавног конкурса.
Члан 19.
Директни и индиректни корисници
средстава буџета могу користити средства
распоређена овом одлуком само за намене за
које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Обавезе које преузимају директни и
индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им
је за ту намену овом одлуком одобрена и
пренета.
Корисници буџетских средстава су
обавезни, да пре покретања поступка јавне
набавке за преузимање обавеза по уговору
за капиталне пројекте прибаве сагласност
органа надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који
одређени расход извршава из средстава
буџета и из других прихода, обавезан је да
измирење тог расхода прво врши из тих
других извора.
Обавезе преузете у 2020. години у
складу са одобреним апропријацијама, а
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неизвршене у току 2020. године, преносе
се у 2021. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених
апропријација из одлуке.
Члан 20.
Корисник буџета може преузимати
обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком.
Корисници буџета преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није друкчије
прописано.
Плаћање из буџета неће се извршавати
уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56.став 3. Закона о буџетском
систему.
Члан 21.
Корисик је дужан да пре покретања
поступка јавне набавке, односно преузимања
обавезе по основу апропријација за капиталне
издатаке (економске класификације 4512;
4542; 4632; 4642 и 5) поднесе Одељењу за
финансије и локалну пореску администрацију
захтев за преузимање обавезе.
Без добијене писане сагласности за
преузимање обавеза, корисник не може
преузимати обавезе из претходног става.
Јавна предузећа која нису корисници
буџета града не могу преузимати обавезе на
терет буџета.
Обавезе преузете супротно одредбама
овог члана не могу се извршавати на терет
буџета.
Члан 22.
Корисници буџета града приликом
додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу радова,
морају да поступе у складу са прописима
који уређују јавне набавке.
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Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава
извршавају
се
сразмерно
оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања
смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима, на постојећем нивоу
и минимални стални трошкови неопходни
за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
У случају да се примања буџета
Града Лознице остварују у мањем износу од
планираних надлежни извршни орган може
донети одлуку да се износ апропријације
који није могуће искористити, унесе у
текућу буџетску резерву у складу са чланом
61.. Закона о буџетском систему (Службени
гласник РС број 54/09, 73/10 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,
68/15- др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19).
Ако корисници буџетских средстава не
остваре додатне приходе, утврђене у члану
4. ове Одлуке, апропријације утврђене из
тих прихода неће се извршавати на терет
средстава буџета.
Ако корисници буџетских средстава
остваре наменски и сопствени приход у
износу већем од износа исказаног у члану
4. ове Одлуке, Орган управе надлежан за
финансије по захтеву тог корисника може да
увећа одобрене апропријације за извршавање
расхода и издатака из тих прихода.
Члан 24.
Новчана средства на консолидованом
рачуну трезора могу се инвестирати у складу
са чланом 10. Закона о буџетском систему.
Привремено расположива средства
на рачуну буџета, могу се краткорочно
пласирати или орочавати код банака или
других финансијских организација, у складу
са Законом.
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Уговор из става 2. овог члана закључује
Градоначелник.
Члан 25.
Корисници буџета града не могу
засновати радни однос са новим лицима
до краја 2021. године без сагласности
Владе Републике Србије за повећање броја
запослених у локалним самоуправама.
Члан 26.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, чија се делатност у
целини или претежно финансира из буџета,
обрачунаваће амортизацију средстава за рад
у 2020. години, на терет капитала, односно
не исказују расход амортизације и употребе
средстава за рад.
Члан 27.
За финансирање дефицита текуће
ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, извршни органи власти
донеће одлуку о задуживању у складу са
одредбама члана 35. Закона о јавном дугу
(«Службени гласник РС» број 61/2005,
107/09, 78/11, 68/15 и 95/18).
Члан 28.
Јавна предузећа и други облици
организовања чији је оснивач локална
самоуправа, дужни су да најкасније до 30.
новембра текућe буџетске године део од
најмање 50% добити по завршном рачуну за
2020. годину уплате у буџет града Лознице.
Члан 29.
Корисници
буџетских
средстава,
пренеће на рачун извршења буџета, до 31.
децемебра 2021. године, сва средства која
нису утрошена за финансирање расхода у
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2021. години, која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету Града
Лозница за 2021. годину.
Члан 30.
У случају да други ниво власти својим
актом определи буџету града наменска
трансферна средства, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења буџета,
Градоначелник на основу тог акта и на
предлог Одељења за финансије и локалну
пореску администрацију отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода по
том основу, у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему.
Члан 31.
Уколико корисници средстава буџета
Града Лознице у извршавању расхода поступе
супротно одредбама ове одлуке, Градско веће,
на предлог одељења за финансије и локалну
пореску администрацију, може одлучити
о обустави извршавања одговарајуће
апропријације утврђене овим законом том
буџетском кориснику.
Члан 32.
Директни корисници средстава буџета
града, дужни су да средства утврђена овом
одлуком, годишњим финансијским планом,
распореде по наменама.
Директни корисник који је, у буџетском
смислу, одговоран за индиректне кориснике
буџетских средстава, обавезан је да у року од
15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
изврши расподелу средстава индиректним
корисницима у оквиру својих одобрених
апропријација и о томе их обавести, по
добијеној сагласности Градске управе –
Одељења за финансије и локалну пореску
администрацију.
Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који
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сагласност даје директни корисник, који
је, у буџетском смислу, одговоран за тог
индиректног корисника.
Изузетно, до усвајања финансијских
планова корисника буџета, одлуку о
распореду средства може, на предлог
надлежног одељења и одељења за финансије
и локалну пореску администрацију Градске
управе, донети Градско веће.
Члан 33.
Средства буџета распоређена за
финансирање издатака корисника буџета,
преносе се на основу њиховог захтева и у
складу са одобреним квотама за тромесечни
или краћи период.

Преноси средстава са буџетског рачуна
једног индиректног корисника на буџетски
рачун другог индиректног корисника не
могу се вршити.
Корисници буџетских средстава дужни
су да уз захтев за плаћање и захтев за трансфер
средстава доставе Оделењу за финансије
и локалну пореску администрацију и
комплетну документацију за плаћање
(копију).
Члан 34.
Број запослених на неодређенo и
одређено време за које су у буџету града
Лозница обезбеђена средства приказана су у
следећој табели:

НАЗИВ КОРИСНИКА

Запослени на
неодређено време

Запослени на
одређено време

Укупан број

1

2

3

4

ОРГАНИ И ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ
ВЛАСТИ

Изабрана

4

4

Постављена

11

11

Запослена

169

Градоначелник

Изабрана

2

2

5

5

Изабрана

1

1

Постављена

1

1

Постављена

2

2

Запослена

169

Постављена

3

Постављена

Скупштина

1
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Градска управа
Правобранилац

Запослена

32

31

216

202
3

1

1

Постављена
Заштитник грађана

2
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Запослена

Градско веће

Изабрана

1

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА

Постављена

1

Запослена

126

1

1
68

195

18. 12. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

3

Центар за културу Вук
Караџић
Библиотека Вуковог завичаја
ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ ИЗ
ОБЛ.ЈАВНИХ СЛУЖБИ

4

Лагатор

Туристичка организација

5

ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ
КОРИСНИЦИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Постављена

2

Запослена

46

Постављена

1

2
5

53
1

Запослена

31

Постављена

1

Запослена

15

Постављена

2

Запослена

27

Постављена

1

Запослена

23

Постављена

1

Запослена

4

8

13

Запослена

1

0

1

389

121

510

УКУПНО

Члан 35.
Ову одлуку доставити Министарству
финансија и објавити у Службеном листу
Града.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”, а примењиваће се од
1.1.2021. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.

Број 28

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке
о буџету града Лознице за 2021. годину
садржан је у Закону о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон, 47/2018), Закону о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15,

2

34
1

3

19
2

16

45
1

8

32
1

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
Закону о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број
62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-др. закон,
96/2017 – усклађени дин. износи, 89/2018 –
усклађени дин. износи, 95/2018 – др. закон,
86/2019 – усклађени дин. износи и 126/2020
– усклађени дин. износи).
Законом о буџетском систему
дефинисана је припрема и доношење буџета
и финансијских планова, извршење буџета,
дуг и гаранција, усклађивање прихода и
примања и расхода и издатака буџета.
Законом о финансирању локалне
самоуправе локалним самоуправама припадају:
- изворни приходи чију стопу, односно
начин и мерила за утврђивање висине износа
утврђује јединица локалне самоуправе, при
чему се законом може ограничити висина
пореске стопе, односно утврдити највиши и
најнижи износ накнаде, односно таксе;
- уступљени приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за
утврђивање висине износа утвђују законом
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а приход остварен на територији јединице
локалне самоуправе се уступа у целини
или делимично тој јединици локалне
самоуправе;
- наменски трансфер који се користи
за финансирање одређених функција и
издатака.
II.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА
ИЗРАДУ ОДЛУКЕ БУЏЕТА ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлука о буџету града Лознице
за 2021. годину заснива се на основним
макроекономским претпоставкама за 2021.
годину
бруто друштвеном производу од
6,0%

-

инфлацији, просек периода 1,8%

III.

-

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И
РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Приходи су планирани у складу
са Упутством за припрему Одлуке о
буџету локалне власти за 2021. годину,
остварених примања буџета града Лозница
у току 2020. године и годишњег износа
укупног ненаменског трансфера у износу
од 516.500.000 динара који припада граду
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Лозница у складу са Упутством за припрему
плана
добијеним
од
Министарства
финансија.
У својим одлукама о буџету за 2021.
годину, локална власт масу средстава за плате
за 2021. годину је планирала у складу са
одредбама Закона о буџету Републике Србије
за 2021. годину и у складу са одредбама
Закона о буџетском систему („Службени
гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14,
68/15,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и
72/19).
Јединице локалне власти у 2021.
години могу планирати укупна средства
потребна за исплату плата запослених
које се финансирају из буџета једница
локалне власти, тако да масу средстава за
исплату дванаест месечних плата планирају
полазећи од нивоа плата исплаћених за
септембар 2020. године, као и увећања плата
у складу са чланом 27e Закона о буџетском
систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
а највише до дозвољеног нивоа за исплату у
складу са чланом 43. Закона о буџету РС за
2020. годину („Службени гласник РС’’ број
84/19, 60/2020 – уредба и 135/2020).

2

2

51

Постављена
лица

Запослени

0

0

0

50.890.000

0

0

0

53

5

0

11

220.857.000

4

Маса
средстава
за плате на
извору 01

Укупан
број зап. у
новембру
2020.
године из
извора 04

201

4

Постављена
лица

Запослени
Установе
културе

216

3

Изабрана
лица

1

1

2

Редни
број

Укупан
број зап.
у октобру
2020.
године из
извора 01

5.833.000

6

Маса
средстава
за плате
на
извору
04

7

0

0

0

0

0

Укупан
број зап. у
децембру
2020.
године из
извора
05-08

600.000

8

9

Маса
Маса
средстава средстава
за плате
за плате
на извору на извору
01
01

10

Маса
средстава
за плате
на извору
04

11

Маса
средстава
за плате
на извору
05-08

Маса средстава за плате
исплаћена за септембар
2020. године на економским
класификацијама 411 и 412

12

51

2

53

201

11

4

216

Укупан
планиран
број зап. у
децембру
2021. године
из извора 01

54.848.000

228.656.000

13

Маса
средстава
за плате на
извору 01

14

0

0

0

0

0

0

0

Укупан
планиран
број зап. у
децембру
2021. године
из извора 04

5.837.000

15

Маса
средстава
за плате
на извору
04

16

0

0

0

0

0

0

0

Укупан
планиран
број зап. у
децембру
2021.
године из
извора
05-08

17

Маса
средстава
за плате
на извору
05-08

Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским
класификацијама 411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и
планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за
2020. годину на економским класификацијама 411 и 412

Органи
и службе
локалне
власти

Директни и
индиректни
корисници
буџетских
средстава
локалне
власти

Табела 2.

Назив
локалне
власти
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1

Постављена
лица

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Запослени
Дирекције
основане
од стране
локалне
власти
Постављена
лица

Постављена
лица

Запослени
5.

Постављена
лица

Запослени
4.

Постављена
лица

Запослени
3.

0

8
0

0

30

Запослени
2.
Туристичка
организација

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

1

13

31

1

32

45

13.845.000

24.146.000

37.991.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4

3

1

Постављена
лица

9.857.000

0

22.170.000

31
0

0

32.027.000

39

Остале
установе
из области
јавних
служби
које се
финансирају
из буџета
(навести
назив устан
ове):
1. УФК
Лагатор
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8

7

6

5

16

476

Постављена
лица

Запослени

496

4

0

Постављена
лица

0

0

3.

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

0

Запослени

492.779.000

0

5.833.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000

0

0

0

0

0

0

0

490

16

4

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

1

195

1

0

1

527.845.000

0

205.500.000

850.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.837.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

1

0

187

0

0

0

188.150.000

855.000

1

0

1

Постављена
лица

Запослени
2.

Постављена
лица

Запослени
Нове
установе
и органи
(навести
назив
установа и о
ргана):
1.

Постављена
лица

Запослени
Предшколске
установе

Месне
заједнице
Изабрана
лица
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IV.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО
ПОЈЕДИНИМ КОРИСНИЦИМА
Садржај образложења по појединим
буџетским корисницима сачињен је на
основу достављених образложења у
предлозима финансијских планова буџетских
корисника.
РАЗДЕО 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКA И
ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
У оквиру раздела 1 планиране
су плате у износу од 11.253.000 динара,
социјални доприноси у износу од 1.950.000
динара, социјална давања – отпремнина
200.000 динара, трошкови превоза за долазак
и одлазак са посла 120.000 динара, награде
запосленима и остали посебни расходи
80.000 динара, стални трошкови – телефони
130.000 динара, трошкови за службена
путовања 130.000 динара, услуге по уговору
– планирана средства за рад комисија у
износу од 100.000 динара.
РАЗДЕО 2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ
У оквиру раздела 2 планирана су
средства за плате у износу од 1.150.000
динара, социјални доприноси у износу од
192.000 динара, трошкови превоза за долазак
и одлазак са посла 40.000 динара, награде
запосленима и остали посебни расходи у
износу од 50.000 динара, стални трошкови
– телефони 50.000 динара, трошкови за
службена путовања у износу 50.000 динара,
услуге по уговору у износу од 5.000.000
динара – накнаде члановима Већа и накнаде
за рад комисија.
РАЗДЕО 3 – СКУПШТИНА ГРАДА
У оквиру раздела 3 планиране су плате
председника Скупштине града и секретара
Скупштине у износу од 3.930.000 динара,
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социјални доприноси у од 655.000 динара,
отпремнина у износу од 100.000 динара, за
рад скупштинских тела (савети и комисије)
и јубиларну награду планирано је 590.000
динара, стални трошкови – трошкови
телефона у износу 30.000 динара, трошкови
за службена путовања планирани су у износу
од 50.000 динара, услуге по уговору у износу
од 17.290.346 динара планиране су за рад
одборницима Скупштине града, медијске
услуге (конкурс јавног информисања),
годишње чланарине за Сталну конференцију
градова и Налед, планиран је и износ за
финансирање редовног рада политичких
субјеката у износу од 1.709.654 динара.
РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА
Средства
планирана
у
2021. години за функцију 010 – Болест
и инвалидност, износе 3.500.000 динара
и намењена су за финансирање програма
удружења грађана чија је активност усмерена
на особе са инвалидитетом. Распоред
ових средстава врши се на основу решења
Градоначелника, а на предлог комисије која
спроводи конкурс.
У оквиру функције 020 –
Старост, економска класификација 463 –
трансфери средства у износу од 4.070.000
динара а односе се на трансфер Центру
за социјални рад за обезбеђење права на
помоћ у кући за старе особе и економска
класификација 472 – накнаде за социјалну
заштиту из буџета 18.000.000 динара за
превоз лица старијих од 65 година на
територији града Лозница.
Трошкови функције 040 –
Породица и деца, економска класификација
463 – трансфери осталим нивоима власти
у укупном износу од 6.102.000 динара,
намењени су за финансирање дневног
боравка за децу са посебним потребама.
Економска класификација 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у
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укупном износу од 56.000.000 динара, односи
се на финансирање подстицаја рађања,
новчана помоћ незапосленим породиљама,
једнократна давања при склапању брака
младим брачним паровима, новчана помоћ
породицама са трећим дететом до навршене
осамнаесте године живота, накнаду трошкова
вантелесне оплодње и поклон честитку
прворођеном детету у 2021. години.

заштити из Одлуке о правима у социјалној
заштити и трошкове функционисања Центра
за социјални рад и економска класификација
472- накнаде за социјалну заштиту из буџета
у износу од 2.000.000 динара за реализацију
активности Стратегије социјалне заштите
града Лознице и Акционог плана за роме и
19.400.000,00 динара за услуге социјалне
заштите-лични пратилац.

У оквиру функције 060 – Становање,
економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти у износу од 3.000.000
за партерно уређене зграда социјалног
становања.

На функцији 130 – Опште услуге,
планирани су расходи у износу од 438.689.000
динара.
У расходима су исказане плате
које су планиране у складу са Упутством
Министарства финансија у износу од
170.319.000 динара и социјални доприноси
запослених у износу од 28.360.000 динара,
накнаде у натури 600.000, социјална давања
запосленима – отпремнине за одлазак у
пензију, солидарне помоћи и социјални
програми у износу од 5.000.000 динара,
накнаде за запослене – превоз за долазак
и одлазак са посла у износу од 5.500.000
динара и средства за јубиларне награде и
рад комисија у износу од 3.000.000 динара.
Планирани су стални трошкови у
износу од 31.200.000 динара (трошкови
електричне енергије, трошкови грејања,
трошкови водовода и канализације, трошкови
водног доприноса, трошкови фиксних
телефона, трошкови интернета, трошкови
мобилних телефона, трошкови услуга
поште, трошкови осигурања запослених и
трећих лица, закуп пословног простора),
трошкови за службена путовања у износу
од 600.000 динара, услуге по уговору у
износу од 128.500.000 (административне,
компјутерске,
образовање
запослених,
информисање, репрезентација, поклони,
услуге надзора и остале опште услуге),
специјализоване услуге у износу од
2.300.000 динара (испитивање земљишта
и остале стручне услуге), текуће поправке
и одржавање у износу од 7.000.000 динара
(одржавање зграда и објеката, моторне
опреме, рачунарске и административне

У оквиру функције 070 – Социјална
помоћ
угроженом
становништву
некласификована
на
другом
месту,
економска класификација 421 стални
трошкови, планирана су средства у износу
од 4.000.000 динара за давање у закуп кућа
младим брачним паровима на територији
Града.
Економска
класификација
426
-материјал, планирана су средства у износу
од 1.000.000 динара за набавку грађевинског
материјала и огрева за избегла и интерно
расељена лица.
Економска
класификација
472
накнаде за социјалну заштиту из буџета,
планирана су средства у износу од 1.000.000
динара којима се обезбеђују права из области
социјалне заштите.
Економска
класификација
481дотације
невладиним
организацијама,
у укупном износу од 15.970.000 динара,
односи се на финансирање програма рада
градске организације Црвеног крста и рада
народне кухиње.
Трошкови функције 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 463 – трансфери
осталим нивоима власти у укупном износу
од 23.862.000 динара, намењени су за
финансирање проширених права у социјалној
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опреме, механичке поправке и др.),
трошкови
материјала
(канцеларијски
материјал, стручна литература, трошкови
горива, материјал за одржавање хигијене,
противградне ракете и остали потрошни
материјал) у износу од 16.800.000 динара,
пратећи трошкови задуживања у износу од

10.000 динара, средства за дезинфекцију у
износу од 1.000.000 динара.
Порези, таксе и казне у износу
од 5.000.000, новчане казне и пенали по
решењу судова на економској класификацији
483 планирани су у износу од 12.000.000
динара.
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода на
економској класификацији 484 планирани
су у износу од 2.500.000 динара.
Накнада штете за изгубљене приносе
и штете настале од уједа паса планирани су
на економској класификацији 485 у износу
од 9.500.000 динара.
За машине и опрему планирана
су средства у износу од 6.500.000 динара
(набавка 2 аутомобила, административне
опреме и намештаја).
Нематеријална имовина у износу од
1.000.000 динара за набавку књиговодствених
програма за потребе финансијске службе
Градске управе и стручних служби месних
заједница.
Средства у износу од 2.000.000 динара
на економској класификацији 472 планирана
су за пројекат „Моја идеја за мој Град“.
На функцији 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту,
средства резерви планирана су у укупном
износу од 30.500.000 динара. Део ових
средстава у износу од 30.000.000 динара
предвиђен је за текућу буџетску резерву,
која се у складу са одредбама Закона о
буџетском систему користи за сврхе, за које
буџетом нису предвиђене апропријације или
за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне. У сталну
буџетску резерву, у складу са законом и
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билансним могућностима буџета, планирана
су средства у износу од 500.000 динара.
На функцији 170 – Управљање
јавним дугом обезбеђују се средства за
отплату пратећих трошкова задуживања и
отплату главнице домаћим кредиторима. За
ове расходе планирано је 565.000 динара.
Расходи на функцији 360- Јавни
ред и безбедност планирана су средства у
укупном иносу од 93.000.000 динара.
У складу са Програмом коришћења
средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на
територији града Лознице у 2021. години у
износу од 53.000.000 динара, планирана су
средства за видео надзор, набавку опреме,
материјал и услуге по уговору.
На економској класификацији 511
-зграде и грађевински објекти планирана су
средства у износу од 40.000.000 динара за
изградњу пословног објекта у ЗМ Лозничко
поље.
Средства планирана у 2021. години за
функцију 412 – Општи послови по питању
рада у износу од 20.500.000 динара односе се
на реализацију програма активне политике
запошљавања и дотације удружењима
предузетника.
Функционална класификација 421 –
Пољопривреда, у износу од 35.280.000 динара
односе се на реализацију Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта и Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја града Лознице
за 2021. годину, а на коју сагласност даје
Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде. Од тога планирана су
средства у износу од 25.000.000 динара
за подстицајна средства по Програму
мера подршке пољипривредне политике и
политике руралног развоја града Лознице
за 2021. годину по конкурсу. У оквору ових
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средстава планирана су средства за родну
равноправност. За Пројекат калцизације
земљишта на територији града Лознице
5.000.000 динара и 5.200.000 динара за
подршку за спровођење пољопривредне
политике
у
локалној
заједници(
2.000.000 динара за контролу квалитета
пољопривредног земљишта и 3.000.000
динара за мапирање пољопривредног
земљишта и 200.000 за услуге превоза).
Функционалана
класификација
435 – електрична енергија, економска
класификација 511 – згаде и грађевинки
објекти у износу од 10.000.000 односе се
изградњу електро енергетских објеката –
суфинансирање.
Функционалана
класификација
436 – Остала енергија, у износу од
18.000.000 динара односе се на реализацију
програма субвенционисања јавног предузећа
”Топлана” Лозница.
Расходи планирани на функцији 451
– Друмски саобраћај планирани су расходи
од 245.000.000 динара на ек. класификацију
425 – текуће поправке и одржавање (за
редовно одржавање путева, рехабилитацију
путева,
обележавање
хоризонталне
саобраћајне сигнализације и зимска служба
-одржавање).
Економска класификација 511 зграде и
грађевински објекти у износу од 150.000.000
динара за рехабилитацију путева и то:
Улица Планирана III Лагатор, пут
Гнила-Доње Недељице, Научно образовно
културни центар „Вук Караџић“ Тршић
-Тршићко гробље, Приљеви -Обреж,
Радуловачки пут Л.Поље, ул. Анте
Богићевића Л. Поље, ул. Вука Караџића
Лешница, пут Палих бораца Трбушница, ул.
МЗ Градилиште, парк Соколана.
Економска класификација 511-зграде
и грађевиснки објекти у износу од 15.000.000
динара за изградњу улице Мине Караџић
и 80.000.000 динара за изградњу пешачкобициклистичке стазе Тршић.
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Расходи билансирани на функцији
474 – Вишенаменски развојни пројекти
планирани су расходи за геодетске
услуге у износу од 5.000.000 динара (ек.
класификација 424) и за откуп земљишта
10.000.000 динара (ек. класификација 541).
Расходи билансирани на функцији
490 – Економски послови некласификовани
на другом месту, планирана су средства
у буџету Града за 2021. годину у износу
од 9.500.000 динара за учешће локалне
самоуправе у суфинансирању пројекта
(учешће
у
суфинансирању
пројекта
„Измештање ромског насеља“ у износу од
8.000.000 динара и остали пројекти).
Расходима
билансираним
на
функцији 510 – Управљање отпадом, у
износу од 10.000.000 динара, субвенционишу
се цене услуга јавног комуналног предузећа
„Наш дом’’, чији је оснивач Скупштина
града Лознице.
Расходима
билансираним
на
функцији 520 – Управљање отпадним
водама, економска класификација 511-зграде
и грађевиснки објекти планирана су средства
у износу од 4.000.000 динара за учешће у
суфинансирању Пројекта пречишћавања
отпадних вода.
Средствима планираним у 2021.
години за функцију 540 – Заштита
биљног и животињског света и крајолика,
на економској клсификацији 424 –
специјализоване услуге, планирани су
трошкови и одржавање прихватилишта
за напуштене животиње – услуге ЗОО
хигијенске службе у износу од 18.200.000
динара.
Функционална
класификација
560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту, планирана
су средсва за финансирање Пројекта –
Програма систематске дератизације и
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дезинсекције на територији града Лознице
за 2021. годину и санацију депоније.
На економској клсификацији 424
– специјализоване услуге, планирани су
трошкови услуге дератизације и дезинсекције
у износу од 9.400.000 динара и 1.700.000
динара за услуге контроле дезинсекције.
На економској класификацији 424 –
специјализоване услуге средства у износу
од 27.200.000 динара за наставак санације
депоније смећа.
Расходима
билансираним
на
функцији 610 – Стамбени развој, економска
класификација 511 – зграде и грађевински
објекти у износу од 80.000.000 динара
за уређење спољних фасада зграда на
територији града Лознице по спроведеном
конкурсу од стране Градске управе града
Лознице.
Расходима
билансираним
на
функцији 620 – Развој заједнице, услуге
по уговору у износу од 2.200.000 динара за
фунционисање Регионалне развојне агенције
и Регионалне Туристичке организације.
Економској класификацији 511 –
зграде и грађевински објекти за израду
пројектне документације у складу са Законом
о планирању и изградњи у износу 80.000.000
динара.
Расходи билансирани на функцији
630 – Водоснабдевање, у износу од 3.700.000
динара намењени су за текуће субвенције
(рефундације за попусте у цени за социјално
угрожене потрошаче).
Расходи билансирани на функцији
640
- Улична расвета, економска
класификација 421 – стални трошкови у
износу од 88.000.000,00 динара, економска
класификација 425 – текуће поправке и
одржавање у износу од 8.000.000,00 динара,
економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти у износу од 40.000.000
динара за реконструкцију и одржавање
јавног осветљења.
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Расходи планирани на функцији
660 – Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту у износу
150.640.000 динара, односе се на услуге
чишћења (36.550.000 динара), одржавање
зеленила (62.090.000 динара) по Програмима
пословања КЈП „Наш дом’’ и одржавање
водотокова II реда у износу од 10.000.000
динара.
Економска класификација 511 –
зграде и грађевински објекти планирана су
средства у износу од 30.000.000 динара за
изградњу гаража и магацина за потребе КЈП
Наш дом и набавку садница и озелењавање
на територији Града у износу од 12.000.000
динара на економској класификацији 514 –
култивисана имовина.
Средства планирана у 2021. години
за функцију 740 – Услуге јавног здравља
у износу од 2.500.000 динара, намењена су
за накнаде мртвозорској служби и контроли
над услугама дератизације и дезинсекције
(ек. 423).
На функцији 810 – услуге рекреације
и спорта, економска класификација 511зграде и грађевински објекти планирана су
средства у износу од 64.700.000 динара, и
то за изградњу спортског објекта у Горњој
Ковиљачи у износу 2.700.000 динара,
изградња атлетског стадиона у износу од
20.000.000 динара, Линеарни парк Лагатор у
износу од 35.000.000 динара и игралиште за
децу у износу од 7.000.000 динара.
Планирани расходи на функцији
830 – Услуге емитовања и издаваштва, у
износу од 29.500.000 динара на економској
класификацији 423 – услуге по уговорима,
односе се на медијске услуге, финансирање
пројекта
„Обавештавање
грађана
о
активностима Градске управе“ и услуге
штампања и суфинасирање пројеката
јавног информисања у износу од 12.000.000
динара.
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На функцији 840 – Верске и остале
услуге заједнице планирана су средства за
финансирање програма верских и других
заједница у износу од 2.500.000 динара.
На функцији 860 – Рекреација,
спорт, култура и вере, некласификовано
на другом месту планирана су средства за
потребе у области културе и развој културно
уметничког аматеризма и програме по
конкурсима у износу од 3.300.000 динара.
На функцији 860 – Рекреација,
спорт, култура и вере, некласификовано
на другом месту планирана су средства
у укупном износу од 101.200.000 динара
за финансирање програма спортских
друштава, организација и клубова и за
организацију спортских манифестација од
значаја за град (Церски маратон, Дринска
регата, крос и сличне манифестације) и за
обезбеђивање услова за бављење спортом
свих грађана и грађанки града Лознице
(родна равноправност).
На функцији 912 – Одлуком о
буџету града Лознице за 2021. годину
обезбеђују се средства за област основног
образовања у износу од 194.850.000 динара.
Од тога за функционисање рада основних
школа (сталне трошкове, превоз радника
и ученика, јубиларне награде, текуће
поправке, материјал, такмичења, таксе и сл.)
средства у износу од 167.800.000 динара и
за капитално одржавање школа средства у
износу од 25.850.000 динара.
Накнаде члановима интерресорне
комисије у износу 200.000 динара.
Обезбеђена су и средства за
остваривање социјалних права деце са
посебним потребама (трошкови превоза,
смештаја и исхране) у износу од 1.000.000
динара.
На функцији 920 – Одлуком о буџету
града Лознице за 2021. годину обезбеђују се
и средства за област средњег образовања у
износу од 53.800.000 динара.
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Од тога за функционисање рада
средњих школа (сталне трошкове, превоз
радника и ученика, јубиларне награде, текуће
поправке, материјал, такмичења, таксе и
сл.) средства у износу од 50.550.000 динара,
осим оних за које се средства обезбеђују у
буџету Републике.
Обезбеђена су и средства за
остваривање социјалних права деце са
посебним потребама (трошкови превоза,
смештаја и исхране) у износу од 350.000
динара.
За инвестиционо одржавање средњих
школа планирају се средства у износу од
2.900.000 динара.
На функцији 970 – Образовање,
истраживање и развој планирана су
средства у износу од 17.318.000 динара за
финансирање трошкова рада Регионалног
центра за таленте у износу од 2.618.000
динара и за исплату награда и једнократних
помоћи
талентованим
ученицима
и
студентима у износу од 14.700.000 динара.
За изградњу Smart city центра у
Лозници планирана су средства у износу од
75.000.000 динара и то 60.000.000 динара
за изградњу и 15.000.000 динара за набавку
опреме (намештај и рачунарска опрема).
ГЛАВА 4.01. – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
На функцији 911 – Предшколско
образовање планирана су средства за
организацију и реализацију годишњег
програма рада установе за предшколско
васпитање и образовање “Бамби” у износу
од 275.500.000,00 динара и намењена су за
финансирање дела расхода за запослене,
расхода за несметано функционисање
установе (средства за набавку хране и
намирница за припрему хране, средства за
одржавање хигијене у установи, дидактички
материјал и играчке за децу), инвестиције
(замена унутрашње столарије и улазних
врата у објекту „Бамби“) и опрему (набавка
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опреме (намештај – гардеробери за запослене,
сто и столице за васпитаче и сараднике,
намештај за дечје радне собе), климе,
рачунарска опрема, опрема за домаћинство
(конвектомат, машина за судове и др.
опрема), противпожарни апарати). У радној
2020./2021. години планирано је отварање
још једне групе целодневног боравка које
захтева ангажовање нових извршилаца.
ГЛАВА 4.02. – УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ „ЛАГАТОР“
Средства планирана у 2021. години
за функцију 810 – Услуге рекреације и
спорта, износе 57.214.000,00 динара и
намењена су за финансирање годишњег
програма рада Установе за физичку
културу “Лагатор”. Средства су намењена
за финансирање расхода који се односе на
запослене, расхода за узорковање воде на
отвореном купалишту, набавку материјала
за спорт, набавку материјала за хигијену и
угоститељство и инвестиције (уградња лед
расвете у објекту и санација дела фасадне
столарије, пројектно планирање и стручни
надзор), опрему (канцеларијска опрема,
рачунарска опрема, мобилијар за свечану
салу и отворено купалиште) и компјутерски
софтвер.
ГЛАВА 4.03 – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВУК КАРАЏИЋ“
Средства планирана у 2021. години за
функцију 820 – Услуге културе, намењена
су за финансирање годишњег програма
рада Центра за културу „Вук Караџић“
у износу од 91.794.000,00 динара. У ЦК
„Вук Караџић“ планирани су расходи за
финансирање сталних трошкова, услуга по
уговору (услуге штампања монографских
и серијских публикација, обележавање
заштићеног подручја Тршић-Троноша),
специјализованих услуга (за културне
манифестације: Вуков сабор, Ђачки вуков
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сабор, Мићини и Верини дани, Дани Јована
Цвијића, Свет жена и летње активности у
Тршићу), текућих поправки и одржавања
објеката (санација и реконструкција
објеката у Тршићу од влаге и хемијска
заштита дрвених објеката, као и редовно
одржавање осталих објеката у саставу
Центра за културу), материјала и остали
расходи. Планирана инвестициона улагања
у ЦК „Вук Караџић“ Лозница односе се
на пројекат фасаде Вуковог Дома културе
и фасаде Музеја Јадра и реконструкцију
објеката за историјски архив, елабората
заштите објеката и конзервације народног
градитељства и улагања у опрему за фасадну
расвету за Вуков Дом културе, Музеј Јадра
и галерију Миће Поповић. Планирана је и
набавка предмета којим би се употпунила
етнографска збирка знаменитог места Тршић
и музеја Јадра, као и набавка сувенира за
даљу продају.
ГЛАВА 4.04 – БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ
ЗАВИЧАЈА
Средства планирана у 2021. години за
функцију 820 – Услуге културе, намењена
су за финансирање годишњег програма
рада Библиотеке Вуковог завичаја у износу
од 26.172.000,00 динара.Осим расхода за
запослене у Библиотеци Вуковог завичаја
планирани су стални трошкови, услуге по
уговору (организација научних скупова,
трибина и предавања, књижевних вечери) и
расходи за набавку књига.
ГЛАВА 4.05 – МЕСНА САМОУПРАВА
Одлуком о буџету града Лознице за 2021.
годину обезбеђују се и средства за рад
месних заједница у износу од 39.995.000,00
динара, од чега највише за текуће поправке и
одржавање објеката (26.133.500,00 динара).
Средства се распоређују финансијским
планом на који сагласност даје Градско веће,
према следећем распореду:
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

МЗ Градилиште
МЗ Брадић
МЗ Горња Борина
МЗ Трбосиље
МЗ Крајишници
МЗ Руњани
МЗ Тршић
МЗ Стража
МЗ Ј. Лешница
МЗ Чокешина
МЗ Г. Ковиљача
МЗ Г.Сипуља
МЗ Јелав
МЗ Пасковац
МЗ Д. Добрић
МЗ Брњац
МЗ Јаребице
МЗ Зајача
МЗ Рибарице
МЗ Филип Кљајић
МЗ 4. Јули Трбушница
МЗ Липница
МЗ Симино Брдо
МЗ Г. Бадања
МЗ Филиповићи
МЗ Јошева
МЗ Центар
МЗ Степа Степановић
МЗ Кривајица
МЗ Лешница
МЗ Брезјак
МЗ Текериш
МЗ Ступница
МЗ Липнички Шор
МЗ Д. Недељице
МЗ Велико Село
МЗ Коренита
МЗ Црногора
МЗ Клупци
МЗ Милина
МЗ Георгије Јакшић
МЗ Козјак

Број 28

УКУПНО
420.000
320.000
292.000
770.000
550.000
1.060.000
358.000
420.000
980.000
592.000
493.000
312.000
460.000
325.000
1.705.000
729.000
342.000
437.000
392.000
305.000
450.000
648.000
485.000
400.000
485.000
489.000
385.000
482.000
481.000
4.052.000
545.000
623.000
579.000
1.290.000
395.000
1.910.000
1.015.000
548.000
1.360.000
850.000
416.000
673.000
Страна 95
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МЗ Воћњак
МЗ Б. Ковиљача
МЗ Подриње
МЗ Плоча
МЗ Грнчара
МЗ Ново Село
МЗ Цикоте
МЗ Трбушница
МЗ Башчелуци
МЗ Горњи Добрић
МЗ Доња Бадања
МЗ Драгинац
МЗ Шурице
МЗ Ново Насеље
УКУПНО
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365.000
1.181.000
574.000
1.272.000
446.000
605.000
755.000
1.602.000
760.000
390.000
846.000
595.000
415.000
366.000
39.995.000

ГЛАВА 4.06 –ТУРИЗАМ
За рад Туристичке организације
планирана су средства у буџету града за
2021. годину у износу од 46.695.000,00
динара. Планиране су плате и доприноси,
социјална давања, награде, стални трошкови,
трошкови путовања, услуге по уговору
(промотивно-информативне
активности),
специјализоване услуге за реализацију
туристичких активности (манифестације,
концерти, гостовање уметника и сл.), текуће
поправке и одржавање, материјал, остали
расходи и опрема (опремање туристичко
информативног центра у Тршићу, који ће
пружати и услуге продаје сувенира, пројекат
израде туристичке сигнализације), израда
словне инсталације у Бањи Ковиљачи и
Тршићу, постављање Видиковца (Гучево,
Тршић, Шанац) и Туристичког инфо центра
са сувенирницом у Тршићу. Планирана су и
средства за набавку робе за даљу продају –
сувенири.
РАЗДЕО 5 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
За рад Градског правобранилаштва
Лозница планирана су средства у буџету
Страна 96

града за 2021. годину у износу од 7.055.000
динара. Планиране су плате и доприноси,
социјална давања, награде, стални трошкови,
трошкови путовања и услуге по уговору,
текуће поправке и одржавање, материјал и
остали расходи.
РАЗДЕО 6 –ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
За
рад
Заштитника
грађана
планирана су средства у буџету града за
2021. годину у износу од 2.470.000 динара.
Планирана су средства за исплату плата и
доприноса. Остали расходи обезбеђују се у
оквиру средства распоређених на разделу 4
– Градске управа.

