
Страна 1

1 
 На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., 
ст. 2. и ст. 4. Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), и члана 133. 
Пословника Скупштине града Лознице („Сл. 
лист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 
4. септембра 2014. године, донела је 

О Д Л У К У
о престанку мандата одборника 

Скупштине града Лознице

I   Утврђује се да је одборнику Скупшти-
не града Лознице Ленки Цветиновић, 
лекару из Лознице, са изборне листе 
Демократска странка – Борис Тадић изабраној 
на изборима за одборнике у Скупштину града 
Лознице, одражаним 06. маја 2012. године,  
престао мандат подношењем оставке пре 
истека времена на које је изабрана.

II Ова oдлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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На основу  члана 56. Закона о локалним 
изборима  („Сл. гласник РС“, број 129/07), 
члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 12. 
Пословника Скупштине града Лознице („Сл. 
лист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина 
града Лознице  на седници одржаној 
4. септембра 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборника  

Скупштине града Лознице

 I   Потврђује се мандат одборнику  
Скупштине града Лознице  МИЛАНУ ВУ-
ЧЕТИЋУ, дипл. економисти, рођ. 29.01.1960. 
год, из Лешнице, Б. Радовановића, изабраном 
на изборима  одржаним  06. маја 2012. године 
са листе Покренимо Лозницу – Томислав 
Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет 
социјалиста и Ромска партија).

II Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

III   Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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1
На основу члана 46. ст. 1. тачка 8. Зако-

на о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07 и 54/11) и члана 133. Пословника 
Скупштине града Лознице („Сл. лист града 
Лознице“, бр. 16/08), Скупштина града Лознице 
на седници одржаној 28. априла 2015. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
о престанку мандата одборника Скупштине 

града Лознице

I Утврђује се да је одборнику Скупштине 
града Лознице Живану Гачићу из Лознице, иза-
браном на изборима за одборнике у Скупштину 
града Лознице, одржаним 06. маја 2012. године, 
престао мандат сходно члану 46. став 1. тачка 
8. Закона о локалним изборима.

II Ова oдлука биће објављена у „Сл. листу 
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-1
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р.

2
На основу члана 32. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) 
и члана 40. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст) а у вези са чланом 63. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
и 142/14), Скупштина града Лознице, на пред-
лог Градског већа, на седници одржаној дана 28. 
априла 2015. године, донела је

ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Лознице за 2015. 
годину („Службени лист града Лознице ”, број 
12/14), члан 1. се мења и гласи:

Овом одлуком уређују се приходи и при-
мања, расходи и издаци буџета града Лозни-
це за 2015. годину, његово извршавање, ко-
ришћење сопствених прихода, права и обавезе 
корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета града Лознице за 2015. годину (у даљем 
тексту: буџет), састоје се од: 

– СКУПШТИНА ГРАДА –
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска 
класификација у динарима

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 7 + 8 1.709.291.289

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 4 + 5 1.890.911.418

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -181.620.129

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 
домаћих хартија од вредности 6211) 62 0

5. Примања од продаје финансијске имовине 92 10.791.000
6. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) - 62+92 -170.829.129
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 85.000.000

2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228) 92 0

3. Неутрошена средства из претходних година 3 98.040.129

4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку 
домаћих хартија од вредности 6211) 6211 0

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 12.211.000
B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 170.829.129
Г. Додатни приходи   253.370.000

Примања буџета утврђена су у следећим износима:

Класа/
Категорија/
Група

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2015. годину 

УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА 
Средства из 

буџета 
Струк- 
тура %

Средства 
из осталих 

извора 
финан. буџ. 
корисника 

    Пренета средства из претходне године 98.040.129 5.2%   98.040.129 
700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1.709.291.289 89.8% 182.759.000 1.892.050.289 
710000   ПОРЕЗИ 996.195.760 52.3% – 996.195.760 

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 673.985.990 35.4% – 673.985.990 

  711111 Порез на зараде 556.637.000 29.2%   556.637.000 

  711121

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

8.025.000 0.4%   8.025.000 

  711122

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

37.575.430 2.0%   37.575.430 

  711123
Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем

20.838.960 1.1%   20.838.960 

  711143 Порез на приходе од непокретности 9.289.950 0.5%   9.289.950 

  711145

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

113.300 0.0%   113.300 

  711146 Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе 10.000 0.0%   10.000 

  711147 Порез на земљиште 3.244.500 0.2%   3.244.500 
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  711148 Порез на приходе од непокретности, по 
решењу Пореске управе 11.000 0.0%   11.000 

  711161 Порез на приходе од осигурања лица 125.000 0.0%   125.000 
  711181 Самодоприноси 11.000 0.0%   11.000 
  711191 Порез на остале приходе 37.069.700 1.9%   37.069.700 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака 1.035.150 0.1%   1.035.150 

712000   ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 567.000     567.000 
712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 567.000     567.000 

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 239.622.890 12.6%  – 239.622.890 

  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од физичких лица 98.700.000 5.2%   98.700.000 

  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од правних лица 90.700.000 4.8%   90.700.000 

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу 
Пореске управе 3.385.000 0.2%   3.385.000 

  713421 Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 30.948.410 1.6%   30.948.410 

  713422
Порез на пренос апсолутних права на 
акцијама и другим хартијама од вредности, 
по решењу Пореске управе

11.000 0.0%   11.000 

  713423

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

15.878.480 0.8%   15.878.480 

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 58.169.880 3.1%  – 58.169.880 

  714431

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.) 

550.000 0.0%   550.000 

  714513
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина

33.074.330 1.7%   33.074.330 

  714514 Годишња накнада за моторна возила, 
тракторе и прикључна возила 10.000     10.000 

  714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 515.000 0.0%   515.000 

  714549 Накнада од емисије SO2. NO2. прашкастих 
материја и одложеног отпада 2.435.950 0.1%   2.435.950 

  714552 Боравишна такса 9.084.600 0.5%   9.084.600 

  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 12.500.000 0.7%   12.500.000 

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 23.850.000 1.3%  – 23.850.000 

  716111 Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 23.850.000 1.3%   23.850.000 

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 538.220.059 28.3%  42.938.000 581.158.059 

731000   ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 
ДРЖАВА 5.943.061     5.943.061 

  731141 Текуће донације од иностраних држава у 
корист нивоа градова 5.943.061     5.943.061 

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 2.303.588 0.1% 1.401.000 3.704.588 

  732141 Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа градова     460.000 460.000 

  732241 Капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа градова 2.303.588 0.1% 941.000 3.244.588 
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733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 529.973.410 27.8% 41.537.000 571.510.410 

733141 Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа градова 516.503.831 27.1%   516.503.831 

733142 други текући трансфери од Републике, у 
корист нивоа града 1.055.000   41.537.000 42.592.000 

  733144
Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа 
градова

2.150.000 0.1%   2.150.000 

733241 Капитални наменски трансфер у ужем 
смислу од Републике у корист нивоа града 10.264.579 0.5%   10.264.579 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 172.712.470 9.1% 124.061.000 296.773.470 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 44.899.470 2.4% 100.000 44.999.470 

  741141
Приходи буџета града од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака

8.762.300 0.5%   8.762.300 

741411 Приход од имовине који припада 
имаоцима полисе осигурања   0.0% 100.000 100.000 

741511 Накнада за коришћење минералних 
сировина и геотермалних ресурса 550.000 0.0%   550.000 

  741522
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта односно 
пољопривредног објекта у државној својини

3.809.970 0.2%   3.809.970 

  741526 Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 3.100.300     3.100.300 

  741531

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

3.584.400 0.2%   3.584.400 

  741532

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

16.148.000 0.8%   16.148.000 

  741533
Комунална такса за коришћење слободних 
површина за кампове, постављање шатора 
или друге облике привременог коришћења

  0.0%    – 

  741534 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 8.394.500 0.4%   8.394.500 

  741535 Комунална такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом 550.000 0.0%   550.000 

  741542 Накнада за коришћење природног 
лековитог фактора   0.0%    – 

  741560 Накнада за воде   0.0%    – 

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 85.777.880 4.5% 65.688.000 151.465.880 

  742141
Приходи од продаје добара и услуга од 
стране тржишних организација у корист 
нивоа градова

550.000     550.000 

  742142

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

6.818.600 0.4%   6.818.600 

  742143 Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа градова 33.102.280 1.7%   33.102.280 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од 
стране тржишних     63.188.000 63.188.000 
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742241 Градске административне таксе 440.000 0.0%   440.000 

  742252 Накнада за обавезни здравствени преглед 
биља   0.0%    – 

  742253 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 37.348.000 2.0%   37.348.000 

  742341

Приходи настали продајом услуга 
корисника средстава буџета јединице 
локалне самоуправе чије је пружање 
уговорено са физичким и правним лицима

7.519.000 –   7.519.000 

  742378 Родитељски динар за ваннаставне 
активности     2.500.000 2.500.000 

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 18.138.300 1.0%  – 18.138.300 

  743324
Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима

15.656.000 0.8%   15.656.000 

  743341

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

2.482.300 0.1%   2.482.300 

744000   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 14.377.770 0.8% 1.820.000 16.197.770 

  744141 Текући добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа градова 4.180.770 0.2% 1.820.000 6.000.770 

  744241
Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа 
градова

10.197.000 0.5%   10.197.000 

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 9.519.050 0.5% 56.453.000 65.972.050 

  745141 Остали приходи у корист нивоа градова 6.180.000 0.3% 56.453.000 62.633.000 

  745142 Закупнина за стан у државној својини у 
корист нивоа града 110.000 0.0%   110.000 

745143
Део добити јавног предузећа према одлуци 
Управног одбора јавног предузећа у корист 
нивоа градова

3.229.050 0.2%   3.229.050 

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2.163.000 0.1% 15.760.000 17.923.000 

771000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2.100.000   14.910.000 17.010.000 

  771111 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 2.100.000 0.1% 14.910.000 17.010.000 

772000   Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године 63.000   850.000 913.000 

772111 Меморандумске ставке из претходне 
године 63.000   850.000 913.000 

             – 
790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  – 0.0%  –  – 

  791110 Приходи из буџета   0.0%   – 

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  – 0.0% 10.306.000 10.306.000 

811000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  – 0.0% 7.000.000 7.000.000 

  811152 Примања од продаје станова у корист 
нивоа града   0.0% 7.000.000 7.000.000 

  812000 Примања од продаје покретне имовине   0.0%   – 

823000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 
ДАЉУ ПРОДАЈУ  – 0.0% 3.306.000 3.306.000 
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  823141 Примања од продаје робе за даљу продају у 
корист нивоа града   0.0% 3.306.000 3.306.000 

900000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 95.791.000 5.0% 60.305.000 156.096.000 

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 85.000.000 4.5%  – 85.000.000 

  911441 Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа градова 85.000.000 4.5%   85.000.000 

  912     0.0%    – 

920000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 10.791.000 0.6% 60.305.000 71.096.000 

  921641
Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист нивоа 
градова

10.791.000 0.6% 60.305.000 71.096.000 

  7+8+9
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ

 
1.805.082.289 94.8% 253.370.000 2.058.452.289 

  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

 
1.903.122.418 100.0% 253.370.000 2.156.492.418 

Издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ЕК Опис  

    План расхода  
за 2015.

Издаци из додатних 
прихода органа

Укупна  
средства

1 2 3 4 5
  УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.890.911.418 253.170.000 2.144.081.418
4 Текући расходи и издаци 1.548.030.132 236.041.000 1.784.071.132
41 Расходи за запослене 371.596.403 100.992.000 472.588.403
411 Плате и додаци запослених 292.632.180 65.128.000 357.760.180
412 Социјални доприноси на терет послодавца 52.133.207 11.659.000 63.792.207
413 Накнаде у натури 734.000 290.000 1.024.000
414 Социјална давања запосленима 11.022.396 18.402.000 29.424.396
415 Накнаде за запослене 7.801.620 4.225.000 12.026.620
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.723.000 1.288.000 3.011.000
417 Судијски и посланички додатак 5.550.000 0 5.550.000
42 Коришћење роба и услуга 538.954.074 59.940.000 598.894.074
421 Стални трошкови 163.281.143 16.120.000 179.401.143
422 Трошкови путовања 2.286.366 980.000 3.266.366
423 Услуге по уговору 84.508.181 10.981.000 95.489.181
424 Специјализоване услуге 212.938.500 5.370.000 218.308.500
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 46.550.760 13.907.000 60.457.760
426 Материјал 29.389.124 12.582.000 41.971.124
43 Употреба основних средстава 0 100.000 100.000
431 Употреба основних средстава 0 100.000 100.000
433 Употреба драгоцености 0 0 0
434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 0 0 0
44 Отплата камата 3.954.000 70.000 4.024.000
441 Отплата домаћих камата 3.404.000 70.000 3.474.000
442 Отплата страних камата 0 0 0
443 Отплата камата по основу активираних гаранција 0 0 0
444 Пратећи трошкови задуживања 550.000 0 550.000
45 Субвенције 97.100.000 60.305.000 157.405.000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 97.100.000 60.305.000 157.405.000

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 56.000.000 60.305.000 116.305.000
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4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 41.100.000 0 41.100.000

453 Субвенције јавним финансијским институцијама 0 0 0
454 Субвенције приватним предузећима 0 0 0
4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0 0 0
4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0 0 0
46 Донације и трансфери 283.170.200 5.601.000 288.771.200
461 Донације страним владама 0 0 0
462 Донације међународним организацијама 0 0 0
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 217.461.600 0 217.461.600
4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 194.918.600 0 194.918.600

4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 
власти 22.543.000 0 22.543.000

464 Донације и трансфери организацијама обавезног 
социјалног осигурања 32.100.000 0 32.100.000

465   33.608.600 5.601.000 39.209.600
47 Права из социјалног осигурања 153.320.000 0 153.320.000

471 Права из социјалног осигурања (организације обавезног 
социјалног осигурања) 0 0 0

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 153.320.000 0 153.320.000
48 Остали расходи 88.435.455 9.033.000 97.468.455
481 Дотације невладиним организацијама 49.800.061 0 49.800.061

482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 2.481.000 8.903.000 11.384.000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 11.630.000 130.000 11.760.000

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока 23.924.394 0 23.924.394

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 600.000 0 600.000

49 Резерве 11.500.000 0 11.500.000
499 Средства резерве 11.500.000 0 11.500.000
51 Основна средства 337.681.286 15.129.000 352.810.286
511 Зграде и грађевински објекти 315.420.947 9.938.000 325.358.947
512 Машине и опрема 21.170.339 5.081.000 26.251.339
513 Остала основна средства 0 0 0
515 Нематеријална имовина 1.090.000 110.000 1.200.000
52 Залихе робе за даљу продају 200.000 2.000.000 2.200.000
521 Робне резерве 0 0 0
522 Залихе производње 0 0 0
523 Залихе робе за даљу продају 200.000 2.000.000 2.200.000
53 Драгоцености 0 0 0
531 Драгоцености 0 0 0
54 Природна имовина 5.000.000 0 5.000.000
541 Земљиште 5.000.000 0 5.000.000
55   0 0 0

551 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава 
за реализацију националног инвестиционог плана 0 0 0

61 Отплата главнице 12.211.000 200.000 12.411.000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 12.211.000 200.000 12.411.000
612 Отплата главнице страним кредиторима 0 0 0
613 Отплата главнице по гаранцијама 0 0 0
62 Набавка финансијске имовине 0 0 0
621 Набавка домаће финансијске имовине 0 0 0
622 Набавка стране финансијске имовине 0 0 0
  УКУПНО 1.903.122.418 253.370.000 2.156.492.418
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Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
Средства из буџета у износу од 1.903.122.418 динара и приходи из изворних активности ди-

ректних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 253.370.000 динара, 
као и издаци из додатних прихода органа распоређују се по корисницима, и то:
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2 3 4 5 6 7 11 12 13

110   Градоначелник, заменик градоначелника и Градско 
веће      

110 0602   Програм 15      

110 0602-0001   Програмска активност 0001      

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

110 411 Плате и додаци запослених 8.315.000 8.315.000

110 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.489.000 1.489.000

110 414 Социјална давања запосленима 279.000 279.000

110 415 Накнаде трошкова за запослене 90.000 90.000

110 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 80.000 80.000

110 421 Стални трошкови 278.800 278.800

110 422 Трошкови путовања 254.150 254.150

110 423 Услуге по уговору 3.367.000 3.367.000

110 465 Остале донације, дотације и трансфери. 1.089.000 1.089.000

  Извори финансирања за раздео 1:      

01 Приходи из буџета 15.241.950 0 15.241.950

  Укупно за раздео 1: 15.241.950 0 15.241.950

         

110    СКУПШТИНА ГРАДА      

110 6002   ПРОГРАМ 15      

110 0602-0001   Програмска ативност 0001      

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

110 411

Плате и додаци запослених 
Средства ове апропријације намењена су за плате 
председника скупштине, секретара скупштине и 
његовог заменика. 

7.715.000 7.715.000

110 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.336.000 1.336.000

110 414 Социјална давања запосленима 256.000 256.000

110 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000 200.000

110 417 Накнаде одборницима 5.550.000 5.550.000
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110 421 Стални трошкови 43.350 43.350

110 422 Трошкови путовања 62.050 62.050

110 423 Услуге по уговору 6.623.450 6.623.450

110 465 Остале донације, дотације и трансфери. 1.006.000 1.006.000

110 481 Дотације невладиним орган.– политичке странке 1.047.000 1.047.000

  Извори финансирања за раздео 2:      

01 Приходи из буџета 23.838.850 0 23.838.850

  Укупно за раздео 2: 23.838.850 0 23.838.850

130   ГРАДСКА УПРАВА (05920)      

130 0602   ПРОГРАМ 15      

130 0602-0001   Програмска активност 0001      

130   Опште услуге      

130 411 Плате и додаци запослених 135.287.000 8.250.000 143.537.000

130 412 Социјални доприноси на терет послодавца 24.220.000 1.470.000 25.690.000

130 413 Накнаде у натури 500.000 0 500.000

130 414 Социјална давања запосленима 4.529.000 2.000.000 6.529.000

130 415 Накнаде за запослене 4.200.000 300.000 4.500.000

130 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 100.000 100.000

130 421 Стални трошкови 19.550.000 70.000 19.620.000

130 422 Трошкови путовања 1.147.500 1.147.500

130 423 Услуге по уговору 18.037.900 18.037.900

130 424 Специјализоване услуге 540.000 540.000

130 424 Специјализоване услуге 3.000.000 3.000.000

130 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4.802.500 4.802.500

130 426 Материјал 9.892.500 200.000 10.092.500

130 426 Материјал 127.302 127.302

130 465 Остале донације, дотације и трансфери 17.134.000 17.134.000

130 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 265.000 265.000

130 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела 7.000.000 7.000.000

130 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних 
узрока

7.800.000 7.800.000

130 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 600.000 600.000

130 511  Зграде и грађевински објекти 3.000.000 3.000.000

130 512  Машине и опрема 5.700.000 5.700.000

130 512  Машине и опрема 275.339 275.339

  Извори финансирања за функцију 130:      

01 Приходи из буџета 267.305.400 0 267.305.400

06 Донације од међународних организација 402.641 402.641

07 Донације од осталих нивоа власти 0 12.290.000 12.290.000

  Укупно за функцију 130: 267.708.041 12.290.000 279.998.041

         

  Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту      
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0602   Програм 15      

160 0602-0010   Програмска активност 0010      

160 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 11.500.000 0 11.500.000

  Стална резерва 500.000 0 500.000

  Текућа резерва 11.000.000 0 11.000.000

01 Приходи из буџета 11.500.000 0 11.500.000

  Укупно за функцију 160: 11.500.000 0 11.500.000

         

250   Одбрана      

250 0602   ПРОГРАМ 15      

250 0602-0001   Програмска активност 0001      

250   Одбрана некласификована на другом месту      

250 481 Дотације невладиним организацијама 800.000 0 800.000

250   Извори финансирања за функцију 250:      

01 Приходи из буџета 800.000 0 800.000

  Укупно за функцију 250: 800.000 0 800.000

         

130   Опште услуге      

0602 ПРОГРАМ 15

0602-0001 Програмска активност 0001

130 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода 15.924.394 0 15.924.394

  Извори финансирања за функцију 130:      

01 Приходи из буџета 15.924.394 0 15.924.394

  Укупно за функцију 130: 15.924.394 0 15.924.394

  Јавни ред и безбедност      

360          

0602 ПРОГРАМ 15

0602-0001 Програмска активност 0001

360          

360   Услуге јавног реда и безбедности      

360 423 Услуге по уговору 500.000 0 500.000

360 424 Специјализоване услуге 500.000 0 500.000

360   Извори финансирања за функцију 360:      

         

01 Приходи из буџета 1.000.000 0 1.000.000

  Укупно за функцију 360: 1.000.000 0 1.000.000

         

170   Управљање јавним дугом      

0602 ПРОГРАМ 15

0602-0001 Програмска активност 0001

170 441 Отплата домаћих камата 2.904.000 0 2.904.000

170 444 Пратећи трошкови задуживања 550.000 550.000

170 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 12.211.000 0 12.211.000

170   Извори финансирања за функцију 474:      
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01 Приходи из буџета 15.665.000 0 15.665.000

  Укупно за функцију 170 15.665.000 0 15.665.000

         

830 0602 ПРОГРАМ 15      

830 0602-006   Програмска активност 006      

830   Услуге емитовања и издаваштва      

830 423 Услуге по уговору 10.600.000 0 10.600.000

830   Извори финансирања за функцију 830:      

         

         

01 Приходи из буџета 10.600.000 0 10.600.000

  Укупно за функцију 830: 10.600.000 0 10.600.000

         

  Извори финансирања за главу 3.00:      

01 Приходи из буџета 322.794.794 0 322.794.794

06 Донације од међународних организација 402.641 0 402.641

07 Донације од осталих нивоа власти 0 12.290.000 12.290.000

  Свега: 323.197.435 12.290.000 335.487.435

3.1.   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВО (70406)      

010 0901   ПРОГРАМ 11      

010 0901-0003   Програмска активност 0003      

010   Класа 010 – Болест и инвалидност:      

010 481 Донације невладиним организацијама 3.500.000 0 3.500.000

  Извори финансирања за функцију 010:      

01 Приходи из буџета 3.500.000 0 3.500.000

  Укупно за функцију 010: 3.500.000 0 3.500.000

         

020 0901   ПРОГРАМ 11      

020 0901-0001   Програмска активност 0001      

020   Класа 020 – Старост:      

020 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.028.600 0 2.028.600

4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти 2.028.600 0 2.028.600

020 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10.000.000 0 10.000.000

020   Извори финансирања за функцију 020:      

01 Приходи из буџета 12.028.600 0 12.028.600

  Укупно за функцију 020: 12.028.600 0 12.028.600

         

0901   ПРОГРАМ 11      

0901-0006   Програмска активност 0006      

040   Класа 040 – Породица и деца (ИУ) обухвата:      

040 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.578.000 0 2.578.000

4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти 2.578.000 0 2.578.000



Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 30.04.2015. 

Страна 12

 

040 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 110.000.000 0 110.000.000

040 481 Донације невладиним организацијама 5.943.061 0 5.943.061

040   Извори финансирања за функцију 040:      

01 Приходи из буџета 95.929.871 0 95.929.871

05 Донације од иностраних земаља 5.943.061 5.943.061

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16.648.129 0 16.648.129

  Укупно за функцију 040: 118.521.061 0 118.521.061

         

0901   ПРОГРАМ 11      

0901-0005   Програмска активност 0005      

  Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту      

070 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета за избегла и 
интерно расељена лица 2.000.000 0 2.000.000

070 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета за избегла 
и интерно расељена лица – учешће за изградњу 
објеката

3.000.000 3.000.000

070 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –Народна 
кухиња 8.820.000 0 8.820.000

070 481 Донације невладиним организацијама – Црвени 
крст 3.310.000 0 3.310.000

  Извори финансирања за функцију 070:      

01 Приходи из буџета 17.130.000 0 17.130.000

  Укупно за функцију 070: 17.130.000 0 17.130.000

0901   ПРОГРАМ 11      

0901-0003   Програмска активност 0003      

  Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту      

080 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета ЛАП за 
РОМЕ 1.500.000 0 1.500.000

  Извори финансирања за функцију 080:      

01 Приходи из буџета 1.500.000 0 1.500.000

  Укупно за функцију 080: 1.500.000 0 1.500.000

         

0901   ПРОГРАМ 11      

0901-0003   Програмска активност 0003      

  Социјална заштита некласификована на другом 
месту      

090 463 Трансфери осталим нивоима власти 20.355.000 0 20.355.000

4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти 20.355.000 0 20.355.000

4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 
власти 0

  Извори финансирања за функцију 090:      
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01 Приходи из буџета 20.355.000 0 20.355.000

  Укупно за функцију 090: 20.355.000 0 20.355.000

         

1801     ПРОГРАМ 12      

1801-0001     Програмска активност 0001      

740   Услуге јавног здравства      

740 421 Стални трошкови 16.440.000 0 16.440.000

740 423 Услуге по уговору 1.550.000 0 1.550.000

740 424 Специјализоване услуге 300.000 0 300.000

740 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 12.000.000 0 12.000.000

  Извори финансирања за функцију 740:      

01 Приходи из буџета 30.290.000 0 30.290.000

  Укупно за функцију 740: 30.290.000 0 30.290.000

  Извори финансирања за главу 3.1:      

01 Приходи из буџета 180.733.471 0 180.733.471

05 Донације од иностраних земаља 5.943.061 0 5.943.061

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16.648.129 0 16.648.129

  Укупно за главу 3.1: 203.324.661 0 203.324.661

3.2.   ОБРАЗОВАЊЕ (70401)      

2001   ПРОГРАМ 8      

2001-0001   Програмска активност 0001      

  Предшколско образовање      

911 411 Плате и додаци запослених 58.769.000 42.501.000 101.270.000

911 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.519.000 7.608.000 18.127.000

911 413 Накнаде у натури 180.000 180.000

911 414 Социјална давања запосленима 2.343.000 13.724.000 16.067.000

911 415 Накнаде за запослене 1.870.000 2.900.000 4.770.000

911 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 400.000 400.000 800.000

911 421 Стални трошкови 16.610.000 2.080.000 18.690.000

911 422 Трошкови путовања 280.000 540.000 820.000

911 423 Услуге по уговору 200.000 1.316.000 1.516.000

911 424 Специјализоване услуге 740.000 530.000 1.270.000

911 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 525.000 1.050.000 1.575.000

911 426 Материјал 11.000.000 9.089.000 20.089.000

911 441 Отплата домаћих камата 70.000 70.000

911 465 Остале донације, дотације и трансфери 6.644.000 4.263.000 10.907.000

911 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 100.000 190.000 290.000

911 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 30.000 30.000

911 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000 3.038.000 7.038.000

911 512 Машине и опрема 3.735.000 3.735.000

911 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 200.000 200.000

  Извори финансирања за функцију 911:      
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01 Приходи из буџета 114.000.000 0 114.000.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 44.707.000 44.707.000

06 Донације од међународних организација 88.000 88.000

07 Донације од осталих нивоа власти 39.364.000 39.364.000

08 Донације од невладиних организација и појединаца 100.000 100.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.832.000 5.832.000

15 Неутрошена средства донација из претходних 
година 853.000 853.000

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 2.500.000 2.500.000

  Укупно за функцију 911: 114.000.000 93.444.000 207.444.000

         

2002   ПРОГРАМ 9      

2002-0001   Програмска активност 0001      

912   Основно образовање      

912 423 Услуге по уговору 240.000 240.000

912 463 Трансфери осталим нивоима власти 146.000.000 0 146.000.000

4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти 130.677.000 0 130.677.000

4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 
власти 15.323.000 0 15.323.000

912 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.700.000 0 2.700.000

  Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 148.940.000 0 148.940.000

  Укупно за функцију 912: 148.940.000 0 148.940.000

         

2003   ПРОГРАМ 10      

2003-0001   Програмска активност 0001      

920   Средње образовање      

920 463 Трансфери осталим нивоима власти 44.500.000 0 44.500.000

4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти 37.280.000 0 37.280.000

4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 
власти 7.220.000 0 7.220.000

920 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500.000 0 500.000

  Извори финансирања за функцију 920:      

01 Приходи из буџета 45.000.000 0 45.000.000

  Укупно за функцију 920: 45.000.000 0 45.000.000

         

         

         

0602     ПРОГРАМ 15      

0602-0001     Програмска активност 0001      

970   Истраживање и развој – Образовање      

970 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.000.000 0 2.000.000

4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти 2.000.000 0 2.000.000

970 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14.600.000 0 14.600.000

  Извори финансирања за функцију 970:      
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01 Приходи из буџета 16.600.000 0 16.600.000

  Укупно за функцију 970: 16.600.000 0 16.600.000

  Извори финансирања за главу 3.2:      

01 Приходи из буџета 324.540.000 0 324.540.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 44.707.000 44.707.000

06 Донације од међународних организација 0 88.000 88.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 39.364.000 39.364.000

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 100.000 100.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 5.832.000 5.832.000

15 Неутрошена средства донација из претходних 
година 0 853.000 853.000

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 2.500.000 2.500.000

  Укупно за главу 3.2: 324.540.000 93.444.000 417.984.000

3.3.   Услуге рекреације и спорта      

1301   ПРОГРАМ 14      

1301-0001   Програмска активност 0001      

860   Рекреација, спорт, култура и вера, 
некласификовано на другом месту      

860 424 Специјализоване услуге 425.000 0 425.000

860 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 0 200.000

860 481 Дотације невладиним организацијама 1.600.000 0 1.600.000

860 481 Дотације невладиним организацијама 27.000.000 0 27.000.000

  Извори финансирања за функцију 860:      

01 Приходи из буџета 29.225.000 0 29.225.000

  Укупно за функцију 860: 29.225.000 0 29.225.000

         

3.3.1.   Установе за физичку културу и спорт (70404)      

1301   ПРОГРАМ 14      

1301-0001   Програмска активност 0001      

810   Услуге рекреације и спорта      

810 411 Плате и додаци запослених 11.212.000 3.030.000 14.242.000

810 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.007.000 543.000 2.550.000

810 414 Социјална давања запосленима 353.000 653.000 1.006.000

810 415 Накнаде за запослене 480.000 480.000

810 421 Стални трошкови 11.270.000 2.227.000 13.497.000

810 423 Услуге по уговору 630.000 2.595.000 3.225.000

810 424 Специјализоване услуге 600.000 600.000

810 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 270.000 807.000 1.077.000

810 426 Материјал 405.000 958.000 1.363.000

810 465 Остале донације, дотације и трансфери 531.000 50.000 581.000

810 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 0 43.000 43.000

810 511 Зграде и грађевински објекти 700.000 700.000
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810 512 Машине и опрема 1.600.000 850.000 2.450.000

  Извори финансирања за главу 3.3.1:      

01 Приходи из буџета 27.178.000 0 27.178.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 12.336.000 12.336.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 500.000 500.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.800.000 1.800.000

  Укупно за главу 3.3.1: 28.978.000 12.836.000 41.814.000

  Извори финансирања за за главу 3.3:      

01 Приходи из буџета 56.403.000 0 56.403.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 12.336.000 12.336.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 500.000 500.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.800.000 0 1.800.000

  Укупно за главу 3.3: 58.203.000 12.836.000 71.039.000

3.4.   Услуге културе, верске и остале услуге заједнице 
(07403)      

1201   ПРОГРАМ 13      

1201-0002   Програмска активност 0002      

860   Услуге културе      

860 424 Специјализоване услуге 250.000 0 250.000

860 481 Дотације невладиним организацијама 2.600.000 0 2.600.000

  Извори финансирања за функцију 860:      

01 Приходи из буџета 2.850.000 0 2.850.000

  Укупно за функцију 860: 2.850.000 0 2.850.000

1201   ПРОГРАМ 13      

1201-0002   Програмска активност 0002      

840 481 Дотације невладиним организацијама 2.500.000 0 2.500.000

  Извори финансирања за функцију 840:      

01 Приходи из буџета 2.500.000 0 2.500.000

  Укупно за функцију 840: 2.500.000 0 2.500.000

         

3.4.1.   Установе културе      

1201   ПРОГРАМ 13      

1201-0001   Програмска активност 0001      

820   Услуге културе, верске и остале услуге заједнице 
КПЦ „Вук Караџић“      

820 411 Плате и додаци запослених 20.175.000 3.006.000 23.181.000

820 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.612.000 537.000 4.149.000

820 413 Накнаде у натури 34.000 10.000 44.000

820 414 Социјална давања запосленима 1.252.000 670.000 1.922.000

820 415 Накнаде за запослене 388.000 70.000 458.000

820 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 315.000 38.000 353.000

820 421 Стални трошкови 5.520.000 895.000 6.415.000

820 422 Трошкови путовања 210.000 210.000
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820 423 Услуге по уговору 355.000 700.000 1.055.000

820 424 Специјализоване услуге 8.200.000 4.000.000 12.200.000

820 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 1.238.000 550.000 1.788.000

820 426 Материјал 457.000 780.000 1.237.000

820 431 Амортизација нектретнина и опреме 100.000 100.000

820 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.989.000 188.000 2.177.000

820 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 0 100.000 100.000

820 511 Зграде и грађевински објекти 2.800.000 50.000 2.850.000

820 512 Машине и опрема 4.940.000 150.000 5.090.000

820 515 Нематеријална имовина 90.000 110.000 200.000

820 523 Залихе робе за даљу продају 1.900.000 1.900.000

  Извори финансирања за за главу 3.4.1:      

01 Приходи из буџета 51.365.000 0 51.365.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 9.244.000 9.244.000

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 1.200.000 1.200.000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 3.000.000 3.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 620.000 620.000

  Укупно за главу 3.4.1: 51.365.000 14.064.000 65.429.000

1201   ПРОГРАМ 13      

1201-0001   Програмска активност 0001      

820   Услуге културе, верске и остале услуге заједнице 
библиотека Вуковог завичаја      

820 411 Плате и додаци запослених 8.099.000 140.000 8.239.000

820 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.465.000 32.000 1.497.000

820 414 Социјална давања запосленима 342.000 5.000 347.000

820 415 Накнаде за запослене 316.000 316.000

820 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 135.000 135.000

820 421 Стални трошкови 1.320.000 35.000 1.355.000

820 422 Трошкови путовања 100.000 100.000

820 423 Услуге по уговору 30.000 210.000 240.000

820 424 Специјализоване услуге 290.000 290.000

820 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 210.000 210.000

820 426 Материјал 365.000 365.000

820 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.063.000 20.000 1.083.000

820 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 5.000 5.000

820 512 Машине и опрема 190.000 46.000 236.000

820 515 Нематеријална имовина 1.000.000 1.000.000

  Извори финансирања за главу 3.4.1:      

01 Приходи из буџета 14.465.000 0 14.465.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 907.000 907.000

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 46.000 46.000

  Укупно за главу 3.4.1: 14.465.000 953.000 15.418.000

  Извори финансирања за за главу 3.4:      
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01 Приходи из буџета 71.180.000 0 71.180.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 10.151.000 10.151.000

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 1.246.000 1.246.000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 3.000.000 3.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 620.000 620.000

  Укупно за главу 3.4: 71.180.000 15.017.000 86.197.000

3.5.   ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И ЗАШТИТA 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      

0401   ПРОГРАМ 6      

0401-0001   Програмска активност 0001      

560  

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

     

560 421 Стални трошкови 32.550.000 0 32.550.000

560 424 Специјализоване услуге 48.750.000 0 48.750.000

  Извори финансирања за функцију 560:      

01 Приходи из буџета 80.950.000 0 80.950.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 350.000 0 350.000

  Укупно за функцију 560: 81.300.000 0 81.300.000

0401   ПРОГРАМ 6      

0401-0001   Програмска активност 0001      

  Развој заједнице      

620 511 Зграде и грађевински објекти 24.300.000 0 24.300.000

  Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 24.300.000 0 24.300.000

  Укупно за функцију 620 24.300.000 0 24.300.000

  Извори финансирања за главу 2.5:      

01 Приходи из буџета 105.250.000 0 105.250.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 350.000 0 350.000

  Укупно за главу 3.5: 105.600.000 0 105.600.000

3.6.   ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ      

1501     ПРОГРАМ 3      

1501-0003     Програмска активност 0003      

412   Класа 412 – Општи послови по питању рада (КУ)      

412 464

Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 
НСЗ за реализацију програма активног 
запошљавања

20.100.000 0 20.100.000

412 481 Дотације невладиним организацијама 1.500.000 0 1.500.000

412   Извори финансирања за функцију 412:      

01 Приходи из буџета 21.600.000 0 21.600.000

  Укупно за функцију 412: 21.600.000 0 21.600.000

0101     ПРОГРАМ 5      

0101-0001     Програмска активност 0001      

  Класа 421 – Пољопривреда (КУ)      
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421 423 Услуге по уговору 1.000.000 0 1.000.000

421 424 Специјализоване услуге 500.000 0 500.000

421 425 Текуће поправке и одржавање 9.550.000 0 9.550.000

  Извори финансирања за функцију 421:      

01 Приходи из буџета 10.499.000 0 10.499.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 551.000 0 551.000

  Укупно за функцију 421: 11.050.000 0 11.050.000

0601   ПРОГРАМ 2      

0601-0004   Програмска активност 0004      

  Класа 436 – Остала енергија (КУ)      

436 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 34.500.000 0 34.500.000

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 15.000.000 0 15.000.000

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 19.500.000 0 19.500.000

  Извори финансирања за функцију 436:      

01 Приходи из буџета 34.500.000 0 34.500.000

  Укупно за функцију 436: 34.500.000 0 34.500.000

0601   ПРОГРАМ 2      

0601-0008   Програмска активност 0008      

 
Класа 510 – Управљање отпадом (КУ)
Средствима ове апропријације обезбеђују се текуће 
и капиталне субвенције ЈП „Наш дом“.

     

510 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 18.000.000 0 18.000.000

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 18.000.000 0 18.000.000

  Извори финансирања за функцију 510:      

01 Приходи из буџета 18.000.000 0 18.000.000

  Укупно за функцију 510: 18.000.000 0 18.000.000

0601   ПРОГРАМ 2      

0601-0002   Програмска активност 0002      

  Класа 520 – управљање отпадним водама (КУ)      

520 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама ВиК 17.000.000 0 17.000.000

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и ВиК организацијама. 17.000.000 0 17.000.000

  Извори финансирања за функцију 520:      

01 Приходи из буџета 17.000.000 0 17.000.000

  Укупно за функцију 520: 17.000.000 0 17.000.000

1501     ПРОГРАМ      

1501-0001            

  Функција 620 Развој заједнице – Регионална 
развојна агенција      
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620 423 Услуге по уговору 1.800.000 0 1.800.000

  Извори финансирања за функцију 620:      

       

01 Приходи из буџета 1.800.000 0 1.800.000

  Укупно за функцију 620: 1.800.000 0 1.800.000

         

0601   ПРОГРАМ 2      

0601-0001   Програмска активност 0001      

630 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама ВиК 23.000.000 0 23.000.000

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 23.000.000 0 23.000.000

  Извори финансирања за функцију 630:      

01 Приходи из буџета 23.000.000 0 23.000.000

  Укупно за функцију 630: 23.000.000 0 23.000.000

0601     ПРОГРАМ 2      

0601-0014     Програмска активност 0014      

  Класа 660 – Послови становања и заједнице неклас. 
на другом месту      

660 423 Услуге по уговору ЗОО хигијенска служба 12.000.000 0 12.000.000

660 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 4.600.000 0 4.600.000

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 4.600.000 0 4.600.000

  Извори финансирања за функцију 660:      

01 Приходи из буџета 16.600.000 0 16.600.000

  Укупно за функцију 660: 16.600.000 0 16.600.000

  Извори финансирања за главу 3.6:      

01 Приходи из буџета 142.999.000 0 142.999.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 551.000 0 551.000

  Укупно за главу 3.6: 143.550.000 0 143.550.000

3.7.   Послови становања и заједнице      

0601   Програм 2      

0601-0012   Програмска активност 0012      

610  
Стамбени развој 
Средства се обезбеђују за реализацију годишњег 
програма рада Јавно стамбеног предузећа „Лозница“

     

610 411 Плате и додаци запослених 7.160.000 7.467.000 14.627.000

610 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.282.000 1.337.000 2.619.000

610 414 Социјална давања запосленима 179.000 650.000 829.000

610 415 Накнаде за запослене 400.000 400.000

610 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 800.000 800.000

610 421 Стални трошкови 10.300.000 10.300.000

610 422 Трошкови путовања 20.000 20.000

610 423 Услуге по уговору 4.130.000 4.130.000
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610 424 Специјализоване услуге 50.000 50.000

610 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 11.400.000 11.400.000

610 426 Материјал 600.000 600.000

610 465  Остале донације, дотације и трансфери 716.000 1.080.000 1.796.000

610 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 600.000 8.400.000 9.000.000

610 511 Зграде и грађевински објекти 6.800.000 6.800.000

610 512 Машине и опрема 200.000 200.000

  Извори финансирања за функцију 610:      

01 Приходи из буџета 9.937.000 0 9.937.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 46.634.000 46.634.000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 7.000.000 7.000.000

  Укупно за функцију 610: 9.937.000 53.634.000 63.571.000

3.7.1.   Управљање грађевинским земљиштем – JП „Град“      

0701   Програм 7      

0701-0002   Програмска активност 0002      

  Друмски саобраћај (КУ)      

451 424 Специјализоване услуге 144.000.000 0 144.000.000

451 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 2.400.000 0 2.400.000

  Извори финансирања за функцију 451:      

   

01 Приходи из буџета 114.126.000 0 114.126.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 32.274.000 0 32.274.000

  Укупно за функцију 451: 146.400.000 0 146.400.000

         

         

  Вишенаменски развојни пројекти      

474 511 Зграде и грађевински објекти 46.500.000 50.000 46.550.000

474 541 Земљиште 5.000.000 0 5.000.000

  Извори финансирања за функцију 474:      

01 Приходи из буџета 40.709.000 0 40.709.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 50.000 50.000

12 Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине 10.791.000 0 10.791.000

  Укупно за функцију 474: 51.500.000 50.000 51.550.000

  Извори финансирања за функцију 510:      

         

         

  Управљање отпадним водама      

520 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 5.000.000 50.000 5.050.000

  Извори финансирања за функцију 520: 0 0  

01 Приходи из буџета 5.000.000 0 5.000.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 50.000 50.000

  Укупно за функцију 520: 5.000.000 50.000 5.050.000
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  Развој заједнице      

620 411 Плате и додаци запослених 13.319.825 0 13.319.825

620 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.173.157 0 2.173.157

620 413 Накнаде у натури 100.000 100.000 200.000

620 414 Социјална давања запосленима 681.396 100.000 781.396

620 415 Накнаде за запослене 700.000 50.000 750.000

620 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 350.000 50.000 400.000

620 421 Стални трошкови 2.000.000 350.000 2.350.000

620 422 Трошкови путовања 100.000 100.000 200.000

620 423 Услуге по уговору 1.180.000 400.000 1.580.000

620 424 Специјализоване услуге 1.500.000 50.000 1.550.000

620 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 200.000 50.000 250.000

620 426 Материјал 950.000 550.000 1.500.000

620 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.600.000 0 1.600.000

620 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 1.100.000 150.000 1.250.000

620 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела 3.000.000 100.000 3.100.000

620 512 Машине и опрема 1.000.000 100.000 1.100.000

  Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 29.954.378 0 29.954.378

07 Донације од осталих нивоа власти 0 2.150.000 2.150.000

  Укупно за функцију 620: 29.954.378 2.150.000 32.104.378

         

         

  Водоснабдевање      

630 421 Стални трошкови 500.000 50.000 550.000

  Извори финансирања за функцију 630:      

01 Приходи из буџета 500.000 0 500.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 50.000 50.000

  Укупно за функцију 630: 500.000 50.000 550.000

         

         

  Улична расвета      

640 421 Стални трошкови 48.000.000 0 48.000.000

640 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 10.000.000 0 10.000.000

  Извори финансирања за функцију 640:      

         

01 Приходи из буџета 58.000.000 0 58.000.000

  Укупно за функцију 640: 58.000.000 0 58.000.000

  Извори финансирања за главу 3.7.1:      

01 Приходи из буџета 248.289.378 0 248.289.378

07 Донације од осталих нивоа власти 0 2.300.000 2.300.000
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12 Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине 10.791.000 0 10.791.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 32.274.000 0 32.274.000

  Укупно за главу 3.7.1: 291.354.378 2.300.000 293.654.378

0701   Програм 0001      

0701-0001   Програмска активност      

  Друмски саобраћај (КУ) – Дирекција Б. Ковиљача      

451 424 Специјализоване услуге 1.500.000 0 1.500.000

  Извори финансирања за функцију 451:      

         

01 Приходи из буџета 1.500.000 0 1.500.000

  Укупно за функцију 451: 1.500.000 0 1.500.000

         

         

  Вишенаменски развојни пројекти      

474 511 Зграде и грађевински објекти 20.200.000 20.200.000

  Извори финансирања за функцију 474:      

01 Приходи из буџета 20.200.000 0 20.200.000

  Укупно за функцију 474: 20.200.000 0 20.200.000

  Извори финансирања за функцију 510:      

         

         

  Управљање отпадним водама      

  Извори финансирања за функцију 520:      

         

         

  Заштита животне средине некласификована на 
другом месту      

560 424 Специјализоване услуге 50.000 0 50.000

560 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 350.000 0 350.000

560 426 Материјал 1.000.000 0 1.000.000

560 512 Машине и опрема 3.800.000 0 3.800.000

  Извори финансирања за функцију 560:      

01 Приходи из буџета 5.200.000 0 5.200.000

  Укупно за функцију 560: 5.200.000 0 5.200.000

         

         

  Развој заједнице      

620 411 Плате и додаци запослених 11.886.000 11.886.000

620 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.128.000 2.128.000

620 413 Накнаде у натури 100.000 100.000

620 414 Социјална давања запосленима 450.000 450.000

620 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 143.000 143.000

620 421 Стални трошкови 1.157.000 1.157.000
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620 422 Трошкови путовања 80.000 80.000

620 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000 2.000.000

620 424 Специјализоване услуге 400.000 400.000

620 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 50.000 50.000

620 426 Материјал 1.000.000 1.000.000

620 465  Остале донације, дотације и трансфери 469.000 0 469.000

620 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 120.000 120.000

620 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела 100.000 100.000

620 512 Машине и опрема 200.000 200.000

  Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 19.283.000 0 19.283.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 1.000.000 1.000.000

  Укупно за функцију 620: 19.283.000 1.000.000 20.283.000

         

         

  Водоснабдевање      

630 421 Стални трошкови 400.000 400.000

  Извори финансирања за функцију 630:      

01 Приходи из буџета 400.000 0 400.000

02 Трансфери између корисника на истом нивоу 0 0 0

03 Социјални доприноси 0 0 0

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0

05 Донације од иностраних земаља 0 0 0

06 Донације од међународних организација 0 0 0

07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 0 0

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 0

10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0

11 Примања од иностраних задуживања 0 0 0

12 Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

14 Неутрошена средства од приватизације из 
претходних година 0 0 0

15 Неутрошена средства донација из претходних 
година 0 0 0

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 0 0

  Укупно за функцију 630: 400.000 0 400.000

         

         

  Улична расвета      

640 421 Стални трошкови 4.200.000 0 4.200.000

640 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 700.000 0 700.000

  Извори финансирања за функцију 640:      
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01 Приходи из буџета 4.900.000 0 4.900.000

  Укупно за функцију 640: 4.900.000 0 4.900.000

  Извори финансирања за главу 3.7.1:      

01 Приходи из буџета 51.483.000 0 51.483.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 1.000.000 1.000.000

  Укупно за главу 3.7.1: 51.483.000 1.000.000 52.483.000

  Извори финансирања за главу 3.7:      

01 Приходи из буџета 309.709.378 0 309.709.378

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 46.634.000 46.634.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 3.300.000 3.300.000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 7.000.000 7.000.000

12 Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине 10.791.000 0 10.791.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 32.274.000 0 32.274.000

  Укупно за главу 3.7: 352.774.378 56.934.000 409.708.378

3.8.   Месна самоуправа (месне заједнице)      

0602   Програм 15      

0602-0002   Програмска активност 0002      

  Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту      

160 411 Плате и додаци запослених 1.790.100 0 1.790.100

160 412 Социјални доприноси на терет послодавца 315.900 0 315.900

160 414 Социјална давања запосленима 60.000 0 60.000

160 415 Накнаде за запослене 131.000 131.000

160 421 Стални трошкови 2.709.000 0 2.709.000

160 422 Трошкови путовања 17.000 0 17.000

160 423 Услуге по уговору 977.500 0 977.500

160 424 Специјализоване услуге 1.742.500 0 1.742.500

160 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 11.052.000 0 11.052.000

160 426 Материјал 510.000 0 510.000

160 465  Остале донације, дотације и трансфери 234.000 0 234.000

160 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 175.000 0 175.000

160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела 1.530.000 0 1.530.000

160 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних 
узрока

200.000 0 200.000

160 511 Зграде и грађевински објекти 2.820.000 0 2.820.000

160 512 Машине и опрема 3.400.000 0 3.400.000

  Извори финансирања за главу 3.8:      

01 Приходи из буџета 26.814.000 0 26.814.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 850.000 0 850.000

  Укупно за главу 3.8: 27.664.000 0 27.664.000

3.9.   ТУРИЗАМ      

1502   Програм 4      
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1502-0001   Програмска активност 0001      

473   Туризам      

473 411 Плате и додаци запослених 2.099.000 734.000 2.833.000

473 412 Социјални доприноси на терет послодавца 375.000 132.000 507.000

473 414 Социјална давања запосленима 70.000 600.000 670.000

473 415 Накнаде трошкова за запослене 80.000 25.000 105.000

473 421 Стални трошкови 535.000 113.000 648.000

473 422 Трошкови путовања 265.000 10.000 275.000

473 423 Услуге по уговору 2.140.000 630.000 2.770.000

473 424 Специјализоване услуге 251.000 140.000 391.000

473 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 50.000 50.000

473 426 Материјал 129.000 40.000 169.000

473 465 Остале донације, дотације и трансфери 243.000 0 243.000

473 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 6.000 20.000 26.000

473 512 Машине и опрема 65.000 65.000

473 523 Залихе робе за даљу продају 200.000 100.000 300.000

  Извори финансирања за главу 3.9:      

01 Приходи из буџета 6.508.000 0 6.508.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 115.000 115.000

06 Донације од међународних организација 0 460.000 460.000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 1.504.000 1.504.000

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 90.000 90.000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 315.000 315.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 60.000 60.000

  Укупно за главу 3.9: 6.508.000 2.544.000 9.052.000

3.10   Локални економски развој      

1502   Програм 4      

1502-0001   Програмска активност 0001      

474   Вишенаменски развојни пројекти      

474 511  Зграде и грађевински објекти 119.200.000 0 119.200.000

474 511  Зграде и грађевински објекти 85.000.000 0 85.000.000

474 511  Зграде и грађевински објекти 1.900.947 1.900.947

474 511  Зграде и грађевински објекти 5.000.000 5.000.000

  Извори финансирања за главу 3.10:      

         

01 Приходи из буџета 78.633.000 0 78.633.000

06 Донације од међународних организација 1.900.947 0 1.900.947

10 Примања од домаћих задуживања 85.000.000 0 85.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 45.567.000 0 45.567.000

  Укупно за главу 3.10: 211.100.947 0 211.100.947

3.11   Економски послови – Фонд за развој      

0101   Програм 5      

0101-0002   Прогамска активност 0002      

470   Остале делатности      

470 411 Плате и додаци запослених 1.047.000 0 1.047.000
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470 412 Социјални доприноси на терет послодавца 188.000 0 188.000

470 414 Социјална давања запосленима 35.000 0 35.000

470 421 Стални трошкови 120.000 0 120.000

470 422 Трошкови путовања 20.000 0 20.000

470 423 Услуге по уговору 684.000 0 684.000

470 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 60.000 0 60.000

470 426 Материјал 3.780.000 0 3.780.000

470 441 Отплата домаћих камата 500.000 0 500.000

470 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 0 60.305.000 60.305.000

4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 0 60.305.000 60.305.000

470 465  Остале донације, дотације и трансфери 137.000 0 137.000

470 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 100.000 0 100.000

  Извори финансирања за главу 3.11:      

01 Приходи из буџета 6.671.000 0 6.671.000

12 Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине 60.305.000 60.305.000

  Укупно за главу 3.11: 6.671.000 60.305.000 66.976.000

3.12   ЈКП Паркинг сервис      

0601   Програм 2      

0601-0006   Програмска актвност 0006      

451   Друмски саобраћај (КУ)      

451 423 Услуге по уговору 16.148.000 16.148.000

  Извори финансирања за главу 3.12:      

01 Приходи из буџета 16.148.000 0 16.148.000

  Укупно за главу 3.12: 16.148.000 0 16.148.000

3.13   Пројекти који се финансирају из ИПА      

1501   Прогам 3      

1501-0005   Програмска активност 0005      

  Економски послови некласификовани на другом 
месту      

490 423 Услуге по уговору 5.000.000 0 5.000.000

  Извори финансирања за главу 3.13:      

01 Приходи из буџета 5.000.000 0 5.000.000

  Укупно за главу 3.13: 5.000.000 0 5.000.000

  Извори финансирања за раздео 3:      

01 Приходи из буџета 1.653.383.643 0 1.653.383.643

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 113.943.000 113.943.000

05 Донације од иностраних земаља 5.943.061 0 5.943.061

06 Донације од међународних организација 2.303.588 548.000 2.851.588

07 Донације од осталих нивоа власти 0 56.958.000 56.958.000

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 1.436.000 1.436.000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 10.315.000 10.315.000
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10 Примања од домаћих задуживања 85.000.000 0 85.000.000

12 Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине 10.791.000 60.305.000 71.096.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 98.040.129 6.512.000 104.552.129

15 Неутрошена средства донација из претходних 
година 0 853.000 853.000

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 2.500.000 2.500.000

  Укупно за раздео 3: 1.855.461.421 253.370.000 2.108.831.421

         

  ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ (05921)      

0602   Програм 15      

0602-0004   Програмска активност 0004      

330   Судови      

330 411 Плате и додаци запослених 4.442.000 0 4.442.000

330 412 Социјални доприноси на терет послодавца 795.000 0 795.000

330 414 Социјална давања запосленима 149.000 0 149.000

330 415 Накнаде запосленим 26.620 0 26.620

330 421 Стални трошкови 77.993 0 77.993

330 422 Трошкови путовања 60.666 0 60.666

330 423 Услуге по уговору 445.331 0 445.331

330 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 93.260 0 93.260

330 426 Материјал 138.322 0 138.322

330 465 Остале донације, дотације и трансфери 582.000 582.000

330 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 10.000 0 10.000

  Извори финансирања за раздео 4:      

     

01 Приходи из буџета 6.820.192 0 6.820.192

  Укупно за раздео 4: 6.820.192 0 6.820.192

  ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА      

0602   Програм 15

0602-0005   Програмска активност 0005      

330 411 Плате и додаци запослених 1.316.255 0 1.316.255

330 412 Социјални доприноси на терет послодавца 228.150 0 228.150

330 414 Социјална давања запосленима 44.000 44.000

330 465  Остале донације, дотације и трансфери. 171.600 171.600

  Извори финансирања за раздео 5:      

     

01 Приходи из буџета 1.760.005 0 1.760.005

  Укупно за раздео 5: 1.760.005 0 1.760.005

  УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 1.903.122.418 253.370.000 2.156.492.418

  Извори финансирања

         

01 Приходи из буџета 1.701.044.640 0 1.701.044.640

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 113.943.000 113.943.000

05 Донације од иностраних земаља 5.943.061 0 5.943.061

06 Донације од међународних организација 2.303.588 548.000 2.851.588

07 Донације од осталих нивоа власти 0 56.958.000 56.958.000
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08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 1.436.000 1.436.000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 10.315.000 10.315.000

10 Примања од домаћих задуживања 85.000.000 0 85.000.000

12 Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине 10.791.000 60.305.000 71.096.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 98.040.129 6.512.000 104.552.129

15 Неутрошена средства донација из претходних 
година 0 853.000 853.000

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 2.500.000 2.500.000

  Укупно: 1.903.122.418 253.370.000 2.156.492.418

Члан 3.

Члан 5. се мења и гласи:
Средства из буџета у износу од 1.903.122.418 динара и средства из осталих извора у износу 

од 253.370.000 динара распоређена су по програмској класификацији, и то:
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2 – Комунална 
делатност 0601

Водоснабдевање 0001

Проширење водоводне 
мреже, смањење 
губитака, смањење 
хаварија

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

23.000.000 23.000.000 23.000.000

Управљање 
отпадним водама 0002 Проширење јавне 

канализ. мреже

Број новоприкључених 
домаћинстава на канал. 
мрежу

17.000.000 17.000.000 17.000.000

Даљинско грејање 0004

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

Број новоприкључених 
домаћинстава на 
топловодну мрежу, број 
постављених калориметара

34.500.000 34.500.000 34.500.000

Паркинг сервис 0006

Побољшање квалитета 
паркирања, боље 
решење мирујућег 
саобраћаја, повећање 
прихода од паркирања

Нови број паркинг места, 
блоковски паркинзи, 
повећање броја паркирања, 
повећање прихода

16.148.000 16.148.000 16.148.000

Јавна хигијена 0008

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

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

18.000.000 18.000.000 18.000.000

Одржавање 
стамбених зграда 0012

Повећање броја 
стамбених зграда које 
се одржавају

Број стамбених зграда које 
се одржавају 63.571.000 9.937.000 53.634.000 63.571.000
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Остале комуналне 
услуге 0014

Проширење капацитета 
азила за псе, смањење 
трошкова за ујед 
животиња, повећање 
броја регистрованих 
животиња

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

16.600.00 16.600.000 16.600.000

3 – Локални 
економски развој 1501

Подршка 
постојећој 
привреди

0001

Повећање броја 
запослених, повећање 
броја предузетничких 
радњи, издавање 
нових локација у 
индустријској зони

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

1.800.000 1.800.000 1.800.000

Подстицаји 
за развој 
предузетништва

0003

Примена активних 
мера за запошљавање 
предвиђених ЛАП-ом у 
складу са националном 
стратегијом 
запошљавања

Број ангажованих лица 
кроз програме активних 
мера

21.600.000 21.600.000

Финансијска 
подршка локалном 
економском 
развоју

0005

Повећање могућности 
ЈЛС за учешће 
у приступним 
фондовима

Износ средстава повучених 
из приступних фондова, 
број пројеката

5.000.000 5.000.000 5.000.000

4 – Развој туризма 1502

Управљање 
развојем туризма 0001

Повећ. препоз.
турис. понуде града, 
адекв. промоц. тур. 
понуде града на циљ. трж, 
повећање смештајних 
капацитета у циљу 
развоја ђачког туризма

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

220.152.947 217.608.947 2.544.000 220.152.947

5 – Развој 
пољопривреде 0101

Унапређење услова 
за пољопривредну 
делатност

0001
Унапређење 
пољопривредне 
производње у ЈЛС

Укупна површина 
пољопривредног 
земљишта које се користи 
за пољопривредну 
производњу

11.050.000 11.050.000 11.050.000

Подстицаји 
пољопривредној 
производњи

0002

Спровођење усвојене 
пољопревредне 
политике и политике 
руралног развоја 
на подр. Локалне 
самоуправе

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

66.976.000 6.671.000 60.305.000 66.976.000

6 – Заштита 
животне средине 0401

Управљање 
заштитом 
животне средине 
и природних 
вредности

0001

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

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

105.600.000 105.600.000 105.600.000

7 – Путна 
инфраструктура 0701

Управљање 
саобраћајном 
инфраструктуром

0001

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

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

52.483.000 51.483.000 1.000.000 52.483.000

Одржавање путева 0002

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

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

293.284.378 291.354.378 2.300.000 293.284.378
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8 – Предшколско 
васпитање 2001

Функционисање 
предшколских 
установа

0001

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

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

207.494.000 114.050.000 93.444.000 207.494.000

9 – Основно 
образовање 2002

Функционисање 
основних школа 0001

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

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

148.940.000 148.940.000 148.940.000

10 – Средње 
образовање 2003

Функционисање 
средњих школа 0001

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

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

45.000.000 45.000.000 45.000.000

11 – Социјална и 
дечја заштита 0901

Социјалне помоћи 0001
Обезбеђивање права 
за свеобухватну помоћ 
у кући

Број сати пружене помоћи 
старијим особама и 
инвалидима

12.028.600 12.028.600 12.028.600

Подршка социо-
хуманитарним 
организацијама

0003

Обезбеђивање 
свеобухватне социјалне 
заштите, смањење 
сиромаштва, заштита 
људских и мањинских 
права

Износ директне социјалне 
помоћи, број прималаца 
једнократних социј. 
помоћи

25.355.000 25.355.000 25.355.000

Активности 
Црвеног крста 0005

Обезбеђење услова 
за социјалну заштиту 
за избегла интерно 
расељена лица, учешће 
у изградњи објеката, 
народна кухиња

Износ финансијске помоћи 
активностима Црвеног 
крста

17.130.000 17.130.000 17.130.000

Дечја заштита 0006

Подстицај рађања, 
новчана помоћ 
новосклопљеним 
брачним парова, 
новчана помоћ 
породицама за треће 
дете

Број новорођене деце, 
број породица са 
трећим дететом, број 
новосклопљених бракова

118.521.061 118.521.061 118.521.061

12 – Примарна 
здравствена 
заштита

1801

Функционисање 
установа примарне 
здравствене 
заштите

001
Подизање нивоа 
примарне здравствене 
заштите

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

30.290.000 30.290.000 30.290.000

13 – Развој 
културе 1201

Функционисање 
локалних установа 
културе 

0001

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

Повећање броја културних 
манифестација, повећање 
броја посетилаца 
културних установа, 
повећање броја активних 
чланова библиотека, 
повећање броја изведених 
представа

80.847.000 65.830.000 15.017.000 80.847.000
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Подстицаји 
културном и 
уметничком 
стваралаштву

0002
Подстицај културном 
и уметничком 
стваралаштву 

Број подржаних културних 
догађаја, број посетилаца 
културних манифестација

5.350.000 5.350.000 5.350.000

14 – Развој спорта 
и омладине 1301

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима

0001

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

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

71.039.000 58.203.000 12.836.000 71.039.000

15 – Локална 
самоуправа 0602

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина

0001

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

Раст текућих прихода, 
раст изворних прихода, 
број реализованих 
пројеката, проценат 
повећања капиталних 
инвестиција,смањење 
оперативних трошкова 
градске управе

390.618.235 378.328.235 12.290.000 390.618.235

Месне заједнице 0002

Омогућавање 
несметаног 
функционисања 
месних заједница 
као организационих 
јединица локалне 
самоуправе

Број реализованих 
пројеката у месним 
заједницама, санација 
домова културе, 
организовање културних 
манифестација у месним 
заједницама

27.664.000 27.664.000 27.664.000

Општинско јавно 
правобранилаштво 0004 Заштита имовине ЈЛС Број покренутих и 

решених спорова 6.820.192 6.820.192 6.820.192

Заштитник грађана 0005

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

Број жалби за кршење 
људских и мањинских 
права по глави становника

1.760.005 1.760.005 1.760.005

Информисање 006
Побољшање 
информисаности 
грађања

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

10.600.000 10.600.000 10.600.000

Резерве 0010 11.500.000 11.500.000 11.500.000
УКУПНО:

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-2
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 

1. Закона о комуналним делатностима („Служ-
бени гласник РС“, број 88/11), члана 32. став 1. 
тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07) и чл. 40. и 84. Статута гра-
да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
број 8/14 – пречишћен текст) Скупштина града 
Лознице на седници одржаној дана 28. априла 
2015. донела је

О Д Л У К У 
о градском водоводу и канализацији

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови оба-
вљања комуналних делатности, односно пру-
жања комуналних услуга снабдевања водом за 
пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских 
и отпадних вода, права и обавезе корисника ко-
муналних услуга, обим и квалитет комуналних 
услуга, начин вршења надзора над обављањем 
комуналних делатности.