V Анализа расхода по пројектима
Програм 0101 –Пољопривреда и рурални
развој
Програм је планиран у укупном
износу од 30.000.000 динара. Сврха наведеног
програма је унапређење пољопривредне
производње у граду. У оквиру истог налазе
се следеће програмске активности:
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-

Калцификација
земљишта
територији града у износу
5.000.000 динара

-

Унапређење
пољопривредне
производње у износу од 25.000.000
динара.

Програм
средине

0401

–

Заштита

на
од

животне

Програм је планиран у укупном
износу од 11.100.000 динара и односи се
на услуге дератизације и дезинсекције на
територији града.
Програм 0501 – Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Програм је планиран у укупном износу од 40.000.000 динара. Програмска
активност која је садржана у оквиру
програма је реконструкција јавног
осветљења.
Програм 0701 – Организација саобраћаја
и саобраћајна инфаструктура
Програм је планиран у укупном износу од 475.000.000 динара. Сврха наведеног
програма је унапређење организације
саобраћаја и унапређење саобраћајне
инфраструктуре у локалној самоуправи.
У оквиру истог налазе се следеће програмске
активности:
-

редовно одржавање путева и улица у
износу од 100.000.000 динара
изградња улица и путева у износу од
150.000.000 динара
рехабилитација путева у износу од
130.000.000 динара
изградња пешачко бициклистичке
стазе Тршић у износу од 80.000.000
динара
улица Мине Караџић у износу од
15.000.000 динара.

Број 28

Програм 0901 – Социјална и дечја
заштита
Програм је планиран у укупном
износу од 3.000.000 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање свеобухватне
социјалне заштите и помоћи најугроженијем
становништву града. У оквиру истог налази
се програмска активностпартерног уређења
зграда социјалног становања.
Програм 1101 – Становање, урбанизам и
просторно планирање
Програм је планиран у укупном
износу од 150.000.000 динара. Сврха
наведеног програма је планирање, уређење
и коришћење простора у локалној заједници
засновано на начелима одрживог развоја,
равномерног
територијалног
развоја
и рационалног коришћења земљишта,
подстицање одрживог развоја становања
кроз унапређење услова становања грађана и
очување и унапређење вредности стамбеног
фонда. У оквиру истог налазе се следеће
програмске активности:
-

измештање просторија КЈП Наш дом
у износу 30.000.000 динара,
уређење спољних фасада зграда у
износу од 80.000.000 динара,
изградња пословног објекта у МЗ
Лозничко поље у износу 40.000.000
динара.

Програм 1102 – Комунална делатност
Програм је планиран у укупном
износу од 4.000.000 динара и односи се на
суфинансирање пројекта пречишћавање
отпадних вода. Сврха наведеног програма
је пружање комуналних услуга од значаја
за остварење животних потреба физичких и
правних лица уз обезбеђење одговарајућег
квалитета.
Страна 97
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Програм 1301 – Развој спорта и омладине

2

Програм је планиран у укупном
износу од 72.000.000 динара. Сврха
наведеног програма је обезбеђивање
приступа спорту и подршка пројектима
везаним за развој спорта, обезбеђивање
услова за развој и спровођење омладинске
политике. Програмске активности које су
садржане у оквиру програма:

На основу чл. 76. и 77. Закона о
запосленимa у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17
– др. закон), члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.
1/19 – пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 16. децембра
2020. године, донела је

-

унапређење спортских активности на
територији града,
линеарни парк Лагатор,
изградња атлетског стадиона,
изградња игралишта за децу.

Програм 1501 – Локални економски
развој
Програм је планиран у укупном
износу од 77.000.000 динара. Сврха наведеног
програма је доступност образовања у складу
са прописаним стандардима и потребама
за образовним профилима који одговарају
циљевима развоја града и привреде за
учешће у следећим пројектима:
–
–

„Моја идеја за мој град“ у износу од
2.000.000 динара
учешће у изградњи „Smart city“
центра у износу од 60.000.000 динара
и опремање „Smart city“ центра у
износу од 15.000.000 динара.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-1
Датум: 16. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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ОДЛУКУ
о усвајању Кадровског плана органа
града Лознице за 2021. годину
Члан 1.
Усваја се Кадровски план органа града
Лознице за 2021. годину (у даљем тексту:
Кадровски план).
Члан 2.
Кадровски план одштампан је уз ову
одлуку и чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”, а примењује се у периоду
од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-2
		
Датум: 16. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

БРОЈ
1
1
2

БРОЈ
1
1

III ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗАПОСЛЕНИ
Запослени у Градском већу
УКУПНО:

УКУПНО:

БРОЈ
1
1
1
3

II ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗАПОСЛЕНИ
Градоначелник града
Заменик градоначeлника града
УКУПНО:

ЗАПОСЛЕНИ
Председник скупштине
Секретар скупштине
Заменик секретара скупштине

I СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

КАДРОВСКИ ПЛАН ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

18. 12. 2020.
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Ред.бр.

млађи
саветник
3

11

1

32

сарадник

млађи
сарадник
виши
референт
3

35

1

5

млађи
референт

референт

2

Градски омбудсман
Главни урбаниста

1

1

БРОЈ

16

1
1

1

1

ВСС

-

ЗАПОСЛЕНИ

10

1

виши
саветник
самостал.
саветник
66

саветник

32

ВСС

1

1

ВШ

Помоћник градоначелника за економски развој и
улагања - Градски менаџер
Помоћник градоначелника за комуналну привреду,
урбанизам и грађевинарство
Помоћник градоначелника за друштвене делатности

1

1

8

УКУПНО
5

21

210
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4.

3.

2.

1.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ У
2021. ГОДИНИ
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
КОЈИ СЕ ПЛАНИРА
ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ
ОБИМА ПОСЛА У 2021.
ГОД.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
ПРИПРАВНИКА У 2021.
ГОД.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
КОЈИ СЕ ПЛАНИРА
У КАБИНЕТУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА У
2021. ГОД.

прва

ОПИС
ССС (III и
IV степен)

IV/1 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ – ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
ПОЛОДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
НАМЕШТЕНИЦИ
ЖАЈ
ГРУПЕ
ЗВАЊА
ВРСТА/СТРУЧНА СПРЕМА
I II III
IV
V

IV ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ОШ

Страна 100
друга
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Децембар, 2020. године

V ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗАПОСЛЕНИ
Градски правобранилац
Заменик правобраниоца
Уписничар и дактилограф
УКУПНО:

БРОЈ
1
2
1

4

IV/2 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ – ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЗАПОСЛЕНИ
БРОЈ
Буџетски инспектор
1
Интерни ревизор
1
УКУПНО:
2
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4

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана – Лозница’’ Лозница
за 2021. годину

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Комуналног јавног предузећа
„Наш дом’’ Лозница за 2021. годину

На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
чланова 20, 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, бр. 1/19 пречишћен текст), Скупштина града Лознице
на седници одржаној дана 16. децембра 2020.
године, донела је

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана – Лозница’’ Лозница за
2021. годину, кога је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана
– Лозница’’ на седници одржаној 27.11. 2020.
године, број одлуке I-2/2020.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
чланова 20., 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, бр. 1/19 пречишћен текст), Скупштина града Лознице
на седници одржаној дана 16. децембра 2020.
године, донела је

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
пословања Комуналног јавног предузећа
„Наш дом’’ Лозница за 2021. годину, кога је
донео Надзорни одбор Комуналног јавног
предузећа „Наш дом’’ Лозница на седници
одржаној 30.11.2020. године, број одлуке
1007/2.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-3/1
		
Датум: 16. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 102

Број: 06-33/20-7-3/2
		
Датум: 16. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18. 12. 2020.
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На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
чланова 20., 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, бр. 1/19 пречишћен текст), Скупштина града Лознице
на седници одржаној дана 16. децембра 2020.
године, донела је

На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
чланова 20., 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, бр. 1/19 пречишћен текст), Скупштина града Лознице
на седници одржаној дана 16. децембра
2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Јавног предузећа „Водовод и
канализација’’ Лозница за 2021. годину

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Јавног предузећа за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој’’ Лозница
за 2021. годину

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм
пословања Јавног предузећа „Водовод и
канализација’’ Лозница за 2021. годину, кога
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа
„Водовод и канализација’’ Лозницa на
седници одржаној 27. 11. 2020. године, број
одлуке 1450.

Даје се сагласност на Програм
пословања Јавног предузећа за управљање,
планирање и пројектовање „Лозница
развој’’ Лозница за 2021. годину, кога је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа
за управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој’’ Лозница на седници
одржаној 27. 11. 2020. године, број одлуке
01-984/1.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-3/3
		
Датум: 16. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-3/4
Датум 16. децембар 2020. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 103
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На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
чланова 20., 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, бр. 1/19 пречишћен текст), Скупштина града Лознице
на седници одржаној дана 16. децембра 2020.
године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис’’ Лозница
за 2021. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис’’ Лозница за 2021. годину,
кога је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис’’
Лозница на седници одржаној 27.11.2020.
године, број одлуке 366/20.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-3/5
		
Датум: 16. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 104

18. 12. 2020.

8

На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 15/16 и 88/19), чланова 20., 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
коришћења буџетске помоћи Јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана – Лозница’’ Лозница
у 2021. години
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи Јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана
– Лозница’’ Лозница у 2021. години, кога је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлана – Лозница’’
Лозница, број одлуке I-3/20, на седници
одржаној 27.11.2020. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-4/1					
Датум: 17. децембар 2020. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18. 12. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 15/16 и 88/19), чланова 20., 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
коришћења буџетске помоћи
Јавног предузећа „Водовод и
канализација’’ Лозница у 2021. години

На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 15/16 и 88/19), чланова 20., 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
коришћења буџетске помоћи
Комуналног јавног предузећа „Наш дом’’
Лозница у 2021. години

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи Јавног
предузећа „Водовод и канализација’’
Лозница у 2021. години, кога је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „Водовод
и канализација’’ Лозница, број одлуке 1450,
на седници одржаној 27.11.2020. године.

Даје се сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи Комуналног
јавног предузећа „Наш дом’’ Лозница у
2021. години, кога је донео Надзорни одбор
Комуналног јавног предузећа „Наш дом’’
Лозница, број одлуке 1007/3, на седници
одржаној 30. 11. 2020. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-33/20-7-4/2				
Датум: 17. децембар 2020. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-33/20-7-4/3					
Датум: 17. децембар 2020. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 105
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Предшколске установе
„Бамби’’ Лозница за 2021. годину

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Туристичке организације
града Лознице за 2021. годину

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм
пословања Предшколске установе „Бамби’’
Лозница за 2021. годину, кога је донео
Управни одбор Предшколске установе
„Бамби’’ Лозница, на седници одржаној 26.
новембра 2020. године, бр. одлуке 3299.

Даје се сагласност на Програм
пословања Туристичке организације града
Лознице за 2021. годину, кога је усвојио
Управни одбор Туристичке организације
града Лознице, број одлуке 401/20, на
седници одржаној 30. 11. 2020. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-33/20-7-5/1
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 106

Број: 06-33/20-7-5/2
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18. 12. 2020.
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Библиотеке Вуковог завичаја
Лозница за 2021. годину

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Центра за културу „Вук
Караџић’’ Лозница за 2021. годину

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм
пословања Библиотеке Вуковог завичаја
Лозница за 2021. годину, кога је усвојио
Управни одбор Библиотеке Вуковог завичаја
Лозница, број одлуке 698, на седници
одржаној 30. 11. 2020. године.

Даје се сагласност на Програм
пословања Центра за културу „Вук Караџић’’
Лозница за 2021. годину, кога је усвојио
Управни одбор Центра за културу „Вук
Караџић’’ Лозница, број одлуке 1289, на
седници одржаној 29.11.2020. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-33/20-7-5/3
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-33/20-7-5/4
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 107
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Центра за социјални рад
Лозница за 2021. годину

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Апотекарске установе
„Лозница’’ Лозница за 2021. годину

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм
пословања Центра за социјални рад Лозница
за 2021. годину, кога је усвојио Управни
одбор Центра за социјални рад Лозница,
број одлуке 55100-338/2020, на седници
одржаној 30. 11. 2020. године.

Даје се сагласност на Програм
пословања Апотекарске установе „Лозница’’
Лозница за 2021. годину, кога је усвојио
Управни одбор Апотекарске установе
„Лозница’’ Лозница, број одлуке 118-01/20,
на седници одржаној 30.11.2020. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-33/20-7-5/5
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 108

Број: 06-33/20-7-5/6
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 17. децембра 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Установе за физичку културу
„Лагатор’’ Лозница за 2021. годину
Члан 1.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
пословања Црвеног крста Лозница
за 2021. годину
Члан 1.

Даје се сагласност на Програма
пословања Установе за физичку културу
„Лагатор’’ Лозница за 2021. годину, кога је
усвојио Управни одбор Установе за физичку
културу „Лагатор’’ Лозница, на седници од
23.11.2020. године, бр. одлуке 39/20.

Даје се сагласност на Програм
пословања Црвеног крста Лозница за 2021.
годину, кога је усвојио Управни одбор
Црвеног крста Лозница, број одлуке 64, на
седници одржаној 2. 12. 2020. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’, а примењиваће се од 1.1. 2021.
године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-33/20-7-5/7
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-33/20-7-5/8
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 109
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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, 50/13одлука УС, 98/13-одлукаУС, 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 („Сл. гласник
РС”, број 32/19), Просторног плана града
Лозница („Сл. лист града Лозница’’, број
12/11 и 13/11) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице’’, број
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 17. децембра
2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације
„Гробље 2” у Тршићу
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације
„Гробље 2” у Тршићу, у даљем тексту:
План.
Члан 2.
У обухвату Плана се налазе целе
катастарске парцеле број 459/3, 459/4, 460/1,
460/2, 461, 462 и део 1048 у К.О. Тршић, у
површини од 1.16.46 ха.
Члан 3.
Доношењем Плана утврдиће се општи
интерес чиме ће се створити услови за
експропријацију земљишта и плански основ
за уређење планираног гробља.
План садржи: границу плана и обухват
Страна 110
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грађевинског подручја; детаљну намену
земљишта; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план); попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте; коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења; графички део.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је План
детаљне регулације „Гробље 2” у Тршићу,
састављен из текстуалног дела, графичког
дела и документације, урађен од стране ЈП
за управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој” из Лознице, број Г 200/19,
новембар 2020. године.
Члан 5.
Текстуални део Плана се објављује у
„Службеном листу града Лознице”.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-6
		
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18. 12. 2020.
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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 и 37/19 -др. закон, 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 17. децембра 2020.
године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
,,ГРОБЉЕ 2 “ У ТРШИЋУ
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.,
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, 9/2020)
Редни
број
1
2

Број
парцеле
459/3
459/4

Површина

3
4
5
6
7

Број 28

- Правилникa о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања (“Службени
гласник РС”, бр.32/2019)
- Одлукe о приступању изради ПДР-а
,,Гробље 2 “ у Тршићу (бр. 06-19/19-32-16 од
13.06.2019.год)
- Одлукe о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину ПДР-а ,,Гробље 2 “ у Тршићу. (бр.
Сл/2019 од 30.05.2019.год.)
Плански основ за израду ПДР-а
,,Гробље 2” у Тршићу.- Просторни план града
Лозница (Сл. лист Града Лозница бр.13/11).
1.1. Основни циљ израде плана
Циљ израде Плана детаљне регулације
је да се сагледају капацитети,потреба и
могућност проширења постојећег гробља.
У складу са временом односно
створеним условима,појавила се потреба
да се обезбеди плански основ за уређење
постојећег гробља као и за проширење
постојећих капацитета и изградњу нових
садржаја.План ће дефинисати све потребне
мере заштите као и све услове неопходне
за функционисање оваквих садржаја у
простору.
1.2. Обухват плана
Обухват плана чине катастарске
парцеле број 459/3,459/4,460/1, 460/2,461,462
и део 1048 у К.О.Тршић, у површини од
11646 м2.
Власник

Намена

625
6167

Бањанац Жељко
Бањанац Жељко

460/1
460/2
461
462

1422
1085
882
45

Бањанац Милорад
Бањанац Жељко
Лаловић Војислав
Бањанац Живојин

гробље
Пољопривредно
земљиште
Шума
гробље

Део1048

1420

Град Лозница

M

2

Бањанац Жељко
Пољопривредно
земљиште
пут
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2.0.. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ
РЕДА (ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА
ЛОЗНИЦА)
До израде и доношења урбанистичких
планова,изградња комуналних објеката
се врши према орјентационим правилима
грађења Просторног плана града Лозница..
Хумано гробље се може лоцирати
на удаљености 500 м од стамбене зоне и
мин.100 м од саобраћајнице
Нормативи за одређивање површине
планираног гробља износе:
- 2,5 м2 према броју становника који
гравитирају гробљу
- величина гробног места 2 м2
- однос површина за сахрањивање
према површинама осталог садржаја
и пејзажне композиције 50 % : 50 %
При формирању простора за
сахрањивање предвиђају се
а) гробна места за сахрањивање
укопавањем
б) гробнице
Забрањено је надкривање гробне
парцеле као и затварање монтажним и
другим грађевинским материјалима.
Гробна места могу бити појединачна,
породична и породичне гробнице
Комеморативни плато и капелу
димензионисати у складу са потребама
становништва насељеног места.
Максимална спратност објекта капеле је П+0 а кота пода приземља мора
бити виша у односу на коту терена.
У оквиру комплекса предвидети :
чесму,јавну расвету,клупе за седење и плато
за контејнер за смеће.
Комплекс гробља ограђује се
транспарентном оградом са капијом
(контролисани улаз).На улазу планирати
надстрешницу или објекат за продају
свећа,цвећа и сл.
Страна 112
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Паркинг решавати ван ограде
комплекса.
Високо зеленило формирати уз ограду
и на зеленим површинама намењеним за
високо растиње у оквиру гробља.На гробним
местима дозвољена је садња траве,цвећа и
украсног шибља ниског раста.
За проширење постојећих или
формирање нових гробаља неопходна
је израда плана детаљне регулације а за
доградњу,уређење и организацију простора
унутар постојећих комплекса радити
урбанистичке пројекте.
3.0. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Простор обухваћен предметним
Планом налази се у северозаоадном делу
насеља Тршић,на раскрсници локалног пута
Л 5 који повезује источну и западну страну
насеља Тршић..и пута који чини границу
К.О.Тршић и К.О.Коренита а који се такође
води као локални пут Л5..
Постојећим Просторним планом
града односно шемом за насеље Тршић,
која постоји у оквиру просторног плана
,на предметној локацији означено је
постојеће гробље - на к.п. 459/3 и 460/2
,као и деловима кп.460/1,459/4 им 461 у
К.О.Тршић.Површина постојећег гробља је
2903 м2 Сахрањивање није вршено плански.
Паркирање није регулисано а локални пут
који води поред гробља је предвиђен за
проширење. Земљиште на ком се налази
гробље је у оквиру грађевинског реона и
користи се као пољопривредна површина.У
непосредном окружењу северно,јужно и
источно од постојећег гробља, нема објеката.
Са западне стране,гробље тангира локални
пут.Најближи објекат је преко локалног
пута,дијагонално од парцеле постојећег
гробља,на удаљености од приближно 100
м.Терен је карактеристичан, са већом
висинском разликом која иде од 265 м на
југу обухвата до чак 268 м у средишњем
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делу постојећег гробља а затим идући даље
ка северу поново се спушта на 265 м.На кат.
парцели бр. 460/2 налази се мањи неуслован
приземни објекат чија намена је обављање
обичаја и обреда приликом сахрањивања.
Зграда има само прикључак на водовод .
Поред изграђеног објекта и већ
заузетих површина за сахрањивање,остатак
локације представља неизграђен простор
предвиђен за проширење гробља.Не постоји
уређено зеленило ни уређене и поплочане
пешачке стазе
Постојеће стање инфраструктуре
и степен комуналне опремљености нису
задовољавајући.
Нема
ел.
енергије,
канализационе , хидрантске мреже (за случај
избијања пожара) као ни јавне расвете.
-

Основни проблеми су :
недовољна површина гобља и
гробних места
недовољне и неуређене површине за
паркирање за посетиоце
непланско ширење гробних поља и
интерних стаза
непостојање јасно дефинисаног
појаса заштитног зеленила у ободној
зони

3.1. Демографске пројекције
Важну улогу у планирању и
димензионисању будућег гробља имају
подаци о броју становника и њихова старосна
структура.
Односно, стопа морталитета и стопа
наталитета су показатељи који указују на
потребу за градњом и уређењем нових
површина за сахрањивање и уређењем
постојећих.
Према последњем попису број
становника је у благом паду у односу на
попис из 2002. године .
Број становника је био у константном
порасту од 1948 године 986 становника до
2002 - 1263 становника а онда на следећем
попису број становника са 1263 пада на 1154.
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Највећи број становника је у старосној доби
од 50 до 55 година па би се могло рећи да
преовлађује старије становништво.
ПЛАНСКИ ДЕО
4.0. ПЛАНИРАНА НАМЕНА
Главни циљ израде плана је
проширење постојећег сеоског гробља и
опремање са свим потребним садржајима и
инфраструктуром.
Овај простор није разрађиван
урбанистичким планом.
У оквиру проширења планира се
око 594 гробних места за неки будући
период.Такође,предвиђено је и опремање
неопходним
објектима
за
вршење
погребних делатности и пратећих садржаја
као и уређење и асфалтирање постојеће
саобраћајнице. Постојећи објекат је
неуслован, незадовољављјућих габарита
за већи капацитет гробља као и неповољне
локације, у самом гробљу.
Планира се изградња новог објекта
који ће својом величином и садржајем
бити адекватан за коришћење.У оквиру
објекта,поред капеле може се формирати и сала
за верске обреде,санитарни чвор,пословни
простор за продају венаца,свећа,цвећа и
сл.Локација новог објекта је у оквиру зоне
изградње (дато на графичком прилогу бр.1б
- План намене површина.
На планирање ново гробља утичу:
- својства терена, период за који се
планира гробље
-

-

Планира се:
проширење гробља
за око 594
места да би се створили услови за
сахрањивање у наредних минимум
15 - 20 година
изградња додатних објеката за
вршење погребних делатности и
пратећих садржаја
нове интерне саобраћајнице
Страна 113
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додатна инфраструктура (електроенергетска, водоводна и канализациона, јавна расвета)
довољан број чесми са пијаћом водом
и довољан број клупа за седење
заштитно зеленило
довољно контејнера за смеће

На постојећем делу гробља не
планирају се неке интервенције односно
користиће се као и до сада.У оквиру платоа
испред објекта планира се постављање чесме
Планиран је један главни пешачки и колски
улаз и за старо и за ново гробље.
Композиционо решење гробних места
урадити тако да се обезбеди прилаз свакој
парцели и пешацима и колицима за превоз
посмртних остатака.Такође предвидети
довољно стаза,довољне ширине за прилаз
до свих алеја.
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4.1. Планирана намена земљишта са
билансима
У складу са наменом земљишта,
простор обухваћен Планом предвиђен је за:
- површине јавне намене (приступна
саобраћајница, паркинг простор, унутрашње
стазе,постојеће гробље, планирано гробље,
заштитни зелени појас,простор за капелу и
погребне садржаје

чине :

Планиране површине јавне намене

-

постојеће и планирано гробље са свим
пратећим објектима и садржајима

-

комуналне површине (септичка
јама,простор за одлагање смећа)

-

саобраћајна инфраструктура

-

заштитно зеленило

Биланс планираних површина
Биланс површина
у обухвату плана
површине 10181 м2

Планирана намена

Површине за
сахрањивање

Заступљеност у
обухвату плана
%

7993

69.0

514

4.0

Зеленило

987

8.5

Саобраћајнице и
паркинг простор

2152

18.5

11 646

100

Површине за јавне
Зона изградње
намене

УКУПНО
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4.2. Карактеристичне целине
Простор у обухвату Плана дели се на
две основне целине :
-

Целина 1 - Гробље
Целина 2 - Саобраћајне површине

-

У оквиру Целине 1 издвајамо:
зону постојећег гробља
зону новопланираног гробља
зону заштитног зеленила

-

У оквиру Целине 2 издвајамо:
зону приступне саопбраћајнице
зона паркинг простора

У оквиру гробља, предвиђене су
одређене намене :
- гробна
поља
(површине
за
сахрањивање)
- зелене површине
- интерне саобраћајнице
- капела
- трг за испраћај
- одмориште са чесмом и клупе за
седење
- место за контејнер
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проширење прилазног пута и површина
за гробље. У следећој табели наведене су
координате тачака за разграничење ове
две јавне намене.Површина за потребе
јавне саобраћајне површине, издваја се
од кп. 461 и има површину 286м2, а за
потребе гробља препоручује се спајање
кп.459/3,459/4460/1,460/2 и дела 461м2.и има
површину 10 181 м2.
Координате детаљних тачака за потребе
обележавања регулације јавних
површина
TAЧKA

Y

X

1
2
3

6602651.06
6602664.73
6602675.31

4929147.05
4929119.59
4929119.39

4.5. Општи услови регулације и
нивелације
4.5.1. План регулације
Регулациона линија

Овим планом препоручује се спајање
парцела које су планом намене предвиђене
за гробљеи то кп.459/3,459/4460/1,460/2
и дела 461,као и издвајање дела површине
кп.461 за потребе паркирања и формирање
кривине на раскрсници приступних путева.

Регулациним линијама су раздвојене
одређене површине јавне намене од површина
планираних за друге јавне и остале намене.
Дефинисане су на графичком прилогу бр. 2.б
“План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Планиране регулационе линије су
дате су у односу на осовине саобраћајница
или у односу на постојеће границе парцела
. Осовине саобраћајница дефинисане су
координатама осовинских тачака које су
дате на графичком прилогу.
Простор који се разрађује, по
карактеру припада
површинана јавне
намене.

4.4. Попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте

Хоризонтална регулација

На графичком прилогу бр. 4б
План разграничења јавних површина,
све површине су јавне и то површине за

Грађевинска линија утврђује се овим
планом у односу на регулациону линију и
представља линију на коју се поставља нови
објекат.

4.3. Правила парцелације и
препарцелације
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Зона грађења дефинише границе
грађења надземних етажа објекта у
унутрашњости парцеле. .
Грађевинске линије су дефинисане на
графичком прилогу бр. 2.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
Вертикална регулација
Висина објекта дефинисана је
спратношћу и котом слемена.(односи се
на постојећи објекат -салу као и на будући
објекат)
Спратност је одређена бројем
надземних етажа и дефинисана је на
графичком прилогу бр. 2.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.
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.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
Кота приземља објекта одређује
се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута.Кота приземља објекта на
равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута тј.
треба да буде виша од 0,15 м до 1,20 м.
Страна 116
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5.0. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Локација гробља је уз локални пут
Л5 и уз пут (к.п. 1059) који чини границу
К.О.Тршић и К.О.Коренита.Путеви пролазе
југоисточном,јужном и целом западном
страном обухвата..Колски и пешачки улаз у
гробље је управо са локалног пута Л 5 који је
потребно регулисати односно проширити.
У оквиру обухвата планирана је
интерна саобраћајница, колско-пешачка
која се пружа правцем југоисток - север,
минималне ширине 5,0 м. Преко те
саобраћајнице омогућен је приступ паркинг
местима. Планом саобраћаја предвиђа се
регулација интерних саобраћајница,унутар
комплекса миним.ширине 3,0 м за саобраћај
погребних возила и осталих возила чија је
сврха одржавање гробља.
Коловозну конструкцију нових и
реконструисаних саобраћајница утврдити
према рангу саобраћајнице,оптертећењу
и структури возила која ће се њим кретати
односно најпре за лако саобраћајно
оптерећење.Подужни падови саобраћајница
могу бити мах.до - 15 %.
Нивелациони план подразумева
нивелационо
решење
прилагођено
теренским условима уз дефинисање коте
нивелете у зони раскрсница и подужних
нагиба планираних саобраћајница.
Нивелационо
решење
свих
саобраћајних површина прилагодити терену
и обликовати га тако да се омогући што
лакше одводњавање површинских вода.
Одводњавање атмосферских вода
обезбедити
површинским
путем
до
одређених места на којима ће се вода
испустити у околни терен.
Нивелационо
уређење
терена
(изградњу улице ,паркинга,стаза)извести
према геотехничком елаборату израђеном за
ниво техничке документације.
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Услови за паркирање
Управно паркирање је предвиђено на
интерној саобраћајници ,у оквиру комплекса
гробља. Укупан број нових паркинг места је
- 22. Димензије паркинг места су од 2,3 х 5,0
до 2,5 м х 5,0 м.
Координате темена и осовинских тачака
планираних саобраћајница

Т1
Т2
А
Т3
Т4
Т5
Т6
В
А′
Т8
Т9
10
Т11
Т12
Т13

Y
6602630.3184
6602657.8952
6602657.1275
6602669.3978
6602687.6005
6602705.8032
6602723.9352
6602742.7862
6602668.4272
6602712.3116
6602717.0659
6602724.8933
6602730.4140
6602735.7056
6602740.7903

X
4929191.6623
4929224.3438
4929224.9845
4929237.3394
4929259.1394
4929280.9394
4929302.7394
4929328.0423
4929215.5517
4929193.7394
4929215.5517
4929237.3440
4929259.1440
4929280.9440
4929302.7388

5.1. Урбанистички и други услови за
уређење зелених и слободних површина
Уређење и озелењавање комплекса
гробља је важно за целокупан амбијент.
То подразумева употребу травнатих
површина и површина на којима су засађени
лишћари,четинари,шибље,цвеће.
Оптимално је да се дрвеће постави
ивицом гробља а у оквиру самог гробља
водити рачуна да својим положајем не ремете
основне функције.Може се комбиновати
једна врста или више њих.
Између алеја (групе гробних места)
могу се посадити појединачна стабла са
ређом крошњом и плићим кореном.Биљне
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врсте морају бити прилагођене условима
средине (ниво подземних вода,педолошки
састав) односно планирати издржљиве
врсте: борове, брезе, храстове, тује и др..
Могу се уредити и цветни засади који
су у надлежности управе гробља,независно
од уређивања гробних места умрлих.
Процентуално
учешће
зелених
повшина у комплексу укључујући и
заштитно зеленило уз границу гробља ,не
сме бити мање од 30 % од укупне површине
комплекса.У проценат озелењавања не улазе
озелењена паркинг места.
Око комплекса се планира изградња
заштитне ограде.
Заштитно зеленило
Заштитно зеленило се планира као
заштитни појас дуж границе обухвата.
Основна улога му је заштитна односно више
естетска тј.да произведе повољан визуелни
ефекат.
За заштитно зеленило се комбинују
лишћари и четинари и то са већим учешћем
четинара како би улога била испоштована
током целе године и у зимском периоду.
Важно је бирати врсте које немају изразито
развијен коренов систем,да не би дошло до
подизања стаза и споменика.
Зеленило у комплексу гробља
Уз интерне саобраћајнице,приступне
стазе,уз места предвиђена за чесму
користити жбунасте форме ( ниске форме
четинара),вишегодишње цветнице и траве.
Жбунасте форме су погодне за оивичавање
саобраћајница и стаза.
Зеленило у гробним пољима
У оквиру гробних поља могу се
наћи травнате површине или кориостити
минијатурне жбунасте врсте,перене,украсне
траве
Страна 117
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5.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ
УСЛОВИ
ЗА
КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
5.2.1. Хидротехничка инфраструктура
5.2.1.1. Постојеће стање
У оквиру обухвата Плана постоји
изведена водоводна мрежа.Постојрћи објекат
је прикључен на водоводну мрежу која
пролази левом страном пута (до гробља) који
чини границу К.О.Тршић и К.О.Коренита.
5.2.1.2. Планирано стање
Водоснабдевање
Објекти унутар границе обухваћене
планом имају могућност да се пијаћом водом
снабдевају из постојеће водоводне мреже,
прикључењем на изграђени цевовод Ø 110
mm од PVC цеви који се налази ван оквира
регулације Локалног пута бр.5 .
Снабдевање водом за пиће обезбедити
из централног водовода ЈКП ,,Водовод и
канализација” Лозница.
Пречник прикључка на градски
водовод од PEHD PE100 водоводних цеви
је Ø90mm, а водомерни шахт је планиран
на површини непосредно иза ограде, унутар
гробља. Начин прикључења на водовод,
димензије водомерног шахта и пречник
водомера се одређују условима ЈКП
„Водовод и канализација“ из Лознице. У
водомерном шахту ће засебним водомерима
бити раздвојена хидрантска мрежа од
санитарне воде. Унутрашња санитарна
водоводна мрежа унутар гробља ће бити од
полиетиленских цеви пречника Ø20-25mm,
преко које ће се водом снабдевати капела и
чесме на гробљу. Спољна хидрантска мрежа
је планирана на основу услова МУП-а 09/34
бр.217-2981/17-1 од 31.03.2017.године у
складу са Правилником о техничким нормама
за инсталације хидрантске мреже за гашење
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пожара („Сл. гласник РС“ бр. 3/18), од PEHD
PE100 водоводних цеви пречника Ø110mm
са два надземна хидранта Ø80mm.
У свему поступати у складу са
одредбама :
- Закона о санитарном надзору (Сл.
гласник РС бр. 125/04
- Закона о водама (Сл.гласник РС бр.
30/2010)
- Закона о заштити становништва од
заразних болести м (Сл.гласник РС
15/16)
- Правилника о општим санитарним
условима који морају да испуне
објекти који подлежу санитарном
надзору (Сл. гласник РС бр. 47/2006
- Правилника
о
хигијенској
исправности воде за пиће (Сл. лист
СРЈ бр. 42/98 и 44/99)
- Закона о сахрањивању и гробљима
(Сл.гласник СРС бр.20/77,24/85 и
6/89 и Сл. гласник РС бр.53/93, 67/93,
48/94, 101/2005 -др. закон, 120/2012
-УС и 84/2013 -УС)
Фекална канализација
У зони гробља не постоји изграђена
фекална канализација и нема услова за
прикључење на градску мрежу канализације
отпадних вода. Због тога ће се отпадне воде
одводити у водонепропусну септичку јаму,
максималних габарита 2,0 х 2,5м и запремине
до 15m³, која је планирана на површини
унутар парцеле гробља, непосредно иза
паркинга ради лакшег пражњења
Унутрашња канализациона мрежа унутар
гробља ће бити од PVC цеви пречника
Ø110-160mm. Преко ње ће се до септичке
јаме одводити отпадна вода из објекта
на гробљу, као и са чесми. На поменутој
мрежи планирани су ревизиони шахтови
намењени за одржавање. Трасу канализације
предвидети колико год је то могуће унутар
пешачких стаза и
зелених површина
гробља.
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Кишна канализација и дренажа
У
зони
гробља
атмоферска
канализација не постоји.
Са површине са стационарним
саобраћајем (паркинг простори и сл.) вода се
сакупља линијском сливничком решетком,
и могуће је пре испуштања атмосферских
вода спровести поступак издвајања масти и
уља из воде .
Чиста атмосферска вода са крова
објекта и платоа испред капеле може се
риголама или каналетама одвести ка зеленим
површинама или ка путном јарку.
Тачан
положај
и
капацитети
унутрашње хидротехничке инфраструктуре
(водовод,канализација,хидрантска мрежа)
биће утврђени при изради техничке
документације.
5.2.2. Електроенергетска
инфраструктура
5.2.2.1. Постојеће стање
Земљиште предвиђено за проширење
гробља у Тршићу користи се као
пољопривредно и налази се уз постојеће
гробље.
У обухвату плана не постоје
средњенапонски електроенергетски објекти
напонског нивоа 10 - 35 kV и не планира се
изградња истих у наредном периоду.
У близини планског подручја постоји
надземна нисконапонска мрежа која пролази
десном страном пута (у односу на правац
север) који чини границу К.О. Тршић и
К.О. Коренита,односно супротном страном
пута у односу на обухват плана.
5.2.2.2. Планирано стање
Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и
прилагођена потребама развоја за разматрана
подручја, као и усклађена са одредбама из
планова вишег реда, односно Просторног
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плана града Лознице. који као усвојени
плански акт даје одређене смернице.
Планско подручје је делимично
неизграђено, а предмет плана је проширење
гробља у МЗ Тршић, у насељу Тршић,
састављеног од три просторне целине:
- комплекс постојећег гробља
- нове површине предвиђене за
сахрањивање
- капела са пратећим просторијама
Поред наведених садржаја планско
подручје обухвата и приступне саобраћајнице
и паркинг простор у обухвату плана.
Потребно je обезбедити напајање наведеног
објекта капеле, као и изградњу инсталације
јавне расвете дуж прилазне саобраћајнице и
осветљавање паркинг простора. као и платоа
испред капеле.
У наредном периоду не очекује се
значајнији раст потрошње ел.енергије..
Потребно је изградити напојни кабловски
вод 1кV за напајање објекта капеле из
измештеног мерног ормана (ИМО) на
постојећем стубу нисконапонске мреже у
непосредној близини (преко пута Гробља).
Траса кабловског вода 1kV се простире од
поменуте стубне станице улази на северном
делу обухвата,затим иде ивицом постојећег
гробља, дуж колско-пешачке стазе ,све до
интерне саобраћајнице,одакле се један крак
одваја и иде до приступачног дела фасаде
планиране капеле,а други део до ормара
одакле полази јавна расвета, како је дато
графичким прилогом..
Избор и полагање кабловских
водова треба извршити сагласно одредбама
техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3.
Каблове полагати слободно у земљишту
поред
планираних
саобраћајница,
а
на местима укрштања кроз кабловску
канализацију изграђену ПВЦ цевима
минималног пречника φ110мм. Каблове
разводити до кабловских прикључних кутија
(КПК) и појединих мерно разводних ормана
(МРО) у свему према условима надлежног
Електродистрибутивног предузећа.
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Прилазне саобраћајнице и паркинг
у подручју планираног проширења гробља,
морају имати јавну расвету коју треба
градити са светиљкама које се постављају на
челичне стубове – канделабере, а напајање
истих се врши из новопланираног МРО-ЈР
кабловским водовима типа РР00-А 4х16мм2.
Треба
користити
економичне
светлосне изворе као што су натријумове
светиљке високог притиска, метал-халогене
и ЛЕД светиљке одговарајуће снаге, које
ангажују мању потрошњу ел. енергије уз
већу ефикасност осветљења.
У
новопланираном
МРО-ЈР,
треба уградити одговарајућу опрему за
напајање и управљање јавном расветом
као и за мерење потрошње ел. енергије за
ове намене. Управљање јавном расветом
мора бити независно од постојеће расвете
саобраћајница у окружењу.
Тачан
положај
и
капацитети
унутрашње електроенергетске
инфраструктуре биће утврђен при изради техничке
документације.
5.2.3. TT инфраструктура
5.2.3.1. Постојеће стање
У непосредној близини обухвата
плана, односно са леве стране постојећег
пута изграђен је подземни ТТ приступни
кабл како је приказано на графичком прилогу
инфраструктуре. ТТ мрежа задовољава
тренутне потребе корисника.