Члан 2.

Комуналне делатности, односно кому-
налне услуге снабдевања водом за пиће, пре-
чишћавање и одвођење отпадних вода поверене 
су посебном одлуком Скупштине града Јавном 
предузећу „Водовод и канализација“ Лозница 
(у даљем тексту: Предузеће).

Комунална делатност, односно комунална 
услуга пречишћавања и одвођења атмосфер-
ских и површинских вода са површина јавне на-
мене поверена је посебном одлуком Јавном пре-
дузећу за управљање грађевинским земљиштем 
„Град“ Лозница, Јавном предузећу „Дирекција 
за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања 
Ковиљача и Предузећу (у даљем тексту: Врши-
лац комуналне делатности).

Обавезе града

Члан 3.

Град Лозница (у даљем тексту: Град), у 
складу са законом и овом одлуком, обезбеђује 
организационе, материјалне и друге услове за 
изградњу, одржавање и функционисање кому-
налних објеката и за техничко и технолошко 
јединство система и уређује и обезбеђује оба-
вљање комуналних делатности и њихов развој, 
а нарочито:

1)  одговарајући обухват, обим и квалитет 
комуналних услуга, који подразумева 
нарочито: здравствену и хигијенску 
исправност према прописаним стан-
дардима и нормативима, тачност у 
погледу рокова испоруке, сигурност и 
заштиту корисника у добијању услуга, 
поузданост, приступачност и трајност 
у пружању услуга;

2)  развој и унапређивање квалитета и 
асортимана комуналних услуга, као и 
унапређивање организације рада, ефи-
касности и других услова пружања ус-
луга;

3)  сагласност са начелима одрживог раз-
воја; и

4)  ефикасно коришћење ресурса и сма- 
њење трошкова обављања комуналних 
делатности успостављањем сарадње две 
или више јединица локалне самоупра-
ве и другим активностима када за то 
постоји могућност.

Комуналним објектима, у смислу става 1. 
овог члана, сматрају се грађевински објекти 
са уређајима, инсталацијама и опремом, сама 
постројења, уређаји и инсталације и други 
објекти који служе за пружање комуналних 
услуга корисницима, као и уређено грађевин-
ско земљиште и добра у општој употреби која 
се користе за обављање комуналне делатности.

Обавезе Вршиоца комуналне делатности

Члан 4.

Вршилац комуналне делатности дужан је 
да организује свој рад и пословање на начин 
којим се обезбеђује:



Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 30.04.2015. 

Страна 34

 

1)  трајно и несметано пружање комунал-
них услуга корисницима под условима 
и на начин уређен законом, прописима 
и стандардима донесеним на основу за-
кона;

2)  прописани или уговорени обим и ква-
литет комуналних услуга, који подразу-
мева тачност у погледу рокова, сигур-
ност корисника у добијању услуга и 
здравствену и хигијенску исправност у 
складу са позитивним прописима;

3)  предузимање мера одржавања, развоја 
и заштите комуналних објеката, по-
стројења и опреме, који служе за оба-
вљање комуналних делатности;

4)  развој и унапређење квалитета и врста 
комуналних услуга, као и унапређење 
организације и ефикасности рада.

Обавезе вршиоца комуналне делатности у 
случају планираних прекида испоруке

Члан 5.

Вршилац комуналне делатности дужан 
је да у средствима јавног информисања или 
на други погодан начин обавести кориснике 
комуналних услуга о планираним или очеки-
ваним сметњама и прекидима, који ће настати 
или могу настати у пружању комуналних услу-
га, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 
пружању тих услуга.

Обавезе вршиоца комуналне делатности у 
случају непланираних прекида испоруке

Члан 6.

У случају наступања непланираних или 
неочекиваних поремећаја или прекида у пру-
жању комуналних услуга, односно обављању 
комуналних делатности, Вршилац комуналне 
делатности дужан је да одмах о томе обавести 
Градску управу града Лознице – Одељење за 
привреду и да истовремено предузме мере за 
отклањање узрока поремећаја.

Уколико Вршилац комуналне делатности 
не предузме мере из става 1. овог члана, Градска 
управа града Лознице – Одељење за привреду 
има право да предузме мере за хитну заштиту 

комуналних објеката и друге имовине која је 
угрожена на терет Вршиоца комуналне делат-
ности уз сагласност Градског већа града Лозни-
це (у даљем тексту: Градско веће).

Обавезе Градске управе у случају 
непланираних прекида испоруке

Члан 7.

По пријему обавештења о непланираном 
прекиду испоруке, односно по утврђивању 
поремећаја или прекида у пружању комунал-
них услуга, Градска управа града Лознице – 
Одељење за привреду дужна је да:

1)  одреди ред првенства и начин пружања 
услуга оним корисницима код којих би 
услед прекида настала опасност по жи-
вот и рад грађана или рад правних и фи-
зичких лица, или би настала значајна, 
односно ненадокнадива штета;

2)  предузме мере за хитну заштиту кому-
налних објеката и друге имовине која је 
угрожена;

3)  утврди разлоге и евентуалну одговор-
ност за поремећај, односно прекид вр-
шења делатности и учињену штету.

Виша сила

Члан 8.

У случају несташице воде услед дејства 
више силе Предузеће ће давати упутства ко-
рисницима о предузимању мера у циљу убла-
жавања последица несташице воде. Корисници 
се морају придржавати добијених упутстава, и 
дужни су да рационално и наменски користе 
воду.

Градско веће ће у случају несташице воде 
из става 1. овог члана на предлог Предузећа да 
наложи рационално коришћење воде, односно 
да забрани коришћење воде за пиће за зали-
вање башта, пуњење базена, поливање улица и 
тротоара и паркова, коришћење фонтана итд., 
као и начин контроле и спровођења прописа-
них мера.

Када услед више силе не могу да се задо-
воље потребе свих корисника водом, корисни-
ци се снабдевају према следећем приоритету:
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1) болница,
2) дечије установе,
3) ватрогасна служба,
4) домаћинства, и
5) остали потрошачи.

Обавезе корисника комуналне услуге

Члан 9.

Корисник комуналне услуге у обавези је да 
користи комуналну услугу на начин којим се:

1)  не ометају други корисници и не угро-
жава животна средина;

2)  не угрожавају објекти и опрема, који су 
у функцији обављања одређене кому-
налне делатности.

Обустава комуналне услуге

Члан 10.

Вршилац комуналне делатности не може 
ускратити комуналну услугу кориснику, осим 
у случају када корисник:

1)  изврши прикључење на комуналну 
мрежу без претходно прибављеног одо-
брења;

2) користи услугу противно прописима;
3)  неосновано омета друге кориснике ус-

луга;
4)  не плати комуналну услугу у року од 60 

дана од достављања обрачуна, односно 
фактуре;

5)  ненаменски користи комуналну услугу 
у време снабдевања уз ограничење пот-
рошње (редукцију) о чему је корисник 
благовремено обавештен.

Вршилац комуналне делатности дужан је 
да у писменој форми обавести корисника кому-
налне услуге о могућности обуставе комуналне 
услуге услед наступања случаја из става 1. овог 
члана и остави му примерени рок за испуњење 
обавезе.

Вршилац комуналне делатности дужан је 
да најкасније у року од два дана од измирења 
дуга за извршену комуналну услугу и плаћене 
прописане накнаде за поновно прикључење 
настави пружање комуналне услуге кориснику.

Право приступа уређајима  
и инфраструктури

Члан 11.

Власник или корисник непокретности ду-
жан је да омогући Вршиоцу комуналне делат-
ности интервенцију на изграђеној комуналној 
инфраструктури и постројењима уз обавезу 
вршиоца комуналне делатности да надокнади 
штету насталу услед интервенције или на други 
начин отклони последице извршене интервен-
ције.

Вршилац комуналне услуге је дужан да 
отклони последице извршене интервенције 
најкасније у року од седам дана од дана завр-
шетка интервенције.

Обавеза Вршиоца комуналне делатности да 
одвојено исказује финансијске резултате у 
вези са обављањем комуналне делатности

Члан 12.

Ако Вршилац комуналне делатности оба-
вља још неку делатност поред оне која му је 
поверена, обавезан је да у свом рачуноводству 
одвојено исказује све приходе и расходе који 
су везани за обављање поверене комуналне 
делатности.

Сарадња са полицијом  
и комуналном полицијом

Члан 13.

Кад је то потребно ради извршавања по-
слова из надлежности Вршиоца комуналне 
делатности, наплате накнаде за извршену ко-
муналну услугу након истека рока утврђеног 
за плаћање или покретања поступка пред на-
длежним прекршајним, судским или управним 
органима због неизвршења законом утврђених 
обавеза од стране корисника услуга, на образ-
ложени захтев Вршиоца комуналне делатности, 
полиција ће доставити личне податке за грађа-
не, податке за возила и друге податке из евиден-
ција које води у складу са законом.

Вршилац комуналне делатности дужан је 
да формира евиденције података о личности 
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корисника услуге, прибављене на начин из 
става 1. овог члана или на основу писане са-
гласности корисника садржане у појединачном 
уговору, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности.

Вршилац комуналне делатности у оба-
вљању послова сарађује са полицијом, комунал-
ном полицијом и комуналном инспекцијом у 
складу са законом. Сарадња обухвата нарочито: 
међусобно обавештавање, размену информа-
ција, размену података, пружање непосредне 
помоћи и предузимање заједничких мера и 
активности од значаја за обављање комуналне 
делатности.

Остваривање права на штрајк

Члан 14.

У случају штрајка запослених, Вршилац 
комуналне делатности мора обезбедити ми-
нимум процеса рада у вршењу делатности и то:

1)  минимални притисак у дистрибутивној 
мрежи јавног водовода и то у мери која 
обезбеђује прописани квалитет испо-
руке воде, 

2)  обављање послова на отклањању хава-
рија на дистрибутивној мрежи градског 
водовода,

3)  сталну контролу квалитета испоручене 
воде у лабораторији предузећа и овла-
шћених Завода за јавно здравље,

4)  функционисање црпних станица за од-
вођење отпадних вода у оквиру градске 
канализације,

5)  отпушење канализације када су угроже-
ни здравље и имовина корисника, и

6) друге мере у складу са законом.

Извори средстава за обављање и развој 
комуналних делатности

Члан 15.

Средства за обављање и развој комунал-
них делатности обезбеђују се из:

1) прихода од продаје комуналних услуга;
2) прихода од комуналне накнаде;
3)  прихода од концесионих накнада за оба-

вљање комуналних делатности;

4) прихода буџета Града;
5)  наменских средстава других нивоа вла-

сти;
6) других извора, у складу са законом.
Комуналне делатности код којих се крајњи 

корисник може утврдити превасходно се фи-
нансирају из цена комуналних услуга, а кому-
налне делатности код којих се крајњи корисник 
не може утврдити финансирају се из буџета 
Града, односно комуналне накнаде.

Елементи за одређивање  
цена комуналних услуга

Члан 16.

Елементи за одређивање цена комуналних 
услуга су:

1)  пословни расходи исказани у пословним 
књигама и финансијским извештајима,

2)  расходи за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и 
набавку опреме, према усвојеним про-
грамима и плановима Вршиоца кому-
налне делатности на које Град даје са-
гласност,

3)  добит Вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финанси-

рање обнове и изградње објеката комуналне 
инфраструктуре исказују се посебно и могу се 
употребити само за те намене.

Начин, услове и висину накнаде за кому-
налне услуге за обављање комуналних делат-
ности код којих се крајњи корисник не може 
утврдити утврђује Скупштина града.

Промена цена комуналних услуга

Члан 17.

Одлуку о промени цене комуналне услуге 
доноси надлежни орган Вршиоца комуналне 
делатности.

На одлуку о промени цене, сагласност даје 
Градско веће.

Уз захтев за давање сагласности из става 
2. овог члана, Вршилац комуналне делатности 
доставља Градском већу образложење и детаљ-
ну структуру предложене цене.
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Захтев се објављује на огласној табли у се-
дишту Градске управе и у електронском облику 
путем интернета најмање 15 дана пре доношења 
одлуке.

Градска управа града Лознице – Одељење 
за привреду је у обавези да прати кретање цена 
комуналних услуга, а нарочито усклађеност 
цена комуналних услуга са начелима утврђеним 
у Закону о комуналним делатностима.

Субвенционисање одређених категорија 
корисника комуналних услуга

Члан 18.

Скупштина града Лознице може утврдити 
категорије корисника комуналне услуге који 
плаћају субвенционирану цену комуналне услу-
ге, као и износ субвенција за сваку категорију, 
као и да надокнади субвенционирани део цене 
Вршиоцу комуналне делатности.

II. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Члан 19.

Снабдевање водом за пиће односно пре-
чишћавање и дистрибуција воде је сакупљање, 
прерада, пречишћавање воде и испорука воде 
корисницима за пиће и друге потребе градским 
водоводом до мерног инструмента потрошача 
укључујући и мерни инструмент.

Градски водовод и кућна водоводна 
инсталација

Члан 20.

Снабдевање корисника водом за пиће 
врши се градским водоводом и кућном водо-
водном инсталацијом.

Градски водовод је комунални инфра-
структурни систем који се састоји из објеката, 
уређаја, опреме и цевовода који служе за снаб-
девање водом и то:

1)  водозахвати (подземе изворске воде) са 
заштићеним зонама,

2)  резервоари воде за пиће са заштитним 
зонама,

3)  црпне станице, трафостанице и уређаји 
за производњу воде за пиће са електро-
машинском опремом,

4)  објекти са уређајима за заштиту и упра-
вљање водоводним системом,

5)  главни цевоводи са примарном дистри-
бутивном водоводном мрежом са свим 
уређајима и објектима на њима,

6)  прикључци од водоводне мреже до за-
тварача испред и иза водомера корисни-
ка,

7)  објекти са уређајима и инструментима 
за контролу квалитета воде,

8)  објекти са уређајима за поправку и кон-
тролу водомера, и

9)  други објекти везани за рад градског 
водовода.

Кућним водоводним инсталацијама сма-
трају се цевоводи и уређаји на њима иза задњег 
затварача водомера, који служе за узимање воде 
из градског водовода.

Сеоски водовод

Члан 21.

Под сеоским водоводом подразумевају се 
објекти за снабдевање водом сеоских насеља ван 
система градског водовода, који имају уређено 
извориште, резервоар и разводну мрежу.

Сеоски водовод може се пренети на ко-
ришћење и управљање Предузећу од стране 
власника сеоског водовода под условом да за-
довољава техничке услове и друге неопходне 
услове предвиђене важећим прописима уз са-
гласност Града. 

Предузеће може преузети сеоски водовод 
само под условима из става 2. овог члана.

Члан 22.

Инвеститор, односно титулар комуналног 
објекта дужан је да, до предаје комуналног обје-
кта, изврши преко органа надлежног за послове 
државног премера и катастра упис права своји-
не на комуналном објекту, односно посебним 
деловима комуналног објекта у складу са изда-
том употребном дозволом.
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Изграђене комуналне објекте градског 
водовода и градске канализације инвеститор 
је дужан да преда Предузећу на коришћење, 
управљање и одржавање најкасније 30 дана од 
дана добијања употребне дозволе.

Приликом предаје објеката из ст. 1. и 2. 
овог члана инвеститор је дужан да Предузећу 
преда неопходну техничку, финансијску и другу 
документацију.

1.  УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ГРАДСКИ ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 23.

Предузеће даје услове за пројектовање и 
прикључење на градски водовод и канализа-
цију:

1)  у поступку доношења планске докумен-
тације од стране надлежног органа, а по 
захтеву носиоца израде плана,

2)  у поступку обједињене процедуре за 
издавање аката у остваривању права на 
изградњу и коришћење објеката ако се 
не могу прибавити увидом у плански 
документ, односно сепарат, у складу са 
Законом о планирању и изградњи, а по 
захтеву органа надлежног за издавање 
грађевинске дозволе,

3)  у поступку издавања решења у складу са 
чланом 145. Закона о планирању и из-
градњи, издавања привремене грађевин-
ске дозволе, реконструкције, адаптације, 
санације, промене намене грађевинског 
објекта, њихових делова и сл.

Захтев

Члан 24.

Захтев за издавање услова за пројектовање 
и прикључење на градски водовод и канали-
зацију Предузећу прослеђује надлежни орган 
за издавање грађевинске дозволе уз обавезно 
достављање:

1)  идејног решења (ситуационог плана),

2)  копије плана са бројем катастарске пар-
целе за коју се траже услови,

3)  доказ о уплати накнаде за издавање ус-
лова.

 Предузеће је дужно да као ималац јавних 
овлашћења, у зависности од класе и намене 
објеката чија се изградња захтева, поступи по 
захтеву из става 1. овог члана у року од 15 дана 
од дана пријема захтева, а за објекте из члана 
133. Закона о планирању и изградњи у року од 
30 дана од дана пријема захтева.

Предузеће у одлучивању по захтевима за 
прикључак води поступак сходно одредбама 
Закона о општем управном поступку.

Услови

Члан 25. 

Предузеће по поднетом захтеву доставља 
надлежном органу из претходног члана услове 
за пројектовање и прикључење на градски во-
довод и канализацију и то:

1)  сагласност за пројектовање за тражену 
катастарску парцелу,

2)  сагласност на прикључење (уколико 
постоје техничке могућности да се исти 
изведе, уколико не постоје технички ус-
лови за прикључење издају се услови за 
пројектовање),

3) правила пројектовања,
4)  положај, пречник, дубина и материјал 

цевовода (писано и графички),
5)  услови извођења прикључка (правила 

постављања цевовода, материјал који 
треба да садржи),

6)  удаљеност од регулационе линије и ди-
мензије водомерног склоништа и поста-
вљање мерног инструмента,

7)  услов о постављању мерног инструмента 
у случају када се у објекту налази више 
потрошача (станови и/или локали) или 
потреба за пожарном водом,

8)  удаљеност од регулационе линије ре-
визионог шахта фекалне канализације 
(уколико постоји изграђена фекална 
канализација на предметној локацији),

9)  дефинисана висина уливања кућног 
прикључка у ревизиони шахт,
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10)  за објекте код којих постоји могућност 
испуштања уља, масти, бензина и сл. 
предвиђа се испуштање отпадних вода 
преко таложника и сепаратора (одваја-
ча) масти и уља у циљу заштите кана-
лизационе мреже,

11)  правило о квалитету отпадне воде која 
се упушта у канализацију (која одгова-
ра Правилнику о техничким и санитар-
ним условима за упуштање отпадних 
вода у градску канализацију).

Члан 26.

Пројектовање и извођење водоводног при-
кључака одређује се према потрошњи која се 
предвиђа за одређени објекат.

Накнада реконструкције водоводних при-
кључака којим се захтева већи обим потрошње 
пада на терет подносиоца захтева.

2.  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ГРАДСКИ 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

Водоводни прикључак

Члан 27.

Под водоводним прикључком се подразу-
мева цевовод са свим потребним спојним де-
ловима и уређајима почев од уличне водоводне 
мреже до вентила иза водомера (укључујући и 
вентил).

Улична водоводна мрежа је део градске 
водоводне мреже за снабдевање водом у поје-
диној улици на коју се непосредно водоводним 
прикључком прикључују корисници.

Власник, односно корисник објекта, који 
се налази у улици или се граничи са улицом у 
којој је изграђена улична водоводна и канали-
зациона мрежа, у обавези је да се прикључи са 
том мрежом према условима Предузећа. 

Власник, односно корисник објекта за који 
је прописно изграђена септичка јама дужан је 
да објекат прикључи на градски водовод ако су 
испуњени технички услови.

Власник, односно корисник објекта дужан 
је да исти у року од 6 месеци од изградње обје-

кта, односно од изградње градске водоводне/
канализационе мреже прикључи на градски 
водовод, односно канализацију.

Члан 28.

Сваки водоводни прикључак мора да има 
затварач са уградбеном гарнитуром на месту 
спајања прикључног вода са градским цевово-
дом, прикључни вод са инструментом за мерење 
потрошње воде (водомер), 2 вентила (испред и 
иза водомера истог пречника као и водомер).

Водоводни прикључак се поставља тако 
што се унутрашње водоводне инсталације не-
посредно прикључују на уличну водоводну 
мрежу.

Изузетно, и само привремено може се до-
зволити прикључење на водоводну мрежу преко 
суседне парцеле ако нема могућности непосред-
ног спајања и ако власник парцеле на то приста-
не (писана сагласност власника парцеле оверена 
у суду), под условима које одреди Предузеће . 

Овакви прикључци имају карактер при-
времених и морају се реконструисати или из-
местити о трошку власника, односно корисника 
прикључка, када се створе услови за директно 
(непосредно) прикључење на градску водовод-
ну мрежу.

Члан 29.

Свака грађевинска парцела са изграђеним 
објектом мора имати засебан водоводни при-
кључак.

Објекат који чини посебну целину а има 
више власника, може имати само један при-
кључак.

Изузетно објекти са више посебних улаза 
могу имати посебан прикључак за сваки посе-
бан улаз.

Корисник прикључка

Члан 30.

Власници прикључка у смислу ове одлуке 
су физичка лица, правна лица и предузетни-
ци који су власници објеката прикључених на 
градски водовод, односно градску канализа-
цију.
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Закупци у смислу ове одлуке су физичка 
лица, правна лица и предузетници који по ос-
нову закупа и других основа користе објекте 
прикључене на градски водовод и градску ка-
нализацију.

Корисници прикључака у смислу ове од-
луке су власници и закупци из ст. 1. и 2. овог 
члана.

Корисници из става 2. овог члана могу 
да врше формалноправне измене везане за 
коришћење комуналне услуге само уз писану 
сагласност власника прикључка и техничке из-
мене уз сагласност Предузећа.

Врсте водоводних прикључака

Члан 31. 

Водоводни прикључак може бити трајан 
и привремени.

Трајни прикључак се одобрава за:
1)  објекте трајног карактера изграђене са 

грађевинском дозволом, 
2)  легализацију већ изграђених прикључа-

ка за објекте изграђене са грађевинском 
дозволом,

3) раздвајање прикључка у истом шахту,
4)  измештање и/или реконструкцију 

постојећег прикључка,
5)  уградњу индивидуалног водомера за 

кориснике који су регистровани у бази 
Предузећа, али немају индивидуални 
водомер (користе воду преко централ-
ног водомера), а према условима Пре-
дузећа. 

Привремени водоводни прикључак може 
се одобрити за:

1)  снабдевање водом градилишта стамбе-
ног или пословног објекта (градилишни 
прикључак),

2)  мање монтажне објекте постављене на 
површини јавне намене, у складу са одо-
брењем надлежног органа издатим на 
основу посебне одлуке,

3)  изградњу и одржавање јавних зелених 
површина,

4)  потребе одржавања већих спортских и 
културних манифестација,

5)  објекте који се прикључују на градски 
водовод преко суседне непокретности, 
ако не постоји могућност непосредног 
спајања,

6)  за снабдевање објекта водом који се ко-
ристи за становање (осим објеката који 
се у складу са законом не могу легали-
зовати), за који је поднет захтев за лега-
лизацију, уз доказ о поднетом захтеву за 
легализацију објекта. 

Снабдевање водом путем привременог во-
доводног прикључка може трајати најдуже до 
истека рока за привођење земљишта намени, 
до правноснажног окончања поступка лега-
лизације, до истека рока на који је одобрено 
постављање мањег монтажног објекта односно 
до завршетка трајања манифестације.

Одобрење за привремени водоводни при-
кључак даје Предузеће на основу захтева који 
подноси власник, односно инвеститор објекта. 

Међусобни односи између лица из става 5. 
овог члана уређују се посебним уговором.

Одобрење за прикључење на градски 
водовод и канализцију

Члан 32. 

Поступак за прикључење објеката на град-
ски водовод и канализацију покреће се подно-
шењем захтева надлежном органу за издавање 
грађевинске дозволе.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже 
се доказ о плаћању накнаде, односно таксе за 
прикључење објекта на одговарајућу инфра-
структуру.

Надлежни орган упућује захтев Предузећу, 
као имаоцу јавних овлашћења да изврши при-
кључење у складу са захтевом из става 1. овог 
члана, у року од три радна дана од дана пријема 
захтева.

Члан 33.

Ако је објекат изведен у складу са грађевин-
ском дозволом и пројектом за извођење, Пре-
дузеће је дужно да изврши прикључење објекта 
на градски водовод и канализацију и да о томе 
обавести надлежни орган из члана 32. ове одлуке 
у року од 15 дана од дана пријема захтева.
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Ако је локацијским условима које издаје 
надлежни орган из члана 32. ове одлуке пред-
виђено испуњење додатних услова за прикљу-
чење тог објекта на градски водовод и кана-
лизацију, прикључење ће се извршити ако су 
испуњени ти услови.

Члан 34.

За објекте за које је издата грађевинска 
дозвола пре ступања на снагу прописа којима 
је уређена обједињена процедура за издавање 
аката у остваривању права за изградњу и ко-
ришћење објеката (пре 17. децембара 2014. го-
дине), Предузећу захтев за прикључак на град-
ски водовод и канализацију подноси власник 
објекта, односно инвеститор или корисник уз 
сагласност власника објекта.

Уз захтев се прилаже следећа документа-
ција: 

1) грађевинска дозвола, 
2)  копија плана са листом непокретности 

(не старија од 6 месеци),
3)  главни пројекат за водовод и канализа-

цију са техничком контролом (по пот-
реби доставити на увид),

4)  копија личне карте, односно копија чи-
поване личне карте, уз увид у оригинал-
ну исправу.

За објекте за које није издата грађевинска 
дозвола, а налазе се у поступку легализације 
прилаже се:

1)  потврда Одељења за планирање и из-
градњу о поднетом захтеву за легали-
зацију,

2)  копија плана са листом непокретности 
(не старија од 6 месеци),

3)  копија личне карте, односно копија чи-
поване личне карте, уз увид у оригинал-
ну исправу.

За објекте из става 3. овог члана одобра-
ва се привремени прикључак до завршетка 
поступка легализације, ако другачије није 
одређено Законом.

Члан 35.

Власницима објекта, који поднесу захтев 
за прикључак на градски водовод, а учество-

вали су у изградњи истог преко месне заједни-
це сопственим средствима и поседују уговор о 
финансирању са месном заједницом, Предузеће 
ће одобрити прикључак на основу тог уговора, 
потврде месне заједнице о измиреном дугу по 
уговору и на основу неопходне документације 
утврђене овом одлуком.

Члан 36.

Прикључење објеката на градски водовод 
и канализацију врши се на основу решења о 
одобрењу прикључка које доноси Предузеће.

Решењем из става 1. овог члана Предузеће 
одређује врсту прикључка и техничке и друге 
услове прикључења у случају да нису утврђени 
до подношења захтева.

Члан 37.

На решење из члана 36. ове одлуке може 
се изјавити жалба Градском већу у року од 15 
дана од дана пријема истог.

Члан 38.

Прикључење на градски водовод и уградњу 
водомера врши искључиво Предузеће.

Трошкове изградње водоводног прикључ-
ка и кућне водоводне инсталације сноси вла-
сник (корисник) објекта, односно инвеститор.

Изграђени прикључак се преноси на ко-
ришћење и одржавање Предузећу.

Члан 39.

Легализација бесправно изграђеног водо-
водног прикључка за објекте са грађевинском 
дозволом може да се изврши под условом да 
власник или корисник таквог прикључка испу-
ни техничке услове и прибави документацију у 
складу са чланом 34. став 2. ове одлуке.