Србија“ АД ради тачног обележавања
трасе постојећег кабла, механичке заштите
односно потребе за измештањем истог, што
ће бити регулисано пројектом истог.
Услове за прикључење на ТТ мрежу и
заштитне мере објекти ће добити приликом
обједињене процедуре за прибављање
грађевинске дозволе.
Услови издати од „Телеком Србија“
АД саставни су део документације овог
плана.
5.3.. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
5.3.1. Заштита градитељског наслеђа
На простору Плана за изградњу
гробља нема утврђених,проглашених,е
видентираних као ни културних добара
која уживају заштиту Закона о културним
добрима.
Потребно је сачувати крстове - као
спомен обележја
- Жртвама ратног злочина 1941
године , за спомен на 75 година од немачкоусташког злочина над српским народом у
Тршићу и околини октобра 1941
- Жртвама ратног злочина 1914
године
5.3.2. Заштита животне средине
Услови и мере заштите на простору
гробља односе се на:
-

5.2.3.2. Планирано стање

-

Потреба за новим ТТ прикључцима
као и њихов капацитет и број дефинисаће се
пројектном документацијом.
Обзиром да је траса постојећег ТТ
приступног кабла у коловзу новопланираног
пута, пре почетка радова обратити се „Телеком

-
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уређивање, одржавање и опремање
простора за сахрањивање;
уређивање и одржавање објеката за
обављање погребних услуга ( капела,
јавне чесме, јавни тоалет, итд.);
уређивање и одржавање путева и стаза
унутар гробља, одржавање зеленила,
јавне расвете, чистоће, уклањање
снега и леда и других послова који су
у вези са уређивањем и одржавањем
гробља и гробних места.
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На простору гробља, потребно је
обезбедити контролу свих активности, као и
евиденцију свих гробних места.
Такође, треба да се спречавају сви
облици загађења и да се обезбеди ниво
квалитета средине према одговарајућим
стандардима и прописима:
- Закон о заштити животне средине (
Сл. гласник РС 135/2004, 36/2009,
36/2009-др. закон и 72/2009-др.
Закон);
- Закон о процени утицаја на животну
средину ( Сл. гласник РС 135/04 и
36/09);
- Закон о стратешкој процени утицаја
на животну средину ( Сл. гласник РС
135/2004 и 88/2010);
- Закон о комуналним делатностима (
Сл. гласник РС 88/2011);
- Закон о сахрањивању и гробљима (
Сл. гласник СРС, бр. 20/77, 24/85 и
6/89 и “Сл. гласник РС”, бр. 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и
120/2012 – УС);
- Закон о санитарном надзору (Сл.
гласник РС 125/2004);
- Закон о заштити становништва од
заразних болести ( Сл. гласник РС
125/2004);
- Закон о интегрисаном спречавању
и контроли загађивања животне
средине (Сл. гласник РС 135/2004).
Остале мере и услови заштите
животне средине су :
- одвод отпадних вода извршити
на хигијенски начин (у складу са
Законом о отпадним водама Сл.глас.
РС бр.36/2010)
- објектима на парцели обезбедити
приступни пут за ватрогасна возила
- планиране објекте прикључити на
комуналну инфраструктуру
- регулисати начин прикупљања и
поступања са отпадом
- обезбедити посебне просторе и
довољан број контејнера за сакупљање комуналног и другог отпада

-

-

-
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по ободу комплекса ,целом дужином
формирати високо зеленило дугог
вегетационог периода
обавезно
спровођење
законске
регулативе која се односи на заштиту
животне средине
поштовати
прописан
начин
сахрањивања како би се спречила
појава непријатних мириса и заразе
предузети мере како би се спречило
доспевање горива,мазива и других
штетних и опасних материја са
саобраћајних и манипулативних
површина
по укопавању посмртних остатака,
гробна места одмах уредити
отпадни материјал настао у процесу
изградње,
прописно
сакупити
разврстати и одложити на предвиђену
локацију
Локација ,,Гробље 2” у Тршићу је у
рубномдел.у К.О.Тршић,на граници
са К..О.Коренита,поред локалног пута
Л6 Лозница-Плоче-Тршић-Крст. По
претходном ПППН Тршић -Троноша
као и по важећем Просторном
плану града Лозница, шеми за
Тршић,локација гробља је у ободној
зони, ван зона заштите,односно у IV
зони која је намењена за стамбену
изградњу,а прве три зоне спадају
у директну заштиту културних
вредности Тршића.

5.3.3. Заштита од пожара
У складу са Законом о заштити од
пожара ( Сл. Гласник СРС, бр. 111/2009
и 20/2015), и у складу са -Правилником
о техничким нормативима за приступне
путеве и окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризика од пожара („Службени
лист СРЈ“, бр. 8/95); -Правилником о
техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ,
бр.53 и 54/88 и 28/95) -Правилником
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о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења(Сл.
лист СРЈ бр.11/96), - Правилником о
техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ”
бр.53 и 54/88 и 28/95) обезбедити:
- заштиту од пожара и експлозије и то:
погодним распоредом и међусобном
удаљеношћу појединачних објеката,
коришћењем незапаљивих материјала
за њихову изградњу, проходношћу
терена
- обезбедити приступни пут за
ватрогасна возила.
5.3.4.Услови за несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом
Приликом 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 ( деца, старе
особе, болесне особе, и сл.).
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
инвалидитетом, деци и старијим особама
(Сл. гласник РС, бр. 22/2015), обезбедити
услове за несметано кретање особа са
посебним потребама у простору.
Посебни услови приступачности односе се
на пројектовање новопланираног гробља.
5.3.5. Заштита земљишта и управљање
отпадом
У свему поштовати Закон о управљању
отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09), као и
подзаконска акта.
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За евакуацију отпада са предметног
простра неопходно је обезбедити посудеканте за отпатке или мање контејнере
запремине до 1000 литара ,који се постављају
на пунктовима.Тип посуда одредити према
условима надлежног ЈКП ,,Наш дом”.
Прикупљање отпада
обавити на
сабирном месту за отпад које се предвиђа у
близини главног улаза у комплекс гробља.
Контејнери морају бити постављени
на водонепропусној бетонској подлози тако
да им се омогући пражњење,чишћење и
слободан приступ возилима и радницима
комуналног предузећа задуженог за
одношење смећа.
Простор треба да је обележен,
приступачан за возила јавне хигијене са
подлогом од тврдог материјала и могућношћу
чишћења и пражњења.
За контејнер је потребно обезбедити
3м2 глатке подлоге у нивоу прилазног пута
са одвођењем атмосферских и оцедних
вода. За типску канту, зависно од величине,
потребно је обезбедити до 0,5м2 једнако
опремљене површине.
5.3.6. Мере
изградње

енергетске

ефикасности

На
подручју
обухвата
Плана
не планирају се објекти који подлежу
Правилнику о енергетској ефикасности зграда
(Сл.гласник РС бр.61/2011) и Правилнику
о условима,садржини и начину издавања
сертификата о енергетској ефикасности
зграда ( Сл-гласник РС бр.69/2012 и 44/2018
-др.закон)
Зграде на гробљима спадају у зграде
за обављање верских и других обреда и за
њих такође није поптребно прибављање
енергетског пасоша.
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6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

-

6.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
6.1.1. Хидротехничка инфраструктура

-

Водоводна мрежа
Дистрибутивна водоводна мрежа се
мора трасирати тако:
-

-

-

-

да не угрожавају постојеће и
планиране објекте, као и планиране
намене коришћења земљишта;
да се поштују прописи који се односе
на друге инфраструктурне системе и
објекте;
минимална дубина укопавања цеви
водовода је 0,8м од врха цеви до
коте терена, односно тако да цев
буде заштићена од дејства мраза и
саобраћајног оптерећења;
минимални унутрашњи пречник
прикључка на уличну водоводну
мрежу треба да буде Ø90мм;
минимално растојање цеви од темеља
објекта је 1,0м. Минимално дозвољено
растојање при паралелном вођењу са
другим инсталацијама износи:
међусобно водовод и канализација
0,4м;
до електричних и телефонских
каблова 0,5м;
тежити да водоводне цеви буду изнад
канализационих, а испод електричних
каблова при укрштању;
избор материјала за изградњу
водовода као и опрема која се уграђује
врши се уз услове и сагласност
надлежног
Јавног
комуналног
предузећа, и морају да задовољавају
све прописане стандарде и поседује
атесте сертификационих кућа које
контролишу квалитет истих;
забрањена је изградња објеката и
сађење засада над разводном мрежом
водовода и канализације;

-
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прикључење на јавни водовод врши
се искључиво према условима које
одреди надлежно јавно комунално
предузеће;
водомери морају бити смештен у
посебно изграђени шахт и испуњавати
прописане
стандарде,
техничке
нормативе и норме квалитета, а
поставља се иза регулационе линије,
односно ограде;
забрањено је извођење физичке везе
градске водоводне мреже са мрежама
другог
изворишта:
хидрофори,
бунари, пумпе итд.

Прикључак на водоводну мрежу
и
унутрашње
инсталације
водовода
детаљно ће бити разрађене кроз техничку
документацију.
Фекална канализација
Систем евакуације отпадних вода за
подручје обухваћеног планом усвојен је као
сепарациони.
Канализација се мора трасирати
тако:
- да не угрожава постојеће и планиране
објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта ;
- да се поштују прописи који се односе
на друге инфраструктурне системе и
објекте;
- максимална
дубина
укопавања
канализационе мреже је 1,5м.
Минимална дубина треба да буде
таква да цевовод буде безбедан у
односу на темена оптерећења;
- ревизиона окна морају се постављати
на:
- местима споја два колектора;
- ако се мења правац колектора који
спроводи фекалну отпадну воду;
- при промени пречника колектора;
- прикључке капеле и чесама на
ревизиона окна извести са падом
од 2 %, искључиво у правој линији
Страна 123
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без хоризонталних и вертикалних
ломова;
минимални
пречник
фекалне
канализације је Ø110мм;
забрањено је увођење атмосферске
воде у цевоводе фекалних вода;
код пројектовања и изградње
обавезно је поштовање и примена
свих важећих техничких прописа и
норматива из ове области.

Унутрашње инсталације канализације
детаљно ће бити разрађене кроз техничку
документацију.
Атмосферска канализација и дренажа
Атмосферске воде са паркиралишта
сакупити путем хоризонталне линијске
сливничке решетке и спровести их до
таложника и сепаратора масти и уља.
Кишница са кровних површина се системом
олука и сливника усмерава ка зеленим
површинама.
Одвођење
атмосферских
вода,
сепаратор масти и уља, као и дренажа
детаљно ће бити разрађене кроз техничку
документацију.
Правила грађења за септичке јаме
Септичка јама се гради од армираног
бетона или PEHD материјала, као
водонепропусни објекат за прикупљање
отпадних вода. Септичке јаме служе само
за привремено одлагање отпадних вода, јер
се оне морају редовно празнити црпљењем
њиховог садржаја и његовим одвожењем
на одговарајућу, за то предвиђену локацију.
Улаз у јаму је затворен ливено-гвозденим
поклопцем, а горња плоча је покривена
слојем земље.
Септичка јама је прелазно решење
до изградње канализационе мреже насеља
и њен положај у обухвату плана дат је на
графичким прилозима у оквиру Планираног
стања.
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6.1.2. Електроенергетска инфраструктура
Изградња
електроенергетских
објеката се може вршити уз прибављену
грађевинску дозволу и друге услове према
Закон о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018 и 31/19).
Инвеститор
може
приступити
изградњи објеката на основу добијене
грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова
органу који је издао грађевинску дозволу пре
почетка извођења радова.
У случају земљаних радова – ископа,
у реону трасе постојећих кабловских водова,
инвеститор (извођач радова) је у обавези да
се благовремено пре отпочињања радова
јави надлежном Електродистрибутивном
предузећу са захтевом за одређивање
стручног лица, које ће вршити надзор
над извођењем радова. Предвидети да се
земљани радови обављају искључиво ручно
уз повећану опрезност и присуство стручног
лица надлежне Електродистрибуције.
Услови за укрштање и паралелно
вођење објеката инфраструктуре (водоводне
и канализационе мреже као и других
кабловских водова), са постојећим и
планираним електроенергетским кабловским
водовима одређени су Техничком препоруком
бр. 3 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел.
енергије Србије.
Услови за укрштање и паралелно
вођење
објеката
инфраструктуре,
са
постојећим
и
планираним
електроенергетским надземним водовима
одређени су Техничком препоруком бр.
10 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел.
енергије Србије и Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних
нисконапонских водова (Сл.лист СФРЈ
бр.6/92).
У заштитном појасу, испод, изнад или
поред електроенергетских објеката, супротно
закону, техничким и другим прописима не
могу се градити објекти, изводити други
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радови, нити засађивати дрвеће и друго
растиње.
Заштитни
појас
за
надземне
електроенергетске водове, са обе стране вода
од крајњег фазног проводника, има следеће
ширине сходно Закону о енергетици (“Сл.
гласник РС”, бр.145/2014 и 95/2018):
• за напонски ниво 1 – 35 kV:
- за голе проводнике 10 метара, кроз
шумско подручје 3 метра;
- за слабоизоловане проводнике
4 метра, кроз шумско подручје 3
метра;
- за самоносеће кабловске снопове 1
метар.
Заштитни
појас
за
подземне
електроенергетске водове (каблове) износи,
од ивице армирано – бетонског канала:
• за напонски ниво 1 – 35 kV,
укључујући и 35 kV, 1 метар.
Стубови надземне нисконапонске
мреже треба да су удаљени мин. 2м од
коловоза за магистрални, регионални и
локални пут. У односу на саобраћајнице
у насељу, код укрштања, приближавања и
паралелног вођења надземне нисконапонске
мреже, стубови се могу постављати без
ограничења у односу на коловоз, пожељно
на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару
или у зеленом појасу.
Електроенергетски
каблови
се
могу полагати уз услов да су обезбеђени
минимални размаци од других врста
инсталација и објеката који износе:
0,4м … од цеви водовода и канализације
и темеља грађевинских објеката;
0,5м ... од телекомуникацијских каблова,
0,8м ... од гасовода у насељу;
1,2м ... од гасовода ван насеља.
У односу на путеве , кабл се код
прелаза преко истих полаже у заштитну цев,
на дубини најмање 0,8м испод површине
коловоза.
Код паралелног вођења минимални
размак у односу на пут треба да је:
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мин. 5м ... за пут I реда, односно мин.
3м код приближавања;
мин. 3м ... за путеве изнад I реда
односно мин. 1м код приближавања.
Ако се потребни размаци не могу
постићи, кабл се полаже у заштитну
цев дужине најмање 2м са обе стране
места укрштања или целом дужином код
паралелног вођења, при чему најмањи
размак не сме бити мањи од 0,3м.
На прелазу преко саобраћајнице
енергетски кабл се полаже у заштитну цев,
на дубини минимално 0,8м.
Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже
испод .
Заштита од индиректног напона
додира се спроводи у ТН или ТТ систему према
условима надлежне електродистрибуције,
сагласно СРПС Н.Б2.741.

6.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА OБJEKTE
6.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
			
.
6.2.1.1. Врста и наменa објеката			
			
На парцели гробља могу се подизати
само зграде у функцији планиране наменекапела (просторије за испраћај) евентуално
економске
просторије,управа,продаја
погребне опреме.Овим Планом даје се
могућност изградње нове капеле и платоа за
испраћај.
При архитектонском обликовању
водити рачуна о намени простора на ком се
зграда налази,о материјалима за финалну
обраду фасаде,квалитету,трајности,боји.Ако
се планира изградња више објеката онда
њихови архитектонски облици,материјали
и боје морају бити усклађени у јединствену
визуелну целину.
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6.2.1.2. Положај објеката на парцели
Грађевинске линије које се утврђују
овим Планом су крајње линије до којих се
може вршити нека изградња надземног
габарита.Надстрешнице не могу прелазити
грађевинску линију.
Дозвољена је изградња више објеката
у функцији планиране намене а у оквиру
зоне изградње..
Постојећи објекат у функцији гробља
могуће је по потреби санирати и задржати..
Планира се изградња новог објекта и платоа
на локацији источно од постојеће.Нови
објекат има обезбеђен колски приступ и
могућност да буде већих димензија и са
свим потребним садржајима за такву врсту
објеката.
6.2.1.4. Правило за ограђивање
Дозвољено је ограђивање гробља.
Ограда,стубови ограде и капије морају бити
на грађевинској парцели која се ограђује.
Пројектовати је тако да има капију да
онемогући улаз животињама.
Ограду поставити тако да паркинг
површине буду ван оквира ограде.Може бити
у комбинацији зелене и жичане ограде тако
да жичана ограда временом буде покривена
зеленом ;или зидана или пак урађена на неки
сасвим други начин.Висина ограде је до мах.
2,20 м.
6.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Под
објектима
на
гробљу
подразумевају
се:
гробне
парцеле,
гробна места, капела, колске и пешачке
саобраћајнице, прилазни пут, надстрешнице
и други објекти компатибилне намене
(верски, економски објекти гробља,
продавнице погребне опреме и цвећа).
Планска решења могу да се реализују
фазно тако да свака фаза чини заокружену
функционалну или техничко-технолошку
целину.
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6.3.1. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
ЗА ИЗГРАДЊУ
Намена објекта
- делатности верских организација;
- потребне пратеће активности;
- трговина на мало у специјализованим продавницама
Садржај објекта:
- Просторије за испраћај посмртних
остатака-обредна сала, сала за
помене,тоалет,канцеларија
Спратност објекта:
П+0
Висина објекта:
мах. 7,0 м (кота пода приземља мора
бити виша од коте терена)
Удаљеност од међа
- на
графичком
прилогу
План
саобраћаја, регулације и нивелације
дат је положај зоне у којој је могуће
извршити изградњу..
Кровови
- на главном објекту (капели) су
дозвољене све врсте кровова.
Приступ објекту и паркирање:
- Непосредан приступ објекту, остварује
се преко интерне саобраћајнице у
обухвату. Слободне површине испред
и око објекта -плато, поплочати и
по потреби урадити потпуну или
делимичну надстрешницу.
6.3.2.
УСЛОВИ
ЗА
УРЕЂЕЊЕ
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Гробље
Гробље чине:
- гробна поља - површине за сахрањивање
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интерне саобраћајнице - пешачкоколске стазе
трг за испраћај
зелене површине
зграда
одмориште
сабирно место за отпад

Гробна поља
Гробље се планира са претежно
класичним укопом-инхумацијом.У оквиру
планираних гробних поља могуће је
организовати сахрањивање особа свих
верских опредељења.
Укупан број могућих нових гробних
места је око 594.
Гробна поља могу бити са поплочаним
стазама између гробних места и поклопним
надгробним плочама.Начин уређења гробних
поља и тип гробних места утврђује се кроз
израду техничке документације. Гробна поља
(сегменти, парцеле) су правилног облика,
раздвојена стазама и зеленим површинама,
са мах. седам сегмената, орјентације исток
– запад.
Димензија укопне јаме је 80 х 200
цм.Дно гроба мора бити најмање 50 цм
изнад највише тачке подземне воде.Дубина
гробног места за један ниво је мин. 150 цм
а за сахрањивање у два нивоа,дубина се
повећава за 60 цм.Пролаз између гробних
места не може бити ужи од 40 цм по дужој
страни (по 20 цм од сваког гробног места).
Стаза за приступ и допремање ковчега
са посмртним остацима од интерних
саобраћајница (правац север- југ )до гробног
места на свака 2-3 низа гробних места мора
бити мин.ширине 1,5 м а стазе са правцем
исток -запад мин.ширине 2.0 м.
На гробним местима могу се
поставити надгробни споменици-вертикална
спомен обележја по правилу на западној
страни и хоризонталне поклопне плоче,чије
су димензије као и димензије гробног места.
Спољна висина надгробног споменика је 1,3
м а ширина је у ширини опсега.У принципуз
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на гробљима,највише је двоструких гробаља
200 х 240 цм.
Могу се градити и гробнице као
подземни објекти,укопани и озидани.Оне се
не затрпавају земљом већ имају хоризонталну
поклопну надгробну плочу.Могу бити
једноструке (110 х 240) или двоструке (240 х
240).Дубина може бити од 2,0 до 3,2 м.
Потребно је при ископавању гробних
јама (на местима где је велики нагиб терена)
односно при изради опсега,урадити.потпорне
зидове,да не би дошло до обрушавања
земље.
Приступни тргови и тргови за испраћај
На приступном тргу мора бити
обавезно јавно осветљење, чесма, клупе,
посуде за отпатке. Чак се могу планирати мање надстрешнице као заштита за посетиоце,од
сунца и атмосферских падавина
Пунктови
Могу се планирати одморишта
са чесмама и клупама,посуде за отпатке.
Пунктове поплочати и опремити урбаним
мобилијаром који je унифициран.исти за
цео обухват гробља.Саднице око одморишта
усагласити са клупама и подземним и
надземним инсталацијама. Предвидети
постављање клупа и на зеленим површинама
дуж колско-пешачке стазе и уопште ,где год
је то могуће.
Саобраћајне површине и објекти
Локација гробља је уз локални пут
Л5 и уз пут (к.п. 1059 који се такође води
као локални пут Л5 а који чини границу
К.О.Тршић и К.О.Коренита..Колски и
пешачки улаз у гробље је управо са локалног
пута Л 5 који је потребно регулисати односно
проширити.
Такође планом је предвиђено одвајање
интерне саобраћајнице, од приступног пута ,
у правцу југ - север за прилаз пркинг местима
и објекту, у ширини од 5,0 м.
Страна 127
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Саобраћајница
је
дефинисана
основним
елементима
хоризонталне
пројекције и регулације.Оса је дефинисана
координатама темена,радијусима кривина и
осталим елементима за обележавање.
Главне пешачке стазе дуж алеја,за
приступ парцелама са правцем пружања
север-југ су минималне ширине 1.5 м
а пешачке стазе са правцем исток-запад
,између гробних поља 2,0 м.
Распоред
пешачких стаза и уређење ,на новом делу
гробља је дато у оквиру Плана саобраћаја,као
једно од могућих ,варијантних решења.
Интерна приступна саобраћајница и
10 паркинг места су у потпуности у оквиру
комплекса гробља а 12 паркинг места којима
се прилази са локалног пута су делом и на
јавној,саобраћајној површини.
Биланс
површина
капацитета

и

11 646 м2

Површина за сахрањивање
- постојећа:

2903 м2

Површина за сахрањивање-нова : 5090 м2
Број могућих нових гробних места :

594

Површина зеленила:

987 м2

Површина јавних саобраћајница
(у обухвату) :

286 м2

интерних

Површина паркинга:

саобраћајница у
629 м2
115 м2

Број паркинг места:

22

6.2.3.
ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ

ЗА

До изградње новог објекта у функцији
гробља на постојећем објекту могуће је
извршити следеће интервенције:
Страна 128

.

санацију дотрајалих конструктивних
делова објекта;
санацију
и
реконструкцију
инсталација.

7.4. Степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта
Потребан
степен
комуналне
опремљености подразумева решење у
снабдевању водом, одвођење отпадних вода
и снабдевању електричном енергијом.
У циљу обезбеђења одговарајућих
саобраћајних и других инфраструктурних
услова за реализацију планираних садржаја
потребно је обезбедити приступ јавној
саобраћајној површини која је изграђена или
планом предвиђена за изградњу .

остварених

Површина гробља :

Површина
обухвату:

-

18. 12. 2020.

7.5. Смернице
средине

за

заштиту

животне

Приликом издавања Одобрења за
градњу, 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
не одговара минималним допуштеним
условима, треба га довести у границе
прихватљивости
дефинисане
важећим
прописима и стандардима.
7.6. Прелазне и завршне одредбе
Овај план детаљне регулације
представља плански основ за издавање
Информације о локацији и Локацијских
услова, у складу са Законом о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС” број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон ,9/20), а према правилима из
овог Плана.

18. 12. 2020.
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Овај план ступа на снагу осмог дана
након објављивања у „Службеном листу“
Града Лозница.
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(бр. Сл/2019 од 30.05.2019.год.)
-

Услови за израду плана издати од
стране ЈП Водовод и канализација”
Лозница, бр. 71/631. од 01.07.2020
год.

Постојеће стање:

-

Лист 1.а - Извод из Просторног плана 		
града Лознице

Услови Телеком Србија бр. А332178482/1 од 24.06.2020.год.

-

Решење о санитарним условима од
Министарства здравља бр. 530-3537/2020-10 од 19.06.2020.год.

Лист 3.а - Постојећа намена површина

-

Планско решење:
		
Лист 1.б. - План намене површина

Извештај о обављеном раном јавном
увиду у План детаљне регулације
,,Гробље 2 “ у Тршићу

-

Услови МУП,Сектор за ванредне
ситуације у Шапцу бр.217-8994/201од 20.08.2020. године

-

Извештај о извршеној стручној
контроли нацрта Плана детаљне
регулације ,,Гробље 2” у Тршићу

-

Мере и услови за заштиту животне
средине
бр.501-48-/2020-VI
од
12.10.2020.год.

-

Извештај о обављеном јавном увиду
у План детаљне регулације ,,Гробље
2” у Тршићу

ГРАФИЧКИ ДЕО

Лист 2.а - Обухват плана

Лист 2.б - План саобраћаја,регулације и
нивелације
Лист 3.б - План хидро, ЕЕ и ТТ 			
инфраструктуре
Лист 4.б.- План разграничења јавних 		
површина				

ДОКУМЕНТАЦИЈА
-

Ситуациони план

-

Одлука о приступању изради Плана
детаљне регулације
,,Гробље 2
“у Тршићу (бр. 06-19/19-32-16 од
13.06.2019.год.)

-

Одлука о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на
животну средину
Плана детаљне
регулације ,,Гробље 2 “ у Тршићу

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-33/20-7-6
		
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 129
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ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɅɈɁɇɂɐȿ
Ȼɪɨʁ: 06-33/20-7-6
Ⱦɚɬɭɦ: 17. ɞɟɰɟɦɛɚɪ 2020. ɝɨɞɢɧɟ
Ʌɨɡɧɢɰɚ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɇɢɥɟɧɚ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ, ɫ.ɪ.
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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), Просторног плана
града Лозница („Службени лист града
Лозница’’, број 12/11 и 13/11) и члана 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела
је
ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације
„Гробље” у Јелаву
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације
„Гробље” у Јелаву, у даљем тексту: План.
Члан 2.
У обухвату Плана се налазе целе
катастарске парцеле број 828, 829, 830, 831
и 845 у К.О. Јелав, у површини од 2.42.55 ха.
Члан 3.
Доношењем Плана утврдиће се општи
интерес чиме ће се створити услови за
експропријацију земљишта и плански основ
за уређење планираног гробља.
План садржи: границу плана и обухват
грађевинског подручја; детаљну намену
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земљишта; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план); попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте; коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења; графички део.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је План
детаљне регулације „Гробље” у Јелаву,
састављен из текстуалног дела, графичког
дела и документације, урађен од стране ЈП
за управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој” из Лознице, број Г 199/19,
новембар 2020. године.
Члан 5.
Текстуални део Плана се објављује у
„Службеном листу града Лознице”.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-7
		
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 131
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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 и 37/19 -др. закон 9/2020) 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 17. децембра
2020. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
,,ГРОБЉЕ” У ЈЕЛАВУ
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.,
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 ,9/2020)
Редни
број
1

Број
парцеле
828

Површина

2
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-Правилникa о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања (“Службени
гласник РС”, бр.32/2019)
-Одлукe о приступању изради ПДР-а
,,Гробље “ у Јелаву (бр. 06-19/19-32-15 од
13.07.2019.год)
-Одлукe о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину ПДР-а ,,Гробље “ у Јелаву. (бр.
Сл/2019 од 30.05.2019.год.)
Плански основ за израду ПДР-а
,,Гробље “ у Јелаву.- Просторни план града
Лозница (Сл. Лист Града Лозница бр.13/11).
1.1. Основни циљ израде плана
Циљ израде Плана детаљне регулације
је да се сагледају капацитети,потреба и
могућност проширења постојећег гробља.
У складу са временом односно
створеним условима,појавила се потреба
да се обезбеди плански основ за уређење
постојећег гробља као и за проширење
постојећих капацитета и изградњу нових
садржаја.План ће дефинисати све потребне
мере заштите као и све услове неопходне
за функционисање оваквих садржаја у
простору..
1.2. Обухват плана
Обухват плана чине катастарске парцеле
број 828,829,830,831 и 845 у К.О.Јелав, у
површини од 24255 м2.
Власник

Намена

6311

Васиљевић Десанка

829

5031

3

830

4475

4
5

831
845

7481
957

Српска православна
црквена општина
Лазић Милена и
Месна заједница
Јанчић Ратко
Град Лозница

Земљиште под зградом и другим
објектом
Земљиште под зградом и другим
објектом
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M

2

Земљиште под зградом и другим
објектом
Стамбено-пословни простор
Некатегорисани пут
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2.0. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ
РЕДА (ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА
ЛОЗНИЦА)
До израде и доношења урбанистичких
планова,изградња комуналних објеката
се врши према орјентационим правилима
грађења Просторног плана града Лозница..
Хумано гробље се може лоцирати
на удаљености 500 м од стамбене зоне и
мин.100 м од саобраћајнице
Нормативи за одређивање површине
планираног гробља износе:
- 2,5 м2 према броју становника који
гравитирају гробљу
- величина гробног места 2 м2
- однос површина за сахрањивање
према површинама осталог садржаја
и пејзажне композиције 50 % : 50 %
При формирању простора за
сахрањивање предвиђају се
а) гробна места за сахрањивање
укопавањем
б) гробнице
Забрањено је надкривање гробне
парцеле као и затварање монтажним и
другим грађевинским материјалима.
Гробна
места
могу
бити
појединачна,породична
и
породичне
гробнице
Комеморативни плато и капелу
димензионисати у складу са потребама
становништва насељеног места.
Максимална спратност објекта капеле је П+0 а кота пода приземља мора
бити виша у односу на коту терена.
У оквиру комплекса предвидети :
чесму,јавну расвету,клупе за седење и плато
за контејнер за смеће.
Комплекс гробља ограђује се
транспарентном оградом са капијом
(контролисани улаз).На улазу планирати
надстрешницу или објекат за продају
свећа,цвећа и сл.
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Паркинг решавати ван ограде
комплекса.
Високо зеленило формирати уз ограду
и на зеленим површинама намењеним за
високо растиње у оквиру гробља.На гробним
местима дозвољена је садња траве,цвећа и
украсног шибља ниског раста.
За проширење постојећих или
формирање нових гробаља неопходна
је израда плана детаљне регулације а за
доградњу,уређење и организацију простора
унутар постојећих комплекса радити
урбанистичке пројекте.
3.0. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Простор обухваћен предметним
Планом налази се у средишњем делу насеља
Јелав, поред Државног пута IБ реда бр. 26
Лозница Шабац.
Постојећим Просторним планом
града односно шемом за насеље Јелав, која
постоји у оквиру просторног плана ,на
предметној локацији означено је постојеће
гробље - на к.п. 829,831 и делу 830 у
К.О.Јелав.Површина постојећег гробља је
5881 м2 Сахрањивање није вршено плански.
Паркирање и улица која води поред гробља
су неуређени. Земљиште на ком се налази
гробље је у оквиру грађевинског реона и
користи се као пољопривредна површина.У
непосредном окружењу северно,јужно и
источно од постојећег гробља, нема објеката.
Са западне стране,гробље тангира Државни
пут IБ реда број 26.Најближи објекат
је преко државног пута,дијагонално од
парцеле постојећег гробља,на удаљености од
приближно 50 м.Терен је раван са средњом
висином од 110.56 м. ,и са знатном висинском
разликом у односу на коту државног пута
( 112.12 м). На кат.парцели бр. 830 налази
се мањи приземни објекат чија намена
је обављање обичаја и обреда приликом
сахрањивања.Зграда нема прикључак на
водовод и електро мрежу..
Поред изграђеног објекта и већ
заузетих површина за сахрањивање,остатак
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локације представља неизграђен простор
предвиђен за проширење гробља. Не постоји
уређено зеленило ни уређене и поплочане
пешачке стазе
Постојеће стање инфраструктуре
и степен комуналне опремљености нису
задовољавајући.
Нема
канализационе,
хидрантске мреже (за случај избијања
пожара) као ни јавне расвете.
Основни проблеми су :
-

недовољна површина
гробних места

гобља

и

-

недовољне и неуређене површине за
паркирање за посетиоце

-

непланско ширење гробних поља и
интерних стаза

-

непостојање јасно дефинисаног
појаса заштитног зеленила у ободној
зони

3.1. Демографске пројекције
Важну улогу у планирању и
димензионисању будућег гробља имају
подаци о броју становника и њихова старосна
структура.
Односно, стопа морталитета и стопа
наталитета су показатељи који указују на
потребу за градњом и уређењем нових
површина за сахрањивање и уређењем
постојећих.
Према последњим пописима број
становника је у благом порасту у односу на
попис из 1991. године када је био најмањи
од времена првог пописа из 1948 (909
Број становника је био у порасту од
1948 године -909 до 1971 - 977 а онда следећа
два пописа број становника знатно опада
да би од 1991 године бележио константан
пораст.По последњем попису из 2011 Јелав
броји 854 становника.
Највећи број становника је у старосној
доби од 50 до 65 година па би се могло рећи
да преовлађује старије становништво.
Страна 134
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ПЛАНСКИ ДЕО
4.0. ПЛАНИРАНА НАМЕНА
Главни циљ израде плана је
проширење постојећег сеоског гробља и
опремање са свим потребним садржајима и
инфраструктуром.
Овај простор није разрађиван
урбанистичким планом.
У оквиру проширења планира се
око 1570 гробних места за неки будући
период.Такође,предвиђено је и опремање
неопходним објектима за вршење погребних
делатности и пратећих садржаја као и уређење
и асфалтирање постојеће саобраћајнице.
Постојећи објекат у оквиру гробља је у доста
добром стању тако да је планом предвиђено
да се по потреби догради,реконструише
односно приведе сврси.У оквиру објекта
или доградње предвидети могућност
формирања пословног простора за продају
венаца,свећа,цвећа и сл.Капела треба да
садржи санитарни чвор,салу за верске
обреде и сл.
На планирање ново гробља утичу:
- својства терена,период за који се
планира гробље
Планира се :
- проширење гробља за око 1570
места да би се створили услови за
сахрањивање у наредних минимум
15 - 20 година
- изградња додатних објеката за
вршење погребних делатности и
пратећих садржаја и адаптација
постојећег објекта
- нове интерне саобраћајнице
- додатна инфраструктура (електроенергетска, водоводна и канализациона, јавна расвета)
- довољан број чесми са пијаћом водом
и довољан број клупа за одмор
- заштитно зеленило
- довољно контејнера за смеће

18. 12. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

На постопјећем делу гробља не
планирају се неке интервенције односно
користиће се као и до сада.У оквиру платоа
испред објекта планира се постављање
чесмеПланиран је један главни пешачки и
колски улаз и за старо и за ново гробље.
Композиционо решење гробних
места урадити тако да се обезбеди прилаз
свакој парцели и пешацима и колицима
за превоз посмртних остатака.Такође
предвидетидовољно стаза,довољне ширине
за прилаз до свих алеја.
4.1. Планирана намена земљишта са
билансима
У складу са наменом земљишта,
простор обухваћен Планом предвиђен је за:

-

Број 28

површине јавне намене (приступна
саобраћајница, паркинг простор,
унутрашње стазе,постојеће гробље,
планирано гробље, заштитни зелени
појас, простор за капелу и погребне
садржаје

чине:

Планиране површине јавне намене

-

постојеће и планирано гробље са свим
пратећим објектима и садржајима

-

комуналне површине (септичка јама,
простор за одлагање смећа)

-

саобраћајна инфраструктура

-

заштитно зеленило

Биланс планираних површина
Биланс
површина Планирана намена
у обухвату плана
површине 24255 м2
Површине за
сахрањивање

Површине за јавне
Зеленило
намене

Саобраћајнице и
паркинг простор
УКУПНО

Површина у м2

Заступљеност
обухвату плана
%

1 94 22

80.0

16 28

7,0

32 05

13.0

2 42 55

у

100
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4.2. Карактеристичне целине
Простор у обухвату Плана дели се на
две основне целине:
-