Власник или корисник прикључка из ста-
ва 1. овог члана дужан је да уплати новчани 
износ за интерни технички преглед и пријем 
прикључка који важи на дан легализације при-
кључка. 

Уколико бесправно изграђени прикљу-
чак није изграђен према важећим прописима, 
трошкове довођења у исправно стање, према 
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условима Предузећа, сноси власник, односно 
корисник бесправно изграђеног прикључка 
и сноси све трошкове због штете настале из-
градњом или коришћењем бесправног при-
кључка.

Регистрација бесправно изграђеног водо-
водног прикључка може се извршити за објекте 
изграђене без грађевинске дозволе, а који су у 
поступку легализације, о трошку корисника, 
под условом да корисник таквог прикључка 
прибави документацију у складу са чланом 34. 
став 3. ове одлуке.

Овакав прикључак, након завршетка пос- 
тупка легализације, мора се довести у техни-
чки исправно стање, о трошку корисника. 
Трошкови одржавања оваквог прикључка иду 
у потпуности на терет корисника до тренут-
ка довођења прикључка у технички исправно 
стање односно до легализације објекта.

Водомер и водомерно окно

Члан 40.

Сваки водоводни прикључак мора да има 
мерни инстумент, односно индивидуални водо-
мер (у даљем тексту: водомер), који се поставља 
у засебно склониште лоцирано до максимум 3 м  
од регулационе линије.

Водомерно окно (склониште за водомер) 
корисник мора да одржава тако да је увек чис-
то, суво и да је водомер заштићен од мраза и 
оштећења.

Ако се водомерно окно не одржава на на-
чин предвиђен у претходном ставу овог члана, 
трошкови набавке, поправке или уграђивања 
новог водомера падају на терет корисника.

Кварове на водомеру или вентилима 
испред и иза водомера, који настају кривицом 
корисника или трећег лица, као и кварове на 
прикључном воду изазване неисправношћу 
унутрашње инсталације корисника одстрањује 
искључиво Предузеће на терет корисника. Ква-
рове утврђује стручно лице Предузећа по мо-
гућству у присуству корисника.

Члан 41.

Водомерно окно се поставља по правилу 
непосредно иза регулационе линије најдаље до 

максимум 3 м, на парцели власника, односно 
корисника.

Ако је грађевинска линија удаљена од регу-
лационе линије на парцели власника, односно 
корисника, склониште се поставља непосредно 
иза регулационе линије.

У насељима сеоског типа склониште се 
изграђује у дворишту на месту где то одреди 
Предузеће.

Члан 42.

За објекте који немају могућност непосред-
ног прикључења на градски водовод, могуће је 
остварити прикључак преко парцеле која посе-
дује регулациону линију, искључиво уз писану 
сагласност власника те парцеле оверене у суду 
и у складу са условима Предузећа.

Код изграђених објеката, чија се грађевин-
ска линија поклапа са регулационом линијом, 
а немају колски пут, односно немају могућност 
израде водомерног окна на парцели објекта нај-
даље до максимум 3 м иза регулационе линије, 
као и у случају привремених објеката, подно-
силац захтева за прикључак је дужан да се об-
рати Јавном предузећу за управљање грађевин-
ским земљиштем „Град“ Лозница или Јавном 
предузећу „Дирекција за управљање и развој 
Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача ради добијања 
сагласности за изградњу водомерног окна на 
површини јавне намене, а према техничким 
условима Предузећа.

Члан 43.

Водомерно окно може бити изграђено од 
опеке или бетона са уграђеним ливеним пења-
лицама на 30 цм раздаљине и са армираном 
бетонском горњом плочом, која мора да има 
отвор са металним поклопцем пречника 60 цм 
и тежине 30 кг, односно одговарајуће тежине за 
окна на површини јавне намене.

Водомерно окно може бити типско (фабри-
ковано) од полиестера или половинилхлотида 
и др.

Члан 44.

У једно водомерно окно може се, по одо-
брењу Предузећа, уградити више паралелних 
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водомера ако постоје техничка и економска 
оправданост. Димензије водомерног окна, за-
висно од броја и пречника водомера, одређује 
Предузеће.

У постојећа водомерна окна може се угра-
дити нов водомер за другог корисника само уз 
писану сагласност власника, односно корисни-
ка постојећег прикључка, оверену у суду, а пре-
ма условима које одреди Предузеће.

Члан 45.

Водомери су у својини власника поједи-
начних станова, односно власника појединач-
них пословних просторија који сносе трошкове 
набавке, уградње, експлоатације, одржавања и 
функционисања водомера.

Члан 46.

Индивидуални водомери у зградама ви-
шепородичног становања, са пословним једи-
ницама или без њих, уграђују се испред улаза 
у стан, пословни или други објекат у одгова-
рајућу касету – ормарић, који је причвршћен 
за зид, сачињен од метала или другог погод-
ног материјала, који морају бити закључани са 
покретном горњом и предњом страном ради 
очитавања и одржавања индивидуалних во-
домера. Димензије касете – ормарића одређује 
Предузеће зависно од пречника и броја водо-
мера у складу са посебним прописима.

Водомери, са припадајућом арматуром, 
уграђују се на основу техничких услова које 
утврђује Предузеће у одговарајућа водомерна 
окна или касете – ормариће.

Баждарење

Члан 47.

Плаћање поправке, замене и баждарења 
водомера врши корисник код кога је услед на-
мере или крајње непажње дошло до оштећења 
водомера (пуцање стакла, повреде пломбе и сл.) 
у ком случају се такав водомер не може сматра-
ти мерним инструментом.

Пломбирање

Члан 48.

Положај водомера на водоводном при-
кључку обезбеђује Предузеће његовим плом-
бирањем.

Затварање вентила

Члан 49.

Предузеће има искључиво право отварања 
и затварања вентила на улици и вентила испред 
водомера (I вентил).

Корисник може затворити само вентил 
иза водомера (II вентил) у случају квара или 
поправке на кућној водоводној инсталацији. 

Затварање вентила испред водомера ко-
рисник може да изврши само у случају већег 
квара на водомеру или вентилу иза водомера, 
или пожара, с тим да је дужан да о томе обавес-
ти Предузеће у року од 24 сата.

Забрањене радње

Члан 50.

Кориснику је забрањено:
1)  самовољно постављање, реконструк-

ција и поправка водоводног прикључка, 
уграђивање или поправка водомера од 
стране неовлашћених лица,

2)  уграђивање водоводне цеви на водовод-
ни прикључак испред водомера,

3)  коришћење кућне водоводне инстала-
ције за уземљење електричних инста-
лација и уређаја,

4)  коришћење водоводног окна за поста-
вљање било које друге инсталације,

5)  прикључивање водоводне инсталације 
објекта на градски водовод преко водо-
водних инсталација суседног или дру-
гог објекта, као и омогућавање таквог 
прикључка,

6)  на било који начин оштећивати инста-
лације и објекте градског водовода,

7)  директно повезивање водоводних ин-
сталација са градским водоводом без 
водоводног прикључка,
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8)  повезивање водоводних инсталација са 
градски водоводом без мерног инстру-
мента у водоводном прикључку,

9)  окретање водомера у супротном смеру 
од пројектованог,

10)  оштећење и скидање пломбе на водо-
водном прикључку.

Права и обавезе Предузећа

Члан 51.

Обавезе Предузећа су да:
1)  непрекидно, свих 24 часа дневно, обезбе-

ди корисницима довољну количину воде,
2)  непрекидно обезбеђује хигијенски 

исправну воду, контролом путем сопс-
твене лабораторије и путем других овла-
шћених организација,

3)  непрекидно одржава у исправном стању 
уређаје и постројења градског водовода,

4)  врши прикључење на градски водовод 
ако су испуњени сви услови у складу са 
овом одлуком и посебним прописима,

5)  обезбеђује испоруку воде у јавне намене,
6)  о планираним радовима на одржавању 

градског водовода обавести кориснике,
7)  очитава водомере у складу са овом од-

луком.

Права и обавезе корисника

Члан 52.

Корисник је дужан да:
1)  изгради склониште за водомер према 

типу које одреди Предузеће,
2)  обезбеди несметан приступ склоништу 

за водомер,
3)  водоводне инсталације и водомер у свом 

објекту одржава у исправном стању,
4)  у року од 24 часа Предузећу пријави квар 

на прикључку водовода, водомеру и вен-
тилу испред водомера,

5)  измири обавезе за утрошену воду у 
утврђеном року,

6)  се у случају отежаног снабдевања водом у 
свему придржава мера ограничења пот-
рошње,

7)  омогући Предузећу преглед и контролу 
унутрашњих инсталација, када се оцени 

да неисправност унутрашњих инстала-
ција утиче на уредно снабдевање водом.

Корисник је одговоран за нестанак и 
оштећење водомера.

Нестанак, оштећење и друге сметње на во-
домеру, корисник је дужан да пријави Предузећу 
у pоку од 3 дана од дана утврђених сметњи, нес-
танка или оштећења. Предузеће је дужно да од-
мах по пријему обавештења, а најкасније у року 
од 7 дана доведе у исправно стање или угради 
нови, о трошку корисника.

Обавеза достављања података 

Члан 53.

У вишепородичној згради са више ко-
рисника на истом водоводном прикључку сва-
ки нови корисник је дужан да, поред писмене 
пријаве коришћења воде, достави Предузећу 
податке о броју чланова свог домаћинства.

Корисник трајног и привременог водовод-
ног прикључка дужан је да Предузећу одјави ко-
ришћење воде по истеку рока на који је одобрен 
привремени прикључак, по престанку потребе 
за коришћењем воде или услед промене власни-
ка односно корисника.

Када корисник услуге снабдевања водом у 
вишепородичној згради, не изврши пријаву ко-
ришћења услуге снабдевања водом и не достави 
податке о броју чланова домаћинства, обрачун 
за утрошену воду извршиће се према познатим 
подацима, а уколико не одјави потрошњу воде 
услед престанка потребе, сноси све трошкове 
који настану као последица таквог нечињења.

Након писмене пријаве односно одјаве ко-
ришћења услуга снабдевања водом, Предузеће је 
дужно да демонтира водомер, с тим да претход-
но изврши његово очитавање и евидентирање 
стања бројила у присуству корисника, као и да 
својим знаком осигура вентил испред водомера.

Случајеви у којима се може ускратити 
испорука воде и одвођење вода

Члан 54.

Предузеће ће привремено ускратити пру-
жање комуналне услуге испоруке воде и од-
вођења вода кориснику у следећим случајевима:
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 1)  ако се корисник самовољно прикључи 
на водоводну или канализациону мре-
жу, као и ако без сагласности Предузећа 
на своју кућну инсталацију прикључи 
објекат другог физичког или правног 
лица,

 2)  када корисник или друго неовлашћено 
лице предузима било какве радње на 
водомеру, односно прикључку,

 3)  ако је водомерно окно загађено, затр-
пано, неприструпачно, неусловно, или 
није у складу са важећим техничким 
условима предузећа, а корисник није 
уклонио недостатке ни после писане 
опомене од стране Предузећа,

 4)  када стање кућних водоводних инстала-
ција корисника угрожава здравље људи, 
односно квалитет воде у градском во-
доводу или може да проузрокује штету 
на материјалним добрима или угрози 
пружање комуналних услуга другим 
корисницима,

 5)  када настане квар или сметња на корис-
никовој кућној водоводној или канали-
зационој инсталацији,

 6)  када се на водоводном прикључку поја-
ви електрични напон,

 7)  када корисник прикључи локални во-
довод, односно сопствени систем за 
снабдевање водом на градски водовод,

 8)  ако се вода за пиће користи ненаменски, 
преко дозвољеног обима или другог 
прописаног услова,

 9)  ако се корисник не придржава мера 
штедње прописаних у складу са чланом 
8. ст. 1. и 2. ове одлуке,

10)  кад корисник откаже комуналну услугу, 
11)  када корисник није поступио у складу 

са чланом 53, а одбија да поступи по 
члану 81. ове одлуке,

12)  ако након извршеног прикључења 
објекта на градски водовод и канали-
зацију не достави Предузећу податке 
и одговарајућу документацију о новим 
власницима или закупцима за увођење 
у евиденцију нових корисника,

13)  ако корисник не плаћа комуналне услу-
ге у прописаним роковима из члана 10. 
став 1.тачка 4. ове одлуке,

14)  када корисник са сливних површина 
крова, дворишта, стаза, бетонских и 
других површина прикупља атмосферс-
ке воде и испушта их у градску канали-
зацију,

15)  ако упуштају у градску канализацију 
материје које ометају протицање и 
пречишћавање отпадних вода или које 
могу оштетити градску канализацију,

16)  када корисник не пријави неисправност 
водомера,

17)  ако корисник коме је Предузеће одо-
брило привремени прикључак на мрежу 
водовода и канализације не легализује 
објекат у складу са важећим законом,

18)  ако корисник не достави у року потреб-
ну документацију у складу са чланом 
34. ове одлуке.

Члан 55.

Предузеће ће у случају из члана 54. ове 
одлуке прво упозорити корисника у писаном 
облику да ће га искључити из система градског 
водовода или градске канализације, уколико у 
остављеном року не поступи по упозорењу.

Ако корисник не поступи по упозорењу, Пре-
дузеће ће искључити корисника из система град-
ског водовода или канализације, о чему доноси 
решење на које се може изјавити жалба Градском 
већу у року од 15 дана од дана достављања.

Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 56.

 Предузеће врши искључење корисника са 
градског водовода, односно канализације на те-
рет корисника и то: 

1)  демонтажом I вентила испред водомера 
и блиндирањем прикључне цеви,

2)  искључењем на јавној површини на 
уличној водоводној мрежи,

3)  искључивањем на месту прикључења 
прикључне цеви на уличну канализаци-
ону мрежу.

Члан 57.

По престанку разлога због којих је дошло 
до искључења, на основу члана 54. ове одлуке, 
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Предузеће је дужно да изврши поновно прикљу-
чење корисника одмах, а најкасније у року од 2 
дана од пријаве отклањања узрока.

Трошкове поновног прикључења и дру-
ге трошкове до којих долази у случајевима из 
члана 54. ове одлуке сноси власник, односно 
корисник услуге.

У случају обуставе комуналне услуге, због 
неплаћања у прописаним роковима Предузеће 
је дужно да најкасније у року од 2 дана од из-
мирења дуга за извршену комуналну услугу и 
плаћене прописане накнаде за поновно при-
кључење настави пружање комуналне услуге 
кориснику.

Обустава комуналне услуге због неблагов-
ременог плаћања рачуна за извршену комуналну 
услугу не може се извршити болницама, ватро-
гасној служби и дечијим установама.

Члан 58.

Када се корисник прикључи на систем 
градског водовода, односно градске канализа-
ције без одговарајуће документације, односно 
сагласности Предузећа или угради материјал 
мимо прописаних стандарда и норми или на 
други начин поступи супротно закону или Од-
луци Градска управа града Лознице преко град-
ске комуналне инспекције издаје налог Преду-
зећу о искључењу тог корисника.

Поступак за издавање решења о искључењу 
корисника покреће Градска управа града Лоз-
нице преко градске комуналне инспекције на 
основу пријаве Предузећа, другог правног или 
физичког лица.

Решење из става 2. овог члана доноси Пре-
дузеће.

На ово решење може се изјавити жалба 
Градском већу у року од осам дана од дана прије-
ма решења.

Жалба не задржава извршење решења.
У спровођењу извршења, демонтажу при-

кључака ће извршити искључиво Предузеће на 
трошак лица из става 2. овог члана. 

Члан 59.

Власник, односно корисник уз сагласност 
власника има право да откаже коришћење ко-
муналне услуге испоруке и одвођења воде, ако 

отказом не доводи до поремећаја пружања ко-
муналних услуга другим корисницима.

Отказ се даје у писаној форми, најмање 15 
дана пре престанка коришћења комуналних 
услуга.

Отказ може да буде:
1) трајан за објекте који се руше,
2)  привремени за објекте у којима нико 

не станује или се привремено не упо-
требљавају.

Код трајног отказа врши се физичко искљу-
чење, односно затварање (блиндирање) на месту 
споја са уличном мрежом.

Код привременог отказа потрошње воде ко-
рисник је дужан да испусти воду из инсталација, 
а Предузеће ће демонтирати I вентил испред во-
домера и чепирати прикључну цев.

Све трошкове отказа коришћења комунал-
них услуга сноси корисник услуга.

 
3. КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ

Члан 60.

Под коришћењем воде у јавне сврхе у сми-
слу ове одлуке подразумева се коришћење воде 
за гашење пожара, прање и поливање улица, 
заливање јавних зелених површина, за градске 
фонтане, одржавање и изградњу јавних град-
ских саобраћајница.

Утрошена вода плаћа се на основу очитаног 
стања на водомеру када за то постоји могућност, 
а на основу процене када не постоји водомер.

Сва предузећа и друге организације морају 
имати посебну дозволу Предузећа да могу да 
узимају воду помоћу хидрантског наставка на 
одређеним местима. Сваки такав прикључак, 
хидрант и друго мора бити обележен и прија-
вљен Предузећу.

Ватрогасна служба има право да за гашење 
пожара користи воду преко свих хидраната.

Ватрогасна служба има право да за гашење 
пожара користи воду и за време ограничења 
потрошње.

Предузеће је дужно да ватрогасној служби 
достави списак хидраната на уличној водовод-
ној мрежи, као и о сваком укинутом или новом 
уграђеном хидранту.
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Инвеститори новоизграђених водоводних 
инсталација су дужни да Предузеће и ватро-
гасну службу обавесте о сваком новом уграђе-
ном или укинутом хидранту.

Места на којима се налазе хидранти морају 
бити обележена у складу са законом.

Услови коришћења и начин плаћања воде 
утрошене у јавне сврхе утврђују се уговором 
који Предузеће закључује са корисником овак-
ве врсте потрошње.

4.  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА  
И ПРИКЉУЧАКА

Члан 61.

Предузеће одржава и користи градски во-
довод и канализацију и стара се о њиховој ра-
ционализацији и проширењу.

Одржавање и реконструкцију градског во-
довода врши Предузеће о свом трошку.

Граница надлежности до које Предузеће 
одржава градски водовод је од уличне водоводне 
мреже до индивидуалног, односно централног 
водомера.

Члан 62.

По отклањању квара Предузеће је дужно да 
улицу, јавни пут или другу површину јавне на-
мене, оштећену извођењем радова, доведе у пр-
вобитно стање, у року од седам дана, с тим што 
ће се радови асфалтирања, ако је на оштећеној 
површини био асфалт, извести по првом укљу-
чењу асфалтне базе у рад.

Рокови из претходног става продужују се 
у случају више силе, за онолико колико је виша 
сила трајала.

Члан 63.

Ако се измешта и реконструише део град-
ског водовода због извођења грађевинских ра-
дова или је исти оштећен извођењем других ра-
дова, од извођача односно трећих лица, трошко-
ве измештања, реконструкције и поправке сноси 
инвеститор наведених радова ако законом није 
другачије одређено.

У случају оштећења мреже из става 1. 
овог члана извођењем припремних радова за 

уређење простора и изградњу објеката и ниве-
лацијом трошкове отклањања оштећења сноси 
инвеститор.

Члан 64.

Извођач радова на објектима и подземним 
инсталацијама које се налазе поред, изнад или 
испод инсталација и објекта градског водовода 
и градске канализације дужан је да предузме 
све потребне мере обезбеђења у циљу њихове 
заштите од оштећења и квара.

Извођач радова из претходног става овог 
члана дужан је да најкасније у року од 15 дана 
пре почетка извођења радова писаним путем из-
вести Предузеће о начину и динамици извођења 
радова и о предузетим мерама заштите објеката 
и инсталација градског водовода и градске ка-
нализације, под надзором Предузећа.

Ако Предузеће сматра да постоји опас-
ност од оштећења или квара на инсталацијама 
и објектима градског водовода и градске кана-
лизације или ако је угрожено нормално функци-
онисање снабдевања водом корисника због на-
чина на који се изводе радови или недовољних 
заштитних мера, обратиће се Градској управи 
града Лознице – градској комуналној инспекци-
ји ради доношења решења којим ће се извођачу 
радова наложити да предузме потребне мере 
заштите предметне инфраструктуре. 

Члан 65.

Не могу се изводити грађевински и други 
радови изнад, испод или у непосредној близини 
водоводних цеви и у зонама санитарне заштите 
изворишта и базена без сагласности Предузећа.

У случају ако се грађевински и други обје-
кат изгради на, у близини, изнад, испод или у 
непосредној близини главног цевовода, као дела 
градског водовода и на тај начин угрожава пру-
жање комуналне услуге или одржавање објеката 
градског водовода, грађевинска инспекција је 
дужна да у року од три дана од сазнања у хитном 
поступку донесе одговарајуће решење о рушењу 
започетог, односно изграђеног објекта.

Решење из претходног става донеће се и у 
случају изградње бесправног објекта у зонама 
санитарне заштите изворишта и базена за снаб-
девање водом.
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Члан 66.

Евентуалну штету и трошкове Предузећа 
на санирању водоводне мреже која је део град-
ског водовода сноси власник, односно корисник 
непокретности и у случају из члана 65. ст. 1. и 
2. ове одлуке.

Члан 67.

О одржавању кућних водоводних инста-
лација стара се корисник.

О одржавању јавних чесми старају се 
јавна предузећа за управљање грађевинским 
земљиштем и месне заједнице.

Члан 68.

Предузеће одржава водоводне прикључ-
ке о свом трошку. Сваки квар на водоводном 
прикључку корисник је дужан без одлагања да 
пријави, а најкасније у року од 24 сата од на-
станка квара, односно од сазнања за квар.

Ако квар проузрокује прекид снабдевања 
водом, Предузеће мора извршити поправку од-
мах а најкасније у року од 36 сати, а ако снабде-
вање водом није угрожено, у року од три дана.

Ако квар настане кривицом корисника, 
трошкове сноси корисник.

Члан 69.

Поправке и промене на прикључном воду 
до водомера изводи искључиво Предузеће. За 
извођење ових радова није потребна сагласност 
власника, односно корисника, али је Предузеће 
дужно да за планиране активности унапред 
обавести власника односно корисника при-
кључка. Ако је интервенција на прикључку била 
хитне природе, услед хаваријског оштећења или 
слично, власник, односно корисник може бити 
накнадно обавештен.

Власник, односно корисник је дужан да 
сваки квар или штету из претходног става овог 
члана одмах пријави Предузећу.

Предузеће је дужно да у што краћем вре-
менском року затвори доток воде у објекат и 
отклони квар.

Члан 70.

Оштећења и сметње на водоводном при-
кључку, која настану кривицом или непажњом 
корисника или трећег лица, поправља Предузеће 
о трошку корисника, односно починиоца штете.

Трошкове замене и баждарења водомера из 
става 1. овог члана утврђује Предузеће.

Члан 71.

Корисници су дужни да дозволе приступ 
у зграду или другу непокретност радницима 
Предузећа у циљу одржавања водоводног при-
кључка, искључења и других потреба, као и за 
контролу исправности других уређаја чија би 
неисправност могла да нанесе штету градском 
водоводу.

Члан 72.

О одржавању уличних хидраната стара се 
Предузеће, а о хидрантима у зградама и при-
вредним објектима, власници.

Преко хидранта јавног водовода забрање-
но је користити воду за пиће без сагласности 
Предузећа.

5.  ПОТРОШЊА, ЦЕНА, ОБРАЧУН  
И ПЛАЋАЊЕ УТРОШЕНЕ  
И ИСПУШТЕНЕ ВОДЕ 

Члан 73.

Корисник плаћа утрошену и испуштену 
воду.

Утрошена вода утврђује се мерењем преко 
водомера, а испуштена вода преко количине 
утрошене воде, односно преко мерача протока 
за испуштене индустријске отпадне воде, уко-
лико је уграђен.

Јединица за мерење и плаћање утрошене 
воде је метар кубни, односно 1.000 литара.

Цене комуналних услуга утврђује Преду-
зеће уз сагласност Градског већа.

Поред цене из става 4. овог члана корисник 
плаћа према обиму пружене услуге накнаду за 
коришћење водног добра и накнаду за испуш-
тену отпадну воду. 
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Обим пружене комуналне услуге утврђује се 
очитавањем водомера, односно утрошене воде.

Обим пружене комуналне услуге је разли-
ка стања бројила водомера, односно уређаја за 
мерење количине испуштене воде између два 
очитавања.

Приликом очитавања читају се само цели 
кубни метри.

Тип, врсту и пречник водомера искључиво 
одређује Предузеће у складу са Законом о мер-
ним јединицама и мерилима.

Члан 74.

Утврђивање количине испоручене воде 
проценом врши се у следећим случајевима:

1)  када је објекат привремено остао без во-
домера или када је водомер неисправан,

2)  када корисник два пута узастопно оне-
могући очитавање водомера,

3)  у зимском периоду, када временске при-
лике онемогуће очитавање,

4)  када се корисник прикључи на градски 
водовод без одговарајуће документације,

5)  за испоруку воде за заједничке потребе 
(заједничка потрошња) ако се не може 
мерити водомером.

У случајевима из става 1. тач. 1, 2, 3 и 5. 
овог члана процена се врши на основу просечно 
испоручене количине воде кориснику у прет-
ходних 12 месеци, односно краћи период у коме 
је водомер био исправан. Ако не постоје поуз-
дани подаци о просечној потрошњи количина 
воде за месечни обрачун, утврђује се у висини 
од 5 м3 пo члану домаћинства корисника.

У случајевима из става 1. тачка 4. овог 
члана процена се врши на основу просечне 
остварене потрошње одговарајуће категорије 
корисника утврђене за годину која претходи го-
дини у којој се врши обрачун и укупног периода 
прикључења без одговарајуће документације.

Испорука воде за гашење пожара се не 
наплаћује.

Члан 75.

Индивидуалним водомером мери се пот-
рошња воде индивидуалне стамбене или по-
словне јединице.

Централним водомером мери се потрошња 
воде у зградама вишепородичног становања, 
у заједничким просторијама, на хидрантској 
мрежи и за друге заједничке потребе.

Члан 76.

Обрачун и фактурисање утрошка воде се 
врши на следећи начин:

1)  индивидуална потрошња очитава се 
преко индивидуалног водомера, а фак-
турисање се врши на основу очитане 
потрошње, увећане за део заједничке 
потрошње уколико постоји;

2)  за објекте породичног становања у који-
ма је део стамбеног простора претворен 
у пословни простор без сагласности на-
длежног органа грађевинарства и Пре-
дузећа, а потрошња воде се мери преко 
истог водомера, целокупна потрошња 
воде се фактурише по цени за правна 
лица до раздвајања инсталација или 
накнадног добијања сагласности,

3)  за објекте вишепородичног становања, 
чија се потрошња воде мери помоћу 
централног водомера, потрошња сваке 
стамбене јединице се обрачунава на сле-
дећи начин:
(1)  расподелом укупно утрошене воде 

на стамбену јединицу према броју 
чланова домаћинства, а податак о 
броју чланова домаћинства доста-
вља председник скупштине зграде 
на обрасцу који прописује Пре-
дузеће, с тим да доставља и сваку 
измену везану за број чланова до-
маћинства,

(2)  према потрошњи на индивидуалним 
водомерима увећану за део зајед-
ничке потрошње, уколико постоји, 
коју је дужан да достави председник 
скупштине зграде, односно власник 
стамбене јединице до сваког 25. у 
месецу;

4)  за стамбено-пословне објекте вишепо-
родичног становања са пословним једи-
ницама, чија се потрошња мери преко 
централног водомера, део потрошње за 
сваку пословну јединицу обрачунава се 
на основу утврђеног стања на индиви-
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дуалном водомеру за пословну јединицу 
и фактурише по цени за правна лица. 
Разлика укупно остварене потрошње на 
централном водомеру и збира потрошње 
свих пословних јединица на индивидуал-
ним водомерима фактурише се корисни-
цима стамбених јединица, по одгова-
рајућој цени за физичка лица, расподелом 
према броју чланова домаћинства;

5)  за објекте вишепородичног становања 
са пословним јединицама које имају ин-
дивидуалне водомере за сваку стамбену, 
односно пословну јединицу, фактури-
сање се врши на основу очитане пот-
рошње на индивидуалним водомерима 
по одговарајућим ценама за физичка, 
односно правна лица.

Члан 77.

Корисници услуга дужни су да месечно из-
мирују обавезе за утрошену и испуштену воду у 
року који одреди Предузеће, а који не може да буде 
краћи од 15 дана од датума настанка обавезе.

У циљу заједничког обрачуна за услуге ис-
поруке и одвођење воде формирају се цене воде 
са услугом канализације и без услуге канализа-
ције за сваку категорију корисника.

Корисницима чије су непокретности при-
кључене на градски водовод фактурише се цена 
воде са услугом канализације ако постоје технички 
услови за прикључење на канализациону мрежу.

Члан 78.

Корисник услуга може да поднесе приговор 
(рекламацију) Предузећу на пружене услуге.

Предузеће је дужно да по пријему рекла-
мације корисника одговори кориснику са изја-
шњењем о поднетом захтеву (рекламацији) и 
предлогом његовог решавања у року од 15 дана.

Члан 79.

Корисник има право да захтева да се испи-
та исправност његовог водомера, а начин про-
вере његове исправности утврђује Предузеће. 

У случају из претходног става овог члана 
корисник је дужан да уплати накнаду трошкова 
демонтаже и контроле водомера.

Предузеће је дужно да водомер демонтира 
и достави организацији овлашћеној за проверу 
исправности.

Ако се контролом установи да је водомер 
исправан, све трошкове из претходног става 
овог члана сноси корисник. У противном трош-
кове сноси Предузеће, а уплаћени износ се мора 
одмах вратити кориснику. 

Члан 80.

Корисник је дужан да Предузећу пријави, 
најкасније у року од 15 дана, све промене од зна-
чаја за кориснички статус, пружање, утврђи-
вање обима и наплату комуналних услуга.

За објекте вишепородичног становања 
и објекте вишепородичног становања са по-
словним јединицама, у којима су формиране 
скупштине зграде, обавезе из претходног става 
овог члана односе се и на председника скупшти-
не зграде.

У случају да нису формиране скупштине 
зграде, Јавно предузеће за изградњу и одржа-
вање стамбеног и пословног простора „Лозни-
ца“ Лозница у обавези је да иницира поступак 
њиховог формирања у року од 6 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Захтев за промену се подноси у писаној 
форми Предузећу.

Члан 81.

У случају промене власника објекта који је 
прикључен на градски водовод, нови власник 
је дужан да са ранијим власником споразумно 
уреди неплаћене обавезе за пружене комуналне 
услуге најдуже у року од 3 месеца од дана про-
мене власника.

До регулисања неплаћене обавезе, доста-
вљања споразума, односно до истека рока од 
3 месеца нови власник објекта неће се регис-
тровати као корисник и за исто време ће му се 
ускратити комунална услуга.

Члан 82.

Очитавање водомера врше овлашћени рад-
ници Предузећа најмање три пута годишње.

Корисници услуга дужни су да до 25. у 
месецу изврше очитавање водомера и доставе 
Предузећу стање на водомеру.
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Корисник воде из градског водовода дужан 
је омогућити очитавање водомера, у супротном 
корисник се може искључити са градског водо-
вода до отклањања сметњи очитавања.

Члан 83.

Уколико се очитавање водомера не може 
извршити, због запречености стварима, мате-
ријалом, водом или из другог разлога, читач ће 
кориснику оставити писмено обавештење са 
назнаком да отклони разлоге неочитавања и о 
томе обавести Предузеће.

Ако корисник не поступи по одредби из 
претходног става, Предузеће ће паушално заду-
жити корисника на основу просечне потрошње 
из претходне године у којој је правилно извр-
шено очитавање.

Ако корисник и у наредном периоду не 
поступи по ставу 1. овог члана, корисник се 
може привремено искључити са градског водо-
вода до отклањања разлога неочитавања.

Члан 84.

Плаћање се врши месечно, по цени која 
важи за тај обрачунски период, на бази очита-
вања или аконтације, испостављањем рачуна од 
стране Јавног предузећа за изградњу и одржа-
вање стамбеног и пословног простора „Лозни-
ца“ Лозница до 25. у месецу, за претходни месец.

Обавеза плаћања цене комуналне услуге 
настаје започињањем коришћења услуге, од-
носно почетком пружања комуналне услуге и 
када се она користи супротно прописима којима 
се уређује комунална делатност.

Члан 85.

Власник водоводног прикључка који не 
станује у стамбеном објекту дужан је да овла-
сти лице које ће примати рачуне и обрачуне за 
утрошену воду и писмено овлашћење достави 
Предузећу.

Власник водоводног прикључка дужан је 
да за случај престанка коришћења комуналне 
услуге изврши одјаву потрошње воде, измири 
све трошкове настале по основу коришћења ко-
муналне услуге до момента одјаве.

III.  ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ 
ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Члан 86.

Пречишћавање и одвођење атмосферских 
и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пре-
чишћавање и испуштање отпадних, атмосфер-
ских и површинских вода са површина јавне 
намене, одводним каналима, дренажом или на 
други начин.

Члан 87.

Градски канализациони инфраструктурни 
систем се дели на:

1)  градску канализацију (јавну фекалну ка-
нализацију),

2) јавну кишну канализацију,
3) јавну канализацију општег типа,
4)  канализацију посебне намене (у индус-

тријским и другим објектима).

Градска канализација

Члан 88.

Под појмом градске канализације, односно 
јавне фекалне канализације подразумевају се 
сви објекти за скупљање искоришћених вода и 
фекалних органских материја, почев од прикљу-
чака односно прве ревизионе шахте до уличне 
канализационе мреже, па до уређаја за тало-
жење, пречишћавање и испуштање воде.

Члан 89.

Градску канализацију, односно јавну фекал-
ну канализацију чине:

1) колектори;
2) силазна окна;
3)  прикључни водови на јавну фекалну ка-

нализацију;
4) црпне станице;
5)  секундарни уређаји за пречишћавање 

отпадних вода;
6) ретенциони базени;
7) таложници;
8) ревизиона окна и затворени канали; и
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9)  други објекти са уређајима, инстала-
цијом и опремом везани за функцио-
нисање система јавне фекалне канали-
зације.

Јавна кишна канализација

Члан 90.
Јавну кишну канализацију, односно канали-

зацију за сакупљање и одвођење површинских 
отпадних вода са површина јавне намене чине:

1) одводни канали,
2) дренаже,
3) сливници,
4) силазна окна, и
5)  други објекти за одвођење атмосфер-

ских и површинских отпадних вода са 
површина јавне намене.

Јавна канализација општег типа

Члан 91.

Јавну канализацију општег типа чине од-
води фекалне канализације у који су укључени 
и водови кишне канализације.

Канализација посебне намене

Члан 92.

Канализацију посебне намене чине:
1)  сви вертикални и хоризонтални водо-

ви и објекти индустријске канализације 
којима се одводе отпадне воде;

2)  уређаји за примарно пречишћавање от-
падних вода и таложница;

3) мерачи протока и друго. 

Кућна канализациона инсталација

Члан 93.

Кућну канализациону инсталацију чине 
објекти и уређаји за испуштање отпадних вода 
из породичних, односно вишепородичних обје-
ката са или без пословних објеката, закључно 
са првим ревизионим окном (гранично сабир-
но ревизионо окно) 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 94.

Системом јавне фекалне канализације и 
јавне канализације општег типа управља Пре-
дузеће, системом јавне кишне канализације 
Јавно предузеће за управљање грађевинским 
земљиштем „Град“ и Јавно предузеће „Дирек-
ција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ у 
границама територијалне надлежности, а ка-
нализацијом посебне намене и кућном кана-
лизационом инсталацијом, власници, односно 
корисници канализације.

1.  ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА 
И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ГРАДСКУ 
КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 95.

Објекти градске, односно јавне фекалне ка-
нализације изграђују се у складу са условима 
и управним актима издатим од стране органа 
надлежног за послове грађевинарства.

Техничка документација за изградњу град-
ске, односно јавне фекалне канализације подле-
же претходној сагласности Предузећа у погледу 
испуњавања техничких и других услова.

Члан 96.

На захтев носиоца права коришћења или 
сопственика објекта, може се израдити улична 
канализација, као дела јавне фекалне канали-
зације, која није планирана ако носилац права 
коришћења или сопственик обезбеди средства 
за њену изградњу.

Члан 97.

На поступак прибављања услова за пројек-
товање и прикључење на градску канализацију, 
поступак прикључења, решавања по захтеву, 
ожалбени поступак сходно се примењују одго-
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варајуће одредбе ове одлуке које се односе на 
комуналну услугу снабдевања водом за пиће.

Члан 98.

Канализациони кућни прикључак изводи 
се тако што се кућне канализационе инстала-
ције непосредно спајају са уличном канализа-
ционом мрежом у најближем ревизионом окну 
до уличне канализације.

Изузетно, ако се прикључак из објекта не 
може непосредно прикључити на уличну кана-
лизациону мрежу због конфигурације терена, 
може се дозволити прикључење преко суседне 
парцеле ако власник парцеле на то пристане 
(писана сагласност власника парцеле оверена 
у суду), под условима које одреди Предузеће.

По завршетку радова из претходног ста-
ва, непокретност се мора довести у првобитно 
стање и власнику непокретности надокнадити 
штета проузрокована радовима на земљишту, на 
терет корисника односно подносиоца захтева.

Члан 99.

Власник канализационог прикључка ду-
жан је да одржава кућну канализациону ин-
сталацију укључујући и прво ревизионо окно 
– гранично окно, цевовод, припадајуће објекте 
цевовода и слично, до зграде односно другог 
грађевинског објекта.

Члан 100.

Комунални и сви други радови који се из-
воде изнад или у непосредној близини јавне 
фекалне канализације изводе се уз сагласност 
Предузећа.

Радове на заштити и обезбеђењу канали-
зационе мреже и објеката градске канализације 
изводи Предузеће на терет инвеститора радова.

Члан 101.

Изграђене уређаје, објекте и опрему јавне 
фекалне канализације инвеститор је дужан да 
након добијања дозволе за употребу преда Пре-
дузећу на управљање у року од 30 дана од дана 
добијања употребне дозволе под условима и по 
поступку који важе за градски водовод.

Члан 102.

Носилац права коришћења, односно соп-
ственик објекта, дужан је спојити своју кућну 
канализациону инсталацију на јавну фекалну 
канализацију чим ова буде изграђена испред 
његовог објекта, а најкасније у року од 6 месеци 
од дана завршетка изградње и предаје објекта 
јавне фекалне канализације Предузећу.

О завршетку изградње објекта јавне фе-
калне канализације Предузеће је дужно да у пи-
саном облику или путем средстава јавног инфо-
рмисања обавести носиоца права коришћења, 
односно сопственика објекта код кога је оства-
рен технички услов за прикључивање.

Члан 103.

Корисник је дужан, после прикључења 
кућне канализационе инсталације на јавну фе-
калну канализацију, да септичку јаму стави ван 
употребе, испразни, очисти, дезинфикује и по 
правилу затрпа или на други начин обезбеди 
септичку јаму од изливања фекалија.

Члан 104.

Сваки објекат који се спаја са јавном фе-
калном канализацијом мора имати свој посебан 
канализациони прикључак и сабирни канал у 
виду ревизионе шахте, а изузетно се може до-
зволити прикључење на градску канализацију 
и на други начин ако је то условљено другим 
техничким условима.

Члан 105.

Канализационим прикључком у индиви-
дуалној стамбеној згради сматра се цевовод од 
уличне канализационе мреже до првог ревизи-
оног окна иза регулационе линије.

Прво ревизионо окно може бити удаљено 
до максимум 3 м од регулационе линије.

Члан 106.

Власник или корисник објекта чија је кућ-
на канализациона инсталација привремено 
прикључена на уличну канализациону мрежу 
дужан је прикључити своју кућну канализацију 
на изграђену уличну канализациону мрежу чим 
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овај буде изграђен, а најкасније у року од 6 ме-
сеци од дана завршетка.

Члан 107.

Забрањено је самостално прикључивање 
објеката на јавну фекалну канализацију без са-
гласности или противно условима одређеним 
од стране Предузећа.

Ако се корисник прикључи на градску, 
односно јавну фекалну канализацију без одо-
брења, Предузеће ће таквог корисника искљу-
чити са правом на накнаду штете и накнаду 
трошкова искључења.

У поступку искључења и демонтирања 
самовласног прикључка примењују се одредбе 
члана 58. ове одлуке.

Члан 108.

Прикључење индустријских објеката на 
јавну фекалну канализацију може се дозволи-
ти уколико су постављени одговарајући уређаји 
за пречишћавање и инструменти за мерење ко-
личине испуштене воде и стална контрола ква-
литета отпадних вода предвиђених техничком 
документацијом.

Члан 109.

Предузеће изводи радове прикључења ка-
нализације посебне намене и одржава прикључ-
ну канализацију.

Трошкове прикључења на јавну фекалну 
канализацију и одржавања прикључене кана-
лизације сноси корисник.

Члан 110.

Корисници индустријских објеката који 
до доношења ове одлуке нису имали уређаје за 
пречишћавање агресивних и других вода дужни 
су да такве уређаје изграде најкасније у року од 
2 године од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 111.

Корисник канализације посебне намене 
који је прикључен на јавну фекалну канализа-
цију, дужан је да на захтев Предузећа отклони 
евентуалне кварове на својим уређајима за 

пречишћавање отпадних вода о свом трошку, 
уколико ови уређаји не дају тражене ефекте при-
марног пречишћавања.

2.  ОДРЖАВАЊЕ  
ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 112.

Под одржавањем градске канализације 
подразумева се: чишћење јавне фекалне кана-
лизације, јавне канализације општег типа, одр-
жавање шахти и цевовода од запушења муља, 
шљунка и слично, поправка оштећења канали-
зације, чишћење излива садржаја отпадних и 
фекалних вода из канализације и чишћење за-
гађених површина са дезинфекцијом истих, као 
и чишћење таложника и шахти који су део јавне 
фекалне канализације.

Одржавање градске канализације врши 
Предузеће. 

О одржавању кућне канализационе инста-
лације и канализационих прикључака старају се 
власници односно корисници.

О одржавању канализације посебне намене 
старају се власници, односно корисници кана-
лизације.

Члан 113.

Ради ефикасности одржавања јавне канали-
зације општег типа, Вршиоци комуналне делат-
ности трошкове препумпавања атмосферских 
вода (кишних и др.) уређују посебним уговором.

3. ЗАШТИТА ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Заштита од механичког утицаја

Члан 114.

У градску канализацију, односно јавну фе-
калну канализацију забрањено је испуштање 
отпадних материја које угрожавају хидраулич-
ки режим вода, стабилности канализационе 
мреже, стабилности биолошког процеса пре-
чишћавања, стабилности рада црпних станица, 
а посебно:
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1)  било које отпадне течности или мате-
рије са температуром већом од 35º C 
или отпадне воде са садржајем талож-
них суспeндованих материја већих од 
500 мг/л,

2)  било какав чврст материјал чији је садр-
жај у отпадној води већи од 0,1%,

3)  било какве чврсте материје: земља, песак, 
камен, отпаци метала, дрво, стакла, плас-
тике, отпаци целофана, вискозних влака-
на, крпе, длаке, животињске изнутрице, 
пепео, шљака, смеће или материје већег 
вискозитета,

4)  било какве отпатке или воде које садрже 
суспендовани чврсти материјал таквог 
карактера и количине да условљавају 
повећани рад и трошкове експлоатације,

5)  отпадне материје агресивног дејства које 
својим дејством оштећују зидове канала,

6)  укључивање осока и фекалије живо-
тињског порекла,

7)  укључивање атмосферских вода са слив-
них повшина кровова, дворишта, стаза, 
бетонских и других површина.

Заштита од запаљивих  
и експлозивних материја

Члан 115.

У градску канализацију, односно јавну фе-
калну канализацију забрањено је испуштање 
запаљивих и експлозивних материја под којим 
се подразумевају: гасови, течне и чврсте ис-
парљиве материје које потичу од течних гори-
ва, растварача, моторних уља, боја и лакова, 
машинских уља и масти, и сл.

 Заштита од хемијских материја

Члан 116.

Отпадне воде које се испуштају у градску 
канализацију, односно јавну фекалну канализа-
цију не смеју садржати штетне материје преко 
максимално дозвољених концентрација (МДК) 
наведених у следећој табели:

Р. бр. Параметри Јед. мере МДК
1. Температура ºC до 35
2. pH - 6,5–9,0

3. Таложиве сусп. мат. након 
таложења од 10 мин. мл/л 10

4. Укупне соли мг/л 1500

5.

Масноће и уља: 
а) које се могу сапонифик.
б)  које се не могу 

сапонифик.

˝

˝

100

20
6. Катран и мазут ˝ 2,0
7. Детерџенти (биоразград.) ˝ 20
8. Сулфиди ˝ 2,0

9.
Цијаниди
а) укупни цијаниди
б) који се разлажу хлором

˝
˝

0,50
0,05

10. Укупно гвожђе ˝ 5,0
11. Активни хлор ˝ 2,0
12. Укупни бакар ˝ 1,0
13. Укупно олово ˝ 0,5
14. Укупни хром ˝ 2,0
15. Шестовалентни хром ˝ 0,10
16. Укупни арсен ˝ 0,10
17. Укупни кадмијум ˝ 0,10
18. Укупна жива ˝ 0,01
19. Укупни никал ˝ 3,0
20. Укупни калај ˝ 2,0
21. Укупни цинк ˝ 2,0
22. Феноли ˝ 0,50
23. Сулфати ˝ 400
24. Алуминијум ˝ 20
25. Баријум ˝ 1,0
26. Бор ˝ 2,0

27.
Пестициди
а) органофосфорни
б) органохлорни

˝
˝

0,10
0,05

28. Угљендисулфид ˝ 0,05
29. Бензол ˝ 0,05

30. Органо-халогениди који 
апсорбују (АОХ) ˝ 0,5

31. Тешко испарљиве 
липофилне материје ˝ 20

Члан 117.

У градску канализацију, односно јавну фе-
калну канализацију забрањено је испуштати и 
следеће материје:

1)  биолошки теже разградиве материје чији 
је однос ХПК (биохромата) према БПК5 
већи од 4;
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2)  отпадне воде које проузрокују токсично 
деловање и поред испуњавања МДК из 
ове табеле;

3)  које проузрокују заразне болести или 
материјал који је заражен таквим кли-
цама; и

4)  друге материје које би могле оштетити 
канализацију и њено правилно функци-
онисање.

Заштита од инфективних вода 

Члан 118.

Све здравствене и ветеринарске установе 
у чијим се водама могу наћи узрочници разних 
заразних обољења у знатно већим концентра-
цијама него у стандардним отпадним водама 
морају своје отпадне воде пре испуштања у 
градску канализацију, односно јавну фекалну 
канализацију подвргнути специјалном третману 
пречишћавања.

4. КОНТРОЛА ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 119.

Утврђивање степена загађености отпад-
них вода врши се путем хемијске, биолошке и 
бактериолошке анализе узорака и утврђивањем 
количине испуштених отпадних вода.

Анализа и мерење врши се најмање једном 
месечно.

Узорци отпадних вода узимају се пре ис-
пуштања у градску канализацију, односно јавну 
фекалну канализацију, односно непосредно иза 
уређаја за примарно пречишћавање отпадних 
вода.

Узимање узорака отпадних вода врши овла-
шћени радник Предузећа у присуству корисни-
ка градске канализације, односно јавне фекалне 
канализације, а време узимања узорака одређује 
Предузеће.

О узетом узорку отпадних вода сачињава 
се записник.

Члан 120.

Корисник градске, односно јавне фекалне 
канализације може извршити контролну ана-

лизу путем друге одговарајуће лабораторије, а 
узорци за контролу узимају се заједно са предс-
тавницима Предузећа и у време узимања узора-
ка за анализу у лабораторији Предузећа.

IV. НАДЗОР 

Члан 121.

Надзор над применом одредаба ове одлуке 
врши Градска управа – Одељење за планирање 
и изградњу и Одељење за привреду.

Члан 122.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
одлуке врши Градска управа – Одељење за инспек-
цијске послове преко комуналног инспектора.

Члан 123.

У вршењу инспекцијског надзора комунал-
ни инспектор је овлашћен да:

1)  контролише да ли се комунална делат-
ност обавља на начин утврђен законом 
и овом одлуком;

2)  контролише стање комуналних објеката;
3)  контролише да ли се комуналне услуге 

пружају у складу са одредбама ове одлуке;
4)  наложи уклањање ствари и других пред-

мета са површина јавне намене и кому-
налних објеката, инсталација и уређаја;

5)  наложи искључење корисника, односно 
власника; 

6)  наложи извршење утврђених обавеза 
и предузимање мера за отклањање не-
достатака корисницима, власницима и 
вршиоцима комуналних услуга;

7)  издаје прекршајни налог за прекршаје за 
које је одлукама Скупштине града пред-
виђена новчана казна у фиксном износу;

8)  предузима и друге мере утврђене зако-
ном и овом одлуком.

Члан 124.

Комунални инспектор у вршењу инспек-
цијског надзора, кад утврди да се онемогућава 
коришћење комуналних објеката остављањем 
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ствари и других предмета или на други начин, 
наложиће кориснику, односно власнику ако је 
присутан, да одмах уклони те ствари, односно 
предмете.

Ако лице из става 1. овог члана не поступи 
по налогу комуналног инспектора, као и када 
није присутно, комунални инспектор ће без 
саслушања странке, донети решење којим ће 
наложити да се ствари и други предмети укло-
не у одређеном року, који се може одредити и 
на часове.

Ако лице из става 2. овог члана не поступи 
по датом налогу, комунални инспектор одредиће 
да се те ствари уклоне о трошку корисника, од-
носно власника преко трећег лица.

Жалба против решења из става 2. овог чла-
на не одлаже извршење.

Жалба на решење комуналног инспектора 
подноси се Градском већу.

Члан 125.

Новчаном казном од 50.000,00 до 200.000,00 
динара казниће се за прекршај Вршилац кому-
налне делатности:

1)  ако врши испоруку комуналне услуге, од-
носно пружа комуналну услугу супротно 
одредбама из члана 4. Одлуке,

2)  ако не поступи по обавези из члана 5. 
Одлуке,

3)  ако ускрати комуналну услугу, супротно 
одредбама члана 10. Одлуке,

4)  ако не настави пружање комуналне ус-
луге у року из члана 10. став 3. и члана 
57. став 3. Одлуке,

5)  ако не отклони последице извршене ин-
тервенције у року из члана 11. став 2. 
Одлуке,

6)  ако не обезбеди минимум процеса рада 
у случају штрајка запослених код врши-
оца комуналне делатности или поступи 
супротно мерама Градске управе за обез-
беђење минимума процеса рада из члана 
14. Одлуке,

7)  ако не поступа у складу са обавезама из 
члана 51. Одлуке,

8)  ако ускрати кориснику пружање кому-
налне услуге испоруке воде и одвођења 
воде супротно одредбама члана 54. Од-
луке,

 9)  ако не поступи по обавези из члана 62. 
Одлуке,

10)  ако не поступа у складу са чланом 67. 
став 2. Одлуке,

11)  ако не поступи у року из члана 68. став 
2. Одлуке,

12)  ако не поступа у складу са чланом 112. 
ст. 1. и 2. Одлуке.

Новчаном казном од 10.000,00 до 30.000,00 
динара казниће се и лице код Вршиоца кому-
налне делатности одговорно за прекршај из 
претходног става.

Члан 126.

Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 
динара казниће се правно лице и предузетник:

 1)  ако поступи супротно члану 8. став 1. 
и 2. Одлуке,

 2)  ако поступи супротно члану 9. Одлуке,
 3)  ако се самовласно прикључи на кому-

нални објекат без решења Вршиоца ко-
муналне делатности,

 4)  ако поступи супротно члану 40. став 
2. Одлуке,

 5) ако поступи супротно члану 50. Одлуке,
 6) ако поступи супротно члану 52. Одлуке,
 7)  ако не поступи по обавези из члана 53. 

Одлуке,
 8)  ако не дозволи привремено искључење, 

односно привремено ускраћивање ко-
муналне услуге по решењу Вршиоца ко-
муналне делатности у случају из члана 
54. Одлуке,

 9)  ако поступа супротно члану 54. Одлуке,
10)  ако поступа супротно члану 58. став 1. 

Одлуке,
11)  ако поступи супротно члану 60. став 3. 

и члану 72. став 2. Одлуке,
12)  ако поступа супротно члану 65. ст. 1. и 

2. Одлуке,
13)  ако поступи супротно члану 71. Одлуке,
14)  ако не поступи по обавезама из члана 

80. став 1. Одлуке,
15)  ако не поступи по обавезама из члана 

81. став 1. Одлуке,
16)  ако поступи супротно члану 82. Одлуке,
17)  ако поступи супротно члану 85. Одлуке,
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18)  ако не поступи по обавезама из члана 
102 став 1. Одлуке,

19)  ако не поступи по обавезама из члана 
103. Одлуке,

20)  ако поступи супротно члану 107. Од-
луке,

21)  ако не поступи у року из члана 110. 
Одлуке,

22)  ако не поступи по обавезама из члана 
111. Одлуке,

23) а ко поступи супротно одредбама о 
заштити комуналних објеката из чла-
на 114, 115, 116, 117. и 118. Одлуке.

Новчаном казном од 10.000,00 до 30.000,00 
динара казниће се и одговорно лице у правном 
лицу због прекршаја из претходног става.

Члан 127.

Новчаном ка зном од 50 .000,00  до 
200.000,00 динара казниће се:

◆  власник или корисник непокретности 
који је правно лице или предузетник, а 
поступи супротно одредбама члана 11. 
став 1. Одлуке,

◆  власник, односно корисник објекта који 
је правно лице или предузетник, а посту-
пи супротно одредби члана 27. став 1, 2. 
и 3. Одлуке.

Новчаном казном од 10.000,00 до 30.000,00 
динара казниће се и одговорно лице у правном 
лицу за прекршаје из става 1. алинеја 1. и 2. 
овог члана.

Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се власник или корисник не-
покретности и власник, односно корисник обје-
кта који је физичко лице за прекршаје из става 
1. алинеја 1. и 2. овог члана.

Члан 128.

Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се физичко лице:

1)  ако поступи супротно члану 8. ст. 1. и 
2. Одлуке,

2) ако поступи супротно члану 9. Одлуке,
3)  кад се бесправно прикључи на градски 

водовод и канализацију,

 4)  ако поступи супротно члану 40. став 
2. Одлуке,

 5) ако поступи супротно члану 50. Одлуке,
 6) ако поступи супротно члану 52. Одлуке,
 7)  ако не поступи по обавези из члана 53. 

Одлуке,
 8)  ако не дозволи привремено искључење, 

односно привремено ускраћивање ко-
муналне услуге по решењу Вршиоца 
комуналне делатности у случају из 
члана 54. Одлуке,

9) ако поступа супротно члану 54. Одлуке,
10)  ако поступа супротно члану 58. став 

1. Одлуке,
11)  ако поступа супротно члану 65. ст.1. и 

2. Одлуке,
12)  ако поступи супротно члану 71. Од-

луке,
13)  ако поступи супрото члану 72. став 2. 

Одлуке,
14)  ако не поступи по обавезама из члана 

80. став 1. Одлуке,
15)  ако не поступи по обавезама из члана 

81. став 1. Одлуке,
16)  ако поступи супротно члану 82. Од-

луке,
17)  ако поступи супротно члану 85. Од-

луке,
18)  ако не поступи по обавезама из члана 

102 став 1. Одлуке,
19)  ако не поступи по обавезама из члана 

103. Одлуке,
20)  ако поступи супротно члану 107. Од-

луке,
21)  ако не поступи у року из чл. 114. и 115. 

Одлуке.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 129.

Даном ступања на снагу ове одлуке прес-
таје да важи Одлука о снабдевању водом, пре-
чишћавању и одвођењу отпадних вода и атмос-
ферских вода са јавних површина („Службени 
лист општине Лозница“, бр. 1/98, 4/05) и члан 
10. Одлуке о изменама одредаба одлука који-
ма су прописане новчане казне за прекршаје 
(„Службени лист града Лознице“, број 2 /14).
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Члан 130.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-3
Датум: 28. април 2015. године 
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р.

4
На основу члана 59. став 1. у вези са чла-

ном 66. став 7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 
76. Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, број 8/14 – пречишћен текст), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У  
о допуни Одлуке  

о Градској управи града Лознице

Члан 1.

У Одлуци о Градској управи града Лозни-
це („Службени лист града Лознице“, бр. 20/08, 
9/09 и 8/10) у члану 18, иза поглавља б) додаје 
се ново поглавље б-1) које гласи: 

„б-1)
У области урбанизма и у области грађења 

Одељење за планирање и изградњу спроводи 
обједињену процедуру у поступцима за изда-
вање аката у остваривању права на изградњу и 
коришћење објеката, и то за: 

–  прибављање услова за пројектовање и 
прикључење на инфраструктурну мре-
жу од ималаца јавних овлашћења и друге 

исправе, односно докумената које имају 
имаоци јавних овлашћења, а услов су за 
издавање аката у остваривању права на 
изградњу и коришћење објеката; 

–  издавање локацијских услова; 
–  издавање грађевинске дозволе; 
–  пријаву радова; 
–  пријаву завршетка израде темеља и завр-

шетка објекта у конструктивном смислу;
–  прикључење објекта на инфраструктуру;
–  издавање употребне дозволе; 
–  достављање правноснажне употребне до-

зволе органу надлежном за послове пре-
мера и катастра у циљу укњижбе објекта 
и доделу кућног броја;

–  вођење регистра обједињених процеду-
ра, односно електронске базе података 
о обједињеној процедури и достављање 
података централној евиденцији обје-
дињених процедура.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-4
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

5
На основу члана 20. тачка 8. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), чл. 99. и 100. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и чл. 40. и 84. 
Статута града Лознице („Службени лист гра-
да Лознице“, број 8/14 – пречишћен текст), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2015. године, доноси 
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О Д Л У К У 
о отуђењу, размени и давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини 
града Лознице

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови, посту-
пак и начин отуђења и размене неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Лознице и давања у закуп површина јавне на-
мене и земљишта у својини Града Лознице за 
изградњу привремених објеката.

Неизграђено грађевинско земљиште у сми-
слу ове одлуке је земљиште на коме нису из-
грађени објекти, на коме су изграђени објекти 
без грађевинске дозволе и привремени објекти.

Површином јавне намене сматра се прос-
тор одређен планским документом за уређење 
или изградњу јавних објеката или јавних повр-
шина, за које се у складу са посебним законом 
утврђује општи интерес. 

Земљиште за изградњу привремених обје-
ката је земљиште за изградњу објеката за које 
се издаје привремена грађевинска дозвола у 
складу са посебним законом.

Заједнички назив за земљиште из става 1. 
овог члана је грађевинско земљиште.

Члан 2.

Грађевинско земљиште у јавној својини 
отуђује се и даје у закуп ради изградње и по-
стављање објеката, у складу са наменом одређе-
ном у планском документу, на начин којим се 
обезбеђује његово рационално коришћење.

Отуђење и давање у закуп грађевинског 
земљишта означеног у ставу 1. спроводи се јав-
ним надметањем или прикупљањем понуда јав-
ним огласом, по тржишним условима, у складу 
са Законом о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС“ бр. 72/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 
145/14) ( у даљем тексту: Закон) и овом одлуком. 

Члан 3.

Грађевинско земљиште се отуђује ради из-
градње објеката трајног карактера.

Рок привођења намени земљишта које се 
отуђује не може бити дужи од 3 годинe. 

Изузетно, рок привођења земљишта наме-
ни је од 5 година у случају када се ради о вели-
ком комплексу земљишта.

Члан 4.

Грађевинско земљиште се издаје у закуп 
ради постављања монтажних објеката и из-
градње привремених објеката, у складу са чла-
ном 86. Закона за које се издаје привремена 
грађевинска дозвола, а уговор о закупу се закљу-
чује на одређено време, најдуже до 5 година.

Члан 5.

Отуђење и закуп грађевинског земљишта 
спроводи, односно стручне и административ-
но-техничке послове у вези поступка регули-
саног овом одлуком врши Јавно предузеће за 
управљање грађевинским земљиштем „Град“ 
Лозница (у даљем тексту: ЈП „Град“), односно 
Јавно предузеће „Дирекција за управљање и 
развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача у гра-
ницама својих надлежности.

II ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА И ЗАКУПА

Члан 6.

Грађевинско земљиште, за које је донет 
плански документ на основу кога се могу из-
дати локацијски услови, односно грађевинска 
дозвола и које је у складу са тим планским доку-
ментом комунално опремљено за грађење, може 
се отуђити у складу са Законом и овом одлуком.

Изузетно, предмет отуђења може бити и 
грађевинско земљиште које није комунално оп-
ремљено, под условом да учесник у поступку 
јавног надметања односно прикупљања пону-
да јавним огласом прихвати услове о финан-
сирању изградње комуналне инфраструктуре 
чија је садржина прописана у члану 92. Закона, 
а који су претходно објављени у јавном огласу.