Целина 1 - Гробље
Целина 2 - Саобраћајне површине

-

У оквиру Целине 1 издвајамо:
зону постојећег гробља
зону новопланираног гробља
зону заштитног зеленила

-

У оквиру Целине 2 издвајамо:
зону приступне саопбраћајнице
зона паркинг простора

У оквиру гробља, предвиђене су
одређене намене:
- гробна
поља
(површине
за
сахрањивање)
- зелене површине
- интерне саобраћајнице
- капела
- трг за испраћај
- одмориште са чесмом ,клупе за
одмор
- место за контејнер
4.3. Правила парцелације и
препарцелације
Овим планом препоручује се спајање
парцела које су планом намене предвиђене
за гробље,као и издвајање дела површине из
обухвата плана за проширење приступног
пута чији је број катастарске парцеле 845.
4.4. Попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте
На графичком прилогу бр. 4б
План разграничења јавних површина,
све површине су јавне и то површина за
проширење прилазног пута и површина
за гробље. У следећој табели наведене су
Страна 136
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координате тачака за разграничење ове две
јавне намене. Површина за потребе јавног
пута издваја се део од кп.830 и 831као и цела
кп.845.Површина за јавни пут у обухвату
плана има површину 1724м2, а за потребе
гробља препоручује се спајање кп.828,829 и
делова 830 и 831 и има површину 22531м2.
Координате детаљних тачака за потребе
обележавања регулације јавних
површина
TAЧKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Y
6600186.44
6600193.58
6600197.64
6600201.43
6600236.02
6600240.56
6600245.65
6600251.23
6600257.17
6600267.45
6600279.53
6600284.46
6600289.03
6600293.42
6600294.65
6600314.91
6600320.46
6600325.70
6600338.49
6600341.93
6600345.05
6600358.26
6600356.68
6600362.34
6600369.96
6600378.50
6600387.78
6600392.87

X
4941043.03
4941036.82
4941033.05
4941029.03
4940989.74
4940985.25
4940981.41
4940978.30
4940975.97
4940972.73
4940968.91
4940966.95
6600289.03
4940961.56
6600294.65
6600314.91
6600320.46
4940937.96
4940925.11
4940921.35
6600345.05
4940898.65
4940897.47
4940890.86
4940884.16
4940878.69
4940874.57
4940872.75
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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.б
“План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Планиране регулационе линије су
дате су у односу на осовине саобраћајница
или у односу на постојеће границе парцела.
Осовине саобраћајница дефинисане су
координатама осовинских тачака које су
дате на графичком прилогу.
Простор који се разрађује, по
карактеру припада
површинана јавне
намене.
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.
Грађевинске линије су дефинисане на
графичком прилогу бр. 2.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
Вертикална регулација
Висина објекта дефинисана је
спратношћу и котом слемена.(односи се
на постојећи објекат -салу као и на будући
објекат)
Спратност је одређена бројем
надземних етажа и дефинисана је на
графичком прилогу бр. 2.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
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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.
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.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
Кота приземља објекта одређује
се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута.Кота приземља објекта на
равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута тј.
треба да буде виша од 0,15 м до 1,20 м.
5.0. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Локација гробља је уз Државни пут
IБ реда бр.26 Шабац - Лозница.Јужном
страном обухвата пролази асфалтирани пут
( к.п. 845). Колски и пешачки улаз у гробље
је управо са тог пута који је потребно
регулисати односно проширити.
У оквиру обухвата планирана је
интерна саобраћајница,колско-пешачка која
се пружа правцем север-југ минималне
ширине 5,5 м. Преко те саобраћајнице
омогућен је приступ паркинг местима.
Планом саобраћаја предвиђа се регулација
интерних саобраћајница,унутар комплекса
миним.ширине 3,0 м за саобраћај погребних
возила и осталих возила чија је сврха
одржавање гробља.
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Коловозну конструкцију нових и
реконструисаних саобраћајница утврдити
према рангу саобраћајнице,оптертећењу
и структури возила која ће се њим кретати
односно најпре за лако саобраћајно
оптерећење.Подужни падови саобраћајница
могу бити мах.12 - 15 %.
Нивелациони план подразумева
нивелационо
решење
прилагођено
теренским условима уз дефинисање коте
нивелете у зони раскрсница и подужних
нагиба планираних саобраћајница.
Нивелационо
решење
свих
саобраћајних површина прилагодити терену
и обликовати га тако да се омогући што
лакше одводњавање површинских вода.
Одводњавање атмосферских вода
обезбедити
површинским
путем
до
одређених места на којима ће се вода
испустити у околни терен.
Нивелационо
уређење
терена
(изградњу улице ,паркинга,стаза)извести
према геотехничком елаборату израђеном за
ниво техничке документације.
Услови за паркирање
Управно паркирање је предвиђено на
интерној саобраћајници ,у оквиру комплекса
гробља. Укупан број нових паркинг места је
- 37. Димензије паркинг места су од 2,5 м х
5,0 м за управно паркирање до 2.5 м х 6.0 м
за подужно паркирање..
Координате темена и осовинских тачака
планираних саобраћајница
Т0
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
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Y
6600178.3903
6600195.6608
6600242.9926
6600285.5125
6600317.2976
6600338.2586
6600365.9315
6600392.5719
6600269.7248

X
4941046.0622
4941031.0525
4940977.2999
4940963.8954
4940939.3166
4940918.2572
4940879.1707
4940869.6734
4940969.8595

Т9
Т10
Т11

6600305.9367
6600211.9447
6600420.1861
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4941025.1043
4941090.5882
4940949.5533

5.1. Урбанистички и други услови за
уређење зелених и слободних површина
Уређење и озелењавање комплекса
гробља је важно за целокупан амбијент.
То подразумева употребу травнатих
површина и површина на којима су засађени
лишћари,четинари,шибље,цвеће.
Оптимално је да се дрвеће постави
ивицом гробља а у оквиру самог гробља
водити рачуна да својим положајем не ремете
основне функције.Може се комбиновати
једна врста или више њих.
Између алеја (групе гробних места)
могу се посадити појединачна стабла са
ређом крошњом и плићим кореном.Биљне
врсте морају бити прилагођене условима
средине (ниво подземних вода,педолошки
састав) односно планирати издржљиве врсте
:борове,брезе,храстове,тује и др..
Могу се уредити и цветни засади који
су у надлежности управе гробља,независно
од уређивања гробних места умрлих.
Процентуално
учешће
зелених
повшина у комплексу укључујући и
заштитно зеленило уз границу гробља ,не
сме бити мање од 30 % од укупне површине
комплекса.У проценат озелењавања не улазе
озелењена паркинг места.
Око комплекса се планира изградња
заштитне ограде.
Заштитно зеленило
Заштитно зеленило се планира као
заштитни појас дуж границе обухвата.
Основна улога му је заштитна односно више
естетска тј.да произведе повољан визуелни
ефекат.
За заштитно зеленило се комбинују
лишћари и четинари и то са већим учешћем
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четинара како би улога била испоштована
током целе године и у зимском периоду.
Важно је бирати врсте које немају изразито
развијен коренов систем,да не би дошло до
подизања стаза и споменика.
Зеленило у комплексу гробља
Уз интерне саобраћајнице,приступне
стазе,уз места предвиђена за чесму
користити жбунасте форме (ниске форме
четинара), вишегодишње цветнице и траве.
Жбунасте форме су погодне за оивичавање
саобраћајница и стаза.
Зеленило у гробним пољима
У оквиру гробних поља могу се
наћи травнате површине или кориостити
минијатурне жбунасте врсте,перене,украсне
траве
5.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
5.2.1. Хидротехничка инфраструктура
5.2.1.1. Постојеће стање
У оквиру обухвата Плана постоји
изведена водоводна мрежа.
5.2.1.2. Планирано стање
Водоснабдевање
Објекти унутар границе обухваћене
планом имају могућност да се пијаћом водом
снабдевају из постојеће водоводне мреже,
прикључењем на изграђени цевовод Ø90mm
од PVC цеви у регулацији Локалног пута
бр.5, који се налази изван обухвата плана.
Снабдевање
водом
за
пиће
обезбедити из централног водовода ЈКП
,,Водовод и канализација”Лозница а ако то
није могуће,на локацији воду обезбедити из
локалног водног објекта али под условом да
је вода:

-
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здравствено исправна, текућа,да је
има у довољним количинама и под
одговарајућим притиском.

Пречник прикључка на градски
водовод од PEHD PE100 водоводних цеви
је Ø90mm, а водомерни шахт је планиран
на површини непосредно иза ограде, унутар
гробља. Начин прикључења на водовод,
димензије водомерног шахта и пречник
водомера се одређују условима ЈКП
„Водовод и канализација“ из Лознице. У
водомерном шахту ће засебним водомерима
бити раздвојена хидрантска мрежа од
санитарне воде. Унутрашња санитарна
водоводна мрежа унутар гробља ће бити од
полиетиленских цеви пречника Ø20-25mm,
преко које ће се водом снабдевати капела и
чесме на гробљу. Спољна хидрантска мрежа
је планирана на основу услова МУП-а 09/34
бр.217-2981/17-1 од 31.03.2017.године у
складу са Правилником о техничким нормама
за инсталације хидрантске мреже за гашење
пожара („Сл. гласник РС“ бр. 3/18), од PEHD
PE100 водоводних цеви пречника Ø110mm
са два надземна хидранта Ø80mm.
У свему поступати у складу са
одредбама:
-

Закона о санитарном надзору (Сл.
гласник РС бр. 125/04

-

Закона о водама (Сл.гласник РС бр.
30/2010)

-

Закона о заштити становништва од
заразних болести м ( Сл. гласник РС
15/16)

-

Правилника о општим санитарним
условима који морају да испуне
објекти који подлежу санитарном
надзору (Сл. гласник РС бр. 47/2006

-

Правилника
о
хигијенској
исправности воде за пиће (Сл. лист
СРЈ бр. 42/98 и 44/99)

-

Закона о сахрањивању и гробљима
(Сл.гласник СРС бр.2 0/77, 24/85 и
Страна 139
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6/89 и Сл.гласник РС бр.5 3/93, 67/93,
48/94, 101/2005 -др.закон, 120/2012
-УС и 84/2013 -УС)
Фекална канализација
У зони гробља не постоји изграђена
фекална канализација и нема услова за
прикључење на градску мрежу канализације
отпадних вода. Због тога ће се отпадне
воде одводити у водонепропусну септичку
јаму, максималних габарита 2,0 х 2,5м и
запремине до 15m³, која је планирана на
површини унутар парцеле гробља, близу
капеле ,поред интерне саобраћајнице ради
лакшег пражњења
Унутрашња канализациона мрежа
унутар гробља ће бити од PVC цеви пречника
Ø110-160mm. Преко ње ће се до септичке
јаме одводити отпадна вода из објекта
на гробљу, као и са чесми. На поменутој
мрежи планирани су ревизиони шахтови
намењени за одржавање. Трасу канализације
предвидети унутар пешачких стаза, зелених
површина гробља, односно унутар платоа
испред капеле.
Кишна канализација и дренажа
У зони гробља атмоферска канализација не постоји.
Са површине са стационарним
саобраћајем (паркинг простори и сл.) вода се
сакупља линијском сливничком решетком,
и могуће је пре испуштања атмосферских
вода спровести поступак издвајања масти и
уља из воде .
Чиста атмосферска вода са крова
објекта и платоа испред капеле може се
риголама или каналетама одвести ка зеленим
површинама или ка путном јарку.
Тачан
положај
и
капацитети
унутрашње хидротехничке инфраструктуре
(водовод,канализација,хидрантска мрежа)
биће утврђени при изради техничке
документације.
Страна 140
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5.2.2. Електроенергетска
инфраструктура
5.2.2.1. Постојеће стање
Земљиште предвиђено за проширење гробља у Јелаву користи се као пољопривредно и налази се уз постојеће гробље.
У обухвату плана не постоје
средњенапонски електроенергетски објекти
напонског нивоа 10 - 35 kV и не планира се
изградња истих у наредном периоду.
У близини планског подручја
постоји стубна трафо станица и надземна
нисконапонска мрежа која пролази левом
страном Државног пута Лозница Шабац
5.2.2.2. Планирано стање
Електроенергетска
мрежа
на
целокупном простору мора бити функционална и прилагођена потребама развоја за
разматрана подручја, као и усклађена са
одредбама из планова вишег реда, односно
Просторног плана града Лознице. који
као усвојени плански акт даје одређене
смернице.
Планско подручје је делимично
неизграђено, а предмет плана је проширење
гробља у МЗ Јелав, у насељу Јелав,
састављеног од три просторне целине:
- комплекс постојећег гробља
- нове површине предвиђене за
сахрањивање
- капела са пратећим просторијама
Поред наведених садржаја планско
подручје обухвата и приступне саобраћајнице
и паркинг простор у обухвату плана.
Потребно je обезбедити напајање наведеног
објекта капеле, као и изградњу инсталације
јавне расвете дуж прилазне саобраћајнице и
осветљавање паркинг простора. као и платоа
испред капеле.
У наредном периоду не
очекује се значајнији раст потрошње
ел.енергије.. Потребно је изградити напојни
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кабловски вод 1кV за напајање објекта
капеле из измештеног мерног ормана (ИМО)
на постојећем стубу нисконапонске мреже у
непосредној близини (преко пута Гробља).
Траса кабловског вода 1kV се простире од
поменуте стубне станице улази на северном
делу обухвата,затим иде ивицом постојећег
гробља, дуж колско-пешачке стазе ,све до
интерне саобраћајнице,одакле се један крак
одваја и иде до приступачног дела фасаде
планиране капеле,а други део до ормара
одакле полази јавна расвета, како је дато
графичким прилогом..
Избор и полагање кабловских
водова треба извршити сагласно одредбама
техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3.
Каблове полагати слободно у земљишту
поред
планираних
саобраћајница,
а
на местима укрштања кроз кабловску
канализацију изграђену ПВЦ цевима
минималног пречника φ110мм. Каблове
разводити до кабловских прикључних кутија
(КПК) и појединих мерно разводних ормана
(МРО) у свему према условима надлежног
Електродистрибутивног предузећа.
Прилазне саобраћајнице и паркинг
у подручју планираног проширења гробља,
морају имати јавну расвету коју треба
градити са светиљкама које се постављају на
челичне стубове – канделабере, а напајање
истих се врши из новопланираног МРО-ЈР
кабловским водовима типа РР00-А 4х16мм2.
Треба
користити
економичне
светлосне изворе као што су натријумове
светиљке високог притиска, метал-халогене
и ЛЕД светиљке одговарајуће снаге, које
ангажују мању потрошњу ел. енергије уз
већу ефикасност осветљења.
У
новопланираном
МРО-ЈР,
треба уградити одговарајућу опрему за
напајање и управљање јавном расветом
као и за мерење потрошње ел. енергије за
ове намене. Управљање јавном расветом
мора бити независно од постојеће расвете
саобраћајница у окружењу.
Тачан
положај
и
капацитети
унутрашње електроенергетске
инфра-
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структуре биће утврђен при изради техничке
документације.
5.2.3. TT инфраструктура
5.2.3.1. Постојеће стање
У непосредној близини обухвата
плана, односно са десне стране државног
пута IБ реда бр.26 Лозница Шабац постоји
подземи ТТ међумесни оптички кабл као и
приступна ТТ мрежа са припадајућим ТТ
изводним ормарима – у истом рову. ТТ мрежа
задовољава тренутне потребе корисника.
5.2.3.2. Планирано стање
Потреба за новим ТТ прикључцима
као и њихов капацитет и број дефинисаће се
пројектном документацијом.
Услове за прикључење на ТТ мрежу
и заштитне мере појединачни објекти
добијаће приликом обједињене процедуре
за прибављање грађевинске дозволе.
Услови издати од „Телеком Србија“
АД саставни су део документације овог
плана.
5.3.. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
5.3.1. Заштита градитељског наслеђа
На простору Плана за изградњу
гробља нема утврђених,проглашених,е
видентираних као ни културних добара
која уживају заштиту Закона о културним
добрима.
5.3.2. Заштита животне средине
Услови и мере заштите на простору
гробља односе се на:
-

уређивање, одржавање и опремање
простора за сахрањивање;
Страна 141
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уређивање и одржавање објеката за
обављање погребних услуга ( капела,
јавне чесме, јавни тоалет, итд.);
уређивање и одржавање путева и стаза
унутар гробља, одржавање зеленила,
јавне расвете, чистоће, уклањање
снега и леда и других послова који су
у вези са уређивањем и одржавањем
гробља и гробних места.

На простору гробља, потребно је
обезбедити контролу свих активности, као и
евиденцију свих гробних места.
Такође, треба да се спречавају сви
облици загађења и да се обезбеди ниво
квалитета средине према одговарајућим
стандардима и прописима:
- Закон о заштити животне средине (
Сл. гласник РС 135/2004, 36/2009,
36/2009-др. закон и 72/2009-др.
Закон);
- Закон о процени утицаја на животну
средину ( Сл. гласник РС 135/04 и
36/09);
- Закон о стратешкој процени утицаја
на животну средину ( Сл. гласник РС
135/2004 и 88/2010);
- Закон о комуналним делатностима (
Сл. гласник РС 88/2011);
- Закон о сахрањивању и гробљима (
Сл. гласник СРС, бр. 20/77, 24/85 и
6/89 и “Сл. гласник РС”, бр. 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и
120/2012 – УС);
- Закон о санитарном надзору (Сл.
гласник РС 125/2004);
- Закон о заштити становништва од
заразних болести ( Сл. гласник РС
125/2004);
- Закон о интегрисаном спречавању
и контроли загађивања животне
средине ( Сл. гласник РС 135/2004).
Остале мере и услови заштите
животне средине су :
- одвод отпадних вода извршити
на хигијенски начин (у складу са
Страна 142
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Законом о отпадним водама Сл.глас.
РС бр.36/2010)
објектима на парцели обезбедити
приступни пут за ватрогасна возила
планиране објекте прикључити на
комуналну инфраструктуру
регулисати начин прикупљања и
поступања са отпадом
обезбедити посебне просторе и
довољан број контејнера за сакупљање
комуналног и другог отпада
по ободу комплекса ,целом дужином
формирати високо зеленило дугог
вегетационог периода
обавезно
спровођење
законске
регулативе која се односи на заштиту
животне средине
поштовати
прописан
начин
сахрањивања како би се спречила
појава непријатних мириса и заразе
предузети мере како би се спречило
доспевање горива, мазива и других
штетних и опасних материја са
саобраћајних и манипулативних
површина
по укопавању посмртних остатака,
гробна места одмах уредити
отпадни материјал настао у процесу
изградње,прописно
сакупити
разврстати и одложити на предвиђену
локацију

5.3.3. Заштита од пожара
У складу са Законом о заштити од
пожара ( Сл. Гласник СРС, бр. 111/2009
и 20/2015), и у складу са -Правилником
о техничким нормативима за приступне
путеве и окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризика од пожара („Службени
лист СРЈ“, бр. 8/95); -Правилником о
техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ,
бр.53 и 54/88 и 28/95) -Правилником о
техничким нормативима за заштиту објеката
од атмосферског пражњења(Сл.листСРЈ
бр.11/96),- Правилником о техничким
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нормативима за електричне инсталације
ниског напона (Сл.лист СФРЈ” бр.53 и 54/88
и 28/95) обезбедити:
- заштиту од пожара и експлозије и то:
погодним распоредом и међусобном
удаљеношћу појединачних објеката,
коришћењем незапаљивих материјала
за њихову изградњу, проходношћу
терена
- обезбедити приступни пут за
ватрогасна возила.
5.3.4. Услови за несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом
Приликом 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 ( деца, старе
особе, болесне особе, и сл.).
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
инвалидитетом, деци и старијим особама
(Сл. гласник РС, бр. 22/2015), обезбедити
услове за несметано кретање особа са
посебним потребама у простору.
Посебни услови приступачности
односе се на пројектовање новопланираног
гробља.
5.3.5. Заштита земљишта и управљање
отпадом
У свему поштовати Закон о управљању
отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09), као и
подзаконска акта.
За евакуацију отпада са предметног
простпра неопходно је обезбедити посудеканте за отпатке или мање контејнере
запремине до 1000 литара ,који се постављају
на пунктовима.Тип посуда одредити према
условима надлежног ЈКП ,,Наш дом”.
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Прикупљање отпада
обавити на
сабирном месту за отпад које се предвиђа у
близини главног улаза у комплекс гробља.
Контејнери морају бити постављени
на водонепропусној бетонској подлози тако
да им се омогући пражњење,чишћење и
слободан приступ возилима и радницима
комуналног предузећа задуженог за
одношење смећа.
Простор треба да је обележен,
приступачан за возила јавне хигијене са
подлогом од тврдог материјала и могућношћу
чишћења и пражњења.
За контејнер је потребно обезбедити
3м2 глатке подлоге у нивоу прилазног пута
са одвођењем атмосферских и оцедних
вода. За типску канту, зависно од величине,
потребно је обезбедити до 0,5м2 једнако
опремљене површине.
5.3.6. Мере
изградње

енергетске

ефикасности

На
подручју
обухвата
Плана
не планирају се објекти који подлежу
Правилнику о енергетској ефикасности зграда
(Сл.гласник РС бр.61/2011) и Правилнику
о условима,садржини и начину издавања
сертификата о енергетској ефикасности
зграда ( Сл-гласник РС бр.69/2012 и 44/2018
-др.закон)
Зграде на гробљима спадају у зграде
за обављање верских и других обреда и за
њих такође није поптребно прибављање
енергетског пасоша.
6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
6.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
6.1.1. Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа
Дистрибутивна водоводна мрежа се
мора трасирати тако:
- да не угрожавају постојеће и
планиране објекте, као и планиране
намене коришћења земљишта;
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да се поштују прописи који се односе
на друге инфраструктурне системе и
објекте;
минимална дубина укопавања цеви
водовода је 0,8м од врха цеви до
коте терена, односно тако да цев
буде заштићена од дејства мраза и
саобраћајног оптерећења;
минимални унутрашњи пречник
прикључка на уличну водоводну
мрежу треба да буде Ø90мм;
минимално растојање цеви од темеља
објекта је 1,0м. Минимално дозвољено
растојање при паралелном вођењу са
другим инсталацијама износи:
међусобно водовод и канализација
0,4м;
до електричних и телефонских
каблова 0,5м;
тежити да водоводне цеви буду изнад
канализационих, а испод електричних
каблова при укрштању;
избор материјала за изградњу
водовода као и опрема која се уграђује
врши се уз услове и сагласност
надлежног
Јавног
комуналног
предузећа, и морају да задовољавају
све прописане стандарде и поседује
атесте сертификационих кућа које
контролишу квалитет истих;
забрањена је изградња објеката и
сађење засада над разводном мрежом
водовода и канализације;
прикључење на јавни водовод врши
се искључиво према условима које
одреди надлежно јавно комунално
предузеће;
водомери морају бити смештен у
посебно изграђени шахт и испуњавати
прописане
стандарде,
техничке
нормативе и норме квалитета, а
поставља се иза регулационе линије,
односно ограде;
забрањено је извођење физичке везе
градске водоводне мреже са мрежама
другог
изворишта:
хидрофори,
бунари, пумпе итд.
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Прикључак на водоводну мрежу
и
унутрашње
инсталације
водовода
детаљно ће бити разрађене кроз техничку
документацију.
Фекална канализација
Систем евакуације отпадних вода за
подручје обухваћеног планом усвојен је као
сепарациони.
Канализација се мора трасирати
тако:
- да не угрожава постојеће и планиране
објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта ;
- да се поштују прописи који се односе
на друге инфраструктурне системе и
објекте;
- максимална
дубина
укопавања
канализационе мреже је 1,5м.
Минимална дубина треба да буде
таква да цевовод буде безбедан у
односу на темена оптерећења;
- ревизиона окна морају се постављати
на:
- местима споја два колектора;
- ако се мења правац колектора који
спроводи фекалну отпадну воду;
- при промени пречника колектора;
- прикључке капеле и чесама на
ревизиона окна извести са падом
од 2 %, искључиво у правој линији
без хоризонталних и вертикалних
ломова;
- минимални
пречник
фекалне
канализације је Ø110мм;
- забрањено је увођење атмосферске
воде у цевоводе фекалних вода;
- код пројектовања и изградње
обавезно је поштовање и примена
свих важећих техничких прописа и
норматива из ове области.
Унутрашње инсталације канализације
детаљно ће бити разрађене кроз техничку
документацију.
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Атмосферска канализација и дренажа
Атмосферске воде са паркиралишта
сакупити путем хоризонталне линијске
сливничке решетке и спровести их до
таложника и сепаратора масти и уља.
Кишница са кровних површина се системом
олука и сливника усмерава ка зеленим
површинама.
Одвођење
атмосферских
вода,
сепаратор масти и уља, као и дренажа
детаљно ће бити разрађене кроз техничку
документацију.
Правила грађења за септичке јаме
Септичка јама се гради од армираног
бетона или PEHD материјала, као
водонепропусни објекат за прикупљање
отпадних вода. Септичке јаме служе само
за привремено одлагање отпадних вода, јер
се оне морају редовно празнити црпљењем
њиховог садржаја и његовим одвожењем
на одговарајућу, за то предвиђену локацију.
Улаз у јаму је затворен ливено-гвозденим
поклопцем, а горња плоча је покривена
слојем земље.
Септичка јама је прелазно решење до
изградње канализационе мреже насеља.
6.1.2. Електроенергетска инфраструктура
Изградња
електроенергетских
објеката се може вршити уз прибављену
грађевинску дозволу и друге услове према
Закон о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018 и 31/19).
Инвеститор
може
приступити
изградњи објеката на основу добијене
грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова
органу који је издао грађевинску дозволу пре
почетка извођења радова.
У случају земљаних радова – ископа,
у реону трасе постојећих кабловских водова,
инвеститор (извођач радова) је у обавези да
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се благовремено пре отпочињања радова
јави надлежном Електродистрибутивном
предузећу са захтевом за одређивање
стручног лица, које ће вршити надзор
над извођењем радова. Предвидети да се
земљани радови обављају искључиво ручно
уз повећану опрезност и присуство стручног
лица надлежне Електродистрибуције.
Услови за укрштање и паралелно
вођење објеката инфраструктуре (водоводне
и канализационе мреже као и других
кабловских водова), са постојећим и
планираним електроенергетским кабловским
водовима одређени су Техничком препоруком
бр. 3 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел.
енергије Србије.
Услови за укрштање и паралелно
вођење објеката инфраструктуре, са
постојећим
и
планираним
електроенергетским надземним водовима одређени
су Техничком препоруком бр. 10 ЕПС –
Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије
и Правилником о техничким нормативима за
изградњу надземних нисконапонских водова
(Сл.лист СФРЈ бр.6/92).
У заштитном појасу, испод, изнад или
поред електроенергетских објеката, супротно
закону, техничким и другим прописима не
могу се градити објекти, изводити други
радови, нити засађивати дрвеће и друго
растиње.
Заштитни
појас
за
надземне
електроенергетске водове, са обе стране вода
од крајњег фазног проводника, има следеће
ширине сходно Закону о енергетици (“Сл.
гласник РС”, бр.145/2014 и 95/2018):
• за напонски ниво 1 – 35 kV:
- за голе проводнике 10 метара, кроз
шумско подручје 3 метра;
- за слабоизоловане проводнике
4 метра, кроз шумско подручје 3
метра;
- за самоносеће кабловске снопове 1
метар.
Заштитни
појас
за
подземне
електроенергетске водове (каблове) износи,
од ивице армирано – бетонског канала:
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за напонски ниво 1 – 35 kV,
укључујући и 35 kV, 1 метар.

Стубови надземне нисконапонске
мреже треба да су удаљени мин. 2м од
коловоза за магистрални, регионални и
локални пут. У односу на саобраћајнице
у насељу, код укрштања, приближавања и
паралелног вођења надземне нисконапонске
мреже, стубови се могу постављати без
ограничења у односу на коловоз, пожељно
на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару
или у зеленом појасу.
Електроенергетски
каблови
се
могу полагати уз услов да су обезбеђени
минимални размаци од других врста
инсталација и објеката који износе:
0,4м … од цеви водовода и канализације
и темеља грађевинских објеката;
0,5м ... од телекомуникацијских каблова,
0,8м ... од гасовода у насељу;
1,2м ... од гасовода ван насеља.
У односу на путеве , кабл се код
прелаза преко истих полаже у заштитну цев,
на дубини најмање 0,8м испод површине
коловоза.
Код паралелног вођења минимални
размак у односу на пут треба да је :
мин. 5м ... за пут I реда, односно мин. 3м
код приближавања;
мин. 3м ... за путеве изнад I реда односно
мин. 1м код приближавања.
Ако се потребни размаци не могу
постићи, кабл се полаже у заштитну
цев дужине најмање 2м са обе стране
места укрштања или целом дужином код
паралелног вођења, при чему најмањи
размак не сме бити мањи од 0,3м.
На прелазу преко саобраћајнице
енергетски кабл се полаже у заштитну цев,
на дубини минимално 0,8м.
Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже
испод .
Заштита од индиректног напона
додира се спроводи у ТН или ТТ систему према
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условима надлежне електродистрибуције,
сагласно СРПС Н.Б2.741.
6.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА OБJEKTE
6.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
			
.
6.2.1.1. Врста и наменa објеката			
			
На парцели гробља могу се подизати
само зграде у функцији планиране наменекапела (просторије за испраћај) евентуално
економске
просторије,управа,продаја
погребне опреме.Овим Планом даје се
могућност проширења постојеће капеле и
платоа за испраћај.
При архитектонском обликовању
водити рачуна о намени простора на ком се
зграда налази,о материјалима за финалну
обраду фасаде,квалитету,трајности,боји.Ако
се планира изградња више објеката онда
њихови архитектонски облици,материјали
и боје морају бити усклађени у јединствену
визуелну целину.
6.2.1.2. Положај објеката на парцели
Грађевинске линије које се утврђују
овим Планом су крајње линије до којих се
може вршити нека изградња надземног
габарита.Надстрешнице не могу прелазити
грађевинску линију.
Дозвољена је изградња више објеката
у функцији планиране намене
6.2.1.3. Правила за реконструкцију,
доградњу и адаптацију постојећег
објекта
Постојећи објекат у функцији гробља
се задржава. Дозвољава се његова доградња
или реконструкција у смислу проширења и
побољшања услова рада у њему.
Уколико се планира доградња новог
дела зграде, не сме се угрозити статичка
стабилност постојећег објекта.
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6.2.1.4. Правило за ограђивање
Дозвољено је ограђивање гробља.
Ограда,стубови ограде и капије морају бити
на грађевинској парцели која се ограђује.
Пројектовати је тако да има капију да
онемогући улаз животињама.
Ограду поставити тако да паркинг
површине буду ван оквира ограде.Може бити
у комбинацији зелене и жичане ограде тако
да жичана ограда временом буде покривена
зеленом ;или зидана или пак урађена на неки
сасвим други начин.Висина ограде је до мах.
2,20 м.
6.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Под
објектима
на
гробљу
подразумевају
се:
гробне
парцеле,
гробна места, капела, колске и пешачке
саобраћајнице, прилазни пут, надстрешнице
и други објекти компатибилне намене
(верски, економски објекти гробља,
продавнице погребне опреме и цвећа).
Планска решења могу да се реализују
фазно тако да свака фаза чини заокружену
функционалну или техничко-технолошку
целину.
6.3.1. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
ЗА ИЗГРАДЊУ
Намена објекта
- делатности верских организација;
- потребне пратеће активности;
- трговина на мало у специјализованим
продавницама
Садржај објекта:
- Просторије за испраћај посмртних
остатака-обредна сала
сала за помене, тоалет, канцеларија
Спратност објекта:
П+0

Број 28

Висина објекта:
мах. 7,0 м
Удаљеност од међа
- на
графичком
прилогу
План
саобраћаја, регулације и нивелације
дат је положај постојећег објекта
преузет са геодетске подлоге и зона
у којој је могуће извршити доградњу,
уколико се појави потреба за њом..
Кровови
- на главном објекту (капели)
дозвољене све врсте кровова.

су

Приступ објекту и паркирање:
- Непосредан приступ објекту,остварује
се преко приступне саобраћајнице
којом се приступа комплексу гробља
као и преко колско -пешачке површине
у обухвату. Слободне површине
испред и око објекта -плато, поплочати
и по потреби урадити потпуну или
делимичну надстрешницу.
6.3.2.УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Гробље
Гробље чине:
- гробна поља - површине за сахрањивање
- интерне саобраћајнице-пешачко-колске стазе
- трг за испраћај
- зелене површине
- зграда
- одмориште
- сабирно место за отпад
Гробна поља
Гробље се планира са претежно
класичним укопом-инхумацијом.У оквиру
планираних гробних поља могуће је
организовати сахрањивање особа свих
верских опредељења.
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Укупан број могућих нових гробних
места је око 1570.
Гробна поља могу бити са поплочаним
стазама између гробних места и поклопним
надгробним плочама.Начин уређења гробних
поља и тип гробних места утврђује се кроз
израду техничке документације. Гробна поља
(сегменти, парцеле) су правилног облика,
раздвојена стазама и зеленим површинама,
са мах. седам сегмената, орјентације исток
– запад.
Димензија укопне јаме је 80 х 200
цм.Дно гроба мора бити најмање 50 цм
изнад највише тачке подземне воде.Дубина
гробног места за један ниво је мин. 150 цм а за
сахрањивање у два нивоа,дубина се повећава
за 60 цм.Пролаз између гробних места не
може бити ужи од 40 цм по дужој страни
(по 20 цм од сваког гробног места).Стаза за
приступ и допремање ковчега са посмртним
остацима од интерних саобраћајница до
гробног места на свака 2-3 низа гробних
места мора бити мин.ширине 1,5 м.
На гробним местима могу се
поставити надгробни споменици-вертикална
спомен обележја по правилу на западној
страни и хоризонталне поклопне плоче,чије
су димензије као и димензије гробног места.
Спољна висина надгробног споменика је 1,3
м а ширина је у ширини опсега.У принципуз
на гробљима,највише је двоструких гробаља
200 х 240 цм.
Могу се градити и гробнице као
подземни објекти,укопани и озидани.Оне се
не затрпавају земљом већ имају хоризонталну
поклопну надгробну плочу.Могу бити
једноструке (110 х 240) или двоструке (240 х
240).Дубина може бити од 2,0 до 3,2 м.
Приступни тргови и тргови за испраћај
На приступном платоу мора бити
обавезно јавно осветљење, чесма, клупе,
посуде за отпатке. Чак се могу планирати мање
надстрешнице као заштита за посетиоце, од
сунца и атмосферских падавина.
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Пунктови
Могу се планирати одморишта
са чесмама и клупама,посуде за отпатке.
Пунктове поплочати и опремити урбаним
мобилијаром. Саднице око одморишта
усагласити са клупама и подземним и
над земним инсталацијама. Предвидети
постављање клупа и на зеленим површинама
дуж колско-пешачке стазе и уопште, где год
је то могуће.
Саобраћајне површине и објекти
Постојећи макадамски пут целом
јужном страном обухвата и наставља ка
њивама које су у катастарској општини
Козјак.Планом је предвиђено регулисање
односно проширење тог пута и стављање
коловозног застора.
Такође планом је предвиђено одвајање
интерне саобраћајнице, од приступног
пута ,у правцу југ - север за прилаз пркинг
местима, у ширини од 5,5 м.
Саобраћајница је дефинисана основним
елементима хоризонталне пројекције и
регулације.Оса је дефинисана координатама
темена,радијусима кривина и осталим
елементима за обележавање.
Главне пешачке стазе дуж алеја,за приступ
парцелама са правцем пружања север-југ су
минималне ширине 1.5 м као и споредне
,унутар гробних поља 1,5 м.
Распоред
пешачких стаза и уређење ,на новом делу
гробља је дато у оквиру Плана саобраћаја,као
једно од могућих ,варијантних решења.
Паркинг и интерна приступна саобраћајница
требало би да буду ван ограде комплекса.
Биланс
површина
и
остварених
капацитета
Површина гробља :
2 42 55 м2
Површина за сахрањивање
-постојећа:
58 81 м2
Површина за сахрањивање
-нова :
1 40 30 м2
Број могућих нових гробних места : 1570
Површина зеленила:
16 28 м2
Површина јавних саобраћајница
(у обухвату):
17 24м2
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Површина
интерних саобраћајница у
обухвату :
12 18 м2
Површина паркинга :
4 75 м2
Број паркинг места :
37
6.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ
На постојећем објекту могуће је
извршити следеће интервенције:
- адаптација и санација
- санацију дотрајалих конструктивних
делова објекта;
- санацију
и
реконструкцију
инсталација.
- реконструкцију објекта у смислу
проширења постојећег објекта у
оквиру дозвољене зоне изградње
Све интервенције на објекту могу се
извести под следећим условима:
- дозвољава се доградња и надградња
постојећих објеката до спратности и
у оквиру зоне изградње дефинисаних
овим планом уз услов испуњења
свих урбанистичких параметара
дефинисаних овим планом.
Доградњом новог дела зграде не сме
се угрозити статичка стабилност постојећег
и објеката на суседним парцелама.
7.0. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
7.1. Смернице за спровођење плана
Спровођењем плана обезбеђује се
уређење простора и изградња објеката у
обухвату, на основу планских решења и
правила и Закона о планирању и изградњи.
Намена локације је јавни интерес од
приоритетног значаја за насеље. Планска
решења спроводе се директно а у случају
потребе, могућа је израда Урбанистичког
пројекта. До коначног привођења намени,
земљиште се може фазно користити и
градити.
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Дозвољена је промена предложеног
решења организације сахрањивања и
пешачких комуникација (рампи, пешачких
стаза, степеника) као и трасе инфраструктуре,
које је потребно решити пројектом, уз
поштовање свих прописа и норматива за
сахрањивање.
Све коте су орјентационе, пројектом
ће се дефинисати тачан нивелациони однос
на терену.
План детаљне регулације за гробље
израђен је у складу са одредбама 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,50/13одлука УС,98/13-одлука УС,132/14,145/14,
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон ,9/2020); 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.
Овај План представља основ :
- за утврђивање јавног интереса и
спровођење поступка експропријације
- за
издавање локацијских услова
и израду Урбанистичког пројекта
уколико буде потребно.
7.2. Локације за које је обавезна израда
урбанистичког пројекта
Израда Урбанистичког пројеката није
обавезна.
7.3. Објекти и мрежа инфраструктуре
Планирана решења
комуналне
инфраструктуре и саобраћајница могуће је
кориговати у складу са ситуацијом на терену
а уз сагласност потребних институција, са
циљем да се побољша постојеће стање
и задовоље будуће потребе обухваћеног
подручја .
Микролокације саобраћајне, комуналне и друге инфраструктурне мреже
одређене овим Планом, утврђују се кроз
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поступак израде Техничке документације и
Локацијских услова, а у циљу утврђивања
просторних и других елемената у складу са
Законом и другим прописима.
Приликом
израде
техничке
документације за израду саобраћајнице,
комуналне и остале инфраструктуре која ја
дефинисана Планом, могућа су одступања
због усклађивања елемената техничких
решења постојећих и планираних објеката
инфраструктуре, носивости тла, и др.
.
7.4. Степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта
Потребан
степен
комуналне
опремљемености подразумева решење у
снабдевању водом, одвођење отпадних вода
и снабдевању електричном енергијом.
У циљу обезбеђења одговарајућих
саобраћајних и других инфраструктурних
услова за реализацију планираних садржаја
потребно је обезбедити приступ јавној
саобраћајној површини која је изграђена или
планом предвиђена за изградњу .
7.5. Смернице
средине

за

заштиту

животне

Приликом издавања Одобрења за
градњу, 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
не одговара минималним допуштеним
условима, треба га довести у границе
прихватљивости
дефинисане
важећим
прописима и стандардима.
7.6. Прелазне и завршне одредбе
Овај план детаљне регулације
представља плански основ за издавање
Информације о локацији и Локацијских
услова, у складу са Законом о планирању
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и изградњи (“Службени гласник РС” број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон ,9/20), а према правилима из
овог Плана.
Овај план ступа на снагу осмог дана
након објављивања у „Службеном листу“
Града Лозница.
ГРАФИЧКИ ДЕО
Постојеће стање:
Лист 1.а - Извод
града Лознице
Лист 2.а -

из Просторног плана

Обухват плана

Лист 3.а - Постојећа намена површина
Планско решење:
		
Лист 1.б. -		 План намене површина
Лист 2.б -		 План саобраћаја,регулације и
нивелације
Лист 3.б -

План хидро, ЕЕ и ТТ 			
инфраструктуре

Лист 4.б. - План разграничења јавних 		
површина			
ДОКУМЕНТАЦИЈА
-

Ситуациони план

-

Одлука о приступању изради Плана
детаљне регулације
,,Гробље
“у Јелаву (бр. 06-19/19-32-15 од
13.06.2019.год.)