По спроведеном поступку отуђења у слу-
чају одређеном у претходном ставу, међусобни 
односи Града и купца грађевинског земљишта у 
јавној својини у погледу финансирања изградње 



30.04.2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ Број 3

Страна 61

 

комуналне инфраструктуре регулисаће се у 
складу са Законом. 

Члан 7.

Простор одређен планским документом 
за уређење или изградњу јавних објеката или 
јавних површина, за које се у складу са посеб-
ним законом утврђује општи интерес (у даљем 
тексту: површине јавне намене), постојећи или 
планиран, не може се отуђити из јавне својине.

Изузетно, планиране а неизграђене по-
вршине јавне намене могу се дати у закуп до 
привођења планираној намени, под условима 
одређеним овом одлуком. 

Члан 8.

Грађевинско земљиште у јавној својини 
даје се у закуп ради: 

–  постављања привремених монтажних 
објеката, у складу са важећом одлуком о 
постављању монтажних објеката на по-
вршинама јавне намене на подручју Града 
Лознице и програмима постављања мон-
тажних објеката и киоска и покретних 
монтажних објеката Града Лознице,

–  изградњe објеката за које се у складу са 
чланом 147. Закона издаје привремена 
грађевинска дозвола.

Пре закључења уговора о закупу, најбољи 
понуђач је дужан да поднесе главни пројекат 
за изградњу привременог објекта, пројекат 
рушења тог објекта са предрачуном трошко-
ва рушења, као и да уплати депозит у висини 
предрачуна трошкова уклањања предметног 
објекта на одговарјући рачун Градске управе 
Града Лознице.

III ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА  
У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.  Програм отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта 

Члан 9.

Скупштина града Лознице на предлог 
градоначелника, у року од 6 месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке, доноси Програм 
отуђења грађевинског земљишта.

Програм постављања монтажних објеката 
на површинама јавне намене на подручју Града 
Лознице доноси градоначелник Града Лознице.

Програм из става 1. овог члана садржи 
списак грађевинских односно катастарских 
парцела, начин (отуђење) и услове распола-
гања (тржишни услови, услови повољнији од 
тржишних).

Програм из става 1. овог члана саставља ЈП 
„Град“ односно ЈП „Дирекција за управљање и 
развој Бање Ковиљаче“ у сарадњи са Одељењем 
за планирање и изградњу Градске управе Града 
Лознице. 

2.  Начин отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта

Члан 10.

Јавним надметањем односно прикупљањем 
понуда јавним огласом отуђује се односно даје 
се у закуп грађевинско земљиште лицу које по-
нуди највећи износ цене за отуђење или најви-
ши износ закупнине у складу са Законом осим у 
случају располагања под повољнијим условима 
од тржишних за које је претходно прибављена 
сагласност Владе под условима одређеним За-
коном, важећим подзаконским актом Владе и 
овом одлуком.

Непосредном погодбом може се отуђити 
односно дати у закуп грађевинско земљиште у 
јавној својини у случајевима прописаним За-
коном.

Поступак јавног надметања односно при-
купљања понуда јавним огласом спроводи се у 
складу са Законом и овом одлуком.

3.  Орган надлежан за спровођење поступка 
располагања грађевинским земљиштем

Члан 11.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈП 
„Град“ Лозница или одлуке Надзорног одбора 
ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ко-
виљаче“ Бања Ковиљача, градоначелник града 
Лознице доноси Одлуку о расписивању јавног 
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огласа за јавно надметање односно прикупљање 
понуда јавним огласом ради отуђења или да-
вања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини.

Поступак јавног надметања односно при-
купљања понуда јавним огласом ради отуђења 
или давања у закуп грађевинског земљишта 
у јавној својини спроводи Комисија за спро-
вођење поступка располагања грађевинским 
земљиштем (у даљем тексту: Комисија) у складу 
са Законом и овом одлуком.

Надлежност Комисије, њен састав и начин 
одлучивања регулисан је овом одлуком. 

Члан 12.

Комисија из члана 11. ове одлуке ради у 
саставу: председник, заменик председника и 
три члана.

Чланове Комисије именује Скупштина 
града.

Комисија се састаје по потреби, а одлуке 
се доносе већином гласова.

4.1. Прикупљање понуда јавним огласом

Члан 13. 

Јавни оглас за прикупљање понуда за 
отуђење односно давање у закуп грађевинског 
земљишта објављује се у средствима јавног ин-
формисања, огласној табли Градске управе и 
званичној интернет презентацији Града и дру-
гим електронским медијима, најмање 30 дана 
пре дана одржавања јавног надметања. 

Члан 14.

Јавни оглас за прикупљање понуда садржи:
1)  основне податке о грађевинском 

земљишту (у даљем тексту: кат. парце-
ла), које је предмет отуђења односно за-
купа (где се налази, величина, итд), 

2)  информација о томе да ли се земљиште 
отуђује или даје у закуп,

3)  опис дозвољене намене, урбанистичке 
параметре који дефинишу дозвољену 
намену и друга ограничења која важе за 
објекте који се могу градити на предмет-
ном грађевинском земљишту, 

 4)  податке о комуналној опремљености 
грађевинског земљишта, а у случају 
комунално неопремљеног/неуређеног 
грађевинског земљишта, и податке о 
радовима на изградњи комуналне ин-
фраструктуре које је потребно да извр-
ши лице које купује земљиште, 

 5)  податке о почетној цени накнаде за 
отуђење односно закупнине и дина-
мици плаћања накнаде за отуђење од-
носно закупнине за понуђача са најпо-
вољнијом понудом,

 6)  период трајања закупа (у случају да-
вања у закуп грађевинског земљишта), 

 7)  време и место одржавања јавног над-
метања, 

 8)  услови за учешће у јавном надметању, 
подаци о поступку за подношење по-
нуде и рок за подношење понуда, као 
и обавезна садржина понуде,

 9)  износ и поступак плаћања депозита за 
учешће у поступку прикупљања пону-
да као и начин и рок враћања депозита 
понуђачима који предметно земљиште 
не добију у закуп односно у својину, 

10)  начин и рок обавештавања понуђача о 
резултатима надметања,

11)  упозорење учеснику чија понуда буде 
прихваћена да у случају одустајања од 
дате понуде губи право на повраћај уп-
лаћеног износа на име депозита,

12)  информација о месту и начину приба-
вљања додатних информација и доку-
мената о предмету понуде (као што је 
информација о томе које се све катас-
тарске парцеле налазе на датој лока-
цији), укључујући нацрт уговора о про-
даји/закупу који ће бити закључен са 
понуђачем са најповољијом понудом. 

На депозит из става 1. тачка 9. овог чла-
на примењују се одредбе чл. 28, 29. и 30. ове 
одлуке.

Члан 15.

Уколико је предмет отуђења већи број ка-
тастарских парцела на истој локацији, јавни ог-
лас за отуђење односно давање у закуп грађевин-
ског земљишта треба да садржи тачке 1. до 7. из 
члана 14. за сваку катастарску парцелу посебно. 
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Члан 16.

Понуде се подносе у затвореној коверти, 
са видљивом назнаком на које се катастарске 
парцеле односи, Комисији у року и на месту 
одређеном у јавном огласу. 

Понуђени износ цене, односно закупнине 
за земљиште мора бити дат у динарском изно-
су који је најмање једнак или већи од почетног 
износа утврђеног у расписаном огласу. 

Рок за подношење понуда истиче 48 сати 
пре дана и часа одређеног за отварање понуда. 

Неблаговремена и неуредна понуда се од-
бацује. 

Неуредна је понуда:
1)  поднета у отвореној коверти или без 

видљиве ознаке на које парцеле се од-
носи,

2)  која не садржи податке и документа из 
чл. 17. и 18. ове одлуке,

3)  у којој понуђени износ цене, односно за-
купнине није у складу са ставом 2. овог 
члана. 

Члан 17.

Понуда физичког лица садржи:
1.  ознаку кат. парцеле на коју се понуда 

односи;
2. име и презиме;
3.  адресу, јединствени матични број грађа-

на и потпис;
4.  изјаву о прихватању свих услова из ог-

ласа (укључујући и изјаву о прихватању 
услова за комунално опремање/уређи-
вање предметног земљишта садржаних 
у јавном огласу, уколико се ради о грађе-
винском земљишту које није комунално 
опремљено за грађење);

5. доказ о уплаћеном депозиту; 
6.  број рачуна за враћање уплаћеног депо-

зита;
7.  цену земљишта, односно висину закуп-

нине за дату кат. парцелу.

Члан 18.

Понуда правног лица садржи:
1)  ознаку кат. парцеле на коју се понуда 

односи;

2)  фирму, матични број и ПИБ;
3)  име и презиме директора/лица овлашће-

ног за заступање и његов потпис;
4)  оверену фотокопију Решења о регистра-

цији АПР односно другог одговарајућег 
регистра;

5)  оверено пуномоћје којим се представ-
ник правног лица овлашћује да учест-
вује у надметању у име правног лица;

6)  оверену изјаву овлашћеног лица о при-
хватању свих услова из јавног огласа 
(укључујући и изјаву о прихватању про-
писаних услова за комунално опремање/
уређивање предметног земљишта садр-
жаних у јавном огласу уколико се ради 
о грађевинском земљишту које није ко-
мунално опремљено за грађење);

7)  доказ о уплаћеном депозиту;
8)  број рачуна за враћање депозита;
9)  цену земљишта, односно висину закуп-

нине за дату кат. парцелу.

Јавно отварање понуда

Члан 19.

О почетку, току и завршетку јавног отва-
рања понуда саставља се записник. Поступак 
јавног отварања понуда почиње уношењем у за-
писник места и времена јавног отварања пону-
да, података о присутним члановима Комисије, 
података о приспелом броју понуда и података 
о парцелама на које се односе приспеле понуде. 

Неблаговремене понуде се посебно из-
двајају и не разматрају што се посебно конста-
тује на записник. 

Понуде се разврставају по кат. парцелама, 
а потом их председник Комисије или лице које 
он одреди отвара и предаје на увид осталим 
члановима Комисије након чега исто лице јав-
но саопштава и диктира у записник садржину 
понуде.

Понуде за које се по отварању утврди да су 
неуредне посебно се констатују на записник.

Парцеле за које се утврди да није прис-
тигла ниједна понуда, посебно се констатују 
на записник.

Поступак се сматра успешним ако је за ог-
лашену парцелу приспела најмање једна уредна 
понуда.
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Поступак јавног отварања понуда завр-
шава се након отварања и разматрања свих 
приспелих понуда. 

Поступак отварања понуда је јаван и истом 
могу, сем понуђача, присуствовати сва заинте-
ресована пунолетна лица.

Одредбе чл. 43, 44, 45. и 46. ове одлуке при-
мењују се и у поступку давања у закуп односно 
отуђења грађевинског земљишта у поступку 
прикупљања понуда јавним огласом.

4.2. Јавно надметање

Члан 20.

Поступак припреме и одржавања јавног 
надметања утврђен овом одлуком примењује 
се у свим случајевима отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта по тржишним условима.

Припрема и одржавање  
јавног надметања

Члан 21.

Јавно надметање – лицитација одржава се 
на месту и у време одређено јавним огласом. 

Јавном надметању могу присуствовати сва 
пунолетна заинтересована лица.

Члан 22. 

Јавни оглас за јавно надметање ради 
отуђења односно давања у закуп грађевинског 
земљишта објављује се у средствима јавног ин-
формисања, огласној табли Градске управе и 
званичној интернет презентацији Града и дру-
гим електронским медијима, најмање 30 дана 
пре дана одржавања јавног надметања. 

Члан 23.

Јавни оглас за подношење пријава за јавно 
надметање садржи:

1)  основне податке о грађевинском зем- 
љишту (кат. парцели) које је предмет 
отуђења односно закупа (где се налази, 
величина, итд.), 

2)  опис дозвољене намене, урбанистичке 
параметре који дефинишу дозвољену 

намену и друга ограничења која важе за 
објекте који се могу градити на предмет-
ном грађевинском земљишту, 

 3)  податке о комуналној опремљености 
грађевинског земљишта, а у случају 
комунално неопремљеног/неуређеног 
грађевинског земљишта, и податке о 
радовима на изградњи комуналне ин-
фраструктуре које је потребно да извр-
ши лице које купује земљиште, 

 4)  податке о почетном износу цене за 
отуђење односно закупнине, о виси-
ни лицитационог корака и динамици 
плаћања накнаде за отуђење односно 
закупнине за понуђача који победи у 
надметању,

 5)  период трајања закупа (у случају да-
вања у закуп грађевинског земљишта), 

 6)  време и место одржавања јавног над-
метања, 

 7)  услови за учешће у јавном надметању, 
подаци о поступку за подношење 
пријаве, рок за подношење пријава за 
учешће у јавном надметању,

 8)  износ и поступак плаћања депозита за 
учешће у јавном надметању као и на-
чин и рок враћања депозита учесници-
ма који предметно земљиште не добију 
у закуп односно у својину, 

 9)  начин и рок обавештавања учесника о 
резултатима надметања,

10)  упозорење да учесник који победи 
на јавном надметању, а не приступи 
закључењу уговора о закупу односно 
отуђењу у роковима предвиђеним овом 
одлуком, губи право на повраћај уп-
лаћеног износа на име депозита,

11)  кратка информација о „пакету“ доку-
ментације/информација која се односи 
на грађевинско земљиште које је пред-
мет давања у закуп односно отуђења, 

12)  информација о месту и начину приба-
вљања додатних информација и доку-
мената о предмету понуде (као што је 
информација о томе које се све катас-
тарске парцеле налазе на датој лока-
цији), укључујући нацрт уговора о про-
даји/закупу који ће бити закључен са 
понуђачем са најповољнијом понудом.
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Члан 24.

Уколико је предмет отуђења или закупа 
већи број катастарских парцела на истој лока-
цији, јавни оглас за отуђење односно давање у 
закуп грађевинског земљишта треба да садр-
жи тачке 1. до 7. из члана 24. за сваку парцелу 
посебно. 

Члан 25.

Пријава за учешће на јавном надметању 
подноси се Комисији у року и на месту одређе-
ном у јавном огласу. 

Рок за подношење пријава истиче 48 сати 
пре дана и часа одржавања јавног надметања.

Члан 26.

Пријава за учешће физичког лица на јав-
ном надметању садржи:

1.  ознаку кат. парцеле за коју се пријава 
подноси и дан одржавања јавног над-
метања;

2. име и презиме;
3.  адресу, јединствени матични број грађа-

на и потпис;
4.  изјаву о прихватању свих услова из ог-

ласа (укључујући и изјаву о прихватању 
услова за комунално опремање/уређи-
вање предметног земљишта садржаних 
у јавном огласу, уколико се ради о грађе-
винском земљишту које није комунално 
опремљено за грађење);

5. доказ о уплаћеном депозиту; 
6.  број рачуна за враћање уплаћеног депо-

зита.

Члан 27.

Пријава правног лица за учешће на јавном 
надметању садржи:

1. ознаку кат. парцеле за које се пријава 
подноси и дан одржавања јавног надметања;

2. фирму, матични број и ПИБ;
3. име и презиме директора/лица овлашће-

ног за заступање и његов потпис;
4.  оверену фотокопију Решења о регистра-

цији АПР односно другог одговарајућег 
регистра;

5.  оверено пуномоћје којим се представник 
правног лица овлашћује да учествује у 
надметању у име правног лица;

6.  оверену изјаву овлашћеног лица о при-
хватању свих услова из јавног огласа, 
(укључујући и изјаву о прихватању про-
писаних услова за комунално опремање/
уређивање предметног земљишта садр-
жаних у јавном огласу уколико се ради о 
неизграђеном грађевинском земљишту 
које није комунално опремљено за 
грађење);

7. доказ о уплаћеном депозиту;
8. број рачуна за враћање депозита.

Члан 28.

Депозит који се уплаћује на име учество-
вања у јавном надметању износи 10% од по-
четне цене за отуђење односно закупнине за 
укупну површину, а у случају понуде за више 
парцела, износи се сабирају. 

Члан 29.

Учесник јавног надметања који је учест-
вовао али није стекао статус купца односно за-
купца има право на враћање уплаћеног износа 
депозита.

Град је дужан да депозит из става 1. овог 
члана уплати на рачун учесника у року од 8 дана 
од дана одржавања јавног надметања.

Уплаћени депозит се враћа у номиналном 
износу, без права на камату.

Члан 30.

Уплаћени износ депозита се не враћа ако: 
(а)  уплатилац не узме учешће на јавном 

надметању и не обавести Комисију 
писаним путем да неће учествовати у 
надметању најмање 24 сата пре заказа-
ног почетка јавног надметања, 

(б)  ако је уплатилац учесник који је стекао 
статус купца односно закупца оглаше-
ног земљишта, а не испуни услове за 
закључење уговора о закупу предмет-
ног грађевинског земљишта односно не 
приступи закључењу уговора у роко-
вима и под условима утврђеним овом 
одлуком. 
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Члан 31.

По пријему пријаве за јавно надметање, 
Комисија је дужна да изврши верификацију 
свих пристиглих пријава, евидентира сваку 
пријаву у посебну књигу и подносиоцу пријаве 
изда признаницу. 

Члан 32.

Комисија саставља списак квалификова-
них понуђача, додељује број понуде сваком ква-
лификованом понуђачу и припрема картице са 
крупно одштампаним бројем понуде на једној 
страни и назнаком идентитета квалификованог 
понуђача на другој страни. 

Члан 33.

Услови за почетак јавног надметања су ис-
пуњени уколико је присутан председник или 
заменик председника Комисије, већина чланова 
Комисије и најмање 2 квалификована понуђача 
за дату катастарску парцелу.

Члан 34.

Водитељ лицитације може бити председ-
ник Kомисије или лице које он одреди. 

Члан 35.

Председник Комисије отвара место на 
којем се одржава јавно надметање за потребе 
регистрације најмање један сат пре почетка 
надметања. 

Члан 36.

Током спровођења регистрације, квалифи-
ковани понуђачи се региструју на обрасцима 
које је обезбедио председавајући Комисије или 
водитељ лицитације. 

Након регистрације, сваки квалификовани 
понуђач добија картицу за надметање. 

Члан 37.

Ако је само један квалификовани понуђач 
за одређену кат. парцелу присутан, председа-
вајући Комисије проглашава да се за ту парцелу 
обуставља јавно надметање 

Члан 38.

Водитељ лицитације, уколико су испуњени 
сви услови за одржавање јавног надметања, у 
заказано време и на месту одређеном у јавном 
огласу проглашава надметање отвореним уз 
одговарајућу уводну реч. 

У уводној речи, водитељ лицитације:
1. гласно чита која је локација предмет ли-

цитације, број катастарске парцеле, катастарс-
ку општину, положај и културу парцела које су 
предмет надметања;

2. објављује почетну цену отуђења по м2, 
односно закупнине по м² за сваку парцелу;

3. објављује висину лицитационог корака;
4. објашњава поступак јавног надметања.
Након тога, водитељ лицитације прогла-

шава надметање отвореним. 
Уколико је предмет јавног надметања већи 

број кат. парцела, водитељ лицитације је дужан 
да за сваку парцелу поступи на начин утврђен 
у ст. 2. и 3. овог члана.

Члан 39.

Понуде дају квалификовани учесници по-
дизањем своје картице и гласним изговарањем 
своје понуде. 

После истицања сваке наредне понуде, во-
дитељ лицитације понавља тренутно најбољу 
понуду и тражи додатне понуде. 

Члан 40.

Поступак давања понуда се понавља све 
док квалификовани понуђачи настављају да 
дају нове понуде.

Ако после два позива водитеља лицитације 
за давање боље понуде не буде нових понуда, 
водитељ лицитације проглашава трећи и по-
следњи позив за давање боље понуде. 

Ако после трећег позива нема нове понуде, 
водитељ лицитације проглашава крај надме-
тања, објављује износ понуде која је победила 
и број понуђача чија је понуда најбоља.

Члан 41.

Уколико је предмет отуђења односно да-
вања у закуп већи број кат. парцела, по завр-
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шетку јавног надметања за сваку од тих парцела 
водитељ лицитације проглашава крај надме-
тања. 

Члан 42.

Водитељ лицитације и председавајући Ко-
мисије дужни су да обезбеде једнак третман 
за све квалификоване учеснике лицитације и 
одговарни су за поштовање правила поступка 
јавног надметања утврђеног овом одлуком и 
важећим законима.

Водитељ лицитације је одговоран за одр-
жавање реда током јавног надметања. 

Записник о јавном надметању  
и извештај о спроведеном надметању

Члан 43.

О току јавног надметања од тренутка от-
варања до тренутка завршетка надметања води 
се записник. 

Записник се саставља у 5 идентичних ко-
пија које потписују записничар, председавајући 
Комисије и понуђачи са две најповољније по-
нуде. 

Записник садржи и податке о кат. парце-
ли, податке о учеснику који је победио и износ 
најбоље понуде.

Члан 44.

Записник о јавном надметању садржи:
1)  списак регистрованих понуда,
2)  име председавајућег Комисије, водитеља 

лицитације или професионалног води-
теља лицитације (у случају да постоји) 
и записничара,

3)  датум и време почетка и завршетка ја-
вног надметања,

4)  списак кат. парцела које су предмет 
надметања са основним подацима, по-
четну цену отуђења односно закупнине 
за сваку кат. парцелу посебно и висину 
лицитационог корака,

5)  износ највеће/најбоље понуде и иден-
титет учесника са највећом/најбољом 
понудом за сваку парцелу посебно,

6)  износ друге највеће/најбоље понуде и 
идентитет учесника са другом највећом/
најбољом понудом за сваку парцелу по-
себно,

7)  мере изречене због ометања која су 
изазвали учесници надметања,

8)  приговори на изречене мере,
9)  остале информације о поступку.

Члан 45.

Комисија је дужна да у року од 5 радних 
дана од окончања јавног надметања доста-
ви градоначелнику извештај о спроведеном 
поступку јавног надметања за отуђење односно 
давање у закуп грађевинског земљишта.

Члан 46.

Извештај из претходног члана садржи:
1. копију огласа о јавном надметању,
2. записник о јавном надметању,
3. препоруку Комисије да се потпише уго-

вор о продаји односно закупу са понуђачем који 
је победио.

4.3. Непосредна погодба

Члан 47.

Грађевинско земљиште у јавној својини 
се може отуђити односно дати у закуп непо-
средном погодбом у случајевима одређеним 
Законом:

1)  изградње објеката за потребе обављања 
послова из надлежности државних орга-
на и организација, органа јединица ло-
калне самоуправе, као и других објеката 
у јавној својини,

2)  исправке граница суседних катастар-
ских парцела,

3)  формирања грађевинске парцеле у скла-
ду са чланом 70. Закона,

4)  отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. Закона 
односно давање у закуп из члана 86. под 
условима повољнијим од тржишних уз 
претходну сагласност Владе у складу са 
Законом и важећим подзаконским ак-
том,
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5)  споразумног давања земљишта ранијем 
власнику непокретности које је било 
предмет експропријације, у складу са 
прописима о експропријацији.

6)  отуђења неизграђеног грађевинског 
земљишта у поступку враћања одузете 
имовине и обештећења у складу са по-
себним законом,

7)  размене грађевинског земљишта. 

Члан 48.

Одлуку о отуђењу односно давању у закуп 
грађевинског земљишта у случајевима означе-
ним у члану 50. ове одлуке на основу непосред-
не погодбе доноси градоначелник.

Члан 49.

Уговор о продаји односно закупу грађе-
винског земљишта закључују лице коме се то 
земљиште продаје односно даје у закуп непо-
средном погодбом и градоначелник или лице 
које он овласти у року од 30 дана од дана доно-
шења одлуке о отуђењу односно давању у закуп 
предметног земљишта.

Уколико лице из става 1. овог члана не 
приступи закључењу уговора у утврђеном 
року, сматраће се да је одустало од купопро-
даје односно закупа предметног грађевинског 
земљишта.

5.  Услови под којима Град може да отуђи 
грађевинско земљиште по цени, мањој од 
тржишне цене или без накнаде

Члан 50.

Град може отуђити грађевинско земљиште 
у јавној својини по цени која је мања од тржиш-
не цене или без накнаде (у даљем тексту: рас-
полагање под условима повољнијим од тржиш-
них), по претходно прибављеној сагласности 
Владе у складу са Законом, под условом да је то 
грађевинско земљиште намењено за изградњу: 

1)  објекта у функцији реализације проје-
ката економског развоја;

2)  објекта који је намењен за социјално 
становање, у складу са законом којим се 
уређује социјално становање или обје-

кат који није намењен тржишту већ за 
потребе државних органа или Града и 
да је инвеститор тог објекта Република 
Србија, односно Град; 

3)  објекта који је у функцији обављања 
комуналне делатности, у складу са за-
коном којим се уређују комуналне де-
латности.

6.  Поступак располагања грађевинским 
земљиштем под условима повољнијим од 
тржишних

Члан 51.

Градоначелник на основу Програма из 
члана 9. став 1. ове одлуке доноси одлуку о 
покретању поступка отуђења или давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној своји-
ни по цени односно закупнини која је мања 
од тржишне цене односно без накнаде, којим 
се одређује и да ли ће се у конкретном случају 
располагање грађевинским земљиштем у јавној 
својини вршити прикупљањем понуда јавним 
огласом или непосредном погодбом. 

ЈП „Град“ односно ЈП „Дирекција за упра-
вљање и развој Бање Ковиљаче“ дужна је, да, 
на основу одлуке из става 1. овог члана, у року 
од 60 дана припреме Елаборат оправданости 
располагања појединим локацијама под услови-
ма повољнијим од тржишних (у даљем тексту: 
Елаборат).

Члан 52.

За располагање грађевинским земљиштем 
из члана 50. Скупштина града доноси Одлуку 
о усвајању Елабората о оправданости распола-
гања грађевинским земљиштем под условима 
повољнијим од тржишних или без накнаде.

6.а.  Располагање грађевинским земљиштем 
под условима повољнијим од тржишних 
прикупљањем понуда јавним огласом 

Члан 53.

За кат. парцеле које се отуђују прикуп- 
љањем понуда јавним огласом, Елаборат из чла-
на 50. став 2. садржи:
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 1)  попис и површину катастарских парце-
ла за кoје се предлаже отуђење;

 2)  податке из планског документа на ос-
нову кога се могу издати локацијски 
услови и грађевинска дозвола, са на-
веденим битним урбанистичким и 
техничким параметрима (намена, ко-
ефицијент изграђености и заузетости, 
посебни услови, степен комуналне 
опремљености и др.) и једним листом 
графичког приказа локације у одгова-
рајућој размери;

 3)  процену Министарства финансија – 
Пореске управе о тржишној вредности 
катастарских парцела; 

 4)  одређење сврхе пројекта и субјеката 
који могу да учествују у поступку ја-
вног надметања;

 5)  услове и критеријуме за умањење, као и 
критеријуме и мерила за оцену понуда 
и одређивања износа умањења тржиш-
не вредности;

 6)  врсту и висину обезбеђења које подно-
си учесник у јавном надметању;

 7)  економску анализу очекиваних трош-
кова и економску анализу очекиване 
користи од реализације инвестиције, 
као и анализу очекиваних социјалних 
ефеката;

 8)  преглед других подстицајних мера и 
средстава које Република Србија, ау-
тономна покрајина, односно јединица 
локалне самоуправе обезбеђује за ре-
ализацију тог пројекта;

 9)  друге податке битне за оцену оправдано-
сти отуђења грађевинског земљишта;

10) текст јавног огласа.

За пројекте економског развоја, економска 
анализа очекиваних ефеката из става 1. тачка 7. 
овог члана мора приказати очекивано повећање 
запослености и јавних прихода, ефекте на обим 
привредних активности других привредних 
субјеката и на квалитет живота у датој средини. 

Члан 54.

Градски правобранилац, у року од 8 дана 
од дана ступања на снагу Одлуке о усвајању 
Елабората о оправданости располагања грађе-

винским земљиштем под условима повољнијим 
од тржишних, подноси захтев Влади за давање 
сагласности за располагање грађевинским 
земљиштем у јавној својини под условима по-
вољнијим од тржишних прикупљањем пону-
да јавним огласом, уз који се подноси Одлука 
Скупштине из члана 52. ове одлуке, усвојени 
Елаборат са утврђеним текстом огласа.

Члан 55.

Комисија, у року који не може бити дужи од 
годину дана од дана добијања сагласности Владе, 
расписује јавни оглас за прикупљање понуда, за 
све или за појединачне катастарске парцеле, у 
складу са актом Владе којим се даје сагласност. 

Рок за прикупљање понуда јавним огласом 
не може бити краћи од 30 дана.

Поступак прикупљања понуда јавним огла-
сом за располагање земљиштем спроводи Коми-
сија у складу са члановима 11. и 12. ове одлуке. 

7.  Одлучивање о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта

Члан 56.

Градоначелник, у року од 8 дана од дана 
пријема извештаја Комисије за спровођење 
поступка располагања грађевинским земљиштем 
прикупљањем понуда јавним огласом односно 
јавним надметањем, уколико утврди да је посту-
пак спроведен у свему у складу са овом одлуком, 
доноси одлуку о отуђењу односно давању у закуп 
грађевинског земљишта најповољнијем понуђачу.

Уколико градоначелник утврди недостат-
ке или нејасноће у извештају Комисије, налаже 
Комисији да у року од 3 дана отклони уочене 
недостатке. 

Уколико градоначелник утврди да је дошло 
до повреда поступка прикупљања понуда јав-
ним огласом односно јавног надметања, може 
поништити одлуку о расписивању јавног огласа. 

Члан 57.

Одлука градоначелника о отуђењу односно 
давању у закуп доставља се свим учесницима 
јавног надметања односно прикупљања понуда 
јавним огласом. 
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Члан 58.

Против одлуке градоначелника сваки учес-
ник који сматра да му је у поступку јавног над-
метања односно прикупљања понуда јавним 
огласом повређено право, може у року од 30 
дана од дана достављања тог акта да покрене 
управни спор пред надлежним судом.

IV УГОВОР О ОТУЂЕЊУ И ЗАКУПУ

Члан 59.

Уговор о продаји односно давању у закуп 
грађевинског земљишта, закључује се у року 
од 30 дана од дана доношења одлуке из чла-
на 56. став 1. ове одлуке између лица коме се 
земљиште продаје односно даје у закуп и гра-
доначелника или лица које он овласти. 

Ако лице коме се земљиште продаје од-
носно даје у закуп не приступи закључењу уго-
вора у року од 30 дана од дана доношења одлу-
ке, сматраће се да одустаје од продаје односно 
закупа у ком случају се предметно земљиште 
може продати односно дати у закуп понуђачу 
односно учеснику јавног надметања са другом 
најбољом понудом.

Потписи уговарача на уговору о продаји 
и уговору о закупу оверавају се код јавног бе-
лежника.

Порез на пренос апсолутних права по ос-
нову продаје односно закупа сноси купац од-
носно закупац, као и све трошкове уписа права 
у јавним књигама за евиденцију непокретности 
и правима на њима.

Члан 60.

Уговор о отуђењу/продаји грађевинског 
земљишта у јавној својни садржи: податке о 
катастарској парцели, права и обавезе Града и 
Купца, рок и начин плаћања цене за отуђење, 
начин обезбеђења потраживања Града уколико 
се накнада за отуђење плаћа на рате, усклађи-
вање износа рате, посебне услове за комунал-
но опремање/уређење грађевинског земљишта 
ако је предмет отуђења неуређено грађевинско 
земљиште, права и обавезе у случају неизврша-
вања обавеза, начин решавања спорова, посту-
пак и услови за измену уговора и друго.

Члан 61.

Уговор о закупу грађевинског земљишта у 
јавној својини обавезно садржи: податке о ка-
тастарској парцели, намени и величини будућег 
објекта, о висини закупнине, року трајања 
закупа, року и начину плаћања доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, посебне ус-
лове за уређивање ако се у закуп даје неуређено 
грађевинско земљиште, рок у коме се земљиште 
мора привести намени, права и обавезе у слу-
чају неизвршавања обавеза, начин решавања 
спорова, као и податке о поступку и условима 
за измену или раскид уговора.

V ЦЕНА ЗА ОТУЂЕЊЕ И ЗАКУПНИНА 

Члан 62.

За отуђење грађевинског земљишта у 
јавној својини плаћа се цена која се утврди у 
поступку прикупљања понуда јавним огласом 
односно јавног надметања и иста се не може 
накнадно умањивати. Под умањењем цене се не 
сматра попуст који се одобрава за једнократно 
плаћање цене.

Почетна цена за отуђење грађевинског 
земљишта у јавној својини утврђује се у висини 
од 100% од тржишне вредности тог грађевин-
ског земљишта коју утврђује Пореска управа 
користећи стандардне методе процене вреднос-
ти непокретности.

Грађевинско земљиште у јавној својини 
може се отуђити по цени нижој од тржишне 
односно без накнаде прикупљањем понуда јав-
ним огласом или непосредном погодбом, само 
уколико је за такво располагање претходно 
прибављена сагласност Владе у складу са За-
коном и важећим подзаконским актом. 

Члан 63.

За давање у закуп грађевинског земљишта 
плаћа се закупнина чија се висина утврђује 
у поступку јавног надметања односно при-
купљања понуда јавним огласом а која се нак-
надно не може умањивати.

Почетни износ закупнине за давање у за-
куп грађевинског земљишта у јавној својини 
утврђује се као 1,0% од почетне цене за отуђење 
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утврђене у члану 62. став 2. ове одлуке, која се 
множи са бројем година на које се земљиште 
издаје у закуп. 

Грађевинско земљиште у јавној својини 
може се дати у закуп за закупнину мању од 
тржишне односно без накнаде када се ради о 
реализацији пројеката за изградњу објеката од 
значаја за Републику Србију, односно Град као 
и када се ради о међусобном располагању из-
међу власника грађевинског земљишта у јавној 
својини у складу са Законом, а ближе услове 
прописује Влада. 

Члан 64.

Лице коме се продаје односно даје у закуп 
грађевинско земљиште у јавној својини у оба-
вези је да плати купопродајну цену односно 
закупнину на начин и у роковима одређеним 
у уговору о продаји односно у уговору о заку-
пу, и у складу са начином плаћања одређеним 
у јавном огласу.

VI ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 65.

Право закупа грађевинског земљишта у 
јавној својини престаје истеком уговореног 
рока.

Члан 66.

Право закупа грађевинског земљишта у 
јавној својини престаје пре уговореног рока 
лицу које: 

1. не плати закупнину у уговореном року,
2.  користи грађевинско земљиште супро-

тно намени за коју му је дато,
3.  које у уговореном року дато земљиште 

не приведе намени,
4.  не плати допринос за уређивање грађе-

винског земљишта у складу са решењем 
о издавању грађевинске дозволе,

5.  споразумним раскидом уговора. 

У случајевим утврђеним у тачкама 1, 2, 3. 
и 4. овог члана, ЈП „Град“ односно ЈП „Дирек-
ција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ је 

дужна да писмено упозори закупца на кршење 
уговорених обавеза. 

Закупцу се оставља рок од 30 дана за ис-
пуњење уговорних обавеза.

Истеком овог рока, ЈП „Град“ односно ЈП 
„Дирекција за управљање и развој Бање Ко-
виљаче“ обавештава закупца да су испуњени 
услови за раскид уговора о закупу. 

Уговор о закупу може се раскинути спора-
зумно, а у случају спора надлежан је Основни 
суд у Лозници.

VII ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ 

Члан 67.

У случају промене власника на објекту из-
грађеном на грађевинском земљишту у јавној 
својини, које је предмет закупа, нови власник 
објекта подноси захтев закуподавцу (ЈП „Град“) 
за измену уговора о закупу.

Уз захтев означен у претходном ставу нови 
власник објекта доставља оверен уговор о купо-
вини објекта или објекта у изградњи, односно 
други правни основ којим се стиче власништво 
на објекту односно решење о наслеђивању, са 
потврдом пореске управе о измиреном поре-
зу на пренос апсолутних права односно осло-
бођењу од пореске обавезе по том основу. 

Нови уговор о закупу грађевинског зем- 
љишта који закључује закуподавац са новим 
власником објекта представља основ за упис 
новог закупца у јавним књигама за евиденцију 
непокретности и правима на њима. 

VIII ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА У 
ПРАВО СВОЈИНЕ 

Члан 68.

Власницима објеката изграђеним на грађе-
винском земљишту у јавној својини за које је 
закључен уговор о закупу ради изградње, у 
трајању од најмање 50 година, у складу са ра-
није важећим законом, по захтеву закупца – 
власника објекта, утврђује се право својине 
на грађевинском земљишту без накнаде, ако је 
у целости исплаћен износ закупнине а који је 
утврђен уговором о закупу.
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Закупцима на грађевинском земљишту у 
јавној својини за које је закључен уговор о за-
купу ради изградње, у трајању од најмање 50 
година, у складу са раније важећим законом, 
по захтеву закупца утврђује се право својине 
на грађевинском земљишту без накнаде, ако је 
у целости усплаћен износ закупнине а који је 
утврђен уговором о закупу.

Члан 69.

Лица из члана 68. ове одлуке заинтересео-
вана за претварање права закупа у право своји-
не су дужна да се обрате ЈП „Град“ са захтевом 
за издавање потврде да је износ закупнине 
утврђен уговором о закупу плаћен у целости.

Упис права својине на грађевинском 
земљишту у корист лица из става 1. овог члана 
врши орган надлежан за послове евиденције не-
покретности и права на њима, коме се уз захтев 
за упис права својине доставља и потврда да је 
износ закупнине исплаћен у целости.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

Даном ступања на снагу ове одлуке прес-
таје да важи Одлука о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у својини града Лозни-
це („Службени лист града Лознице”, бр. 5/10 , 
4/11 и 16/12).

Члан 71.

Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-5
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а 

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

6
На основу члана 99. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 52. и 53. 
Одлуке о отуђењу, размени и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини гра-
да Лознице и члана 40. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, број 8/14 – 
пречишћен текст) Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 28. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о усвајању Елабората о оправданости 

отуђења грађевинског земљишта 
у јавној својини у Индустријској зони 
„Шепак“ под условима повољнијим од 

тржишних

Усваја се Елаборат о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини у Ин-
дустријској зони „Шепак“ под условима повољ-
нијим од тржишних.

Елаборат из става 1. ове одлуке доставити 
Влади РС ради давања сагласности на исти.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-6
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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Е Л А Б О Р А Т 
о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини  

у ИЗ „Шепак“ под условима повољнијим од тржишних

1. Профил града Лознице
1.1 Макроекономски осврт

Слика 1 Географски положај града Лозница и европски коридори
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1.2. Лична карта града Лознице

Град Лозница се налази на западу Србије, 
на граници са Босном и Херцеговином. Град 
обухвата 54 насељa, од којих су Лозница и Бања 
Ковиљача класификована као градска. Са повр-
шином од 612 км2 Град заузима 0,7% територије 
Републике Србије. Према попису из 2011. годи-

не у Граду живи 84.925 становника од чега је на 
територији града стално насељено 79.327, од-
носно 1,1% укупног становништва Србије. По 
једном квадратном километру у просеку живи 
130 становника, тако да је густина насељености 
знатно виша од просека Србије, који износи 93 
становника / км2. 

Територија града Лознице припада кли-
мату малих висина (200–500 м) тј. представља 
типични жупски климат који је последица 
заклоњености територије планинама и њихо-
вим огранцима од хладних северних и источ-
них ветрова. Природни положај Лознице усло-
вљава благу климу, коју одликују велики број 
најтоплијих дана у земљи и малим колебањима 
температуре. Равнице има једино између града 
и реке Дрине и у долини реке Јадар. Кроз Лоз-
ницу протиче река Штира, која је регулисана 
озиданим коритом.

1.3. Инфраструктура

Мада се лознички крај не налази на нај-
прометнијим путевима југоисточне Европе, 
преко њега, од античких времена до данас, 

крећу се токови робе, људи, новца, вести. Глав-
ни смер је био С-Ј, а затим И-З. И неки доми-
цилни, лознички ресурси били су разлог дате 
саобраћајне активности (нпр. метална руда у 
рејону Зајаче, производња шљива, дрвета и др.). 
У саобраћајно-географском смислу град има 
изузетно повољан положај. Преко територије 
града, правцем север–југ, пролази државни пут 
I Б реда бр. 26: Обреновац – Шабац – Лозни-
ца – Мали Зворник и државни пут I Б реда бр. 
27: Мали Зворник – Бања Ковиљача – Лозница 
– Ваљево – Лазаревац – Аранђеловац. Главна, 
најфреквентнија саобраћајница је државни пут 
I Б реда бр. 26. Друмски саобраћај је и најчешће 
коришћен вид транспорта робе привредних 
субјеката. Информације о инфраструктури од 
значаја за привреду су на један сажет начин 
представљене у табели испод.

Аутопут (Коридор 10) Саобраћајна повезаност преко државног пута I Б реда 
бр. 26 

Државни путеви  
I Б реда бр. 26. и бр. 27.

Државни пут I Б реда повезује град Лозницу са 
Коридором 10 који се налази на удаљености од 70 км

Железничке линије Директан приступ линији Београд–Рума–Лозница

Удаљеност од лука Лука на реци Сави у Шапцу 55 км
Лука на реци Дунаву у Београду 139 км

Аеродром у Београду 110 км

Аеродром у Тузли, Босна и Херцеговина 70 км

Гранични прелаз са  
Б и Х –Трбушница 3 км – Путнички саобраћај

Гранични прелаз са Б и Х – Каракај 19 км – Транзитни саобраћај 
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2. Привредна структура

Привреду града Лознице данас предста-
вљају 913 привредних друштава (јун 2014.) и 
2.680 (јун 2014. АПР) предузетничких радњи. 
Некада, у периоду 1960–1990, Лозница је била 

значајан привредни центар тадашње Југославије 
са великим привредним гигантима који су за-
пошљавали велики број радника. Индустријска 
традиција града заснива се на искуству које 
потиче из овог периода. Некадашњи значајни 
привредни субјекти, као некадашња фабрика 

Људски ресурси

Број незапослених лица 12.274

Број запослених 14.348

Број средњих стручних школа 4–3.445 укупно 
ученика

Техничка школа „Вујо Матић“
Напомена: Ученици машинске, електротехничке, грађевинске струке. Ученици 
који похађају занате бравара, столара, заваривача и др.

774

Гимназија „Вук Караџић“
Напомена: за Гимназију се углавном опредељују ученици који планирају да 
студирају. Имају два смера: природно математички и друштвени смер

647

Средња економска школа
Напомена: Ученици економске, правнобиротехничке струке али и кувари, 
конобари, посластичари, трговци и др.

1.062

Средња школа „Свети Сава“
Напомена: Ученици медицинске, фармацеутске, хемијске, прехрамбене струке и др. 962

Образовна структура незапослених на територији града Лознице

Нискоквалификовани 24% 

Квалификовани, занати, ССС, ВШС, ВСС 76%

НКВ 24%

ССС 67%

Виша стручна спрема 4,2%

Висока стручна спрема 4,8%

Мушкарци 50,5%

Жене 49,5%
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„Вискоза“ која је запошљавала 12.000 радника, 
и даље су у стечајном поступку. Терминолошки 
речено, brownfield сада представља један вели-
ки проблем не само за Лозницу, већ и за целу 
Србију, али се може посматрати и као ресурс за 
будући развој привреде. У оквиру представљања 

привреде града Лознице значајно је споменути 
инфраструктурно опремљену индустријску зону 
која представља једну од најповољнијих локација 
у Србији захаваљујући бројним олакшицама на 
локалном и државном нивоу које су усклађене са 
важећим законима и другим прописима.

Привредна структура
Према подацима из 2011. било је регис-

тровано 860, а према подацима из јуна 2014. на 
територији града Лознице регистровано је 913 
предузећа. Мала предузећа имају доминатно 
учешће (96,03%), велика и средња учествују са 
3,97%.

У структури регистрованих предузећа 
доминирају трговинска предузећа, близу 40% 
од укупног броја. Овако висок број указује на 
значај који трговина има у Лозници, узевши у 
обзир њено учешће у запослености и креирању 
народног дохотка у граду Лозници. Када је реч 
о индустрији, у овој делатности је регистрована 
четвртина предузећа у Лозници. 

У 2014. на територији града Лознице регис-
тровано је 2.680 приватних предузетника, који 
се највећим делом, у готово половини случајева, 
баве занатством. 

Сектор малих предузећа и приватно пре-
дузетништво су се током кризних година пока-
зали као највиталнији део лозничке привреде, 
обезбеђујући запошљавање и приходе стано-
вништва. 

Оно што се може навести као главни про-
блем са којим се суочавају предузећа и преду-
зетници у Лозници јесте недостатак финан-
сијских средстава, јер су кредити скупи, а ус-
лове обезбеђења је тешко задовољити.

Индустрија

Данас град Лозница представља регионал-
ни центар динамичких привредних активности 
у којем се развија конкурентно пословање. У 
последњој деценији на територији града забеле-
жен је развој малог и средњег предузетништва. 
У индустријској зони присутне су две инвести-
ције од којих је једна страна директна инвести-
ција текстилне компаније „Golden Lady“, која 
данас запошљава око 1.000 радника.

Главне индустријске гране су:
◆ Текстилна индустрија,
◆ Прехрамбена и кондиторска индустрија,
◆ Прерада дрвета,
◆ Прерада метала,
◆ Грађевинска индустрија,
◆ Хотелијерство и угоститељство.

Локална привреда

Број предузећа
(Привредна друштва и предузетници, односно правна и физичка 
лица која обаваљају неку делатност на територији града) 3.593  
– јун 2014.

Величина предузећа 96,52% малих, 3,02% средњих, 0,46% великих

Доминантне гране привреде Индустрија текстила, Прехрамбена индустрија, Прерада папира и 
амбалаже, Дрвопрерађивачка индустрија и др.

Највеће домаће компаније

„Еп белт“ – текстилна индустрија, „Стим импорт“ – текстилна 
индустрија, „МН“ – грађевинарство, „Стобекс“ – грађевинарство, 
„Инград“ – грађевинарство, „Радаљац компани“ – прехрамбена 
индустрија , „Nelly“ – прехрамбена индустрија, „Кика“ – текстилна 
индустрија и др.

Најважнији страни 
инвеститори

„Golden Lady“ –Vаly – текстилна индустрија, „DIV Chabros“ 
– дрвопрерађивач, „S-biom“ – производња пелета, „Рио Сава 
Експлорејшн“ д.о.о. – рударство, „Идеа“ – трговина
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Инвестициони потенцијали града Лознице – Индустријска зона „Шепак“
Географски положај индустријске зоне 
Удаљеност града од већих градова 

Београд 139 км Истанбул 1.060 км

Беч 639 км Софија 519 км

Будимпешта 510 км  Солун 839 км

Удаљеност од најближих граничних прелаза

Гранични прелаз Шепак са БиХ 3 км

Гранични прелаз Каракај са БиХ 19 км

Саобраћајна повезаност

Ауто-пут (Коридор 10) Директан приступ Београд–Загреб (део Коридора 10)
удаљеност: 80км

 Државни путеви I Б реда бр. 26 и бр. 27

Железничке линије Директан приступ линији Београд–Рума–Лозница 

Река Дунав (Коридор 7) Удаљеност од луке на Сави у Шапцу: 55 км, 
од луке на Дунаву у Београду: 139 км

Аеродром Удаљеност од међународног аеродрома „Никола Тесла“ 
у Београду: 110 км 

Могућности за улагање

Површина локације
Укупна површина зоне износи 82,66 хектара; 
27 хектара инфраструктурно опремљеног грађевинског земљишта 
је на располагању инвеститорима.

Намена земљишта Грађевинско земљиште

Парцелација У понуди су парцеле величине од 00.15.20 до 3.37.66 хектара;
Могућа је парцелација у зависности од жеље инвеститора.

Изграђени објекти  
на локацији

„Golden Lady“ –Valy 
„Радаљац компани“ – објекат намене за прехрамб. инд. је у 
изградњи

Власничка структура Јавна својина града Лознице

Инфраструктура Водовод, канализација, гас, струја високог напона,  
приступни пут, телекомуникације

Удаљеност од центра града 1,5 км

Удаљеност од главних 
саобраћајница

Коридор 10 је на удаљености од 70 км од града Лознице.  
Државни пут I Б реда бр. 26 повезује град Лозницу  
са Коридором 10.
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Цена земљишта 7,2 / м² – по налазу Пореске управе РС

Допринос за уређење градског 
грађевинског земљишта

Не плаћа се за производне објекте што представља јако
велику повољност у измени и допуни Закона о планирању и 
изградњи

Локалне олакшице и 
подстицаји

Олакшице на цену закупа земљишта; 
Елаборат о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 
града Лознице под условима повољнијим од тржишних. 

Остале расположиве локације за инвестициона улагања

Бр. Назив  
локације Власништво Површина 

(м2)
Намена  
површине

Остале  
информације

1.
Пословно-
стамбена зона 
„Лагатор“

Јавна својина 
града Лознице 104.000

Пословно- стамбена 
изградња (за изградњу 
маркета, обданишта, 
школа)

Постоји детаљни 
урбанистички 
план, делимично 
инфраструктурно 
опремљена (вода, 
ел. енергија, 
гас , приступне 
саобраћајнице)

2.

Земљиште у 
Бањи Ковиљачи 
за изградњу 
туристичких 
објеката

Јавна својина 
града Лознице 8.343

За изградњу хотела и 
других туристичких 
садржаја

Земљиште је 
инфраструктурно 
опремљено (вода, 
канализација, ел. 
енергија, прилазне 
саобраћајнице, 
телефон...)

Пословно окружење 

У деценији која је иза нас град Лозница је 
реализовао низ пројеката које су га учиниле по-
вољним пословним окружењем. Била је једна од 
ретких локалних самоуправа која је већ пре 10 
година имала усвојен ГУП и Просторни план, 
а континуирано ради и на изради планских 
документа нижег реда. Један од првих стра-
них инвестиција – „Golden Lady“ (италијанска 
фабрика текстила ) већ је 2005. реализована у 
Лозници. Инфраструктурно опремљена зона 
са својим локацијама је већ дужи низ година 
у понуди инвеститорима са дефинисаним ло-
калним подстицајима, а у складу са прописи-
ма РС. Град је реализовао и пројекте оснивања 
Градског услужног центра, Канцеларије за ЛЕР, 
Сертификације општина са повољним послов-
ним окружењем, спровођења регулаторне ре-
форме на локалном нивоу и др. У партнерству 

са УСАИД-ом и НАЛЕД-ом град је спроводио 
интензиван маркетинг представљајући се на до-
маћим и иностраним сајмовима привреде што 
је допринело стварању позитивног имиџа гра-
да. Квалитетно организоан рад Омладинског 
центра спроводи низ бесплатних активности за 
младе који стичу вештине познавања страних 
језика, комуникације, презентације, пројектног 
размишљања, а који представљају будућност 
овог града.

Визија развоја града

Све што смо радили и што чини планове 
града Лознице радимо да би се остварила наша 
визија да Лозница буде модерна, инфраструк-
турно уређена и равномерно развијена заједни-
ца и атрактивна за инвестирање, са развијеним 
индустријским капацитетима, са савременом и 
организованом пољопривредном прозводњом, 
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бањама као значајним здравственим центрима 
и са развијеним образовним системом у складу 
са потребама привреде. Поред инфраструктур-
ног развоја и привлачења инвестиција, желимо 
да створимо еколошки здраву средину али и 
солидарно друштво које брине о онима којима 
је потребна помоћ. Лозницу видимо као град 
са развијеним културним и спортским садр-
жајима, посебно имајући у виду и јединствено 
културно и историјско наслеђе које увек мора-
мо да чувамо.

Веома важно за нас је да будемо отворе-
ни за нове идеје грађана којима би се пружила 
могућност да учествују у процесима доношења 
одлука и да створимо чврсто партнерство у ло-
калној заједници између приватног, јавног и ци-
вилног сектора. На тај начин Лозница ће бити 
град у којем млади остају, у који људи долазе, 
и град који бирамо за живот јер смо остварили 
наш мото: Лозница без граница. 

3. Анализа локације 

3.1. Локација 

Земљиште о коме је реч налази се у Лоз-
ници у западном делу градског подручја, и има 
изузетно повољне саобраћајне услове, па самим 
тим представља атрактивну локацију за фор-
мирање делатности којима треба много прос-
тора, али и добар саобраћајни положај. Налази 
се у близини граничног прелаза Трбушница са 
Босном и Херцеговином.

Са западне стране посматраног подручја 
налази се државни пут I Б реда бр. 26, тако да 
је битна чињеница да се за приступ са тог пута 
теретна возила не упућују на коришћење град-
ских саобраћајница.

Са јужне стране посматраног подручја на-
лази се Улица Републике Српске која је уједно и 
државни пут првог реда бр. 27, чиме је олакшан 
приступ Индустријској зони (посматраном под-
ручју) и са интерних градских саобраћајница. 

Укупна површина индустријске зоне је 
82,66 ха од којих је 62 ха у власништву града 

Лознице. До сада је 46 ха потпуно инфраструк-
турно опремљено што подразумева саобраћај-
ну, водоводну, канализациону инфраструктуру, 
електромрежу, трафостаницу, гас, телефон и 
интернет, 19 ха је заузето, а 27 ха доступно.

У зони се налази текстилна индустрија 
(фабрика за производњу чарапа „Valy“), обје-
кат намењен за графичку делатност и неколико 
објеката из домена услужне делатности.

Терен у обухвату плана је углавном раван, 
односно припада равничарском делу града 
Лознице непосредно уз приобални појас реке 
Дрине где се нивелете крећу од 122.11 до 121.10 
м. На основу постојећих норми, управо су то 
најповољнији терени за формирање индус-
тријског комплекса (то су терени од 0,3 до 5% 
нагиба).

Индустријска зона се наслања на леву 
обалу одводног канала пречишћених отпад-
них вода из бившег индустријског комплекса 
„Вискоза“.

У назначеним границама постоји неколико 
просторних целина чији су корисници на већем 
делу града Лознице и привредни субјекти, а на 
мањем делу приватна лица. Према Генералном 
плану садржаји попут специјалне биљне про-
изводње, фабрике за производњу чарапа, тра-
фостанице остају на садашњим просторима. 
Предметни простор је у непосредној близини 
државног пута I Б реда бр. 26 Шабац–Лозница–
Ужице и државног пута I Б реда бр. 27 Лозни-
ца–Ваљево–Аранђеловац који је и веза са Е-75 и 
државног пута првог реда (Ужице–Чачак–Поја-
те–Зајечар).

Намена површина и објеката биће усагла-
шена са концепцијом и доминантном наменом 
предвиђеног програма.

3.2 . Титулар имовине

Грађевинско земљиште сходно одредбама 
Закона о планирању и изградњи представља 
грађевинско земљиште у јавној своjини града 
Лозница.
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3.3. Попис и површина катастарских парцела за које се предлаже отуђење

Р. б. КАТАСТАРСКА 
ПАРЦЕЛА

Број парцеле из плана 
парцелације ха ар м2 K. O.

1 2 3 4 5 6 7
Зона Шепак НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције

1 4532/1 парцела 1.1.11. 56 20 Лозница (део 6)
2 4532/1 парцела 2.1.1. 93 07 Лозница (део 6)
3 4532/1 парцела 2.1.2. 89 04 Лозница (део 6)
4 4532/1 парцела 2.1.3. 01 00 30 Лозница (део 6)
5 4533/8 парцела 2.2.1. 71 95 Лозница (део 6)
6 4533/8 и 4532/1 парцела 2.2.2. 63 64 Лозница (део 6)
7 4533/8, 777/2, 4528/1 парцела 2.3.1. 98 10 Лозница (део 6)
8 4533/8 и 777/2 парцела 2.3.2. 01 20 17 Лозница (део 6)
9 4533/17, 4532/6 парцела 2.4.1. 48 49 Лозница (део 6)

10 4533/15 парцела 2.5.1. 29 75 Лозница (део 6)
11 4533/15 парцела 2.5.2. 28 80 Лозница (део 6)
12 4533/11 парцела 2.6.1. 35 17 Лозница (део 6)
13 4533/11 парцела 2.6.3. 30 91 Лозница (део 6)
14 4533/17 парцела 2.7.1. 32 77 Лозница (део 6)
15 4533/17 парцела 2.7.2. 31 31 Лозница (део 6)
16 4532/5 парцела 2.7.5. 25 60 Лозница (део 6)
17 4532/5 парцела 4.4. 15 16 Лозница (део 6)
18 4533/17 парцела 4.5. 15 97 Лозница (део 6)
19 4533/1 парцела 2.4.2. 42 12 Лозница (део 6)
20 4533/1, 4533/23 парцела 2.5.3. 52 06 Лозница (део 6)
21 4533/9, 4533/10, 4533/3 парцела 2.6.2. 31 97 Лозница (део 6)
22 4533/9, 4533/23 парцела 2.6.4. 29 35 Лозница (део 6)
23 4533/10, 773, 4533/9 парцела 2.7.3. 63 11 Лозница (део 6)
24 4533/9, 1475/1 парцела 2.7.6. 56 63 Лозница (део 6)
25 4532/5 парцела 3.2.1. 02 98 77 Лозница (део 6)
26 4532/5, 4532/4, 4533/10 парцела 3.2.3. 03 05 52 Лозница (део 6)
27 4532/5,4532/4 парцела 3.2.4. 03 37 66 Лозница (део 6)
28 4532/5, 4532/4, 4532/3 парцела 3.2.5. 02 85 87 Лозница (део 6)
29 4532/5 парцела 3.3.1. 81 90 Лозница (део 6)

30 4532/5 парцела 3.3.2. 82 00 Лозница (део 6)

УКУПНО површина 26 ха 53 ар 36 м2
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4.  Подаци из планског документа на основу кога се могу издати локацијски услов и грађевин-
ска дозвола 

4.1. Правила грађења за зону 1

Претежна намена: индустрија и комерцијални садржаји
од 60 до 100% укупне бруто површине
Допунска намена: производно занатство и комерцијални садржаји (услуге, сервиси)
од 0 до 40% укупне бруто површине
Пратећа намена: становање уз пословно-радне зоне
до 15% укупне бруто површине

Правила грађења за блок 1.1.

Правила парцелације

Минимална површина парцеле је 600 м2 а максимална површина није 
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 15,00 м.

Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да грађевинска 
парцела мора имати директан приступ на јавну површину минималне 
ширине 4,5 м и иста се не може користити за паркирање возила. 

Услови изградње

а) Индекс изграђености: макс. 1,0
б) Степен заузетости: макс. 70%
в) Спратност: од Пр до Пр+3 
г) Макс. висина објекта: 15,00 м
д) Тип изградње: 
– слободностојећи
– двојни
– у прекинутом низу
ђ) Хоризонтална регулација:
1. за слободностојеће
– грађевинска линија: 20 м од регулационе линије 
– мин. растојање објекта од бочних граница парцеле: 5,0 м
– мин. растојање од бочних суседних објеката: 10,0 м
– мин. растојање објекта од задње границе парцеле: 10,0 м
– мин. растојање два објекта на парцели: 8,0 м
2. за двојне и објекте у низу
– мин. растојање од бочних међа: 5,0 м

Све потребне удаљености објеката од међа и других објеката у зависности 
од постојећег и планираног стања, посебних противпожарних услова 
дефинисаће се израдом урбанистичких пројеката.
Кровови: коси, нагиб кровних равни: макс. 40%. Одводњавање кровних 
равни у оквиру сопствене парцеле. 

Остали услови

а)  Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних вода, 
али у случају да инвеститор примени посебне техничке мере, исте се могу 
градити.

б)  Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле.
в)  Све парцеле се могу оградити оградом до макс. висине 2,20 м с тим што су 

ограде према јавним површинама обавезно транспарентне
г)  Прикључци на електроенергетску ТТ мрежу се изводе подземно кроз 

заштитне цеви до прикључних ормана на фасади објеката.
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Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила, као и потребе манипулативне 
површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле.
За путничка возила предвидети паркирање по принципу једно паркинг 
место на м2, односно у зависности од намене:

трговина 50 м2 продајног простора,
административно посл. обј. 60 м2 нето етажне површине,
угоститељски објекти два стола са четири столице,
хотели 2–10 кревета, зависно од категорије.

Уређење слободних 
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине парцеле. 
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у зелене 
површине са 50% своје површине. 

Правила грађења за блок 1.2. и 1.3.

Правила парцелације

Минимална површина парцеле је 3.000 м2 а максимална површина није 
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 30 м. 
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да грађевинска 
парцела мора имати директан приступ на јавну површину минималне 
ширине 4,5 м и иста се не може користити за паркирање возила.