-

Одлука о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на
животну средину
Плана детаљне
регулације ,,Гробље “ у Јелаву (бр.
Сл/2019 од 30.05.2019.год.)
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Услови за израду плана издати од
стране ЈП Водовод и канализација”
Лозница, бр. 71/632. од 01.07.2020
год.

-

Услови Телеком Србија бр. А332178490/1 од 24.06.2020.год.

-

Решење о санитарним условима од
Министарства здравља бр. 530-3536/2020-10 од 19.06.2020.год.

-

Извештај о обављеном раном јавном
увиду у План детаљне регулације
,,Гробље “ у Јелаву

-

Услови МУП,Сектор за ванредне
ситуације у Шапцу бр.217-8898/201од 20.08.2020. године

-

Услови ЕПС дистрибуције -Лозница
бр.8ј.1.1.0-Д-09.14-166241-20
од
26.06.2020.год.

Број 28

-

Решење о утврђивању мера и услова
заштите животне средине бр.50147/2020-VI од 25.09.2020.год.

-

Извештај о извршеној стручној
контроли нацрта ПДР-а ,,Гробље” у
Јелаву

-

Извештај о обављеном јавном увиду
у нацрт ПДР-а ,,Гробље” у Јелаву

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-7
		
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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ОДЛУКУ
о доношењу Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока између улица
Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог
Саве, Јована Цвијића и Трга Анте
Богићевића у Лозници

за насељено место Лозницa („Сл. лист
града Лозница’’, број 3/14 и 13/18) којим
су утврђени намена површина и правила
уређења и грађења.
Доношењем Измена и допуна Плана
омогућиће се повољнији урбанистички
услови за изградњу на предметним
парцелама на којима су предвиђене намене
вишепородичног становања са терцијалним
делатностима и терцијалних делатности
(пословно-комерцијални, услужно-трговински
садржаји и туристичке делатности).
Измене и допуне Плана садрже:
границу измена и допуна плана и обухват
грађевинског подручја; детаљну намену
земљишта; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план); попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте; коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења; графички део.

Члан 1.

Члан 4.

Доносе се Измене и допуне Плана
детаљне регулације блока између улица
Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог
Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића
у Лозници, у даљем тексту: Измене и допуне
Плана.

Саставни део ове Одлуке су Измене
и допуне Плана детаљне регулације блока
између улица Војводе Мишића, Ђуре
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга
Анте Богићевића у Лозници, састављене
из текстуалног дела, графичког дела и
документације, урађене од стране ЈП за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој” из Лознице, број Г 222/19,
новембар 2020. године.

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 („Сл. гласник
РС”, број 32/19), Плана генералне регулације
за насељено место Лозница („Сл. лист града
Лозница’’, број 3/14 и 13/18) и члана 40. и
84. Статута града Лознице („Сл. лист града
Лознице’’, број 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела
је

Члан 2.
У обухвату Измена и допуна Плана
се налазе целе катастарске парцеле кп. бр.
5146, 5149, 5150, 5125, 5161 и 5162 у К.О.
Лозница, у површини од 0.27.99 ха.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и
допуна Плана је План генералне регулације

Члан 5.
Текстуални део Плана се објављује у
„Службеном листу града Лознице”.
Страна 153
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-8
		
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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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 и 37/19 -др. закон, 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 („Сл. лист града Лознице”, бр.1/19
- пречишћен текст) Скупштина града Лознице
на седници одржаној 17. децембра 2020.
године, донела је

18. 12. 2020.

- 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 - одлука УС и 132/2014
и 145/14,83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 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 Војводе
Мишића, Ђуре Јакшића, Св. Саве, Јована
Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници.
(бр. 06-29/19-34-5 од 04.10.2019.)
- Одлукe о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину Измена и допуна ПДР-а блока
између Улица Војводе Мишића, Ђуре
Јакшића, Св. Саве, Јована Цвијића и Трга
Анте Богићевића у Лозници. (бр. Сл/2019 од
22.08.2019.год.)
Плански основ за израду Измена
и допуна ПДР-а блока између Улица
Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Св.Саве,
Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића 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

I ОПШТИ ДЕО

Циљ израде Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока између улица
Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Св.Саве,
Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића је
стварање повољнијих урбанистичких услова
за изградњу на предметним парцелама
чија намена је терцијална делатност и
вишепородично становање.

1.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.2. Обухват плана

Правни основ за израду измена и
допуна предметног плана садржан је у
одредбама:

Обухват плана чине катастарске
парцеле број 5146, 5149, 5150, 5125, 5161и
5162 К.О.Лозница, у површини од 2799 м2.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ
МИШИЋА, ЂУРЕ ЈАКШИЋА, СВЕТОГ
САВЕ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА И ТРГА
АНТЕ БОГИЋЕВИЋА У ЛОЗНИЦИ

Страна 154
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Редни
број
1

Број
парцеле
5149

Површина

Власник

Намена

369

Друштво за производњу,прераду и
промет NELLI доо

2

5150

42

СТР ,,DOMMINO,,Иван Пантелић пр

3

5125

996

Земљиште
под зградом
и другим
објектом
Земљиште
под зградом
и другим
објектом
Земљиште
под зградом
и другим
објектом

4

5162

886

5

5146

18

6

5161

488

Право коришћења:,,Градекс,,
доо,Доо,,Лоренапром,,Јовановић
Драгомир,Лазић
Душанка,Младеновић
Никола,Младеновић
Драгутин,,Пико,,доо,Стошић Петар и
својина Републике Србија
СтамбеноДруштво за производњу, прераду
пословни
и промет NELLI доо, Недељковић
простор
Милош, Недељковић Никола,
Недељковић Нина, Недељковић
Александари држалац Град Лозница
Република Србија,корисник Јевтић
Земљиште
Владимир
под зградом
и другим
објектом
Николић Марија
Земљиште под
зградом и
другим
објектом
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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, која важе за ову зону, су преузета из Плана генералне регулације за насељено
место Лознице и гласе:
А.2.1. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним
делатностима у централној зони града
Намена:

Парцела:

Индекс
заузетости:

Висинска
регулација:

Страна 156

услужно-трговинске делатности:
-робне куће, тржни центри, занатски центри, мега-маркети, супермаркети,
-пословно-комерцијалне делатности:
-банке, административни центри локалне управе, пословни објекти
државних органа, пословни објекти предузећа, банке, осигуравајући
заводи, пословни објекти за рентирање
-туристичке активности:
-хотели, мотели, ресторани и други угоститељски објекти
-уз терцијалне делатности је могуће организовати вишепородично
становање у односу становање:терцијалне делатности од 70:30% до
30:70%
-минимална површина парцеле ………..…………....300 м2
-минимална ширина парцеле
-за објекте у низу……………………..… 10м
-за двојне објекте.............................22м (2х11м - две парцеле)
-за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр.
када се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња слободностојећег
објекта и уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине
12м)
Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који
служи као приступ, минимална ширина парцеле није меродавна.
-максимални индекс на парцели ….....................…….. 70%
Правила за степен заузетости:Парцела са комерцијалним делатностима
може бити изграђена и 100% под посебно планираним условима, у
централној зони града (главни градски центар и проширени градски
центар), усаглашена са свим суседима, када заузима целу површину
блока, или ако се наслања на постојеће (или планиране) калкане суседних
зграда на заједничким границама парцела.
-максимална спратност објеката ........…......……… По+П+5
-максимална висина објекта ………………………
20,0 м

18. 12. 2020.

Хоризонтална
регулација:

Изградња
других
објеката на
парцели:

Паркирање:
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-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 .... 0,0 м
- растојање објекта од бочних граница парцеле
- за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4,0м
- за објекте у низу ……………………….. 2,5 м
- за двојне објекте ……………………….. 4,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
- слободностојећи објекти ……1/2 х вишег објекта
- у прекинутом низу ………… 1/3 х вишег објекта
- за двојне објекте …………...1/2 х вишег објекта
- минимално растојање два објекта
на парцели ……..………………………………….. 4,0 м
- минимално растојање објекта од задње
границе парцеле ………………………………….. 6,0 м
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 на међи
према суседној парцели.
Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.
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Уређење
слободних
површина:

Посебни
услови:
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Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20%
површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу
смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у
минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања
биланса на предметној локацији.
Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних
пoвршинa, кao штo je прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр,
aтриjумски прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo oзeлeњeнe крoвoвe,
вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa.
Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом
низу, уз обострану сагласност суседа за изградњу на међи, како би
се максимално искористили потенцијали локације. Слободностојећи
објекти су дозвољени само онда када није могуће обезбедити сагласност
или из неких других разлога (статичка безбедност или сл.)
На парцели се може градити и више објеката уколико објекти
представљају јединствену функционалну целину и заједнички користе
парцелу.
Правила за архитектонско обликовање: Основни принцип обликовања
код изградње нових пословних објеката у комерцијалним зонама у
центру града и пешачким улицама је прилагођавање постојећој физичкој
структури блока и задржавање формиране парцелације и регулације
зграда. Обликовање објекта прилагођава се карактеру амбијента. За веће
објекте препоручује се да се идејно решење добија конкурсом.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким
елаборатима (зоне заштите, трговина алкохолним пићима и близина
коцкарница у близини школа и сл.).
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А.2.2. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним
становањем, екслузивним становањем, апартманским, пословним и ренталним
становањем, становањем у функцији туризма у зони ужег градског центра
Парцела:

Индекс
заузетости:
Висинска
регулација:
Хоризонтална
регулација:

- минимална површина парцеле
- за слободно стојеће објекте………….... 600 м2
- за објекте у низу ………………………..500 м2
-минимална ширина парцеле…………..
-за објекте у низу……………………..… 10м
-за двојне објекте.............................22м (2х11м - две парцеле)
-за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр.
када се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња слободностојећег
објекта и уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине
12м)
Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који
служи као приступ, минимална ширина парцеле није меродавна.
- максимални индекс заузетости на парцели …………… 60%
- максимални индекс заузетости на парцелама са комерцијалним
функцијама …….. 70%
- максимална спратност објеката ......……………По+Пр+4
- максимална висина објеката
- до коте слемена………………………......17,5 м
- 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 .... 0,0 м
- растојање објекта од бочних граница парцеле
- за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4м
- за објекте у низу ……………………….. 2,5 м
- за двојне објекте ……………………….. 4,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
- слободностојећи објекти ……1/2 х вишег објекта
- у прекинутом низу ………… 1/3 х вишег објекта
- двојни објекти …...............…1/2 х вишег објекта
- минимално растојање објекта од задње
границе парцеле ………………………………….. 6,0 м
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- спратност помоћног објекта ……………………….П
- максимална висина помоћног објеката
- до коте слемена ………………………… 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 на међи
према суседној парцели.
Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.
Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20%
површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу
смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у
минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања
биланса на предметној локацији. На парцелама на којима се налазе
објекти са више од 10 стамбених јединица потребно је обезбедити дечије
игралиште које може бити у саставу зелене површине.
Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом
низу, уз обострану сагласност суседа за изградњу на међи, како би
се максимално искористили потенцијали локације. Слободностојећи
објекти су дозвољени само онда када није могуће обезбедити сагласност
или из неких других разлога (статичка безбедност или сл.)
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2.3. Измене и допуне ПДР-а блока
између улица Војводе Мишића,Ђуре
Јакшића,Светог Саве,Јована Цвијића и
Трга Анте Богићевића
На предметном подручју постоје
промене
намене земљишта. Претежна
намена по важећим плановима је:
- за к.п. 5162 , 5149, 5150, 5161, 5146
КО Лзница - терцијалне делатности
- за к.п. 5125 КО Лозница вишепородично
становање
са
терцијалним делатностима
Промена основног плана (важећег
ПДР-а) се односи на промену намене на
к.п. 5146, 5149, 5150 и 5161 КО Лозница из
терцијалних делатности у претежну намену
-вишепородично становање и допунску
намену - терцијалне делатности као и на
промену
урбанистичких параметара за
изградњу и уређење земљишта (спратност,
индекс заузетости, паркирање, правила
парцелације, фазну изградњу и др.).
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, а обим и
садржај измене текстуалног и графичког
дела планског документа не прелази 50%
садржине текста и графичког дела планског
документа.
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 ималаца
јавних овлашћења: „Електродистрибуција”
Лозница, ЈП „Топлана-Лозница”, ЈП
„Водовод и канализација” -Лозница, КЈП
„Наш дом”, „Лозница гас” доо и Завод за
заштиту споменика културе ,,Ваљево”, и то
за део планског документа који се мења и
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допуњује, „Телеком Србија” и ППЗ-Сектор
за ванредне ситуације Шабац.
3.0. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Предметни блок је у самом градском
језгру тј.у ужем центру града и изузетно
је важан за целокупан концепт планирања
и изградње. Препознатљива је линијска
структура са благим ширењем ка западу,
односно има функцију градског коридора
и центра, а објекти су карактеристични по
габариту и волумену.
Блок је са источне стране оивичен
Улицом Јована Цвијића која је својим
већим делом - пешачка зона са разноврсним
садржајима. Катастарске парцеле број 5146,
5149, 5150, 5161 и 5162 КО Лозница управо
се налазе у овој улици а на к.п.бр. 5149 и
5162 КО Лозница су стари објекти односно
вредни објекти градитељског наслеђа:
-зграда бившег хотела ,,Европа”
-зграда бившег хотела ,,Централ”
До недавно се на к.п. 5149 КО
Лозница постојећи објекат користио као
трговински центар ,,Sity shoping mall”. Овај
објекат је као и зграда ,,Централ” старији
али задовољавајућег бонитета.
Западно од Улице Јована Цвијића
пружа се Улица Војводе Мишића, као једна
од важнијих саобраћајница у граду , веза са
градском пијацом и у чијем наставку је пут
за Бању Ковиљачу.
Парцеле у овом делу блока као и
предметна кп. бр. 5125 КО Лозница, су
специфичне по облику, површини, ширини
фронта, броју власника. Већина објеката у
овом делу блока су у лошем стању, лошег
бонитета. Део објекта на предметној к.п.5125
КО Лозница је урушен, а други део објекта је
нешто новијег датума и солидног бонитета.
Иза парцела на овом потезу, почиње градски
бедем па је висинска разлика између коте
улице и коте бедема приближно 9,5 м. К.п.бр.
5125 КО Лозница је у оквиру заштићене
околине Споменика културе и за све мере
техничке заштите и других радова неопходно
је обратити се надлежном Заводу.
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ПЛАНСКИ ДЕО
4.0. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Предметним Изменама и допунама
предвиђена је измена намене к.п.5146, 5149,
5150 и 5161 КО Лозница из терцијалних
делатности у вишепородично становање
са терцијалним делатностима као и измена
урбанистичких параметара у оквиру
Правила грађења за предметне парцеле.
Ради се о ужем центру града где постоји
низ функционалних целина - простора са
различитим наменама.
Предметни простор и ближа околина
намењени су терцијалним делатностима и
вишепородичном становању. Катастарска
парцела бр.5125 КО Лозница у додиру је са
Зоном дестимулације, у којој није дозвољена
градња нових објеката.
На парцелама које су предмет измена
и допуна планира се изградња објеката веће
спратности (него што је то важећим ПДР-ом
предвиђено) и већег индекса заузетости.
Спратност будућих објеката је:
- на објекту ,,Европа” на кп. бр. 5149
КО Лозница, као и на суседним к.п.
5150 и 5146 КО Лозница, спратност је
повећана са постојећих П+0 и П+1 на
П+2 у важећем ПДР-у, а предметним
изменама од П+Га (приземље +
галерија) до П+5+Пс (приземље + 5
спратова + повучен спрат);
- на објекту ,,Централ” на кп. бр. 5162
КО Лозница повећана са постојећих
П+0 и П+1 на П+3 у важећем ПДР-у,
а предметним изменама од П+4 до
П+6;
- на к.п.5125 КО Лозница повећана
са постојећих П+0 и П+1 на П+3
у важећем ПДР-у, а предметним
изменама на П+3 до П+4;
- на к.п.5161 КО Лозница у предњем
делу парцеле, до Ул. Јована Цвијића
остаје П+2+Пк, а у задњем делу
парцеле, до Ул. Јанка Веселиновића
будућа спратност је П+4+Пк
Страна 162
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-

на к.п. 5146 КО Лозница спратност
будућег објекта је П+Га (приземље
+ галерија), а на кп. бр. 5150 КО
Лозница, предвиђа се П+1.
Планирана спратност је у складу са
будућом наменом као и са потребом за што
већим искоришћењем простора.
На локацији ,,Европа” и ,,Централ”
предвиђа се изградња нових објеката. Ови
објекти су, по мишљењу Завода за заштиту
споменика културе Ваљево, током свог
постојања претрпели извесне измене због
којих не задовољавају критеријуме за
утврђивање за непокретна културна добра.
С обзиром да се ради о простору са
највећим бројем утврђених (заштићених)
НКД-СК који заједно са осталим објектима
чине једну просторну целину дају се
препоруке за будућу изградњу:
- да изглед нових објеката (обликовање
фасада, избор и примена грађевинских
материјала, архитектонски елементи
и детаљи) морају бити усаглашени са
заштићеним НКД у окружењу, треба
да допринесу заштити тих НКД,
заштити типолошких карактеристика
објеката који су карактеристични за
Лозницу, очувању и успостављању
амбијенталних вредности и укупних
урбаних вредности централне зоне
- нови објекти не смеју да угрозе право
на поглед, визуре суседних парцела
нити да умање квалитет живота и
рада на њима (услова осунчања,
проветравања, доступности, кретања
и др.) као и приватност њихових
корисника
- изградњом нових објеката не смеју
се заклањати и угрозити визуре
утврђених НКД-СК.
4.1 Извршене промене у оквиру Измена и
допуна ПДР-а
У оквиру измена и допуна акценат
је стављен на Правила грађења - конкретно
за све предметне парцеле и извршене су
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промене на графичким прилозима:
- Означена је граница обухвата измена
и допуна плана
- Промењена је претежна намена на к.п.
5146, 5149, 5150 и 5161 КО Лозница
- Дата је зона изградње на свим к.п. у
обухвату
- Приказана је будућа (планирана)
спратност
- Унете су промене у графичким
прилозима инфраструктуре, у складу
са условима надлежних институција
- Приказано је формирање к.п. 5125
КО Лозница односно издвајање дела
површине од предметне парцеле за
Улицу Јанка Веселиновића.

(Улице Јанка Веселиновића) у површини од
41 м2.
Основни предлог урбанистичких
параметара и план зоне изградње дат је на
одговарајућим графичким прилозима.

4.2. Планирана намена земљишта са
билансима

Планом детаљне регулације блока
између улица В.Мишића,Ђ.Јакшића, Светог
Саве, Ј.Цвијића и Трга Анте Богићевића,
издвојено је више карактеристичних зона и
целина.
Обзиром да су предмет измена
појединачне парцеле, оне припадају одређеним зонама:
- к.п.бр.5146, 5149, 5150, 5161 и 5162
КО Лозница - карактеристична зона
5
- к.п.бр.5125 КО Лозница - карактеристична зона 3

Биланс површина у оквиру Измена
и допуна ПДР-а није промењен у односу на
важећи ПДР.
Предметне парцеле и даље припадају
површинама за остале намене.
У оквиру обухвата Плана, не постоји
просторно доминантна функција. С обзиром
да се овде ради о ужем центру града постоји
низ функционалних целина –простора са
различитим наменама скоро равномерно
заступљеним.
Планирани су објекти веће спратности,
до мах. П+6. Планирана спратност објеката
је условљена регулационом ширином улица,
удаљеношћу до наспрамних објеката,
спратном висином објеката који се задржавају
и низом критеријума усвојених из претходне
анализе постојећег стања.
На осталом грађевинском земљишту
дефинисана је намена:
- вишепородично становање сред-њих
густина са терцијалним делатностима;
- терцијалне делатности.
У оквиру обухвата на к.п. 5125 КО
Лозница налази се део будуће јавне површине

Биланс планираних површина
Приказ
остварених
параметара и капацитета:

урбанистичких

Површина обухвата………..……….2799 м2
Просечна спратност……….од П+Га до П+6
4.3. Карактеристичне зоне и целине

Критеријуми за издвајање карактеристичних зона били су:
- структура блока, степен изграђености,
заступљеност одређених намена и
сл.
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.
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Овим планом дата је могућност
парцелације к.п.бр. 5125 КО Лозница, у
свему према датим правилима грађења за
наведену парцелу. То је уједно и основ за
израду урбанистичког пројекта.
Такође, могућа је препарцелација
између к.п. 5146, 5149 и 5150 КО Лозница
односно њихово спајање.

98/2013 - одлукаУС, 132/2014, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19-др.закон, 9/2020). Површина
земљишта која се од парцеле кп. бр. 5125
КО Лозница издваја за потребе Улице Јанка
Веселиновића износи 41м2.

4.4.1 Попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте

4.5.1. План регулације

На графичком прилогу бр.6 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 предметне парцеле
5146, 5149, 5150, 5125, 5161 и 5162, КО
Лозница. 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

59’

6597428.448

4932582.595

60

6597441.379

4932587.841

61

6597461.128

4932596.623

Уколико регулациона линија улази
у парцелу намењену за градњу, као што је
случај са кп 5125 КО Лозница, обавезно
је њено формирање на основу датих
координата, а на начин регулисан законом
тј. пројектом парцелације, препарцелације
и елаборатом исправке граница суседних
парцела. 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
Страна 164

4.5. Општи услови регулације и нивелације

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. 4.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.
Простор који се разрађује по карактеру
припада осталом грађевинском земљишту, а
саобраћајнице површинана јавне намене.
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.
Грађевинске линије су дефинисане на
графичком прилогу бр. 4.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
Вертикална регулација
Висина објекта дефинисана је
спратношћу и котом слемена и дата је у
Правилима грађења.
Спратност је одређена бројем
надземних етажа и дефинисана је на
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графичком прилогу бр. 4.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.
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. 4.б “План саобраћаја,
регулације и нивелације”.
5.0. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
На посматраном подручју се
углавном задржавају постојеће улице са
постојећом ширином коловоза и постојећим
регулационим линијама.
Концентрација
стамбених,
пословних, трговачких, образовних и других
активности, узрокује и повећану потражњу
броја паркинг места. Паркинг места не
задовољавају потребе становника овог дела
града и потребе осталих становника који
долазе у овај део града. За стамбене објекте,
паркирање возила би требало регулисати у
оквиру парцеле, и то једно паркинг место
или гаражно место по једној стамбеној
јединици.
Неопходан паркинг, односно гаражни
простор, мора се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
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Изузетно, инвеститор може,уколико
на сопственој парцели не може да обезбеди
услове за паркирање за стамбени објекат,
да обезбеди секундарни паркинг (гаражни)
простор (мах. 50 % од укупних потреба) у
радијусу од 200 м од објекта на посебној
парцели, уколико се стекну законски услови
за то.
Паркирање се може предвидети на
више подземних етажа (уколико то дозвољава
ниво подземних вода).
Дозвољено је коришћење ауто
лифтова ради лакшег приступа подземним
етажама предвиђеним за паркирање.
За хотеле, ресторане и друге
угоститељске објекте и друге пословне
објекте који не могу да обезбеде потребан
број паркинг места на сопственој парцели,
постоји могућност закупа паркинг места
на површинама јавне намене, за време док
обављају делатност.
За објекте јавне намене, паркирање
се може обезбедити (остварити) и на
јавним паркиралиштима - површинама
јавне намене, изван парцеле,у непосредној
близини али тако да паркинг места буду
посебно предвиђена (означена) за потребе
јавног објекта.
5.1. Урбанистички и други услови за
уређење зелених и слободних површина
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, озелењених кровова
односно заступљеност вегетације са
одговарајућим партерним уређењем и
урбаним мобилијаром.
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, као и врсте са нашег поднебља
прилагођене нашим климатским условимасамоодрживе биљне врсте.
Страна 165

Број 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

5.2. Урбанистички и други услови за
комуналну инфраструктуру
5.2.1. Хидротехничка инфраструктура
5.2.1.1. Постојеће стање
Водоводна мрежа
Основна
карактеристика
овог
простора је изграђено грађевинско земљиште.
У обухвату
Плана постоји изведена
водоводна мрежа у делу простора по ободним
улицама као и магистрални цевовод Ø600
који пролази крај Трга Анте Богићевића.
Цевовод у Улици Војводе Мишића је од
ЛГ материјала пречника Ø100 мм. У Улици
Јована Цвијића постоје два цевовода, Ø200
мм од ЛГ материјала као и Ø110 мм ПЕХД.
У Улици Јанка Веселиновића нема цевовода
питке воде.
Фекална канализациона мрежа
Фекална канализација постоји у
ободним улицама. Иста је по сепаратном
систему. Цевоводи у улицама: Војводе
Мишића- Ø 200 мм керамички и Ø 300 мм
бетонски, Трг Анте Богићевића - Ø 200 мм
бетонски ; у улици Јована Цвијића су Ø
500 мм PVC и. Ø 300 мм бетонски и у улици
Јанка Веселиновића - Ø 200 мм бетонски.
Кишна канализација
Кишна канализациона мрежа постоји
у свим улицама које су обухваћене овим
планом.
5.2.1.2. Планирано стање
Водоводна мрежа
Постојећа мрежа је прстенаста. У
Улици Јанка Веселиновића планира се
изградња цевовода Ø100 мм. Предвидети
одговарајући број (ПХ) пожарних хидраната
у складу са прописима.
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Фекална канализација
Канализациона мрежа у овом делу
насеља је планирана по сепаратном систему.
Планирано је да се постојећа канализациона
мрежа у Ул. Војводе Мишића и Трг Анте
Богићевића које су од керамичких цеви
реконструишу од савременијих материјала.
Такође је потребно и предвидети адекватан
пречник цевовода. Неопходно је постојећи
цевовод у Улици Војводе Мишића заменити
новим јер је малог пречника и често запушен
и на њега није могуће прикључење нових
корисника. Потребно је планирати изградњу
фекалног колектора у делу улице који
тренутно нема колектор
Кишна канализација
Атмосферске
воде
постојећим цевоводима.

се

одводе

5.2.2. Електроенергетска инфраструктура
5.2.2.1. Постојеће стање
Oснoвнa
кaрaктeристикa
oвoг
прoстoрa je изгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe.
У зoни oбухвaтa ПДР oд eлeктрoeнeргeтских
oбjeкaтa нaлaзи сe:
− Tрaфoстaница ЗТС „Срески суд“
10/0,4 kV, капацитета 2х630 kVA;
− Tрaфoстaница ЗТС „Базар 2“ 10/0,4
kV, капацитета 2х630 kVA;
− Пoдзeмнa 10 kV мрeжa, која чини
везу
постојећих
трафостаница
међусобно и везу са трафостаницама
из суседних блокова, извeдeнa
слoбoдним пoлaгaњeм у зeмљaни
рoв или кроз електроенергетску (ЕЕ)
канализацију;
− Пoдзeмнa 0.4 kV мрeжa зa нaпajaњe
пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних и
jaвних oбjeкaтa изведена слoбoдним
пoлaгaњeм у зeмљaни рoв;
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− Надземна 0,4 kV мрeжa зa нaпajaњe
пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних
и jaвних oбjeкaтa изведена са
самоносивим кабловским снопом
(СКС) на стубовима јавне расвете;
− Jaвнa рaсвeтa пoстojи у улицама:
Војводе Мишића, Јована Цвијића,
Ђуре Јакшића, Јанка Веселиновића,
Светог Саве и на Тргу Анте
Богићевића.
На графичком прилогу ЕЕ и ТТ
инфраструктуре приказане су локације
постојећих трафостаница, трасе постојеће
средњенапонске
и
нисконапонске
електроенергетске мреже и трасе постојеће
јавне расвете.
5.2.2.2. Планирано стање
Трафостаница
Нa предметном подручју постојеће
трафoстaнице ЗТС „Срески суд“ и ЗТС „Базар
2“ се задржавaју. Из постојећих трафостаница
напајају се постојећи потрошачи у оквиру
блока, као и потрошачи из суседних блокова.
Tрaфoстaница ЗТС „Срески суд“ је повезана
са трафостаницама ТС 35/10 kV „Лозница
2“, МБTС „Нова зелена пијаца“, ЗTС „Базар
2“, МБTС „Пошта“, МБTС „Мајор Јаше“ и
МБTС „Европа“. Трaфoстaницa ЗТС „Базар
2“ је у везу са трафостаницама МБTС „
Срески суд“ и БЛTС „Београдска“.
За напајање будућих потрошача
на основу пораста оптерећења планирана
је нова трафостаница МБТС „Срески
суд 2“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA,
непосредно уз ЗТС 10/0,4 kV „Срески суд“,
која практично представља проширење
постојеће трафостанице. Планирана ТС
лоцирана је тако да може да обезбеди
напајање потрошача и у суседним
блоковима. Нова трафостаница биће у
прстенастој вези са трафостаниоцама ЗТС
„Срески суд“ и МБTС „Пошта“. Плaнирaна
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трaфoстaница је мoнтaжнo бeтoнскe сa три
вoднe и двe трaфoћeлиje у блoку висoкoг
нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa
мрeжa пo принципу улaз-излaз. Планирана
трафостаница се налази на површини јавне
намене, а у случају издвајања парцеле за
планирану ТС, могуће је издвојити парцелу
пројектом препарцелације. Лoкaциjа нoве
трaфoстaнице прикaзaнa je у грaфичкoм
прилoгу EE и TT инфрaструктурe.
Средњенапонска мрежа 10kV
На простору обухвата Плана
задржавају се постојеће средњенапонске
подземне мреже 35 kV и 10 kV, уз
минималне корекције траса и додатну
механичку заштиту на местима изградње
новог коловоза. Задржава се 35 kV мрежа,
која пролази кроз обухват и она представља
везу ТС 35/10 kV „Лозница 1“ са ТС 110/35
kV „Лозница 1“ и ТС 35/10 kV „Лозница
2“. Заджава се 10 kV мрежа за међусобно
повезивање постојећих трафостаница са
трафостаницама у околини и то са ТС 35/10
kV „Лозница 2“, МБTС „Нова зелена пијаца“,
БЛTС „Београдска“, МБTС „Пошта“, МБTС
„Мајор Јаше“ и МБTС „Европа“. Задржава
се 10 kV мрeжa која пролази кроз обухват и
представља међусобну везу трафостаница
БЛTС „Београдска“,
МБTС „Трг Анте
богићевића“ и ЗТС „Београдска Банка“, које
су из суседних блокова.
Нискoнaпoнскa мрeжa
Постојећа нисконапонска мрежа са
самоносивим кабловским снопом (СКС) ће се
заменити са новом нисконапонском мрежом,
а постојећа НН подземна мрежа са разводним
ормарима се задржава. Нова нисконапонска
мрежа ће бити у кабловској канализацији
у трoтoaримa улицa и на тај начин ће се
извести рaзвoд НН мрeжe, a сaмa мрeжa ћe
бити дeфинисaнa прeмa пoтрeбaмa и бићe
дeфинисaнa прojeктнoм дoкумeнтaциjoм у
склaду сa нaмeнoм oбjeкaтa грaдњe.
Страна 167
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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.
У
унутрашњем
делу
блока
нисконапонска мрежа је планирана у
слободном кабловском рову или у две ПВЦ
цeви Ф110 мм.
Jaвнa рaсвeтa
Плaнoм сe прeдвиђa зaдржaвaњe
пoстojeћe jaвнe рaсвeтe у Војводе Мишића,
Јована Цвијића, и на Тргу Анте Богићевића.
Расвета је са нaтриjумским сиjaлицe снaгe
дo 250 W, нa чeличним стубoвимa висинe дo
дeсeт мeтaрa.
Плaнoм сe плaнирa изгрaдњa jaвнe
рeсвeтe у ул. Јанка Веселиновића, 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 30 lx, 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: Пре почетка радова,
обратити се 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.
Страна 168

18. 12. 2020.

5.2.3. TT инфраструктура
5.2.3.1. Постојеће стање
Предметно
подручје
припада
кабловским подручјима бр.1 и 18, 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 већим
делом подземно а делом као надземна.
ТТ мрежа задовољава тренутне потребе
корисника.
5.2.3.2. Планирано стање
За нове, планиране објекте планирати
подземну приступну ТТ мрежу са
припадајућим ТТ изводним ормарима
за унутрашњу монтажу одговарајућег
капацитета. Од постојећих ТТ окана у
ул. Босанској и Јована Цвијића. До
новопланираних објеката положити две ПЕ
цеви пресека 110мм, пројектоване дужине
за потребе телекомуникационих каблова;
све како је приказано на графичком прилогу
ЕЕ и ТТ инфраструктуре. У објектима, на
сувом и приступачном месту поставити
дигиталну мини централу (мини ИПАН) као
и унутрашње телефонске изводне ормаре
чији ће се број, капацитет и начин даљег
развода у објектима одредити пројектом.
До мини ИПАН-ова изградити приводни
оптички кабл. ТТ приступни кабл завршити
у изводном ормару на раставним летвицама.
Од изводног ормара планираног капацитета,
развод телефонске инсталације урадити
ДСЛ кабловима са ХФФР омотачем према
ИЕЦ 62255 стандарду категорије 2 или 3.
Свуда уз ТК инсталацију поставити резервну
цев за ФТТХ решење оптичке приступне
мреже хПОН и то хоризонтални развод
на пр. пресек 16мм, а за вертикални развод
користити цеви већег пречника на пр. пресек
32мм.
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Постојећа надземна мрежа се укида.
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.
Услове за прикључење на ТТ мрежу
и заштитне мере појединачни објекти
добијаће приликом обједињене процедуре
за прибављање грађевинске дозволе.

5.2.4. Топлификација и гасификација
Сви планирани пословно-стамбени
објекти се могу прикључити на инсталације
ЈКП „Топлана Лозница“ на постојећи
вреловод, 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.
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5.3.. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
5.3.1. Заштита градитељског наслеђа
На површини обухваћеној границама
Измена и допуна Плана детаљне регулације
блока између улица Војводе Мишића, Ђуре
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга
Анте Богићевића у Лозници нема утврђених
евидентираних непокретних културних
добара, као ни добара која уживају претходну
заштиту.
У оквиру обухвата измена и допуна
предмета измена и допуна, вредни објекти
градитељског наслеђа су:
-зграда бившег хотела ,,Европа”
-зграда бившег хотела ,,Централ”
ЗГРАДА БИВШЕГ ХОТЕЛА „ЕВРОПА“
Своју првобитну намену хотел
„Европа“ задржао је до 1968.године, када је
претворен у пословни простор-продавницу.
Објекат је приземан неправилне
основе са уличном декоративно обрађеном
фасадом на којој доминира асиметрично
постављен ризалит уоквирен са два
декоративна пиластра и високим забатом у
врху. Лево и десно су постављени по један
издужен прозорски отвор, док је високи
главни улаз на самом углу зграде. Сокл је
зидан обрађеним каменим тесаницима који
су посебно обликовани око уских подрумских
отвора. Кров је вишеводан са фалцованим
црепом као покривачем.
Објекат је изгубио своју првобитну
намену, али је улична фасада, уз мање измене,
сачувана у свом аутентичном изгледу.

Сл. 3.Зграда бившег хотела „Европа“
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ЗГРАДА БИВШЕГ ХОТЕЛА
„ЦЕНТРАЛ“
Зграда бившег хотела „Централ“
лоцирана је на углу две улице тако да је
својом архитектуром прилагођена месту
на коме се налази. То је приземни објекат
неправилне основе са сложеним кровом и
бибер црепом као покривачем. Главни улаз
лоциран је на углу две улице.На тај начин је
формирана фасада која је у врху наглашена
полукружном атиком. Низ прозорских отвора
су распоређени дуж обе подужне фасаде.
Своју основну намену хотел је имао
до пре неколико деценија. Донедавно је био
у овом објекту смештен ресторан.

Сл. 4. Зграда бившег хотела „Централ“
Горе наведени објекти на основу
стручне анализе се сматрају вредним
објектима градске архитектуре, али су исти
током свог постојања претрпели извесне
измене или интервенције због којих не
задовољавају критеријуме за утврђивање за
непокретна културна добра.
Предлог Завода за заштиту споменика
је да сви објекти буду уврштени у документе
просторног и урбанистичког планирања при
чему би Завод као стручна служба сарађивао
и достављао своје мишљење по питању
предузимања мера техничке заштите и
других радова на овим објектима, а које нема
обавезну примену на правни основ у Закону
о културним добрима.
У непосредној близини је и НКДЛознички град а свако добро има заштићену
околину дефинисану Одлуком односно
Решењем о утврђивању.
Страна 170
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У оквиру мера техничке заштите
таквих објеката, предвиђа се да:
- будући и остали објекти не смеју
габаритом и изгледом да конкуришу
утврђеном НКД
- не сме се дозволити градња нових
објеката који би заклањали и
угрожавали визуру утврђеног НКД
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).
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).
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Забрањује се привремено или трајно
депоновање земље, камена, смећа и јаловине
у, на, и у близини накнадно откривеног
археолошког локалитета.
5.3.2.. Заштита животне средине
Ради заштите квалитета воде,
ваздуха и земљишта као и заштите од буке,
решења планираних објеката 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
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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 који ће
онемогућити продор буке у животни и радни
простор. Потребно је обезбедити да 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 501-13/2016-V од 10.03.2016.године и
то су:
1. Предметним планом предвидети
потребно
уређење
терена
са
нивелационим решењем,у складу са
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којим треба дати техничко решење
одводњавања ове локације.
Капацитет нове изградње утврдити
у складу са могућим обезбеђењем
простора за паркирање; простор
за
паркирање
обезбедити
на
припадајућој парцели.
Планиране објекте прикључити
на постојећу комуналну инфраструктуру; планирати централизован
начин загревања објекта.
У случају да се предвиђа изградња
уљне трафо-станице,неопходно је
планирати водонепропусни базен за
прихват уља,а самим тим приликом
изградње испоштовати Закон о
процени утицаја,као и за атмосферске
и санитарно-фекалне отпадне воде.
При утврђивању габарита планираног
објекта водити рачуна о % учешћу
зелених и незастртих површина,а у
складу са нормативима и стандардима
планирних
зелених
површина
града утврђених Плану генералне
регулације за нсељено место Лозниц
(„Сл. Лист Лознице“, број 3/14 и
12/2014)
У делу објекта намењеног пословању
могу се обављати само делатности
које не угрожавају квалитет животне
средине,не производе буку или
непријатне мирисе, односно не
умањују квалитет становања у
објекту.
При
реконструкцији,
доградњи
или изградњи објекта морају се
предузети мере заштите гасовода од
оштећења,вршењем ручног откопа у
појасу ширине 1,0м око осе гасовода
и без употребе тешких радних
машина, као и потпуну радну заштиту
унутрашњих гасних инсталација,због
угрожавања животне средине.
При пројектовању и изградњи
односно надоградњи објекта морају се обезбедити услови за несметану
природну
вентилацију
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заједничких простора, остављањем
вентилационог отвора, а у циљу
безбедног функционисања будуће
заједничке гасне инсталације.
Објекта планирати тако да се
обезбеди довољно осветљености
и осунчаности у свим стамбеним
просторијама;станове оријентисати
двострано ради бољег проветравања,
изградњом
планираног
објекта
не сме се смањити осветљеност и
осунчаност просторија у суседним
објектима.
Грађевински и остали отпадни
материјал, који настане у процесу
рушења постојећих објеката,као и
отпад који настане у току изградње
планираног
објекта,прописано
сакупити,разврстати и одложити на
за то предвиђену локацију.
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 загађење површине.
Саобраћајнице унутар објекта улазе/
излазе пројектовати на тај начин да
се обезбеди несметана евакуација као
и прилаз ватрогасних возила.
Уколико се накнадно открију
археолошки локалитети, исти се
не смеју уништавати и на њима
вршити неовлашћена прекопавања,
ископавања и дубока преоравања.
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 радњама и др.
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15. Потребно је оставити слободне
површине за постављање посуда
1,1м3 које ће служити за прикупљање
комуналног отпада.
5.3.3. 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.
На подручју Измена и допуна Плана
свака зграда или група зграда треба да има
сабирни пункт за смештање сабирних посуда
за комунални отпад који треба да задовоље
захтеве корисника јавних површина.
Простори треба да су обележени,
приступачни за возила јавне хигијене
са подлогом од тврдог материјала и
могућношћу чишћења и пражњења.
За планирану вишепородичну стамбену
градњу, поред постојећих, предвиђене су
нове посуде за смеће у оквиру регулисаних
јавних површина-улица.
За контејнер је потребно обезбедити
3м2 глатке подлоге у нивоу прилазног пута
са одвођењем атмосферских и оцедних
вода. За типску канту, зависно од величине,
потребно је обезбедити до 0,5м2 једнако
опремљене површине.
5.3.4. Заштита од пожара, елементарних
непогода и буке				
У циљу заштите грађевинских
објеката и осталих садржаја на простору
обухваћеном Изменама и допунама Плана
потребно је при пројектовању и извођењу
узети у обзир меродавне параметре који се
односе на заштиту од елементарних непогода
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(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 i 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.
Заштита од удара грома				
Заштиту од удара грома треба
обезбедити
изградњом
громобранске
инсталације, која ће бити правилно
распоређена и правилно уземљена.
- 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
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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 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
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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 заштите од пожара који произилазе
из горе наведених законских и подзаконских
аката.
Заштита од земљотреса
Предметно
подручје,
припада
подручју угрожености од 7º (8º) MCS скале.
Основна мера заштите од земљотреса је
примена принципа сеизмичког пројектовања
објеката, односно примена сигурносних
стандарда и техничких прописа о градњи на
сеизмичким подручјима.				
Објекте пројектовати и градити у
складу са чланом 4. Правилника о техничким
нормативима
за
изградњу
објеката
високоградње у сеизмичким подручјима
(Службени лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83,
21/88 и 52/90), као и по Закону о вандредним
ситуацијама (Сл. гласник РС бр. 111/09 ,
92/11 , 93/12).
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
5.3.5. Мере
изградње

енергетске

ефикасности

Законом о планирању и изградњи
дефинисана је обавеза унапређења енергетске
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ефикасности зграда. Објекат високоградње,
у зависности од врсте и намене, мора бити
пројектован, изграђен, коришћен и одржаван
на начин којим се обезбеђују прописана
енергетска својства. Прописана енергетска
својства утврђују се издавањем сертификата
о енергетским својствима објеката.
На основу правилника о енергетској
ефикасности зграда (Службени гласник РС
бр. 61/2011 од 18.08.2011. године) енергетска
ефикасност зграде је остварена ако су
усвојена следећа својства зграде:
- обезбеђени
минимални
услови
комфора, потрошња енергије за
грејање, хлађење, припрему топле
санитарне воде, вентилацију и
осветљење зграде да не прелази
дозвољене максималне вредности
по m². Код обезбеђења ефикасног
коришћења енергије у зградама
узима се у обзир век трајања зграде,
климатски услови локације, положај
и оријентација зграде, намена, услови
комфора, материјали и елементи
структуре зграде и омотача, уграђени
технички системи и уређаји као извори
енергије и могућност коришћења
основних извора енергије. Р а д и
повећања енергетске ефикасности
приликом пројектовања, изградње и
касније експлоатације објеката, као
и приликом опремања енергетском
инфраструктуром,
потребно
је
применити следеће мере:
		
- зграде морају бити пројектоване тако
да не премашују дозвољену годишњу
потрошњу енергије,
- приликом
пројектовања
водити
рачуна о облику, положају и повољној
оријентацији објеката,
- оријентацију и функционални концепт
зграде треба пројектовати тако да
се максимално искористе природни
и створени услови локације (сунце,
ветар, зеленило),			
- постављати зграде тако да просторије
у којима се највише борави буду
оријентисане према југу,
- обликом зграде обезбедити енергетски
најефикаснији однос површине и
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запремине омотача зграде у односу
на климатске факторе локације и
намену зграде,
		
груписати просторије у згради у
складу са њиховим температурним
захтевима,
максимизирати употребу природног
осветљења, 				
у смислу природне вентилације,
отвори на згради као што су прозори,
врата, канали за вентилацију
пројектовати тако да губици топлоте
у зимском периоду и топлотно
оптерећење у летњем периоду буде
што мање, 			
користити класичне и савремене
термоизолационе материјале при
изградњи
у инсталацијама осветљења у
објектима и у инсталацијама јавне и
декоративне расвете употребљавати
енергетски ефикасна расветна тела,
код постојећих и нових објеката
размотрити могућност уградње
аутоматског система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја
у објекту,
препоручује се коришћење обновљивих извора енергије (соларних
система - соларни колекторски
системи, системи са фотонапонским
панелима) за сопствене потребе и
комерцијалну производњу електричне
и топлотне енергије.

5.3.6. 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
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стандардима планирања, пројектовања
и изградње објеката којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама (Сл.
гласник РС, бр. 22/2015).
5.3.7. Инжењерско
изградње

геолошки

услови

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. Нивелација терена насипањем
се изводи од речног или дробљеног
агрегата крупнозрне фракције, а у зонама
сталног или повременог високог нивоа
подземних вода неопходне су подлоге од
,,иберлауфа,,.
5. Код дубоких ископа неопходно је
разупирање и гравитацино одвођење или
црпљење подземних вода.
16. Потпорни зидови се изводе у
сегментима у дужинама од 4,0 м до 5,0
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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.
6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
6.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
6.1.1. Хидротехничка инфраструктура
6.1.1.1. 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
6.1.1.2. 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
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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 (Крингсвербау 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;
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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 „Лозница развој“, која ће писмено
одобрити враћање коловозног застора
у првобитно стање;
на делу где се враћање завршног
слоја своди на постављање асфалтног
коловозног застора исто тако испитати
узорак асфалтне мешавине и такође
доставити на увид истог извештаја;
сва оштећења на постојећим објектима
насталим приликом извођења радова
инвеститор мора урадити о свом
трошку;
висина накнаде за употребу јавног
пута члан 17 тачка 10 Закона о јавним
путевима (Сл.гласник РС бр.101/2005 )
биће регулисан посебним уговором;
пре почетка радова извршити
снимања и обележавања траса
постојећих подземних комуналних
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инсталација, уколико их има и
пријавити почетак радова надлежним
јавним предузећима;
обезбедити несметано кретање деце,
старих, хендикепираних и инвалидних
лица на деловима на којима се одвија
пешачки саобраћај;
извршити
техничку
контролу
техничке документације;
ако се у току извођења радова
наиђе на археолошка налазишта
или на локалитете са геолошкопалеонтолошким или минеролошкопетролошким 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.

6.1.1.3. Кишна канализација
Атмосферске
воде
постојећим цевоводима..

се

одводе

6.1.2. Електроенергетска инфраструктура
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;
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− На свим оним местима где се
могу очекивати већа механичка
напрезања средине или 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 250V
према 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
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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 кВA
сe грaди нa издвojeнoj пaрцeли зa
jaвнe нaмeнe у пoвршини oкo 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 сaoбрa
ћaj.

6.1.3. 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
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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 1м.
Удаљење телекомуникационих водова
од водоводних цеви је минимално 0,6м.
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 0,5м.
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 измена овог плана.
6.1.4. Топлификација и гасификација
У
погледу
гасификације
и
топлификације предметног блока важе
следећи услови који се морају поштовати
приликом пројектовања и изградње:
•

•

•

Сви планирани пословно-стамбени и
други објекти се могу прикључити на
инсталације ЈП „Топлана Лозница“
на постојећи вреловод који пролази
како је уцртано на цртежу у прилогу.
Планирани
објекти
се
могу
прикључивати на систем ЈП „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.
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•

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.
Технички услови:

1. Није дозвољена градња објеката
високоградње у појасу ширине 3,0
м, око трасе гасовода односно по
1,0 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.
2. 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..
3. Гaсоводна мрежа, за кућне прикључке,
положена је на дубинама већим од
0,6 м са уграђеном обележавакићом
траком.
4. 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 °С.
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5. При паралелном вођењу водоводних
цеви са гасоводом, минимално
међусобно растојање је 0,5 м. У
изузетним случајевима може бити
и мање али не мање од 0,2 м, уз
предузимање мера заштите гасовода
од оштећења.
6. 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.
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.
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6.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НОВУ
ГРАДЊУ
6.2.1. Општа правила грађења
6.2.1.1. Уводно разматрање
Правилима грађења дефинисани
су услови и елементи урбанистичке
регулације у процесу имплементације
измена 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.
6.2.1.2. Наменa					
У оквиру измена 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.
Претежна намена је активност тј.намена која
претежно учествује у организацији простора.
Претежна намена може имати и допунску
намену која, по потреби, може допуњавати
претежну намену (уколико су компатибилни
садржаји) или је у потпуности заменити.
Основна
карактеристика
овог
подручја је његова скоро равномерна подела
на просторне целине различите намене које
прате постојећу уличну матрицу.
У оквиру обухвата измена Плана,
дефинисана је намена осталог земљишта:
- вишепородично становање средњих
и високих густина са терцијалним
делатностима
- терцијалне делатности
6.2.1.3. Правила грађења за блокове
						
Блок је простор у постојећем или
планираном урбаном ткиву дефинисан
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регулационом линијом која раздваја
површину јавне намене од простора
намењеног за изградњу (површине за остале
намене).

и њихово спајање односно деоба у складу са
власништвом.

6.2.1.4. Правила за парцеле

- 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 насметано
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.
Постојећи објекти или делови објеката
чије су грађевинске линије у деловима
простора у статусу грађевинског земљишта
за јавне намене (улице, тргови или коридори
инфраструктуре, парцеле јавних објеката)
морају се уклонити.
При изградњи вишеспратница и
објеката који се граде у непрекинутом низу,
на новом објекту се оставља светларник
исте величине и симетричан светларнику
постојећег објекта. Услов за одређивање

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.
На једној катастарској парцели може се
образовати већи број грађевинских парцела,
које се могу делити парцелацијом до минимума
утврђеног применом правила о парцелацији
или укрупнити препарцелацијом, а према
планираној или постојећој изграђености,
односно, планираној или постојећој намени
грађевинске парцеле, на основу пројекта
парцелације, под условима и на начин
прописаним изменама овог плана.
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.

Могуће је задржавање постојећих
катастарских парцела као грађевинских али
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површине светларника је минимално 1,0 м2
по етажи објекта, при чему он не може бити
мањи од 3,0 м2. Најмања висина парапета
отвора у светларнику је 1,8 м.
Грађевински елементи на нивоу
приземља могу прећи грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада), и то:
- излози локала - 0,30 м, по целој
висини, кад најмања ширина тротоара
износи 3,00 м, а испод те ширине
тротоара није дозвољена изградња
испада излога локала у приземљу;
- браварске конзолне надстрешнице у
зони приземне етаже - 2,00 м по целој
ширини објекта са висином изнад
3,00 м;				
- конзолне рекламе - 1,20 м на висини
изнад 3,00 м.			
- 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 највише
1,20 м виша од нулте коте;
- за објекте на стрмом терену са
нагибом од улице (наниже), када је
нулта кота нижа од коте нивелете
јавног пута, кота приземља може бити
највише 1,20 м нижа од коте нивелете
јавног пута;
- за објекте који у приземљу имају
нестамбену намену (пословање и
делатности) кота приземља може
бити максимално 0,20 м виша од коте
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тротоара (денивелација до 1,20 м
савладава се унутар објекта).
- Висина објекта је:
- на релативно равном теренурастојање од нулте коте до коте
слемена (за објекте са косим кровом),
односно венца (за објекте са равним
кровом);
- максимална висина објекта је
дефинисана посебним правилима
грађења.
Под поткровљем се подразумева
поткровна етажа, са нагибом кровне равни до
максималне висине дефинисане Правилима
грађења, при чему максимална кота слемена
не може бити већа од 4,5м од коте пода
поткровља.
Дозвољен
је
повучен
спрат,
максималне спратне висине 3,8м, чије
је минимално повлачење у односу на
фасаде 1,5м. Наткривање повученог спрата
решава се као раван кров или плитак коси
кров, максималног нагиба до 10°, без
корисне површине. Код повученог спрата
дозвољено је наткривање отворене терасе
транспарентном надстрешницом, која у
складу са укупном архитектуром објекта не
прелази задату висину.
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.
Препоручује
се
коришћење
обновљивих извора енергије (соларних
система - соларни колекторски системи,
системи са фотонапонским панелима)
за сопствене потребе и комерцијалну
производњу
електричне
и
топлотне
енергије.
Дозвољена је фазна изградња.
6.2.1.6. Приступ објекту
Парцела на којој се налази објекат
мора имати приступ на јавну површину.
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Најмања ширина приступног пролаза - пута
је 3,0м.
6.2.1.7. Паркирање
За стамбене објекте, паркирање возила
би требало регулисати у оквиру парцеле, и
то једно паркинг место или гаражно место
по једној стамбеној јединици.
Неопходан паркинг, односно гаражни
простор, мора се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
Изузетно, инвеститор може, уколико
на сопственој парцели не може да обезбеди
услове за паркирање за стамбени објекат,
да обезбеди секундарни паркинг (гаражни)
простор (мах. 50 % од укупних потреба) у
радијусу од 200 м од објекта на посебној
парцели, уколико се стекну законски услови
за то.
Паркирање се може предвидети на
више подземних етажа (уколико то дозвољава
ниво подземних вода).
За хотеле, ресторане и друге
угоститељске објекте као и друге пословне
објекте који не могу да обезбеде потребан
број паркинг места на сопственој парцели,
постоји могућност закупа паркинг места
на површинама јавне намене, за време док
обављају делатност.
За објекте јавне намене, паркирање
се може обезбедити (остварити) и на
јавним паркиралиштима - површинама
јавне намене, изван парцеле, у непосредној
близини али тако да паркинг места буду
посебно предвиђена (означена) за потребе
јавног објекта.
Дозвољено је коришћење ауто
лифтова ради лакшег приступа подземним
етажама предвиђеним за паркирање.
Капацитет
паркинг
места
за
комерцијалне делатности за новоизграђене
објекте је:
- администрација, занатство
управно-административни објекат...........1
паркинг место на 40-60 м2 или на 5-7
запослених
- агенције................................1 паркинг место
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на 25-35 м2 пословног простора или на 3-5
запослених
- пословни простор................1 паркинг место
на 45-60 м2 пословног простора или на 7-9
запослених
- банке, поште........................1 паркинг место
на 30-45 м2 пословног простора или на 5-7
запослених
- електро-сервиси..................1 паркинг место
на 30-60 м2 пословног простора или на 4-6
запослених
- занатске радње.....................1 паркинг место
на 60-80 м2 пословног простора или на 3-5
запослених
- трговина...............................1 паркинг место
на 50м² продајног простора
- продавнице мешовите робе...........1 паркинг
место на 20-40 м2
- млекаре.................................1 паркинг место
на 30-60 м2
- посластичарнице.................1 паркинг место
на 20-30 м2
- дуван, новине.......................1 паркинг место
на 20-30 м2
- техничка роба.......................1 паркинг место
на 25-50 м2
- ресторан, гостионица, кафана........1 паркинг
место на 8-12 седишта
- хотели...............................1 паркинг место
на 2-10 кревета зависно од категорије
6.2.1.8. Ограђивање парцела
Обзиром да је намена блока за
вишепородично становање и комерцијалне
садржаје, није предвиђено
ограђивање
грађевинске парцеле.
Уколико се укаже потреба, као
нпр. из безбедносних разлога (ограда уз
рампу и сл.) грађевинске парцеле се могу
ограђивати зиданом оградом до висине од
0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или
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транспарентном оградом до висине од 1,40м
тако да ограда, стубови ограде и капије буду
на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној страни не могу се
отварати ван регулационе линије.
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Приликом 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 ( деца, старе
особе, болесне особе, и сл.).
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
инвалидитетом, деци и старим особама (Сл.
гласник РС, бр. 22/2015).

У циљу очувања посебних културноисторијских, архитектонско-урбанистичких
и амбијенталних вредности, дефинисане су
опште мере заштите:
- Очување затечене историјске урбане
матрице;
- Очување ивичне блоковске изградње
(постављањем грађевинске линије
на регулацију), као наслеђеног
типа грађења, надовезивањем на
постојеће објекте који се задржавају,
на начин да се не угрожавају естетске
и функционалне вредности и услови
коришћења постојећих објеката;
- Очување визура на предметни
простор, као сегмента препознатљиве
ведуте града, у коју све планиране
интервенције
треба
пажљиво
уклопити поштујући природне и
створене вредности простора;
- Планиране интервенције не смеју
ни на који начин нарушавати
амбијенталне вредности, физички
и
функционални
интегритет,
стабилност,
приступачност
и
безбедност објеката и простора као
сегмента највреднијег и најстаријег
дела града;
- Објекти се могу се заменити новим
уз максимално поштовање амбијента
и највреднијег грађевинског фонда у
непосредном окружењу;
- Све планиране интервенције морају
се својом позицијом и волуметријом
прилагодити топографији места које
представља изворну и трајну вредност
- неодвојиво јединство природне
формације и урбане надградње;
- Све
планиране
интервенције
треба
планирати
јединственим
једнообразним
архитектонским
рукописом уз сагледавање свеукупног
простора.

6.2.1.11.
Мере
заштите
посебних
културно-историјских,архитектонскоурбанистичких
и
амбијенталних
вредности и архитектонско обликовање

У случају када се гради нови објекат,
треба да се испуне следећи услови:
- Нове објекте ускладити са карактером
амбијента и вредностима урбаног и

6.2.1.9. Зелене површине
У граници измена плана, зелене и
слободне површине прожимају и допуњују
основне намене. Зелене површине на овом
простору по намени окарактерисане су као
зелене површине око пословних простора,
зелене површине паркинг простора и као
зелене површине планиране на осталом
земљишту.
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,озелењених кровова
односно заступљеност вегетације са
одговарајућим партерним уређењем и
урбаним мобилијаром.
6.2.1.10. Кретање хендикепираних
других лица са посебним потребама

и
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архитектонског наслеђа у погледу
димензија, диспозиције, пропорција,
типа градње и обликовања;
Положај објекта на парцели је ивични,
орјентисан према улици. Положај
се одређује у односу на постојећу
регулациону линију;
За спољну обраду новог објекта
дозвољена је употреба материјала
који не одударају од изворних,
примењених на постојећим објектима
просторне културно- историјске
целине (с тим што није дозвољена
употреба на фасади беле силикатне
опеке, ломљеног камена, алубонда и
видљивих бетонских површина);
Архитектура
нових
објеката
треба бити усмерена ка очувању и
подизању амбијенталних вредности
простора. Примењене урбане форме
и архитектонско обликовање морају
бити такве да доприносе стварању
хармоничне слике града;
Посебно водити рачуна о обради
фасада
(фасадној
профилацији,
детаљима
фасаде)
са
циљем
постизања вишег квалитета урбаних
и архитектонских вредности објекта;
Препорука је да зидно платно
доминира у односу на застакљене
површине отвора. На фасадама
окренутим ка унутрашњости парцеле
могућ је слободнији и савременији
третман применом већих стаклених
површина;
Код изградње нових објеката
слободна је употреба нових техника
и материјала уз поштовање контекста
(постојећих односа маса, размера,
ритма, примерених начина завршног
обликовања грађевина и простора и
др.);
На углу две улице кровове решавати
без калканских елемената. Могуће је
формирање узвишеног угаоног мотива
– куполе или слично. Препорука је да
се кровови покривају црепом. Обрада
фасаде може да буде од малтера са
различитим фасадним премазима, у
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различитим бојама и нијансама који
морају одговарати преовлађујућим
бојама и тоновима у амбијенталној
целини. Могућа је употреба и других
материјала ако су они тако третирани
да не ремете архитектуру низа а то
су стилизација, транспоновање или
контраст који истичу и не угрожавају
наслеђе;
Планирати
функционално
и
декоративно осветљење простора и
објеката;
Обликовање
новопланираних
објеката,
као
и
целокупно
архитектонско дело (конструкција,
функција), треба да буде печат свога
времена. Са објектима који имају
споменичка својства у окружењу
треба да чине складну целину;
Изузетно, могуће је уклапање
клалитетног модерног решења у
непосредно окружење одабиром
оптималног стваралачког метода
интерполације.
Успешном
пројектантском решењу претходи
комплексна анализа контекста, а
никако аконтекстуални приступ
који не третира амбијент у ком
новоизграђени објекат настаје. Ова
анализа је саставни део идејног
решења као и презентација типа
интерполације за коју се пројектант
одлучио.
Форма новог објекта би требало да
буде сведена, једноставна и примерена
градској урбаној структури;
Архитектонску обраду фасадних
површина извести на начин да се не
угрозе, већ у пуној мери поштују и
афирмишу споменичке вредности
непокретног културног добра у
непосредној близини које би на овом
месту требало да доминира и задржи
свој визуелни идентитет;
У оним просторима у којима се на
основу посебних услова предвиђају
интезивније интервенције планом
је предвиђена обавезна израда
урбанистичких пројеката.
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6.2.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
6.2.3.1. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА
ВИШЕПОРОДИЧНИМ СТАНОВАЊЕМ И ТЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА У
ЗОНИ УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА) НА ЛОКАЦИЈИ ,,ЕВРОПА” (к.п.5146, 5149 и
5150)
НАМЕНА
ОБЈЕКТА

Претежна намена -вишепородично становање.
Допунска намена - терцијалне делатности.
Допунска намена може допуњавати претежну намену или је у
потпуности заменити.
Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите
намене (стамбено-пословни) морају да допринесу на примеран
начин подизању квалитета становања. Уз функцију вишепородичног
становања могуће је организовати компатибилне намене-терцијалне
делатности, а које не нарушавају основну функцију становања. У овој
зони није дозвољена изградња радионичког и другог простора у коме
се производе бука и други облици загађења јер делатности не смеју
вршити негативне утицаје на околину.
За стамбено-пословне објекте, пословни простор се обично формира
у приземљу и на првом спрату.
Дозвољене делатности су:
- јавне делатности, комерцијално пословање, трговина
- услужно занатство;
-производно занатство (са ограниченом производњом) максимална
површина пословног простора до 100 м2

С обзиром да се ради о простору са највећим бројем утврђених (заштићених) НКДСК који заједно са осталим објектима чине једну просторну целину дају се препоруке
за будућу изградњу:
-да изглед нових објеката (обликовање фасада, избор и примена грађевинских
материјала, архитектонски елементи и детаљи) морају бити усаглашени са
заштићеним НКД у окружењу, треба да допринесу заштити тих НКД, заштити
типолошких карактеристика објеката који су карактеристични за Лозницу, очувању
и успостављању амбијенталних вредности и укупних урбаних вредности централне
зоне
-нови објекти не смеју да угрозе право на поглед, визуре суседних парцела нити да
умање квалитет живота и рада на њима (услова осунчања,проветравања,доступност
и,кретања и др.) као и приватност њихових корисника
-изградњом нових објеката не смеју се заклањати и угрозити визуре утврђених НКДСК .

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ПРИСТУП
ПАРЦЕЛАМА

Минимална површина парцеле за објекте у низу............... 500 м2
Минимална површина парцеле за слободно стојеће..........600 м2
Максимална површина парцеле није ограничена
Минимална ширина парцеле........................................ 12,0м
Препоручује се препарцелација (спајање) к.п. 5146, 5149 и 5150
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну
површину, минималне ширине 3,0м. Приступна површина се не може
користити за паркирање возила.
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Степен заузетости
-максималан степен заузетости на парцели је у складу са зоном
изградње приказаном на више графичких прилога као напр. бр.4.б.План
саобраћаја, регулације и нивелације, до мах. 100 %
На графичком прилогу бр.4.б. дата је зона изградње на к.п. 5146 - за
спратност П+Га, на 5150 - за спратност П+1 и на 5149 - за спатност
П+1 и зона изградње повучених етажа, веће спратности -П+5+Пс
(приземље+5 спратова + повучен спрат).
Максимална спратност објекта на к.п. 5149 ..... од П+1 (приземље+спрат)
до П+5+Пс (приземље+5 спратова + повучен спрат).
Максимална
спратност
објекта
на
к.п.5150........П+1
(приземље+спрат)
Максимална
спратност
објекта
на
к.п.5146..........П+Га
(приземље+галерија)
(спратност је дефинисана на графичком прилогу бр. 4.б. „План
саобраћаја, регулације и нивелације’’
Максимална висина објекта на к.п.5149 - до 21,0 м односно висину
слемена предметног објекта ускладити са висином слемена објекта на
к.п.5142/2 КО Лозница
Максимална висина објекта на к.п. 5146 - до коте слемена 6.0 м
Максимална висина објекта на к.п. 5150 - до коте слемена 8.5 м
Хоризонтална регулација
На графичком прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и
нивелације’’ дефинисане су грађевинске линије које ће се поштовати
код изградње нових објеката
За фасаде постојећих објеката, које се задржавају, важи постојећа
грађевинска линија.
Растојање објекта од бочних суседних објеката и минимално растојање
објекта од бочних и задње границе парцеле дефинисано је на графичком
прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације’’
Растојање повучених, стамбених етажа на к.п.5149 од постојећег
објекта на к.п.5142/2 - мин.6.0 м.
Дозвољена је изградња искључиво објеката у непрекинутом низу
осим ако је на прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и
нивелације’’другачије приказано.
Отвори
На планираном објекту могу се формирати отвори стамбених
просторија према к.п.5142/2 с обзиром да је предвиђено растојање
између суседних објеката 1/3 висине вишег објекта односно 6.0 м.
Испади
На делу новопланираног објекта орјентисаног према регулационој
линији могу се градити испади (еркери,терасе,улазне надстрешнице
без стубова и сл.) који прелазе регулациону линију уз услов:
-дужина испада може бити максимално 1.0 м ако је ширина тротоара
већа од 3,5 м,ширина улице већа од 15,0 м и то на минималној висини
од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 50 % површине уличне
фасаде
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-дужина испада на углу Улица Јована Цвијића (пешачка зона) и
пешачке површине која води ка О.Ш.,,Анта Богићевић” може бити
максимално 1,0 м у дужини 4.0 м мерено од угла објекта (основног
габарита), и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и могу
да заузимају 40 % површине уличне фасаде
Кровови:
Препоручују се равни или коси кровови, нагиба кровних равни до
највише 33˚.
Одводњавање атмосферских вода:
Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено преко
суседних парцела. Кровови објеката у низу морају имати сливове
према јавној површини и сопственом дворишту.
Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по
једној стамбеној јединици. Неопходан паркинг односно гаражни
простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објеката, у
оквиру парцеле.
Изузетно, инвеститор може, уколико на сопственој парцели не може
да обезбеди услове за паркирање за стамбени објекат ,да обезбеди
секундарни паркинг (гаражни) простор мах. 50 % од укупних потреба)
у радијусу од 200 м од објекта на посебној парцели, уколико се стекну
законски услови за то.
Паркирање се решава као: део приземља, паркинг површина у делу
дворишта или као подземна гаража (у више нивоа, зависно од нивоа
подземних вода).
Дозвољено је коришћење ауто лифтова ради лакшег приступа
подземним етажама предвиђеним за паркирање или предвидети
рампу на к.п.бр.5146 КО Лозница ради силажења у подземну етажу
предвиђену за паркирање.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене
објекте је:
- администрација, занатство
- управно-административни објекат...........1 паркинг место на 4060 м2 или на 5-7 запослених
- агенције.......................................................1 паркинг место на 2535 м2 пословног простора или на 3-5 запослених
- пословни простор.......................................1 паркинг место на 4560 м2 пословног простора или на 7-9 запослених
- банке, поште...............................................1 паркинг место на 3045 м2 пословног простора или на 5-7 запослених
- електро-сервиси.........................................1 паркинг место на 3060 м2 пословног простора или на 4-6 запослених
- занатске радње...........................................1 паркинг место на 6080 м2 пословног простора или на 3-5 запослених
- трговина......1 паркинг место на 50м² продајног простора
- продавнице мешовите робе................1 паркинг место на 20-40 м2
- млекаре.............................................1 паркинг место на 30-60 м2
- посластичарнице.............................1 паркинг место на 20-30 м2
- дуван, новине...................................1 паркинг место на 20-30 м2
- техничка роба...................................1 паркинг место на 25-50 м2
- ресторан, гостионица, кафана..........1 паркинг место на 8-12 седишта
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Имајући у виду дату заузетост на парцели, не прописује се обавезан
проценат зеленила на парцели. Могуће је формирање незастртих
зелених површина у виду озелењених кровова. Површине за паркирање
могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат зелених
површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.
Није дозвољена изградња помоћних објеката нити постављање
монтажно-демонтажних објеката. На слободним отвореним
површинама унутар блока дозвољени су једино објекти у функцији
уређења отворених зелених површина (урбани мобилијар и сл.),
дечијих игралишта, отворених паркинга, као и инфраструктурних
објеката (ТС, електр.ормари и сл).
Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом низу,
како би се максимално искористили потенцијали локације.
Сви прилази и улази у објекте морају се прилагодити стандардима и
прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним
особама и лицима са посебним потребама.
Стамбене и стамбено-пословне зграде са 10 и више станова морају
се пројектовати и градити тако тако да се особама са инвалидитетом,
деци и старим особама омогући несметан приступ, кретање, боравак
и рад.
Техничком документацијом за изградњу односно идејним пројектом
могуће је предвидети градњу у више фаза.
Уколико дође до спајања предметних парцела, градња подразумева
јединствен, заједнички објекат.
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6.2.3.2. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА
ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ -ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ У ЗОНИ УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА) НА ЛОКАЦИЈИ ,,ЈЕЛА”
(к.п.5125)
НАМЕНА
ОБЈЕКТА

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Претежна намена -вишепородично становање.
Допунска намена - терцијалне делатности.
Допунска намена може допуњавати претежну намену или је у
потпуности заменити
Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите
намене (стамбено-пословни) морају да допринесу на примеран
начин подизању квалитета становања. Уз функцију вишепородичног
становања могуће је организовати компатибилне намене-терцијалне
делатности, а које не нарушавају основну функцију становања. У овој
зони није дозвољена изградња радионичког и другог простора у коме
се производе бука и други облици загађења јер делатности не смеју
вршити негативне утицаје на околину.
За стамбено-пословне објекте, пословни простор се обично формира
у приземљу и на првом спрату.
Дозвољене делатности су:
- јавне делатности, комерцијално пословање, трговина
- услужно занатство;
-производно занатство (са ограниченом производњом) максимална
површина пословног простора до 100 м2
При обликовању будућих блокова у заштићеној околини споменика
културе посебну пажњу посветити јавном карактеру овог простора на
чијем ободу ће се градити, водећи рачуна о обликованим и естетским
димензијама које ће будуће објекте отворити према залеђу односно
,,Лозничком граду,,

С обзиром да се ради о простору са највећим бројем утврђених (заштићених) НКДСК који заједно са осталим објектима чине једну просторну целину дају се препоруке
за будућу изградњу:
-да изглед нових објеката (обликовање фасада, избор и примена грађевинских
материјала, архитектонски елементи и детаљи) морају бити усаглашени са
заштићеним НКД у окружењу, треба да допринесу заштити тих НКД, заштити
типолошких карактеристика објеката који су карактеристични за Лозницу, очувању
и успостављању амбијенталних вредности и укупних урбаних вредности централне
зоне
-нови објекти не смеју да угрозе право на поглед, визуре суседних парцела нити да
умање квалитет живота и рада на њима ( услова осунчања,проветравања,доступнос
ти, кретања и др.) као и приватност њихових корисника
-изградњом нових објеката не смеју се заклањати и угрозити визуре утврђених НКДСК.

Минимална површина парцеле за објекте у низу............... 500 м2
Минимална површина парцеле за слободно стојеће......... 600 м2
Максимална површина парцеле није ограничена
Минимална ширина парцеле......................... 12,0м
Даје се могућност парцелације пре израде Урбанистичког пројекта
а према задатим урбанистичким параметрима предметних Измена и
допуна Плана.
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Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну
површину, минималне ширине 3,0м. Приступна површина се не може
користити за паркирање возила.
Степен заузетости
-максималан степен заузетости на парцели је у складу са зоном
изградње приказаном на графичком прилогу бр.4.б.План саобраћаја,
регулације и нивелације
Зона изградње на кат. парцели бр.5125 је од регулационих линија у
Улици Војводе Мишића и Јанка Веселиновића до границе утврђеног
непокретног културног добра споменика културе.
Максимална спратност објекта.на к.п.5125.............. од П+3 (на делу
парцеле који припада заштићеној околини споменика културе) до П+4
на преосталом делу парцеле (угао улица Војводе Мишића и Јанка
Веселиновића)
(спратност је дефинисана на графичком прилогу бр. 4.б. „План
саобраћаја, регулације и нивелације’’
Максимална висина објеката.на к.п. 5125
- до коте слемена .................за П+3.....14.5 м
.................... за П+4.......17.5 м
- до коте венца...................... за П+3.. ...13.0 м
......................... .за П+4......16.0 м
Хоризонтална регулација
На графичком прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и
нивелације’’ дефинисане су грађевинске линије које ће се поштовати
код изградње нових објеката.
За изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија.
Растојање објекта од бочних суседних објеката и минимално растојање
објекта од бочних и задње границе парцеле дефинисано је на графичком
прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације’’
Дозвољена је изградња искључиво објеката у непрекинутом низу осим
ако је на прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације’’
другачије приказано.
Нису дозвољени препусти (испади) преко регулационе линије.
Кровови:
Препоручују се равни или коси кровови, нагиба кровних равни
до највише 33˚. На појединим локацијама (блок уз Улицу Војводе
Мишића) из оправданих разлога могу да се изведу равни кровови
са озелењеним површинама или кровним баштама у циљу што веће
изградње одрживих објеката и ЕЕ објеката.
Одводњавање атмосферских вода:
Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено преко
суседних парцела. Кровови објеката у низу морају имати сливове
према јавној површини и сопственом дворишту.
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Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по
једној стамбеној јединици. Неопходан паркинг односно гаражни
простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објеката, у
оквиру парцеле.
Изузетно, инвеститор може, уколико на сопственој парцели не може
да обезбеди услове за паркирање са стамбени објекат ,да обезбеди
секундарни паркинг (гаражни) простор (мах.50 % од укуоних потреба)
у радијусу од 200 м од објекта, на посебној парцели, уколико се стекну
законски услови за то.
Паркирање се решава као: део приземља, паркинг површина у делу
дворишта или као подземна гаража (у више нивоа, зависно од нивоа
подземних вода).
Дозвољено је коришћење ауто лифтова ради лакшег приступа
подземним етажама предвиђеним за паркирање.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене
објекте је:
- администрација, занатство
- управно-административни објекат...........1 паркинг место на 4060 м2 или на 5-7 запослених
- агенције.......................................................1 паркинг место на 2535 м2 пословног простора или на 3-5 запослених
- пословни простор.......................................1 паркинг место на 4560 м2 пословног простора или на 7-9 запослених
- банке, поште...............................................1 паркинг место на 3045 м2 пословног простора или на 5-7 запослених
- електро-сервиси.........................................1 паркинг место на 3060 м2 пословног простора или на 4-6 запослених
- занатске радње...........................................1 паркинг место на 6080 м2 пословног простора или на 3-5 запослених
- трговина......1 паркинг место на 50м² продајног простора
- продавнице мешовите робе.......................1 паркинг место на 2040 м2
- млекаре.............................................1 паркинг место на 30-60 м2
- посластичарнице.............................1 паркинг место на 20-30 м2
- дуван, новине...................................1 паркинг место на 20-30 м2
- техничка роба...................................1 паркинг место на 25-50 м2
- ресторан, гостионица, кафана..........1 паркинг место на 8-12 седишта
Имајући у виду дату заузетост на парцели, не прописује се обавезан
проценат зеленила на парцели. Могуће је формирање незастртих
зелених површина у виду озелењених кровова. Површине за паркирање
могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат зелених
површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.
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Није дозвољена изградња помоћних објеката нити постављање
монтажно-демонтажних објеката. На слободним отвореним
површинама унутар блока дозвољени су једино објекти у функцији
уређења отворених зелених површина (урбани мобилијар и сл.),
дечијих игралишта, отворених паркинга, као и инфраструктурних
објеката (ТС, електр.ормари и сл).
Сви прилази и улази у објекте морају се прилагодити стандардима и
прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним
особама и лицима са посебним потребама.
Стамбене и стамбено-пословне зграде са 10 и више станова морају
се пројектовати и градити тако тако да се особама са инвалидитетом,
деци и старим особама омогући несметан приступ, кретање, боравак
и рад.
Техничком документацијом за изградњу односно идејним пројектом
могуће је предвидети градњу у више фаза.

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, а према
правилима грађења дефинисаним овим планом.
Правила за архитектонско обликовање:
-Обликовање објекта прилагођава се карактеру амбијента

С обзиром да се ради о простору са највећим бројем утврђених (заштићених) НКДСК који заједно са осталим објектима чине једну просторну целину дају се препоруке
за будућу изградњу:
-да изглед нових објеката (обликовање фасада, избор и примена грађевинских
материјала, архитектонски елементи и детаљи) морају бити усаглашени са
заштићеним НКД у окружењу, треба да допринесу заштити тих НКД, заштити
типолошких карактеристика објеката који су карактеристични за Лозницу, очувању
и успостављању амбијенталних вредности и укупних урбаних вредности централне
зоне
-нови објекти не смеју да угрозе право на поглед, визуре суседних парцела нити да
умање квалитет живота и рада на њима (услова осунчања,проветравања,доступност
и,кретања и др.) као и приватност њихових корисника
-изградњом нових објеката не смеју се заклањати и угрозити визуре утврђених НКДСК.

По члану 76.Правилника о садржини,начину и поступку израде
докумената простпорног и урбанистичкпг планирања, може се радити
Урбанистички пројекат за једну или више катастарских парцела или
за делове катастарских парцела и тад садржи обавезно планирану
парцелацију.
За предметну парцела обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
У случају парцелације и фазне изградње обавезно испоштовати све параметре
утврђене Урбанистичким пројектом
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6.2.3.3. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА
ПАРЦЕЛЕ СА НАМЕНОМ
КОМПАТИБИЛНОМ ПРЕТЕЖНОЈ НАМЕНИ - ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У
ЗОНИ УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА) НА ЛОКАЦИЈИ ,,ЈЕЛА “(к.п. 5125)
Услужно-трговинске делатности:
-Пословно-комерцијалне делатности:
-банке, објекти локалне управе, пословни објекти државних органа,
пословни објекти предузећа, осигуравајући заводи, пословни објекти
за рентирање
-Туристичке активности:
- хотели
- ресторани и други угоститељски објекти
-пословни апартмани (однос комерцијалне делатности-пословни
апартмани је 60 % - 40 %)
У овој зони није дозвољена изградња радионичког и другог простора
у коме се производе бука и други облици загађења јер делатности не
смеју вршити негативне утицаје на околину.
При обликовању будућих блокова и парцела у заштићеној околини
споменика културе, посебну пажњу посветити јавном карактеру овог
простора на чијем ободу ће се градити, водећи рачуна о обликованим и
естетским димензијама које ће будуће објекте отворити према залеђу
односно ,,Лозничком граду,,.

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ПРИСТУП
ПАРЦЕЛАМА

С обзиром да се ради о простору са највећим бројем утврђених (заштићених) НКДСК који заједно са осталим објектима чине једну просторну целину дају се препоруке
за будућу изградњу:
-да изглед нових објеката (обликовање фасада, избор и примена грађевинских
материјала, архитектонски елементи и детаљи) морају бити усаглашени са
заштићеним НКД у окружењу, треба да допринесу заштити тих НКД, заштити
типолошких карактеристика објеката који су карактеристични за Лозницу, очувању
и успостављању амбијенталних вредности и укупних урбаних вредности централне
зоне
-нови објекти не смеју да угрозе право на поглед, визуре суседних парцела нити да
умање квалитет живота и рада на њима (услова осунчања,проветравања, доступности,
кретања и др.) као и приватност њихових корисника
-изградњом нових објеката не смеју се заклањати и угрозити визуре утврђених НКДСК.

Минимална површина парцеле за објекте у низу................250 м2
Максимална површина парцеле није ограничена
Минимална ширина парцеле..................................... 10,0м
Даје се могућност парцелације пре израде урбанистичког пројекта
а према задатим урбанистичким параметрима предметних Измена и
допуна Плана.
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну
површину, минималне ширине 3,0м. Приступна површина се не може
користити за паркирање возила.
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Степен заузетости
-максималан степен заузетости на парцели је у складу са зоном
изградње приказаном на графичком прилогу бр.4.б,,План саобраћаја,
регулације и нивелације’’
Зона изградње на парцели је од регулационих линија у Улици Војводе
Мишића и Јанка Веселиновића до границе утврђеног непокретног
културног добра споменика културе (приказано на графичком прилогу
бр.4.б.).
Максимална спратност објекта........................... од П+3 (на делу
парцеле који припада заштићеној околини споменика културе) до П+4
на преосталом делу парцеле (угао улица Војводе Мишића и Јанка
Веселиновића)
(спратност је дефинисана на графичком прилогу бр. 4.б. „План
саобраћаја, регулације и нивелације’’)
- максимална висина објеката.
- до коте слемена .............. ........за П+3.......14.5 м
........................... за П+4.......17.5 м
-до коте венца.............................. за П+3..... 13.0 м
.................................. за П+4......16.0 м
Хоризонтална регулација
На графичком прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и
нивелације’’ дефинисане су грађевинске линије које ће се поштовати
код изградње нових објеката.
Растојање објекта од бочних суседних објеката и минимално растојање
објекта од бочних и задње границе парцеле дефинисано је на графичком
прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације’’
Дозвољена је изградња искључиво објеката у непрекинутом низу
осим ако је на прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и
нивелације’’другачије приказано.
Нису дозвољени препусти (испади) преко регулационе линије.
Кровови:
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 33˚. На
појединим локацијама (блок уз Улицу Војводе Мишића) из оправданих
разлога могу да се изведу равни кровови са озелењеним површинама
или кровним баштама у циљу што веће изградње одрживих објеката
и ЕЕ објеката.
Одводњавање атмосферских вода:
Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено преко
суседних парцела. Кровови објеката у низу морају имати сливове
према јавној површини и сопственом дворишту.
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Неопходан паркинг односно гаражни простор, мора се обезбедити
истовремено са изградњом објеката.
Паркирање се решава као: део приземља, паркинг површина у делу
дворишта или као подземна гаража.
Хотели, ресторани и други угоститељски објекти као и други пословни
објекти који не могу да обезбеде потребан број паркинг места на
сопственој парцели, могу да закупе паркинг места на површинама
јавне намене, за време док обављају делатност.
Правила за паркирање за пословне апартмане су иста као и за пословнокомерцијалне делатности.
Дозвољено је коришћење ауто лифтова ради лакшег приступа
подземним етажама предвиђеним за паркирање.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене
објекте је:
- администрација, занатство
- управно-административни објекат...........1 паркинг место на 4060 м2 или на 5-7 запослених
- агенције.......................................................1 паркинг место на 2535 м2 пословног простора или на 3-5 запослених
- пословни простор.......................................1 паркинг место на 4560 м2 пословног простора или на 7-9 запослених
- банке, поште...............................................1 паркинг место на 3045 м2 пословног простора или на 5-7 запослених
- електро-сервиси.........................................1 паркинг место на 3060 м2 пословног простора или на 4-6 запослених
- занатске радње...........................................1 паркинг место на 6080 м2 пословног простора или на 3-5 запослених
- трговина......1 паркинг место на 50м² продајног простора
- продавнице мешовите робе................1 паркинг место на 20-40 м2
- млекаре.............................................1 паркинг место на 30-60 м2
- посластичарнице.............................1 паркинг место на 20-30 м2
- дуван, новине...................................1 паркинг место на 20-30 м2
- техничка роба...................................1 паркинг место на 25-50 м2
- ресторан, гостионица, кафана..........1 паркинг место на 8-12 седишта
- хотели .................
.1 паркинг место на 2-10 кревета,зависно од
категорије
Имајући у виду дату заузетост на парцели, не прописује се обавезан
проценат зеленила на парцели. Код изградње нових пословних објеката,
а имајући у виду заузетост парцеле за изградњу, могу се искористити
све могућности за формирање нових пратећих зелених површина, као
што је простор испред објеката, улични простор, атријумски простор,
интензивно и екстензивно озелењене кровове, вертикално зеленило
и др. Недостатак квантитета надокнадити квалитетом и високим
стандартдом одржавања зелених површина.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у
минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања
биланса на предметној локацији.
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ИЗГРАДЊА
Није дозвољена изградња помоћних објеката нити постављање
Д Р У Г И Х монтажно-демонтажних објеката.
ОБЈЕКАТА НА
ПАРЦЕЛИ
ПОСЕБНИ
Сви прилази и улази у објекте морају се прилагодити стандардима и
УСЛОВИ
прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним
особама и лицима са посебним потребама.
Техничком документацијом за изградњу односно идејним пројектом
могуће је предвидети градњу у више фаза.
Правила за архитектонско обликовање:
-Обликовање објекта прилагођава се карактеру амбијента

С обзиром да се ради о простору са највећим бројем утврђених (заштићених) НКДСК који заједно са осталим објектима чине једну просторну целину дају се препоруке
за будућу изградњу:
-да изглед нових објеката (обликовање фасада, избор и примена грађевинских
материјала, архитектонски елементи и детаљи) морају бити усаглашени са
заштићеним НКД у окружењу, треба да допринесу заштити тих НКД, заштити
типолошких карактеристика објеката који су карактеристични за Лозницу, очувању
и успостављању амбијенталних вредности и укупних урбаних вредности централне
зоне
-нови објекти не смеју да угрозе право на поглед, визуре суседних парцела нити
да умање квалитет живота и рада на њима (услова осунчања, проветравања,
доступности, кретања и др.) као и приватност њихових корисника
-изградњом нових објеката не смеју се заклањати и угрозити визуре утврђених НКДСК.

По члану 76.Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената простпорног и урбанистичкпг планирања, може се радити
Урбанистички пројекат за једну или више катастарских парцела или
за делове катастарских парцела и тад садржи обавезно планирану
парцелацију.
За предметну парцела обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

У случају парцелације и фазне изградње обавезно испоштовати све параметре
утврђене Урбанистичким пројектом

6.2.3.4. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ЗОНИ
УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ( ОБЈЕКАТ ,,ЦЕНТРАЛ” НА К.П. 5162)
Н А М Е Н А -Услужно-трговинске делатности:
ОБЈЕКТА
-Пословно-комерцијалне делатности:
-банке, објекти локалне управе, пословни објекти државних органа,
пословни објекти предузећа, осигуравајући заводи, пословни објекти
за рентирање
-Туристичке активности:
- хотели
- ресторани и други угоститељски објекти
ПРАВИЛА
Минимална површина парцеле ................................ 300 м2
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ Минимална ширина парцеле....................................... 10 м
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Све грађевинске парцеле морају имати приступ јавној саобраћајној
површини минималне ширине 3,0м. Приступна површина се не може
користити за паркирање возила.
Степен заузетости
-максималан степен заузетости на парцели................. мах.100%
Максимална спратност објекта:
-за КП 5162-......................................................П+6
- максимална висина објеката:
-за КП 5162...................................................... 24 м
Хоризонтална регулација:
На графичком прилогу 4.б „План саобраћаја, регулације и нивелације’’
дефинисане су грађевинске линије које ће се поштовати код изградње
ових објеката.
За фасаде постојећих објеката које се задржавају важи постојећа
грађевинска линија.
Растојање објекта од бочних суседних објеката и минимално растојање
објекта од бочних и задње границе парцеле дефинисано је на графичком
прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације’’
Нису дозвољени препусти (испади) преко регулационе линије.
Кровови:
Препорука је да биду заступљени коси кровови, нагиба кровних равни
до највише 33˚.
Одводњавање атмосферских вода:
Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено преко
суседних парцела. Кровови објеката у низу морају имати сливове
према јавној површини и сопственом дворишту.
Поткровља:
Поткровна етажа није планирана у оквиру нове изградње.
Дозвољена је изградња више подземних етажа уколико то услови на
терену дозвољавају.
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Неопходан паркинг односно гаражни простор, треба обезбедити
истовремено са изградњом објеката.
Паркирање се решава као: део приземља, паркинг површина у делу
дворишта или као подземна гаража у више нивоа.
Хотели, ресторани и други угоститељски објекти као и други пословни
објекти који не могу да обезбеде потребан број паркинг места на
сопственој парцели, могу да закупе паркинг места на површинама
јавне намене, за време док обављају делатност.
Дозвољено је коришћење ауто лифтова ради лакшег приступа
подземним етажама предвиђеним за паркирање и ради смештања
аутомобила у гаражу.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности је:
- за трговину и административно-пословне објекте ......1 паркинг место
на 100м² продајног тј. пословног простора;
за хотеле..................1 паркинг место на 2-10 кревета,зависно од
категорије
С обзиром да је предвиђена заузетост на парцели 100%, не прописује
се обавезан проценат зеленила на парцели. Могуће је формирање
незастртих зелених површина у виду озелењених кровова. Површине
за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минималан
проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на
предметној локацији.
Није дозвољена изградња помоћних објеката нити постављање
монтажно-демонтажних објеката.
Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом
низу. Како би се максимално искористили потенцијали локације.
Сви прилази и улази у објекте морају се прилагодити стандардима и
прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним
особама и лицима са посебним потребама.
-На делу објекта на међи са к.п.5161, нису дозвољени отвори односно
могуће је предвидети светларник
-Основни принцип обликовања код изграње пословних објеката
у комерцијалним зонама у центру града и пешачким улицама је
прилагођавање постојећој физичкој структури блока односно карактеру
амбијента.
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6.2.3.5. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА
ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ У ЗОНИ УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА НА К.П. 5161

НАМЕНА
ОБЈЕКТА

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПРИСТУП
ПАРЦЕЛАМА

Претежна намена -вишепородично становање (део објекта према
Ул.Јанка Веселиновића
Допунска намена - терцијалне делатности (део објекта према
Ул.Јована Цвијића
Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите
намене (стамбено-пословни) морају да допринесу на примеран
начин подизању квалитета становања. Уз функцију вишепородичног
становања могуће је организовати компатибилне намене-терцијалне
делатности, а које не нарушавају основну функцију становања. У овој
зони није дозвољена изградња радионичког и другог простора у коме
се производе бука и други облици загађења јер делатности не смеју
вршити негативне утицаје на околину.
За стамбено-пословне објекте, пословни простор се обично формира
у приземљу и на првом спрату.
Дозвољене делатности су:
- јавне делатности, комерцијално пословање, трговина
- услужно занатство;
-производно занатство (са ограниченом производњом) максимална
површина пословног простора до 100 м2
С обзиром да се ради о простору са највећим бројем утврђених (заштићених)
НКД-СК који заједно са осталим објектима чине једну просторну целину дају се
препоруке за будућу изградњу:
-да изглед нових објеката (обликовање фасада, избор и примена грађевинских
материјала, архитектонски елементи и детаљи) морају бити усаглашени са
заштићеним НКД у окружењу, треба да допринесу заштити тих НКД, заштити
типолошких карактеристика објеката који су карактеристични за Лозницу ,очувању
и успостављању амбијенталних вредности и укупних урбаних вредности централне
зоне
-нови објекти не смеју да угрозе право на поглед, визуре суседних парцела нити
да умање квалитет живота и рада на њима (услова осунчања, проветравања,
доступности, кретања и др.) као и приватност њихових корисника
-изградњом нових објеката не смеју се заклањати и угрозити визуре утврђених
НКД-СК.

Минимална површина парцеле за објекте у низу............. 500 м2
Минимална површина парцеле за слободно стојеће........ 600 м2
Максимална површина парцеле није ограничена
Минимална ширина парцеле......................................... 12,0м
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну
површину, минималне ширине 3,0м. Приступна површина се не може
користити за паркирање возила.
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Степен заузетости
-максималан степен заузетости на парцели је у складу са зоном
изградње приказаном на графичком прилогу бр.4.б.План саобраћаја
регулације и нивелације, до 80 %
Зона изградње на кат. парцели бр.5161 се састоји из два дела:
-део до Улице Јована Цвијића са пословним простором у приземљу
-део до Улице Јанка Веселиновића
Максимална спратност објекта.на к.п.5161.................. од П+2+Пк (на
делу парцеле до Ул.Јована Цвијића) до П+4+Пк на делу парцеле до
Улице Јанка Веселиновића)
(спратност је дефинисана на графичком прилогу бр. 4.б. „План
саобраћаја, регулације и нивелације’’)
Максимална висина објеката.на к.п. 5161
- до коте слемена .............. .... .за П+2+Пк......12.0 м
......................... за П+4+Пк..... 19.5 м
- до коте венца........................... за П+2+Пк......10.0 м
.............................. за П+4+Пк........17.5 м
Хоризонтална регулација
На графичком прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и
нивелације’’ дефинисане су грађевинске линије које ће се поштовати
код изградње нових објеката.
За изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија.
Растојање објекта од бочних суседних објеката и минимално
растојање објекта од бочних и задње границе парцеле дефинисано
је на графичком прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и
нивелације’’.
Дозвољена је изградња искључиво објеката у непрекинутом низу осим
ако је на прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације’’
другачије приказано.
Зона изградње на предметној парцели приказана је на графичком
прилогу 4.б. ”План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Кровови:
Препоручују се равни или коси кровови, нагиба кровних равни
до највише 33˚. На појединим локацијама (блок уз Улицу Војводе
Мишића) из оправданих разлога могу да се изведу равни кровови
са озелењеним површинама или кровним баштама у циљу што веће
изградње одрживих објеката и ЕЕ објеката.
Одводњавање атмосферских вода:
Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено преко
суседних парцела. Кровови објеката у низу морају имати сливове
према јавној површини и сопственом дворишту.
Поткровља:
Под поткровљем се подразумева поткровна етажа, са нагибом кровне
равни до максималне висине дефинисане Правилима грађења, при
чему максимална кота слемена не може бити већа од 4,5м од коте пода
поткровља.
Уколико се због распона конструкције у таванском делу формира
одређени користан простор, дозвољено је да се тавански простор
формира као независна етажа, али једино под условом да се не
прекорачује макс. степен заузетости на парцели и да се обезбеди
паркирање за новоформирани стамебни простор..
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Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по
једној стамбеној јединици. Неопходан паркинг односно гаражни
простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објеката, у
оквиру парцеле.
Изузетно, инвеститор може,уколико на сопственој парцели не може
да обезбеди услове за паркирање са стамбени објекат ,да обезбеди
секундарни паркинг (гаражни) простор (мах.50 % од укупних потреба)
у радијусу од 200 м од објекта, на посебној парцели, уколико се стекну
законски услови за то.
Паркирање се решава као: део приземља, паркинг површина у делу
дворишта или као подземна гаража (у више нивоа,зависно од нивоа
подземних вода).
Дозвољено је коришћење ауто лифтова ради лакшег приступа
подземним етажама предвиђеним за паркирање.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене
објекте је:
- администрација, занатство
- управно-административни објекат...........1 паркинг место на 4060 м2 или на 5-7 запослених
- агенције.......................................................1 паркинг место на 2535 м2 пословног простора или на 3-5 запослених
- пословни простор.......................................1 паркинг место на 4560 м2 пословног простора или на 7-9 запослених
- банке, поште...............................................1 паркинг место на 3045 м2 пословног простора или на 5-7 запослених
- електро-сервиси.........................................1 паркинг место на 3060 м2 пословног простора или на 4-6 запослених
- занатске радње...........................................1 паркинг место на 6080 м2 пословног простора или на 3-5 запослених
- трговина......1 паркинг место на 50м² продајног простора
- продавнице мешовите робе...............1 паркинг место на 20-40 м2
- млекаре...........................................1 паркинг место на 30-60 м2
- посластичарнице............................1 паркинг место на 20-30 м2
- дуван, новине.................................1 паркинг место на 20-30 м2
- техничка роба..................................1 паркинг место на 25-50 м2
- ресторан, гостионица, кафана.........1 паркинг место на 8-12 седишта
Не прописује се обавезан проценат зеленила на парцели. Могуће је
формирање незастртих зелених површина у виду озелењених кровова.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у
проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на
предметној локацији.
Није дозвољена изградња помоћних објеката нити постављање
монтажно-демонтажних објеката. На слободним отвореним
површинама унутар блока дозвољени су једино објекти у функцији
уређења отворених зелених површина (урбани мобилијар и сл.),
дечијих игралишта, отворених паркинга, као и инфраструктурних
објеката (ТС, електр.ормари и сл).
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Сви прилази и улази у објекте морају се прилагодити стандардима и
прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним
особама и лицима са посебним потребама.
Стамбене и стамбено-пословне зграде са 10 и више станова морају
се пројектовати и градити тако тако да се особама са инвалидитетом,
деци и старим особама омогући несметан приступ, кретање, боравак
и рад.
На делу објекта на међи са к.п.5162 нису дозвољени отвори односно
могуће је предвидети светларник.
Техничком документацијом за изградњу односно идејним пројектом
могуће је предвидети градњу у више фаза.

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, а
према правилима грађења дефинисаним овим планом.

6.2.3.6.

УРБАНИСТИЧКИ

ПАРАМЕТРИ

ЗА

ПАРЦЕЛЕ

СА

НАМЕНОМ

КОМПАТИБИЛНОМ ПРЕТЕЖНОЈ НАМЕНИ - ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У
ЗОНИ УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА НА К.П. 5161

НАМЕНА
ОБЈЕКТА

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПРИСТУП
ПАРЦЕЛАМА
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-Услужно-трговинске делатности:
-Пословно-комерцијалне делатности:
-банке, објекти локалне управе, пословни објекти државних органа,
пословни објекти предузећа, осигуравајући заводи, пословни објекти
за рентирање
-Туристичке активности:
- хотели
- ресторани и други угоститељски објекти
Минимална површина парцеле ...................................... 300 м2
Минимална ширина парцеле............................................ 10 м
Све грађевинске парцеле морају имати приступ јавној саобраћајној
површини минималне ширине 3,0м. Приступна површина се не може
користити за паркирање возила.

18. 12. 2020.

УСЛОВИ ЗА
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Степен заузетости
-максималан степен заузетости на парцели.................. мах.80 %
Зона изградње на кат. парцели бр.5161 се састоји из два дела:
-део до Улице Јована Цвијића
-део до Улице Јанка Веселиновића
Максимална спратност објекта.на к.п.5161.................. од П+2+Пк (на
делу парцеле до Ул.Јована Цвијића) до П+4+Пк на делу парцеле до
Улице Јанка Веселиновића)
(спратност је дефинисана на графичком прилогу бр. 4.б. „План
саобраћаја, регулације и нивелације’’)
Максимална висина објеката.на к.п. 5161
- до коте слемена .............. . .за П+2+Пк......12.0 м
...................... за П+4+Пк..... 19.5 м
- до коте венца........................ за П+2+Пк.... 10.0 м
........................... за П+4+Пк......17.5 м
Хоризонтална регулација:
На графичком прилогу 4.б „План саобраћаја, регулације и нивелације’’
дефинисане су грађевинске линије које ће се поштовати код изградње
ових објеката.
За фасаде постојећих објеката које се задржавају важи постојећа
грађевинска линија.
Растојање објекта од бочних суседних објеката и минимално растојање
објекта од бочних и задње границе парцеле дефинисано је на графичком
прилогу бр. 4.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације’’.
Кровови:
Препорука је да биду заступљени коси кровови, нагиба кровних равни
до највише 33˚.
Одводњавање атмосферских вода:
Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено преко
суседних парцела. Кровови објеката у низу морају имати сливове
према јавној површини и сопственом дворишту.
Поткровља:
Под поткровљем се подразумева поткровна етажа, са нагибом кровне
равни до максималне висине дефинисане Правилима грађења, при
чему максимална кота слемена не може бити већа од 4,5м од коте пода
поткровља.
Уколико се због распона конструкције у таванском делу формира
одређени користан простор, дозвољено је да се тавански простор
формира као независна етажа, али једино под условом да се не
прекорачује макс. степен заузетости на парцели и да се обезбеди
паркирање за новоформирани стамебни простор..
Дозвољена је изградња више подземних етажа уколико то услови на
терену дозвољавају.
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Неопходан паркинг односно гаражни простор, треба обезбедити
истовремено са изградњом објеката.
Паркирање се решава као: део приземља, паркинг површина у делу
дворишта или као подземна гаража у више нивоа .
Хотели, ресторани и други угоститељски објекти као и други пословни
објекти који не могу да обезбеде потребан број паркинг места на
сопственој парцели, могу да закупе паркинг места на површинама
јавне намене, за време док обављају делатност.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности је:
- за трговину и административно-пословне објекте ......1 паркинг место
на 100м² продајног тј. пословног простора;
за хотеле..................1 паркинг место на 2-10 кревета,зависно од
категорије
Дозвољена је примена ауто лифта, ради приступа гаражи и смештања
аутомобила у гаражу.
Не прописује се обавезан проценат зеленила на парцели. Могуће је
формирање незастртих зелених површина у виду озелењених кровова.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у
проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на
предметној локацији.
Није дозвољена изградња помоћних објеката нити постављање
монтажно-демонтажних објеката.
Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом
низу како би се максимално искористили потенцијали локације
Сви прилази и улази у објекте морају се прилагодити стандардима и
прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним
особама и лицима са посебним потребама.
-На делу објекта на међи са к.п.5162 нису дозвољени отвори односно
могуће је предвидети светларник
-Основни принцип обликовања код изграње пословних објеката
у комерцијалним зонама у центру града и пешачким улицама је
прилагођавање постојећој физичкој структури блока односно карактеру
амбијента.
С обзиром да се ради о простору са највећим бројем утврђених (заштићених) НКДСК који заједно са осталим објектима чине једну просторну целину дају се препоруке
за будућу изградњу:
-да изглед нових објеката (обликовање фасада, избор и примена грађевинских
материјала, архитектонски елементи и детаљи) морају бити усаглашени са
заштићеним НКД у окружењу, треба да допринесу заштити тих НКД, заштити
типолошких карактеристика објеката који су карактеристични за Лозницу, очувању
и успостављању амбијенталних вредности и укупних урбаних вредности централне
зоне
-нови објекти не смеју да угрозе право на поглед, визуре суседних парцела нити
да умање квалитет живота и рада на њима (услова осунчања, проветравања,
доступности, кретања и др.) као и приватност њихових корисника
-изградњом нових објеката не смеју се заклањати и угрозити визуре утврђених НКДСК.
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6.2.4.
ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ

ЗА

На постојећим објектима могуће је
извршити следеће интервенције:
- адаптација и санација
- доградња и надградња
- реконструкција фасаде објекта у
циљу побољшања термо и звучне
изолације;
- затварање балкона и лођа;
- доградња вертикалних комуникација
(степениште, лифт);
- поделу
функционалних
делова
објекта;
- спајање функционалних делова
објекта;
- санацију дотрајалих конструктивних
делова објекта;
- санацију
и
реконструкцију
инсталација.
Све интервенције на објекту могу се
извести под следећим условима:
- дозвољава се доградња и надградња
постојећих објеката до спратности и
у оквиру зоне изградње дефинисаних
изменама овог плана уз услов
испуњења
свих
урбанистичких
параметара дефинисаних изменама
овог плана.
Дозвољени су радови на побољшању
енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена
и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.).
Уколико се накнадно обезбеђује
приступ подруму са спољашње стране
објекта, исти се може обезбедити искључиво
из заједничких просторија и са сопствене
парцеле.
Доградњом новог дела зграде не сме
се угрозити статичка стабилност постојећег
и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникацијалифтова и степеништа, дозвољава се код
свих објеката под условом да предметна
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интервенција не угрожава функционисање и
стабилност постојећег и објеката на суседним
парцелама. Сви елементи вертикалних
комуникација морају бити заштићени од
спољних утицаја и изведени на сопственим
парцелама. Изузетак од овог правила се може
одобрити само у случају потребе обезбеђења
рампе за приступ хендикепираним лицима.
Интервенције на објектима извести у
складу са законима који третирају изградњу
објеката, одржавање објеката, заштиту
споменика културе, заштиту објеката и
ауторство.

7.0. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
7.1. Смернице за спровођење плана
Измене и допуне Плана детаљне
регулације
између
улица
Војводе
Мишића,Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована
Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
је
дугорочни
урбанистичко-плански
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, инфраструктурне капацитете
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 ( Сл. гласник РС, бр. 72/2009;
81/2009 - испр; 64/2010 - одлука УС и
24/2011, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон ,9/2020); 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.
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Измене и допуне Плана се доносе за
подручје обухвата приказано у графичком
делу.
Тренутно важећи ПДР блока између
Улица Војводе Мишића,Ђуре Јакшића,
Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте
Богићевића у Лозници (основни план) ставља
се ван снаге у делу обухвата Измена и допуна
плана (кп. бр.5146, 5149, 5150,5161,5162 и
5125 КО Лозница) и примењиваће се Измене
и допуне ПДР-а блока између Улица Војводе
Мишића,Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована
Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници.
Правила уређења и правила грађења
која су дефинисана 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.
7.2. Локације за које је обавезна израда
урбанистичког пројекта
У оквиру обухвата Измена и допуна
Плана обавезна је израда Урбанистичког
пројекта за све парцеле у обухвату односно
за све локације : ,,Европа” (к.п. 5150),
,,Централ” (кп. 5162) , ,,Јела” (кп. 5125), к.п.
5161 као и за к.п.5146 и 5150 КО Лозница.
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, а према
правилима грађења дефинисаним овим
планом .
Урбанистички пројекат ће дефинисати
све урбанистичке параметре за изградњу.
Изузетно су могућа одступања
при изради Урбанистичког пројекта (због
неажурности КТП-а) ради усклађивања
планских решења са постојећим стањем на
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терену и то:- одступања од дефинисаних
унутрашњих
грађевинских
линија
(растојања од међа), под условом да се
испоштују прописана растојања између
суседних објеката и обезбеди колски прилаз.
Дефинисана спратност, висина објекта
и делова објекта не сме се повећавати
урбанистичким пројектом.
7.3. 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
Локацијских услова, 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.
7.4. 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
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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, топловодну или гасну мрежу.
7.5. Смернице
средине

за

заштиту

животне

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.
7.6. Прелазне и завршне одредбе
Овај план ступа на снагу осмог дана
од објављивања у „Службеном листу града
Лознице“

ГРАФИЧКИ ДЕО

Лист 3.б -

План заштите градитељскопг
наслеђа

Лист 4.б. -

План саобраћаја,регулације и
нивелације				

Лист 5.1.б – План хидротехничке 			
инфраструктуре
Лист 5.2.б – План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
Лист 5.3.б – План гасификације и 		
топлификације			
		
Лист 6.б - План грађевинских парцела

ДОКУМЕНТАЦИЈА
-

Копија плана

-

Ситуациони план

-

Одлука о приступању изради Измена
и допуна Плана детаљне регулације
између Улица Војводе Мишића,Ђуре
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића
и Трга Анте Богићевића у Лозници
(бр. 06-29/19-34-5 од 04.10.2019.год.)

-

Одлука о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације између
Улица
Војводе
Мишића,Ђуре
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића
и Трга Анте Богићевића у Лозници
(бр. Сл/2019 од 22.08.2019.год.)

-

Услови за израду плана издати
од стране ЕПС ,,Дистрибуција”
д.о.о Београд, огранак
Лозница,
бр.8Ј.1.1.0.Д.09.14-334746/1
од
12.11.2019.год.

-

Услови за израду плана издати од
стране ЈП „Топлана-Лозница” бр.
613-1 од 01.11 .2019. год.

Постојеће стање:
Лист 1.а

- Извод из Измена и допуна
ПГР-а Лознице

Лист 2.а

- Обухват плана

Лист 3.а

- Постојећа намена земљишта

Планско решење:
		
Лист 1.б. -		 План намене површина
Лист 2.б -		 Карактеристичне зоне и 		
целине		
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Услови за израду плана издати од
стране ЈП „Водовод и канализација”
Лозница, бр. 161/1369. од 12.11.2019
год.

-

Услови КЈП ,,Наш дом” Лозница број
1758 од 25.10,2019.год.

-

Услови ,,Лозница-гас” ДОО Лозница
број LG-237/19 од 04.11.2019.год.

-

План заштите и ревитализације
градитељског наслеђа за потребе
израде Измена и допуна ПДР блока
између улица Војводе Мишића, Ђуре
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића
и Трга Анте Богићевића у Лозници,
број 858/1 од 20.11.2019.год., Завод за
заштиту споменика културе Ваљево

-

Услови Министарства унутрашњих
послова,Сектора
за
ванредне
ситуације, Одељења у Шапцу 09.33
број 217-15957/19-1 од 28.11.2019.
године

-

Услови Телеком Србија бр. А332471854/1 од 09.12.2019.год.

-

Извештај о извршеној стручној
контроли нацрта Измена и допуна
Плана детаљне регулације блока
између улица Војводе Мишића, Ђуре
јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића
и Трга Анте Богићевића у Лозници од
29.1.2020. године

-

Извештај о извршеној стручној
контроли нацрта Измена и допуна
Плана детаљне регулације блока
између улица Војводе Мишића, Ђуре
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јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића
и Трга Анте Богићевића у Лозници од
5.6.2020. године
-

Извештај о извршеној стручној
контроли нацрта Измена и допуна
Плана детаљне регулације блока
између улица Војводе Мишића, Ђуре
јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића
и Трга Анте Богићевића у Лозници од
5.11.2020. године

-

Извештај о обављеном јавном увиду
у нацрт Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока између
улица Војводе Мишића, Ђуре
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића
и Трга Анте Богићевића у Лозници од
20.08.2020.године

-

Извештај о обављеном јавном увиду
у нацрт Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока између
улица Војводе Мишића, Ђуре
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића
и Трга Анте Богићевића у Лозници од
1.12.2020.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-8
		
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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Члан 4.

На основу члана 4. став 3. и чл. 13.
ст. 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС’’, бр. 88/11, 104/16
и 95/18), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени 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’’,
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној дана 17.
децембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
градском водоводу и канализацији
Члан 1.
У Одлуци о градском водоводу
и канализацији („Службени лист града
Лознице’’, бр. 3/15, 21/16 и 4/19), у члану 2.
став 2, члану 42. став 2, члану 84. и члану
94. речи „Јавном предузећу за управљање
грађевинским земљиштем „Град” Лозница,
Јавном предузећу „Дирекција за управљање
и развој Бање Ковиљаче” Бања Ковиљача’’
замењују се речима: „Јавном предузећу
за управљање, планирање и пројектовање
,,Лозница развој” Лозница’’.
Члан 2.
У члану 16. став 1. тачка 2) иза речи
„изградњу’’ брише се слово „и’’ и додаје се
зарез, а иза речи „реконструкцију’’ додају се
речи „и одржавање’’.
Члан 3.
У члану 24. став 1. тачка 1) иза
речи „(ситуационог плана)’’ додају се
речи „или сепарат пројекта за водовод и
канализацију’’.
Страна 212

У члану 25. тачка 4) реч „дубина „
се брише.
Члан 5.
У члану 28. став 3. и члану 44. речи
„у суду’’ замењују се речима „код јавног
бележника’’.
Члан 6.
Члан 31. став 2. тачка 3) брише се, а
досадашње тачке 4) и 5) постају тачке 3) и
4).
У ставу 3. тачка 6) брише се.
Став 4. мења се и гласи:
„Снабдевање водом путем привременог
водоводног прикључка може трајати
најдуже до истека рока за привођење
земљишта намени, до истека рока на који
је одобрено постављање мањег монтажног
објекта, односно до завршетка трајања
манифестације.’’.
Члан 7.
У члану 34. став 3. и 4. бришу се.
Члан 8.
У члану 39. став 4. и 5. бришу се.
Члан 9.
У члану 43. речи „од опеке или бетона’’
замењују се речима „од водонепропусног
материјала’’.
Члан 10.
У делу II назив главе 5. мења се и
гласи: „Потрошња, цена, накнаде, обрачун
и плаћање утрошене и испуштене воде’’.
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Члан 11.
У члану 73. став 1.мења се и гласи:
„Корисник плаћа утрошену и
испуштену воду и накнаду за погонску
спремност. Накнада за погонску спремност
система плаћа се у фиксном износу сваког
месеца без обзира на количину утрошене
воде.’’
Став 5. мења се и гласи:
„Поред цене из става 4. овог члана
корисник плаћа према обиму пружене
услуге накнаду за ,,коришћење водног
добра, накнаду за испуштену отпадну воду
и накнаду за погонску спремност.’’.
гласи:

Иза става 9. додаје се став 10. који

„Висину налнаде из става 1. овог
члана утврђује Надзорни одбор Предузећа,
уз сагласност Градског већа.’’.
Члан 12.
У члану 75. став 2. иза речи
„вишепородичног становања’’ додају се
речи „пословним објектима’’.
Члан 13.
У члану 76. речи „председник
скупштине зграде’’ замењују се речима
„управник или професионални управник
стамбене заједнице”.
У члану 76. иза тачке 5) додаје се
тачка 6) која гласи:
„6) За пословне објекте који имају
централне водомере, а свака пословна
јединица има и индивидуални водомер,
фактурисање се врши по ценама за правна
лица, а на основу очитане потрошње за сваку
индивидуалну јединицу, а уколико постоји
разлика у потрошњи између централног
и индивидуалних водомера, разлика се
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распоређује сразмерно учешћу сваке
пословне јединице у укупној потрошњи,
а ако у дужем временском периоду
нема потрошње на основу површине
индивидуалне пословне јединице.
- За пословне објекте који имају
централни водомер, а поједине пословне
јединице немају индивидуалне водомере,
фактурисање се врши по ценама за правна
лица, а на основу очитане потрошње за
пословне јединице које имају водомере,
док се разлика са централног водомера
распоређује на пословне јединице које немају
водомере на основу површине индивидуалне
пословне јединице.
- За пословне објекте који имају
централни водомер, а пословне јединице
немају индивидуалне водомере, фактурисањсе
се врши по ценама за правна лица, тако што
се укупна очитана потрошња на централном
водомеру распоређује на индивидуалне
пословне јединице на основу површине сваке
индивидуалне пословне јединице.
- За пословне објекте који немају
централни водомер, а свака пословна јединица
има индивидуални водомер, фактурисање
се врши по ценама за правна лица, а на
основу очитане потрошње индивидуалних
водомера.’’.
Члан 14.
У члану 77. став 1. иза речи „за
утрошену и испуштену воду’’ додају се речи
„са припадајућим накнадама’’.
Члан 15.
У члану 78. став 2. речи „15 дана’’
замењују се речима „8 дана’’.
Члан 16.
Члан 80. мења се и гласи:
„Корисник је дужан да Предузећу
пријави, најкасније у року од 15 дана, све
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промене од значаја за кориснички статус,
пружање, утврђивање обима и наплату
комуналних услуга.
За објекте вишепородичног становања,
пословне објекте и објекте вишепородичног
становања са пословним јединицама, у којима
су формиране скупштине стамбених заједница,
обавезе из претходног става овог члана односе
се и на управника односно професионалног
управника стамбене заједнице.
Пријава из става 1. овог члана подноси
се у форми писаног захтева Предузећу.
У случају да нису формиране
стамбене заједнице, надлежна организациона
јединица Градске управе је у обавези да
иницира поступак њиховог формирања у
року од 6 месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.’’.
Члан 17.
Члан 93. мења се и гласи:
„Кућну канализациону инсталацију
чине објекти и уређаји за испуштање
отпадних вода из породичних, односно
вишепородичних објеката са или без
пословних објеката, закључно са првим
ревизионим окном (гранично сабирно
ревизионо окно, је прво ревизионо окно у
кругу парцеле корисника, посматрано од
прикључка на канализациони колектор) које
сакупља све отпадне воде испуштене из
објекта и које се налази до максимум 3 м од
регулационе линије и укључује се у најближу
уличну канализациону мрежу, а у случају да
је канализациони прикључак дужи од 3 м,
услови оваквог извођења прикључака се
посебно утврђују.’’.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”, а примењује се од 1.
jануара 2021. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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Број: 06-33/20-7-9
		
Датум: 17. децембaр 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 2., 3., 4., и 13. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије’’ бр. 88/11, 46/14 одлукa УС РС, 104/16 и 95/18), самосталног
чл. 21. (с1) Закона о изменама и допунама
Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије’’
бр. 104/16), а у вези са Уредбом о начину
и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Службени гласник
Републике Србије’’ бр. 13/18, 66/18 и
51/19), и на основу чл. 40. и 84. Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 17. децембра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о пијацама
Члан 1.
У Одлуци о пијацама („Службени
лист града Лознице’’ бр. 21/16) у члану 4.
у ставу 1. запета и речи: „осим управљања
пијацом из чл. 7. тачка 2) које се поверава
Јавном предузећу „Дирекција за управљање
и развој Бање Ковиљаче’’ Бања Ковиљача’’
бришу се.
гласи:

Иза става 2. додаје се став 3. који

„Промена вршиоца комуналне делатности из става 1. овог члана врши се
одлуком коју доноси Скупштина града
Лознице у поступку поверавања обављања
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комуналне делатности, у складу са законом
којим се уређују комуналне делатности и
уредбом којoм се уређују начин и услови
за отпочињање обављања комуналних
делатности.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-10
		
Датум: 17. децембaр 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 20. став 1. тачка 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије’’ бр. 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 2., 3.,
4., и 13. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије’’
бр. 88/11, 46/14 - одлукa УС РС, 104/16 и
95/18), самосталног чл. 21. (с1) Закона о
изменама и допунама Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике
Србије’’ бр. 104/16), а у вези са Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Службени гласник
Републике Србије’’ бр. 13/18, 66/18 и 51/19),
и на основу чл. 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’
бр. 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној
17. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о некатегорисаним
путевима
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Члан 1.
У Одлуци о некатегорисаним
путевима („Службени лист града Лознице”,
бр. 6/09, 2/14 - др. одлука и 2/17 - др. одлука)
у члану 10. став 1. мења се и гласи:
„Поверавање одржавања некатегорисаних
путева врши Градска управа града Лознице, као
надлежни орган, на основу ове одлуке, у складу са
законом којим се уређују комуналне делатности
и уредбом којoм се уређују начин и услови за
отпочињање обављања комуналних делатности.’’
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-11
		
Датум: 17. децембaр 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 2., 3., 4., и 13. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије’’ бр. 88/11, 46/14 одлукa УС РС, 104/16 и 95/18), самосталног
чл. 21. (с1) Закона о изменама и допунама
Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије’’
бр. 104/16), а у вези са Уредбом о начину
и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Службени гласник
Републике Србије’’ бр. 13/18, 66/18 и 51/19),
и на основу чл. 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’
Страна 215
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бр. 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној
17. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о допунaмa Одлуке о начину обављања
комуналне делатности зоохигијене
Члан 1.
У Одлуци о начину обављања
комуналне делатности зоохигијене („Службени
лист града Лознице’’ бр. 11/13, 19/18 и 21/19)
у члану 4. иза става 1. додаје се став 2. који
гласи:
„По
пријему
обавештења
о
непланираном прекиду испоруке, односно
по утврђивању поремећаја или прекида у
пружању комуналнe услугe - у смислу закона
којим се уређују комуналне делатности,
Градска управа града Лознице дужна је да:
1) одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима
код којих би услед прекида настала
опасност по живот и рад грађана
или рад правних и физичких лица,
или би настала значајна, односно
ненадокнадива штета;
2) предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно
прекид вршења делатности и учињену
штету.’’
Члан 2.
У члану 5. иза става 1. додаје се став
2. који гласи:
„Предузеће из става 1. овог члана
дужно је да корисницима услуга омогући
континуирано изјашњавање (најмање једном
годишње) о квалитету пружања услуга и то
електронским путем, односно на својој или
интернет страници Града Лознице.’’
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-12
		
Датум: 17. децембaр 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 12.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број: 87/18) и члана 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице“, бр.: 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела
је
ОДЛУКУ
o усвајању Годишњег плана рада
Градског штаба за ванредне ситуације за
територију града Лознице за 2021. годину
1. Усваја се Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације
града Лознице за територију града
Лознице за 2021. годину, сходно
Закључку Градског штаба за ванредне
ситуације града Лознице број: 82154/2020-III од 24.11.2020. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу“ града Лознице.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

18. 12. 2020.
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Број: 06-33/20-7-13
		
Датум: 17. децембaр 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
На основу члана 31. став 4. тачка 12.
Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 87/18) и члана
40. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, доноси

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Разматрање Извештаја о раду Градског
штаба за ванредне ситуације града
Лознице, за 2020. годину и упућивање
Градском већу и Скупштини града на
разматрање и усвајање.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Надлежна организациона јединица
Градске управе града Лознице.
Време извршења: I квартал.
2. Разматрање тренутне епидемиолошке
ситуације и предузимање мера на
спречавању ширења вируса COVID-19,
на територији града Лознице
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације - Стручно-оперативни
тим за извршавање задатака заштите и
спасавања становништва од заразних
болести, пандемије и/или епидемије заразне
болести од већег епидемиолошког значаја.
Сарађује: Завод за јавно здравље Шабац,
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надлежне организационе јединице Градске
управе града Лознице.
Време извршења: I квартал.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о
стању и оцени спремности водних објеката
на којима се спроводи одбрана од поплава
на водама I и II реда на територији града
Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације - Стручно-оперативни
тим за заштиту од поплава.
Сарађује: ЈП „Водовод и канализација“
Лозница, ЈВП “Србијаводе“ Београд-ВЦ
“Сава-Дунав“ РЈ Шабац.
Време извршења: I квартал.
4. Разматрање и давање мишљења
Градском већу на предлог Оперативног
плана заштите и спасавања од поплава
вода II реда на територији града Лознице
за 2021. годину и Годишњег програма
мера и радова за смањење ризика од
поплава вода II реда на територији града
Лознице за 2021. годину, као саставног
дела Оперативног плана.
Носилац задатака: Надлежна организациона
јединица Градске управе града Лознице, ЈП
„Водовод и канализација“ Лозница.
Сарађује: ЈВП “Србијаводе“ Београд-ВЦ
“Сава-Дунав“ РЈ Шабац.
Време извршења: I квартал.
5. Разматрање и усвајање Извештаја
за 2020. годину о стању извршених
превентивних и оперативних мера
заштите од поплава на територији града
Лознице.
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације - Стручно-оперативни тим заштите
од поплава.
Сарађује: ЈП “Водовод и канализација“
Лозница, ЈВП “Србијаводе“ Београд-ВЦ
“Сава-Дунав“ РЈ Шабац
Време извршења: I квартал.
6. Разматрње Извештаја о стању и
изграђености система за обавештавање
и узбуњивање на територији града
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Лознице, и давање предлога за набавку и
одржавање средстава за узбуњивање.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације
Сарађује:
Надлежна
организациона
јединица Градске управе Града Лознице,
Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију - Градска управа града
Лознице, Сектор за Ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Шапцу.
Време извршења: I квартал.
7. Разматрање стања извршених припрема
за одбрану од града на територији града
Лознице за 2021. годину.
Носилац задатака: Надлежни служба
Градске управе града Лознице - Одељење за
привреду и локални економски развој.
Сарађује: Градско веће града Лознице,
РХМЗ, Сектора за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Шапцу,
Радарски центар Ваљево - Противградни
полигон у Ваљеву.
Време извршења: II квартал.
8. Разматрање и усвајање Извештаја о
шумским пожарима у 2020. години на
територији града Лознице (статистички
показатељи, присутни проблеми у
спровођењу превентивних и оперативних
мера заштите шума од пожара).
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Сарађује: Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације Шабац - ВСЈ
Лозница, ЈП „Србијашуме“ Београд - ШГ
Борања Лозница, Манастирске шуме д.о.о.
Лозница.
Време извршења: II квартал.
9. Разматрање опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и
спасавање на територији града Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Субјекти од значаја за заштиту
и спасавање, надлежна организациона
јединица Граске управе града Лознице.
Време извршења: II квартал.
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10. Разматрање и давање мишљења
Градском већу на предлог Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама
Носилац задатака: Стручни тим за израду
Процене угрожености и Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијам.
Сарађује:
Надлежна
организациона
јединица Градске управе града Лознице,
Сектор за ванредне ситуације – Одељења
за ванредне ситуације у Шапцу, чланови
Градског штаба за ванредне ситуације,
руководиоци организационих јединица
надлежних државних органа, предузећа и
других субјеката.
Време извршења: II и III квартал.
11. Разматрање и давање мишљења
Градском већу на предлог Плана смањења
ризика од катастрофа и ублажавања
њихових последица
Носилац задатака: Стручни тим за израду
Плана смањења ризика од катастрофа и
ублажавања њихових последица
Сарађује: Надлежна организациона јединица
Градске управе града Лознице, чланови
Градског штаба за ванредне ситуације,
руководиоци организационих јединица
надлежних државних органа, предузећа и
других субјеката.
Време извршења: II и III квартал.
12. Разматрање и упућивање Градском већу
и Скупштини града на усвајање предлога
Одлуке о образовању Специјализоване
јединице цивилне заштите за узбуњивање
за територију града Лознице
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Сарађује: Начелник Градске управе града
Лознице, чланови Градског штаба за ванредне
ситуације, Сектора за ванредне ситуације –
Одељења за ванредне ситуације у Шапцу,
ЦМО за локалну самоуправу Шабац.
Време извршења: Током године по доношењу
акта о формирању и материјално-техничкој
опремњености специјализованих јединица
цивилне заштите.
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13.
Организовање, припремање и
спровођење мера заштите и спасавања у
периоду високих температура, великих
суша и несташице питке воде.
Носиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,
Сарађује: Градска управа града Лознице,
ЈП „Водовод и канализација” Лозница, ЈКП
„Наш дом” Лозница, ЈП „Лозница развој”
Лозница.
Време извршења: II квартал.
.
14. Разматрање и усвајање Извештаја о
предузимању превентивних мера заштите
од шумских пожара и пожара на отвореном
простору у летњој сезони 2021. године на
подручју Града Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације - Стручно-оперативни
тим за заштиту од пожара.
Сарађује: Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Шапцу,
надлежна служба ШГ „Борања“ Лозница,
Манастирске шуме доо Лозница и предузећа
која се могу ангажовати на заштити од
пожара.
Време извршења: III квартал.
15. Предузимање мера и активности
из свог делокруга ради заштите од
постојећих и потенцијалних клизишта и
одрона на подручју Града Лознице и брзо
отклањање – санирање истих.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације - Стручно-оперативни
тим за заштиту од клизишта
Сарађује: Одељење за планирање и изградњу
- Градска управа града Лознице, Одељење
за привреду и локални економски развој Градска управа града Лознице, Градско веће,
Комисија за процену штете, савети МЗ,
руководиоци надлежних државних органа,
комуналних, грађевинских и водопривредних
предузећа.
Време извршења: III квартал.
16. Разматрање и усвајање Извештаја о
стању достигнутог нивоа организованости
попуњености, опремњености и обучености
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формираних јединица цивилне заштите
на територију града Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу Шабац, Сектор за
ванредне ситуације – Одељења за ванредне
ситуације у Шапцу, ДВД „Видојевица“
Лешница, Одељење за финансије и локалну
пореску администрацију - Градска управа
града Лознице, Градско веће, руководиоци
јавних предузећа и других субјеката.
Време извршења: III квартал
17. Информисање и обавештавање:
становништва, Окружног штаба за
ванредне ситуације и других релевантних
субјеката о ризицима и опасностима и
предузетим мерама.
Носилац задатака: Командант, заменик
команданта Градског штаба за ванредне
ситуације, начелник штаба.
Сарађује: Чланови Градског штаба за
ванредне ситуације.
Време извршења: Током године.
18. Праћење стања и предузимање неопходних мера из надлежности Градског
штаба за ванредне ситуације у циљу
обезбеђења комплетног и потпуног
спровођења Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на тeриторији града Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Надлежна организациона јединица
Градске управе града Лознице, надлежна
служба Сектора за ванредне ситуације у
Шапцу, привредна друштва и друга правна
лица.
Време извршења: Током године.
19. Разматрање и усвајање Извештаја
о спремности зимске службе за зимску
сезону 2021/2022. године.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: ЈП „Лозница развој” Лозница, ЈКП
„Наш дом” Лозница, Одељење за ванредне
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ситуације у Шапцу-Опертивни центар
Лозница.
Време извршења: IV квартал.
20. Разматрање и усвајање Извештаја о
достигнутом степену остварене међуопштинске сарадње у области смањења
ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у оквиру слива реке
Дрине.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управе града Лознице.
Време извршења: IV квартал.
21. Организовање, припремање и спровођење мера заштите и спасавања од свих
осталих опасности које могу угрозити
становништво, материјална добра и
животну среддину на територији града.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне сируације.
Сарађује: Руководиоци организационих
јединица надлежних државних органа,
служби, предузећа и осталих субјеката
који се могу ангажовати на заштити од
елементарних непогода и других опасности.
Време извршења: Током године, у случају
потребе.
22. Основна обука, оспособљавање и
стручно усавршавање чланова Градског
штаба за ванредне ситуације:
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Сарађује: Сектор за ванредне ситуације Национални и регионални тренинг центар,
Стална конференција градова и општина
Београд, Удружење за ванредне ситуације
Републике Србије Београд.
Време извршења: Током године.
23. Пријем, обрада и евидентирање информација, извештаја, наређења и података
о испољеним дејствима елементарних
непогода, насталим последицама и
ангажованим снагама и средствима
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Председници савета МЗ, РХНЗ,
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Сектор за ванредне ситуације, надлежне
службе и органи, предузећа и остали
субјекти.
Време извршења: Током године.
24. Обезбеђење материјално – техничких
и финансијских средстава за рад и
функционисање Градског штаба за
ванредне ситуације.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације
Сарађује: Надлежна организациона јединица за финансије Градске управе града
Лознице, Градско веће града Лознице и
Скупштина града Лознице.
Време извршења: IV квартал.
25. Руководи и координира рад субјеката
система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака.
Носилац задатака: Командант Градског
штаба за ванредне ситуације.
Сарађује: Начелник и чланови Градског
штаба за ванредне ситуације.
Време извршења: Током године у случају
настанка ванредне ситуације.
26. Разматрање и доношење предлога
Плана рада Градског штаба за ванредне
ситуације, за 2022. годину и упућивање
Градском већу и Скупштини града на
разматрање и усвајање.
Носилац задатака: Градски штаб за
ванредне ситуације.
Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управа града Лознице.
Време извршења: IV квартал.
27. Сарадња са штабовима за ванредне
ситуације суседних градова и општина
и сарадња са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
циљу заједничког деловања у ванредним
ситуацијама.
Носилац задатка: Командант Градског
штаба за ванредне ситуације.
Сарађује: Чланови градских и општинских
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штабова за ванредне ситуације, суседних
градова и општина.
Време извршења: Током године.
28. Обележавање међународних датума
значајних за систем смањења ризика
од катастрофа и управљање ванредним
ситуацијама:
- 1. март – Међународни дан цивилне заштите
- 13. октобар – Међународни дан смањења ризика од катастрофа
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације
Шабац.
Рок: I и IV квартал.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-13
		
Датум: 17. децембaр 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

30

На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, број 15/16 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 11000-72/2016-09, 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
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Лознице („Службени лист града Лознице’’
бр. 01/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној 17.
децембра 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 30. 09. 2020. године
1. Прихвата се Информација о степену усклађености планираних и
реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01. 01. 2020. до
30. 09. 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. 09. 2020. године је
саставни део овог закључка.
3. Овај закључак, преко надлежног одељења Градске управе града Лознице,
доставити Министарству привреде
Републике Србије, ради даљег извештавања у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних
предузећа.
4. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-14				
Датум: 17. децембар 2020. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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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 3. 12. 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. 09. 2020. ГОДИНЕ

Лозница, новембар 2020. године
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ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2020. ДО 30. 09. 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
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
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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. 09. 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
трећи квартал 2020. године:
1. Јавно предузеће „Водовод и канализација’’ Лозница (у даљем тексту: ЈП
„Водовод и канализација’’),
2. Комунално јавно предузеће „Наш дом’’ Лозница (у даљем тексту: КЈП „Наш
дом’’),
3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана - Лозница’’ Лозница (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће
„Топлана – Лозница’’),
4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој’’
Лозница (у даљем тексту: Јавно предузеће „Лозница развој’’) и
5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ Лозница (у даљем тексту: ЈКП
„Паркинг сервис’’).
У наставку Информације следи збирни приказ планираних и реализованих показатеља
пословања јавних предузећа за период од 01. 01. до 30. 09. 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 30. 09. 2020. године
Табела 1.
Ред.
бр.

1.

Јавно предузеће

ЈП „Водовод и
канализација’’

4.

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

5.

ЈКП „Паркинг
сервис’’

2.

3.

УКУПНО (1+2+3+4+5):

у 000 динара
Укупни приходи
РеалиПлан
зација

Укупни расходи
План

330.777

307.841

326.497

304.691

+ 4.280

+ 3.150

286.313

253.937

285.863

252.557

+ 450

+ 1.380

222.000

172.318

222.000

191.066

0

- 18.748

99.039

87.152

99.039

70.851

0

+ 16.301

21.505

19.922

16.791

14.227

+ 4.714

+ 5.695

959.634

841.170

950.190

833.392

+ 9.444

+ 7.778

Реализација

Бруто резултат
РеалиПлан
зација

Укупни приходи. У односу на планиране вредности за трећи квартал 2020. године
реализовани приходи су збирно нижи за 12 %. Проценат реализације планираних прихода
креће се у интервалу од 78% у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’ до 93%
у ЈП „Водовод и канализација’’ и ЈКП „Паркинг сервис’’. У структури укупних прихода
код јавних предузећа доминирају пословни приходи. Ови приходи из редовних пословних
активности представљају 94% укупних прихода.
У пет јавних предузећа приходи су нижи у односу на планиране: у ЈП „Водовод и канализација’’ за 7% (главни узрок томе јесте смањена потрошња), у ЈКП „Паркинг сервис’’ за 7%
(узрок је смањено коришћење услуга паркирања као последица проглашења ванредног
стања), у ЈП „Лозница развој’’ за 12%, у КЈП „Наш дом’’ за 13% (основни разлог за то јесте
недостатак прихода од зимске службе услед временских прилика, као и обустава обављања
делатности пијаца и угоститељства проглашењем ванредног стања) и у Јавном комуналном
предузећу „Топлана – Лозница’’ за 22% (као последица планиране равномерне динамике
прихода по кварталима, док је грејање, ипак, сезонског карактера).
Укупни расходи. Збирно и појединачно посматрано, јавна предузећа су реализовала мање
расхода од планираних.
У структури укупних расхода преовлађују пословни расходи, а као такви, основни су узрок
одступања планираних и реализованих вредности укупних расхода. Код пет јавних предузећа
степен реализације планираних расхода креће се од 72% у ЈП „Лозница развој’’, потом 85%
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у ЈКП „Паркинг сервис’’, 86% у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’, 88% у
КЈП „Наш дом’’, до 93% у ЈП „Водовод и канализација’’. Пад пословних активности услед
проглашења ванредног стања током пролећних месеци, као и значајне уштеде на позицији
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи основни су узроци одступања
расхода наниже у односу на планиране.
Бруто резултат. Одступање бруто резултата пословања јавних предузећа за период од
01. 01. до 30. 09. 2020. године узроковано је претходно образложеним одступањима укупних
прихода и укупних расхода у односу на планиране износe.
Табела 2.

у 000 динара

Ред.
бр.

Јавно
предузеће

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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Број запослених
План

Реализација

Средства за зараде
(Бруто I)
План

Реализација

Субвенције
План

Реализација

Кредитна
задуженост
Стање на дан
30. 09. 2020.

132

118

84.155

73.714

2.250

1.953

186.766

223

180

139.277

112.975

8.000

8.000

0

53

48

31.268

25.484

31.000

14.000

0

53

50

38.882

32.516

0

0

0

15

16

8.759

8.332

0

0

0

476

412

302.341

253.021

41.250

23.953

186.766
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Број запослених. Укупан број запослених у јавним предузећима чији је оснивач Град Лозница, на дан 30. 09. 2020. године, износи 412, од чега је на неодређено време запослено 364
лица, а на одређено 48. Број запослених у четри јавна предузећа је мањи од броја запослених
који је планиран за трећи квартал текуће године, а у ЈКП „Паркинг сервис’’ број запослених
већи је 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 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 30. 09. 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 24,0 мил. динара, што
представља 99% планираних текућих субвенција. У првих девет месеци текуће године
изостала је исплата планираних 17,0 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. 09. 2020. године Скупштини града Лознице ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-32-1/20-II
Датум: 3. 12. 2020. године				
Лозница

		

			
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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Образложење

На основу члана 24. став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 47/18)
и члана 40. став 1. тачка 10. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 17.
децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа
,,Паркинг сервис“ Лозница
						
I
Жељко Радовић, дипл. инг. пољопривреде из Лознице, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа
,,Паркинг сервис“ Лозница на период од
четири године.
II
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог
решења у ,,Службеном гласнику Републике
Србије“.
III
Ово решење је коначно.

IV
Решење са образложењем објавити у
,,Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Лознице“, као
и на званичној интернет страници града
Лознице.
Страна 228

У складу са чланом 24. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да
директоре јавних предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе, на период од четири године,
након спроведеног јавног конкурса.
Чланом 40. став 1. тачка 10.
Статута града Лознице, прописано је да
Скупштина града, у складу са законом,
именује директоре јавних предузећа чији
је оснивач јединица локалне самоуправе.
Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница (,,Службени
лист града Лознице“, број 21/16), прописан је начин и поступак именовања и
спровођења јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница, као и организација и рад
Комисије за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница.
Јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг
сервис“ Лозница, објављен је у ,,Службеном гласнику Републике Србије“, број
116/20 од 16.9.2020. године, дневном
листу ,,Новости“ и на званичној интернет
страници града Лознице. Као рок за поднешење пријава одређено је 30 дана од
дана објављивања јавног конкурса у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг
сервис“ Лозница спровела је Комисија за
спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа (у даљем тексту:
Комисија), коју је именовала Скупштина
града Лознице Решењем број: 06-22/1933-7 од 16.7.2019. године.
Комисија је на седници одржаној
23.10.2020. године констатовала да је на
Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг
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сервис“ Лозница, благовремено поднета
једна пријава. Уз ову пријаву приложени
су и сви потребни докази. Увидом у
доказе о испуњености прописаних услова
за именовање директора приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је на истој
седници, а у складу са одредбом члана
40. став 1. Закона о јавним предузећима,
донела Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног комуналног
предузећа ,,Паркинг сервис“ Лозница са
именом кандидата, са којим ће се спровести
изборни поступак за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг
сервис“ Лозница и то:
1. Жељко Радовић,
пољопривреде из Лознице.

дипл.инг.

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа (,,Службени гласник РС“, број
65/16), спровела изборни поступак у коме
је увидом у податке из пријаве, прибављену
и поднету документацију и усменим разговором са кандидатом, извршила оцену
стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата.
На основу спроведеног изборног
поступка, у складу са чланом 40. став 3.
Закона о јавним предузећима, Комисија је
на седници одржаној 30.11.2020. године
утврдила резултате за кандидата и на
основу члана 41. став 1. Закона о јавним
предузећима саставила ранг листу за избор
директора Јавног комуналног предузећа
,,Паркинг сервис“Лозница и то:
1. Жељко Радовић, дипл. инг.пољопривреде из Лознице, кога је Комисија
оценила са просечном оценом 2,68.
На основу достављене ранг листе за
избор директора Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис“ Лозница и Записника
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са седница Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор директора овог јавног
предузећа, Градско веће града Лознице
утврдило је Предлог Решења о именовању
директора Јавног комуналног предузећа
,,Паркинг сервис“ Лозница и предложило
Скупштини града Лознице да донесе
Решење о именовању директора.
Упутство о правном леку: Против
овог решења може се покренути управни
спор подношењем тужбе Управном суду
у Београду у року од 30 дана од дана
достављања решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-15
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16
- др. закон и 47/18), члана 40. тачка 10. и
члана 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, број 1/19 – пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Водовод и
канализација” Лозница
I Именује се Жељко Марјановић,
официр полиције, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Водовод и
канализација” Лозница.
Страна 229
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II Именовани ће обављати функцију
вршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже годину дана.
III Ово решење примењиваће се од
14. фебруара 2021. године и биће објављено
у „Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

оналне службе за запошљавање, дужности
члана Локалног савета за запошљавање
града Лознице.
II Именује се Љубиша Чугуровић,
представник организационе јединице Националне службе за запошљавање, за члана
Локалног савета за запошљавање града
Лознице.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.

Број: 06-33/20-7-16
		
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18. 12. 2020.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број:06-33/20-7-17
Датум:17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић,с.р.
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На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 38/15 и 113/17), члана 2. став 1.
Одлуке о оснивању Локалног савета за
запошљавање општине Лозница („Сл.лист
општине Лозница“, бр.1/06 и „Сл.лист града
Лознице“, бр.16/12) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Сл.лист града Лознице“, бр.
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној17. децембра
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Локалног савета за
запошљавање града Лознице
I Разрешава се Драгана Симић,
представник организационе јединице НациСтрана 230
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На основу члана 121. Закона о
основама система образовања и васпитања
(,,Службени гласник РС“, број 88/17, 10/19
и 6/20), члана 3. Правилника о оштинском
савету родитеља (,,Службени гласник РС“,
број 72/18) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице (,,Службени лист града Лознице“,
број 1/19 - пречишћен текст), на предлог
Комисије за кадровска и административна
питања, Скупштина града Лознице на
седници одржаној 17. децембра 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Градског савета родитеља
I Именује се Градски савет родитеља
за школску 2020/2021 годину у следећем

18. 12. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

саставу:
1. Ана Михаиловић, представник Савета
родитеља Гиманзије ,,Вук Караџић“
Лозница, за члана

7. Мирослав Глигорић, представник
Савета родитеља Основне школе ,,Јован Цвијић“ Лозница, за члана
Маријана Радуловић, представник
Савета родитеља Основне школе ,,Јован Цвијић“ Лозница, за заменика
члана

Љиљана Велетић, представник Савета
родитеља Гиманзије ,,Вук Караџић“
Лозница, за заменика члана
2. Лидија Арсеновић Јаковљевић, представник Савета родитеља Средње
економске школе Лозница, за члана

8. Бранко Ћосић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Вук Караџић“ Лозница, за члана
Ранка Марковић, представник Савета родитеља Основне школе ,,Вук
Караџић“ Лозница, за заменика члана

Ненад Благојевић, представник Савета родитеља Средње економске
школе Лозница, за заменика члана
9.
3. Горан Петровић, представник Савета
родитеља Техничке школе Лозница,
за члана
Ана Реџа, представник Савета родитеља Техничке школе Лозница, за
заменика члана
4. Оливера Дишић, представник Савета
родитеља Средње школе ,,Свети Сава“ Лозница, за члана
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Миленко Цветиновић, представник
Савета родитеља Основне школе
,,Вера Благојевић“ Бања Ковиљача,
за члана
Слободан Цветиновић, представник
Савета родитеља Основне школе
,,Вера Благојевић“ Бања Ковиљача,
за заменика члана

10. Душица Атанацковић, представник
Савета родитеља Основне школе
,,Петар Тасић“ Лешница, за члана

Биљана Веселиновић, представник
Савета родитеља Средње школе
,,Свети Сава“ Лозница, за заменика
члана

Славица Самарџић, представник Савета родитеља Основне школе ,,Петар
Тасић“ Лешница, за заменика члана

5. Драгана Пуртић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Анта
Богићевић“ Лозница, за члана

11. Јасмина Јеротић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Свети Сава“ Липнички Шор, за члана

Ивана Божић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Анта
Богићевић“ Лозница, за заменика
члана

Маријана Божић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Свети Сава“ Липнички Шор, за заменика члана

6. Лидија Шекуларац, представник
Савета родитеља Основне школе
,,Кадињача“ Лозница, за члана

12. Татјана Перић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Мика Митровић“ Брезјак, за члана
Страна 231
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Драган Стевановић, представник Савета родитеља Основне школе ,,Мика
Митровић“ Брезјак, за заменика члана
13. Данка Трнинић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Вук Караџић“ Липница, за члана

18. 12. 2020.

родитеља Основне школе ,,Степа
Степановић“ Текериш, за заменика
члана
18. Дејан Тепић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Доситеј
Обрадовић“ Клупци, за члана

Снежана Јевтић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Вук Караџић“ Липница за заменика члана

Славиша Церовац, представник Савета родитеља Основне школе ,,Доситеј
Обрадовић“ Клупци, за заменика
члана

14. Јовица Драгићевић, представник
Савета родитеља Основне школе
,,Вукова спомен школа“ Тршић, за
члана

19. Иван Боровчанин, представник Савета родитеља Основне музичке школе школе ,,Вук Караџић“ Лозница, за
члана

Милена Поповић, представник Савета родитеља Основне школе ,,Вукова
спомен школа“ Тршић за заменика
члана

Драган Срећковић, представник Савета родитеља Основне музичке
школе ,,Вук Караџић“ Лозница, за заменика члана

15. Милан Божић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,Краљ Александар I Карађорђевић“ Јадранска
Лешница, за члана

20. Драгица Васић Мрђен, представник
Савета родитеља Предшколске установе ,,Бамби“ Лозница, за члана

Марица Јокичић, представник Савета родитеља Основне школе ,,Краљ Александар I Карађорђевић“ Јадранска Лешница, за заменика члана
16. Слађана Гајић, представник Савета
родитеља Основне школе ,,14. октобар“ Драгинац, за члана
Светлана Тодоровић, представник Савета родитеља Основне школе ,,14.
октобар“ Драгинац, за заменика
члана
17. Радица Павловић, представник Савета родитеља Основне школе ,,Степа
Степановић“ Текериш, за члана
Јелена Ђорђић, представник Савета
Страна 232

Марија Николић, представник Савета
родитеља Предшолске установе ,,Бамби“ Лозница, за заменика члана
II Председника и заменика председника Градског савета родитеља бирају
чланови Савета.
III Председник, заменик председника
и чланови Градског савета родитеља послове
из своје надлежности обављају без накнаде.
IV Даном ступања на снагу овог
решења престаје да важи Решење, број
06-36/18-24-11 од 13. децембра 2018. године.
V Ово решење је коначно.

18. 12. 2020.
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VI Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ,,Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-18
Датум: 17. децембар 2020. године
Лозница

и биће објављено у „Службеном листу града
Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-19
Датум:17. децембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 10/19 и
6/20) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр. 1/19
- пречишћен текст), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници одржаној 17.децембра 2020.године, донела је

На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 10/19 и
6/20) и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број 1/19пречишћен текст), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 17. децембра 2020. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о престанкудужности и именовању
чланова Школског одбора
Основне школе „Петар Тасић” Лешница

РЕШЕЊЕ
о престанку одосно разрешењу дужности
и именовању чланова Школског одбора
Техничке школе у Лозници

I Констатује се престанак дужности
чланова Школског одбора Основне школе
„Петар Тасић” у Лешници, Снежане Андрић
представника запослених и Слободана
Бегановића представника родитеља.

I Констатује се престанак дужности
члана Школског одбора Техничке школе у
Лозници, Љиљане Макевић Томић представника локалне самоуправе.

II Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе „Петар Тасић” у Лешници,
Јелена Бељац представник запослених и
Милена Мандић представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном доношења

II Разрешава се дужности члан Школског одбора Техничке школе у Лозници
Драгутин Бркић, представник локалне
самоуправе
III Именују сеза чланове Школског
одбора Техничке школеу Лозници, НатаСтрана 233
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ша Митрић и Миљана Стефановић представници локалне самоуправе.
IV Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број:06-33/20-7-20
Датум:17. децембар 2020.године
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18. 12. 2020.

пречишћен текст) Скупштина града Лознице
на седници одржаној 17. децембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о разрешењу и
именовању Управног одбора
Предшколске установе „Бамби“ Лозница
I У решењу о разрешењу и именовању Управног одбора Предшколске установе „Бамби“ Лозница („Сл.лист града Лознице“, бр. 26/20) у тачки II подтачки 1 реч
„председник“ се брише.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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На основу члана 116. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице“ бр.1/19 –

Страна 234

Број:06-33/20-7-21
Датум:17. децембар 2020.године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18. 12. 2020.
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