Услови изградње
(за претежну 
намену)

а) Индекс изграђености: на парцели до 0,3 ха – 0,8
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 0,7
на парцели > 1,0 ха – 0,6

б) Степен заузетости: на парцели до 0,3 ха – 70%
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 60%
на парцели > 1,0 ха – 50%

в) Спратност главног објекта: Пр+1 (Пк)
макс. спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О

г) Хоризонтална регулација: 
–  мин. растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 

парцеле 15 м
– мин. растојање објекта од бочних граница парцеле: 5,0 м
– мин. растојање од бочних суседних објеката: 10,0 м
– мин. растојање два објекта на парцели: 8,0 м
– мин. растојање објекта од задње границе парцеле: 10,0 м

Кровови: коси, нагиб кровних равни: макс. 40%. Одводњавање кровних 
равни у оквиру сопствене парцеле. 

Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила као и потребе манипулативне 
површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле по принципу:
једно паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног 
простора, односно према стандардима за специфичне намене.

Уређење слободних 
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине парцеле. 
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у зелене 
површине са 50% своје површине. 
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4.2. Правила грађења за зону бр. 2
Претежна намена: производно занатство (мањи производни и прерађивачки погони)
Допунска намена: услуге, сервиси

Правила парцелације

Минимална површина парцеле је 1.500 м2 а максимална површина није 
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 25,00 м.
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да грађевинска 
парцела мора имати директан приступ на јавну површину минималне 
ширине 4,5 м и иста се не може користити за паркирање возила.

Услови изградње

а) Индекс изграђености: на парцели до 0,3 ха – 0,9
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 0,8
на парцели > 1,0 ха – 0,7

б) Степен заузетости: на парцели до 0,3 ха – 60%
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 50%
на парцели > 1,0 ха – 45%

в) Спратност главног објекта: макс. Пр+1 (Пк)
макс. спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О

г) Хоризонтална регулација: 
–  мин. растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 

парцеле: 10 м
– мин. растојање објекта од бочних граница парцеле: 5,0 м
– мин. растојање од бочних суседних објеката: 10,0 м
– мин. растојање два објекта на парцели: 8,0 м
– мин. растојање објекта од задње границе парцеле: 10,0 м

Кровови: коси, нагиб кровних равни: макс. 40%. 
Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле. 

Остали услови

а) Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних вода, 
али у случају да инвеститор примени посебне техничке мере, исте се могу 
градити.

б) Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле.

в) Све парцеле се могу оградити оградом до макс. висине 2,20 м с тим што су 
ограде према јавним површинама обавезно транспарентне.

г) Прикључци на електроенергетску ТТ мрежу се изводе подземно кроз 
заштитне цеви до прикључних ормана на фасади објеката.

Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила, као и потребе манипулативне 
површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле по принципу:
једно паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног 
простора, односно према стандардима за специфичне намене.

Уређење слободних 
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине парцеле. 
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у зелене 
површине са 50% своје површине. 



Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 30.04.2015. 

Страна 84

 

4.3. Правила грађења за зону 3
Претежна намена: индустрија (од 60 до 100% укупне бруто површине)
Допунска намена: производно занатство (мањи производни и прерађивачки погони) (до 40% 
укупне бруто површине)

Правила парцелације

Минимална површина парцеле је 3.000 м2 а максимална површина није 
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 30 м. 
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да грађевинска 
парцела мора имати директан приступ на јавну површину минималне 
ширине 4,5 м и иста се не може користити за паркирање возила.

Услови изградње 
(за претежну 
намену)

а) Индекс изграђености: на парцели до 0,3 ха – 0,8
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 0,7
на парцели > 1,0 ха – 0,6

б) Степен заузетости: на парцели до 0,3 ха – 70%
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 60%
на парцели > 1,0 ха – 50%

в) Спратност главног објекта: Пр+1 (Пк)
макс. спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О

г) Хоризонтална регулација: 
–  мин. растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 

парцеле: 15 м (до ул. Републике Српске 20 м)
– мин. растојање објекта од бочних граница парцеле: 5,0 м
– мин. растојање од бочних суседних објеката: 10,0 м
– мин. растојање два објекта на парцели: 8,0 м
– мин. растојање објекта од задње границе парцеле: 10,0 м

Кровови: коси, нагиб кровних равни: макс. 40%. 
Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле. 

Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила, као и потребе манипулативне 
површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле по принципу:
једно паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног 
простора, односно према стандардима за специфичне намене.

Уређење слободних 
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине парцеле. 
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у зелене 
површине са 50% своје површине. 
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4.4. Правила грађења за зону 4
Претежна намена: производно занатство (мањи производни и прерађивачки погони)
Допунска: услуге, сервиси

Правила парцелације

Минимална површина парцеле је 1.500 м2 а максимална површина није 
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 20,00 м.
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да грађевинска 
парцела мора имати директан приступ на јавну површину минималне 
ширине 4,5 м и иста се не може користити за паркирање возила.

Услови изградње

а) Индекс изграђености: на парцели до 0,3 ха – 0,9
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 0,8
на парцели > 1,0 ха – 0,7

б) Степен заузетости: 
на парцели до 0,3 ха – 60%
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 50%
на парцели > 1,0 ха – 45%

в) Спратност главног објекта: макс Пр+1 (Пк)
макс. спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О

г) Хоризонтална регулација: 
–  мин. растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 

парцеле: 10 м (до ул. Републике Српске 20 м)
– мин. растојање објекта од бочних граница парцеле: 5,0 м
– мин. растојање од бочних суседних објеката: 10,0 м
– мин. растојање два објекта на парцели: 8,0 м
– мин. растојање објекта од задње границе парцеле:10,0 м

Кровови: коси, нагиб кровних равни: макс. 40%. 
Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле. 

Остали услови

а)  Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних вода, 
али у случају да инвеститор примени посебне техничке мере, исте се могу 
градити.

б) Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле.
в)  Све парцеле се могу оградити оградом до макс. висине 2,20 м с тим што су 

ограде према јавним површинама обавезно транспарентне.
г)  Прикључци на електроенергетску ТТ мрежу се изводе подземно кроз 

заштитне цеви до прикључних ормана на фасади објеката.

Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила, као и потребе манипулативне 
површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле по принципу:
једно паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног 
простора, односно према стандардима за специфичне намене.

Уређење слободних
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине парцеле. 
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у зелене 
површине са 50% своје површине. 
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4.5. Правила грађења за зону 5
Претежна намена: производно занатство (мањи произодни и прерађивачки погони, комунални 
објекти [трафостаница])
Допунска намена: услуге и сервиси

Правила парцелације

Минимална површина парцеле је 2.500 м2 а максимална површина није 
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 20,00 м.
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да грађевинска 
парцела мора имати директан приступ на јавну површину минималне 
ширине 4,5 м и иста се не може користити за паркирање возила.

Услови изградње а) Индекс изграђености: 
на парцели до 0,3 ха – 0,9
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 0,8 
на парцели > 1,0 ха – 0,7

б) Степен заузетости: 
на парцели до 0,3 ха – 60%
на парцели од 0,3 до 1,0 ха – 50%
на парцели > 1,0 ха – 45%

в) Спратност главног објекта: макс. Пр+1 (Пк)
макс. спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О
г) Хоризонтална регулација: 

–  мин. растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 
парцеле: 10 м (до ул. Републике Српске 20 м)

– мин. растојање објекта од бочних граница парцеле: 5,0 м
– мин. растојање од бочних суседних објеката: 10,0 м
– мин. растојање два објекта на парцели: 8,0 м
– мин. растојање објекта од задње границе парцеле:10,0 м

Кровови: коси, нагиб кровних равни: макс 40%. 
Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле. 

Остали услови а)  Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних вода, 
али у случају да инвеститор примени посебне техничке мере, исте се могу 
градити.

б)  Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле.
в)  Све парцеле се могу оградити оградом до макс. висине 2,20 м с тим што су 

ограде према јавним површинама обавезно транспарентне
г)  Прикључци на електроенергетску ТТ мрежу се изводе подземно кроз 

заштитне цеви до прикључних ормана на фасади објеката.

Паркирање Паркирање теретних и путничких возила, као и потребе манипулативне 
површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле по принципу:
једно паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног 
простора, односно према стандардима за специфичне намене.

Уређење слободних
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине парцеле. 
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у зелене 
површине са 50% своје површине. 

У прилогу информације је графички приказ плана парцелације са бројевима парцела и зона 
односно блокова којој припадају у зависности од које су одређена и правила грађења на предмет-
ној паrцели.
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5.  Услови и критеријуми за умањење, као и 
критеријуми и мерила за оцену понуда и 
одређивања износа умањења тржишне 
вредности

Инвеститор који купује земљиште у ИЗ 
„Шепак“ има право на умањење износа цене 
утврђеног у поступку јавног надметања или 
прикупљања понуда јавним огласом и то:

–  износ укупне цене умањује се за 1.066,40 
евра по сваком новозапосленом раднику.

Најнижи износ утврђене цене који се плаћа 
и након свих обрачунатих умањења је динарска 
противвредност од 1,00 евра по м2 по средњем 
курсу на дан закључења уговора. 

Право на умањење стичу инвеститори који 
запошљавају нове раднике са евиденције Наци-
оналне службе за запошљавање. 

Право на умањење из претходног става 
остварује инвеститор:

–  уколико у периоду од најмање три године 
изврши уговорену обавезу о броју и ди-
намици запошљавања радника што дока-
зује обрасцем МА о пријави радника, од-
носно обрасцем М4 – пријава података од 
значаја за утврђивање стажа осигурања.

–  Право на умањење инвеститор остварује 
уколико задржи број запослених радника 
на који се обавезао најмање три године 
континуирано.

Уколико не испуни горе наведене услове у 
року од пет година од потписивања уговора о 
отуђењу, купац је дужан да плати укупну цену 
у пуној вредности по средњем курсу на дан 
уплате или активирања средстава обезбеђења 
плаћања куповине (пре умањења) тј. 7,20 евра 
по м2 земљишта у динарској противвредности.

Контролу примене ових услова вршиће ЈП 
„Град“ из Лознице.

Инвеститор ће о отуђењу и обавезама по 
основу отуђења на основу ових услова закљу-
чити Уговор са градом Лозница који потписује 
градоначелник или лице које он овласти. 

Ради обезбеђења извршења уговорне оба-
везе запошљавања одређеног броја лица на не-
одређено време, купац је дужан да, приликом 
закључења уговора о куповини, достави:

–  један од инструмената уредног извршења 
уговорне обавезе: банкарску гаранцију 
„без приговора“ и наплативу „на први 

позив“ уз обавезну клаузулу о примени 
средњег курса евра на дан наплате га-
ранције, неопозиво уговорно овлашћење 
или други инструмент обезбеђивања 
који се одреди при уговарању, а у складу 
са прописима, односно достави доказ о 
праву својине на некој непокретности и 
сагласност за стављање хипотеке на исту. 

Наплата инструмената обезбеђивања ће се 
вршити у корист прописаних уплатних рачуна. 

Поред једног од средстава обезбеђења овог 
члана закупац је обавезан да достави и следеће 
оверене копије: 

–  решење о упису у Регистар привредних 
субјеката, потписе лица овлашћених за 
заступање, оверених од стране суда; 

–  овлашћење о разврставању, извод из ре-
гистра Републичког завода за статистику 
и депо картон од организације овлашће-
не за плаћање за сваки текући рачун који 
правно лице има. 

Сматра се да је обавеза запошљавања одре- 
ђеног броја радника извршена како је угово-
рено уколико је инвеститор у периоду од три 
године запослио уговорени број радника, према 
динамици запошљавања одређеном уговором, 
што доказује обрасцем ППП о пријави радника. 

Право на умањење инвеститор остварује 
само за запослене раднике који раде најмање 
три године континуирано. 

Уколико у року од пет година од дана зак- 
ључења уговора није запослио број радника 
који раде на неодређено време и у континуи-
тету најмање три године, сматраће се да постоји 
кршење уговорне обавезе које подразумева да 
ће закупац обрачунати ревалоризовану вред-
ност закупнине и наплатити у целини разлику 
до пуног износа активирањем банкарске гаран-
ције или на други начин. 

6.  Економска анализа очекиваних трошкова 
и економска анализа очекиване користи 
од реализације инвестиције 

У претходном периоду један од приоритета 
града и предуслова за прибављање инвестиција 
и отварање нових радних места било је и ин-
фраструктурно опремање индустријске зоне 
(ИЗ) „Шепак“. Међутим, у периоду од 2007. до 
2010. ова ИЗ је опремана средствима локалне 
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самоуправе и НИП-а. Додатне мере које је град 
користио у привлачењу инвеститора било је и 
умањење цене по којој се земљиште даје инвес-
титору у дугорочни закуп до 99 година. У међу-
времену је дошло до измене и допуне Закона о 
планирању и изградњи и Закон више не познаје 
институт дугорочног закупа већ само закуп до 
5 година који се односи на монтажне објекте 
и поступак отуђења и размене. Предмет овог 
елабората је отуђење грађевинског земљишта 
под условима повољнијим од тржишних на које 
сагласност даје Влада Републике Србије.

Како би се на што транспарентнији на-
чин утврдила тачна вредност коју доносе нова 
радна места и одредио ниво могућег умањења 
тржишне цене (отуђења), град је кроз елаборат 
пројектовао ефекте будућих радних места.

На основу економске анализе, предложе-
но умањење утврђене цене у ИЗ „Шепак“ је 
1.066,40 евра по радном месту, с тим да висина 
продајне цене не може бити мања од 1 евро по 
м2. Предвиђено је да се земљиште отуђује ин-
веститорима који за понуђене парцеле понуде 
највећу вредност, с тим што укупна вредност 
земљишта представља: збир цене и могућих 
економских ефеката који настају употребом 
овог земљишта тј. запошљавањем (цена + при-
ходи локалне самоуправе).

Улазни параметри

◆  Укупна површина свих слободних пар-
цела у ИЗ „Шепак“ је 26,53.36 ха, односно 
265.336 м2. Укупан број парцела је 30, с 
тим да је могуће извршити препарцела-
цију у зависности од потреба инвести-
тора. (Табела 1)

◆  Могући индекс изграђености у ИЗ се 
креће од 0,6 до 1,0, у зависности од ве-
личине парцеле. За потребе анализе се 
претпоставља да је степен изграђености 
0,6. (Анекс 9.3: План детаљне регулације)

◆   Укупна улагања у ИЗ за 29,9098 ха износе 
1.382.330,86 евра, односно 4,62 евра по 
м2. (Табела 2)

◆  Процењена вредност (Министарство 
финасија – Пореска управа – Филијала 
Лозница) земљишта у ИЗ је 7,2 евра по 
м2. (Анекс 9.2), што је уједно и почетна 
цена за отуђење земљишта. Укупан број 

заинтересованих инвеститора у периоду 
2013–2015. је седам (7). (Табела 4)

◆  На последњем јавном позиву су укупно 
два инвеститора закупила земљиште у 
ИЗ.

◆  Укупна површина ових парцела је 0.9198 
ха, и ова два инвеститора планирају да 
запосле 61 радника.

◆  Закупнина је умањена са 9,62 евра по 
м2 на 1 евро по м2 по основу запошља-
вања (Табела 5), а у складу са Одлуком о 
отуђењу и давању земљишта у закуп из 
2009. године. 

◆  Укупан број запослених радника у при-
вреди у 2014. години је 14.2901.

◆  Приходи ЛС од привреде у 2014. години 
(по основу пореза на зараде, пореза на 
имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе), од правних лица, накнаде за за-
гађивање животне средине, накнаде од 
емисије СО2, НО2, прашкастих материја 
и одложен отпад, комуналне таксе за ис-
тицање фирме на пословном простору 
и накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта) износе 622.963.929,61 дина-
ра, односно 5.187.030,59 евра. (Табела 6)

◆  Доприноси за уређивање грађевинског 
земљишта у ИЗ „Шепак“ на производну 
делатност се не наплаћују. (Анекс 3: Од-
лука о доприносима из 2015. године)

Курс евра који је коришћен у обрачунима 
износи 120,1003 динара. 

Табела 1:  Површина зоне, број и величина 
парцела

Р. б. Број парцеле из плана парцелације 
Индустријске зоне „Шепак“

Површина  
парцеле (ха)

1 парцела 1.1.11. 00.56.20

2 парцела 2.1.1. 00.93.07

3 парцела 2.1.2. 00.89.04

4 парцела 2.1.3. 01.00.30

5 парцела 2.2.1. 00.71.95

6 парцела 2.2.2. 00.63.64

7 парцела 2.3.1. 00.98.10

1 Републички завод за статистику
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8 парцела 2.3.2. 01.20.17

9 парцела 2.4.1. 00.48.49

10 парцела 2.5.1. 00.29.75

11 парцела 2.5.2. 00.28.80

12 парцела 2.6.1. 00.35.17

13 парцела 2.6.3. 00.30.91

14 парцела 2.7.1. 00.32.77

15 парцела 2.7.2. 00.31.31

16 парцела 2.7.5. 00.25.60

17 парцела 4.4 00.15.16

18 парцела 4.5 00.15.97

19 парцела 2.4.2. 00.42.12

20 парцела 2.5.3. 00.52.06

21 парцела 2.6.2.. 00.31.97

22 парцела 2.6.4. 00.29.35

23 парцела 2.7.3. 00.83.11

24 парцела 2.7.6. 00.56.63

25 парцела 3.2.1. 00.98.77

26 парцела 3.2.3. 00.05.52

27 парцела 3.2.4. 00.37.66

28 парцела 3.2.5. 00.85.87

29 парцела 3.3.1. 00.81.90

30 парцела 3.3.2. 00.82.00

УКУПНО 26.53.36

Табела 2: Досадашња инвестициона улагања у опремање ИЗ „Шепак“

Редни број Извори
Износ Износ Структура
евро динар у процентима

1. Буџет општине Лозница  22.662.370,29 15,58%

2. НИП 118.462.370,29 81,62%

3. Друга средства  4.020.000,00 2,80%

Укупно: 1.382.330,86  145.144.740,58 100,00%

По м2 то износи 1.382.330,86/299.098 = 4,62 евра.

Табела 3: Процена вредности земљишта

Р. б. КАТАСТАРСКА 
ПАРЦЕЛА

Број парцеле из 
плана парцелације хa ар м2 Укупна цена у дин. евро  

по м2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 4532/1 парцела 1.1.11. 56 20 4,859,739 7,20

2 4532/1 парцела 2.1.1. 93 07 8,047,969 7,20

3 4532/1 парцела 2.1.2. 89 04 7,699,486 7,20

4 4532/1 парцела 2.1.3. 01 00 30 8,673,163 7,20

5 4533/8 парцела 2.2.1. 71 95 6,221,676 7,20

6 4533/8 i 4532/1 парцела 2.2.2. 63 64 5,503,092 7,20

7 4533/8, 4533/23,4528/1 парцела 2.3.1. 98 10 8,482,924 7,20

8 4533/8 и 4533/23 парцела 2.3.2. 01 20 17 10,391,366 7,20

9 4533/17, 4532/6 парцела 2.4.1. 48 49 4,193,038 7,20
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10 4533/15 парцела 2.5.1. 29 75 2,572,548 7,20

11 4533/15 парцела 2.5.2. 28 80 2,490,400 7,20

12 4533/11 парцела 2.6.1. 35 17 3,041,228 7,20

13 4533/11 парцела 2.6.3. 30 91 2,672,856 7,20

14 4533/17 парцела 2.7.1. 32 77 2,833,695 7,20

15  4533/17 парцела 2.7.2. 31 31 2,707,445 7,20

16 4532/5 парцела 2.7.5. 25 60 2,213,689 7,20

17 4532/5 парцела 4.4. 15 16 1,310,919 7,20

18 4533/17 парцела 4.5. 15 97 1,380,961 7,20

19 4533/1 парцела 2.4.2. 42 12 3,642,210 7,20

20 4533/1 парцела 2.5.3. 52 06 4,501,744 7,20

21 4533/23,4533/9, 4533/10, 
4533/3 парцела 2.6.2. 31 97 2,764,517 7,20

22 4533/9, 4533/23 парцела 2.6.4. 29 35 2,537,960 7,20

23 4533/10, 4533/23,4533/9 парцела 2.7.3. 63 11 5,457,262 7,20

24 4533/9, 4533/23 парцела 2.7.6. 56 63 4,896,922 7,20

25 4532/5 парцела 3.2.1. 02 98 77 25,835,304 7,20

26 4533/10 парцела 3.2.3. 03 05 52 26,418,991 7,20

27 4532/5,4532/4 парцела 3.2.4. 03 37 66 29,198,208 7,20

28 4532/5, 4532/4,4532/3 парцела 3.2.5. 02 85 87 24,719,812 7,20

29 4532/5 парцела 3.3.1. 81 90 7,082,074 7,20

30 4532/5 парцела 3.3.2. 82 00 7,090,722 7,20

УКУПНО површина 26 ха 53 ар 36 м2

Табела 4: Потенцијални купци у периоду 2013–2015.

На основу писама о намерама, укупан број заинтересованих закупаца у периоду од 2013. до 
2015. је седам. У табели која следи омогућен је компаративан приказ потенцијалних инвеститора 
по години исказивања интересовања, делатности, по потребном земљишту и радној снази. 

Назив фирме Делатност Површина 
(ха) Бр. запосл. Датум

„Мива гроуп“, француска 
фирма, производња аутомобила

Производња аутомобила на 
погон на компресован ваздух 5 300 2013.

„Екотим“

Санитарна заштита,
дератизација, дезинсекција, 
ерадикација комараца, корова 
и др) и производња препарата 
против глодара

0,15 8 2013.
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„Меито група“, тајванска фирма 
са седиштем у Лондону, део 
интернационалне компаније 
„Стреит група“

Ливница за производњу
турбокомпресора за 
аутомобилску индустрију

15 2014.

Компанија „Боксмарк“ 
(Boxmarks), Аустрија

Производња кожних седишта 
за аутомобилску и авионску 
индустрију, као и кожних 
елемената пловила попут јахте, 
бродови и сл.

15 2014.

„Еникон“ Металска индустрија 2015.

Југослав Лукић Прерада воћа, а најпре јабуке и 
шљиве 0,5 30 2015.

РУ-АЛ д.о.о., домаћа фирма Дрвопрерађивачка индустрија 2 50 2015.
УКУПНО 37,65 388

Табела 5: Постојећи закупци у ИЗ „Шепак“ 

Закупац Парцела 
(катастарски број)

Површина 
(ха)

Почетна цена 
(уједно и 

постигнута)

Број 
запосл.

Постигнута цена 
(након умањења)

„Инград“ 755/49 00.3128 2.128.291,20 РСД
(21.000 евра) 30 295.596,00 РСД

(3.128 евра)

„Радаљацкомпани“
д. о. о.

755/47 00.1678

755/46 00.1778

755/45 00.2614

тотал 00.6070 4.130.028,00 РСД 
(41.300 евра) 31 573.615,00 РСД

(6.070 евра)

УКУПНО 00.9198 61

Табела 6: Приходи ЛС од привреде у 2014. години

ВРСТЕ ПРИХОДА Износ (РСД)

Порез на зараде 521.372.127,48

Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица 44.553.989,97

Накнада за загађивање животне средине 0

Накнада од емисије СО2, НО2, прашкастих материја и одложен отпад 81.524,00

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 19.545.632,82

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 5.986.330,95

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта 31.424.324,39

УКУПНО 622.963.929,61
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1. Процена броја радних места која се могу креирати у ИЗ „Шепак“
А) Процена : На основу писама о намерама (узето у обзир само она писма о намерама где се 
наводи и површина и број запослених)

Назив фирме Делатност Површина 
(ха) Бр. запосл. Бр. запосл. 

по ха

„Мива гроуп“, француска 
фирма, производња 
аутомобила.

2013. – производња аутомобила 
на погон на компресован ваздух 5 300 60

„Екотим“

2013. – санитарна заштита,
дератизација, дезинсекција, 
ерадикација комараца, корова 
и др. и производња препарата 
против глодара

0,15 8 53

„Меито група“, 
тајванска фирма са 
седиштем у Лондону, 
део интернационалне 
компаније „Стреит група“

2014. – ливница за производњу
турбокомпресора за 
аутомобилску индустрију

15

Компанија „Боксмарк“ 
(Boxmarks), Аустрија

2014. – производња кожних 
седишта за аутомобилску и 
авионску индустрију, као и 
кожних елемената пловила 
попут јахте, бродови и сл.

15

„Еникон“ 2015. – металска индустрија

Југослав Лукић 2015. – прерада воћа, а најпре 
јабуке и шљиве 0,5 30 60

РУ-АЛ д.о.о., домаћа 
фирма Дрвопрерађивачка индустрија 2 50 25

УКУПНО 37,65 388 50

На основу информација добијених од за-
интересованих инвеститора, просечан број за-
послених по хектару у ИЗ „Шепак“ је 50.

С обзиром на то да је укупна површина 
слободних парцела у ИЗ „Шепак“ 26.5336 ха (Та-
бела 1), укупан очекивани број радних места на 
основу ове процене је: 1.327.

Б) Процена: На основу досадашњег односа 
закупљених површина / број радних места (та-
чност екстраполације је лимитирана јер пола-
зимо од свега два закупца, како је то приказано 

у Табели 5), укупан очекивани број запослених 
у ИЗ „Шепак“ по хектару износи 66 (61 радно 
место / 0,9198 ха = 66 радних места).

Са густином запошљавања од 66 р.м./ха, 
укупан број запослених у целој зони (на повр-
шини од 29.9098 ха) био би 1.974 запослена (66 
р. м. x 29.9098 ха = 1.974 радних места). 

Просечан број радних места је: 1.650 
(1.327+1.974)/2

Просечан број радних места по хектару 
је: 58 (50+66)/2
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У наредним калкулацијама користићемо 
просечну вредност. 

2.  Обрачун прихода по запосленом у граду Лоз-
ници на основу прихода од привреде и укуп-
ног броја запослених у привреди. 

Укупни приходи који ће ући у обрачун су:
1) Једнократни приходи, у које спадају:

◆  Приход од отуђења земљишта
◆  Допринос за уређивање ГЗ

2)  Годишњи приходи од привреде од којих су 
најзначајнији: 

◆  Порез на зараде 
◆  Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од правних лица
◆  Накнада за загађивање животне средине
◆  Накнада од емисије СО2, НО2, прашкас-

тих материја и одложен отпад

◆  Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору

Годишњи приходи ЛС по запосленом 
у привреди ће се израчунати тако што ће се 
сабрати приходи ЛС у 2014. години (у обрачун 
улазе само ових 6 прихода) и поделити са укуп-
ним бројем запослених у привреди, чиме ћемо 
добити приходе ЛС по запосленом:

Локални јавни приходи по запосленом су 
43.594 динара РСД / р. м., односно 362,98 евра 
по радном месту:

622.963.929,61 : 14.290 = 43.594 РСД / р. м. 

3.  Ефекти и оправданост умањења цене отуђења 
земљишта 

Анализа која следи обухвата два могућа 
исхода по укупне приходе које остварује локал-
на самоуправа за два претпостављена случаја:

1. Када је цена отуђења земљишта 7,20 евра по м2

Табела 7: могући економски ефекти на ЛС у случају непромењене цене отуђења

Година Отуђена 
површина (м2)

Број 
запослених

А)  
Приходи 

ЛС2

Б)
Цена 

(7,20 евра/м2)

Ц)
Допринос за 
уређивање3

УКУПНИ 
ПРИХОДИ 

(А+Б+Ц)

1 2 3 4 5 6 7

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 30.000 0 0 216.000 0 216.000

УКУПНО 30.000 0 0 216.000 0 216.000

Када је цена земљишта 7,20 евра/м2, оче-
кивана динамика отуђења земљишта у индус-
тријској зони „Шепак“ је нула годишње, до 5. 
године, а након тога се очекује повећање. Пре-
тпоставка да ће стопа отуђења земљишта током 
прве четири године бити једнака нули произ-
илази из чињенице да је услов инвестирања 
свих седам заинтересованих компанија био тај 
да локална самоуправа умањи цену земљишта 
по основу отварања нових радних места.

Рестриктивна претпоставка је да ће у 5. го-
дини ипак доћи до улагања по продајној цени 
без умањења, а проценат купљеног земљишта 
одговара динамици од 19% годишње. 

2 Порез на зараде, порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од правних лица, накнада за загађи-
вање животне средине, накнада од емисије СО2,НО2, 
прашкастих материја и одложен отпад и комунална 
такса за истицање фирме на пословном простору

3 На основу Одлуке о накнадама – 5 ЕВР/m2 бруто изграђе-
не површине објекта. Претпоставка је да бруто површина 
објекта заузима 60% површине закупљеног земљишта
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2. Када је цена земљишта 1 евро/м2 

Када је цена земљишта 1 евро/м2, очекивана динамика продаје је 19% годишње, односно због 
лакшег обрачуна узета је нешто конзервативнија вредност од 3 ха (30.000 м2) годишње, тј. 174 радна 
места годишње, али почев од 3. године. (Потребно је минимум две године за изградњу објекта, 
набавку опреме и процес запошљавања).

Динамика отуђења од 19% годишње обрачуната је на основу података из репрезентативне 
2013.43 године, када су укупно две компаније потраживале земљиште у ИЗ „Шепак“ укупне површи-
не 515.000 м2, што је чинило приближно 19% тада расположивог земљишта. (У 2013. години укупна 
понуда инфраструктурно опремљеног земљишта износила је 26.5336 хa по цени од 1 евро/м2.)

5,15 ха / 26,5336 ха x 100 = 19,41%

Табела 8: Компаније заинтересоване за улагање у ИЗ „Шепак“ 2013. године 

НАЗИВ ФИРМЕ ДЕЛАТНОСТ ПОВРШИНА 
ЗЕМЉИШТА

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ ДАТУМ

„Мива гроуп“, 
француска фирма, 
производња 
аутомобила

Производња аутомобила са 
погоном на компресован 
ваздух

5 300 2013.

„Екотим“

Санитарна заштита, 
дератизација, дезинсекција, 
ерадикација комараца, корова 
и др. и производња препарата 
против глодара

0,15 8 2013.

УКУПНО 5,15 308  

Табела 9: Могући економски ефекти на ЛС у случају умањења цене отуђења

Година
Отуђена 

површина 
по години

Број 
запослених

А) 
Приходи ЛС 

(евро)

Б)
Цена

(1.0 евро/м2)

Ц)
Накнада за 
уређивање

УКУПНИ 
ПРИХОДИ

1 30.000 0 0 30.000 0 30.000

2 30.000 0 0 30.000 0 30.000

3 30.000 1745 63.158 30.000 0 93.158

4 30.000 348 126.317 30.000 0 156.317

5 30.000 522 189.476 30.000 0 219.476

УКУПНО 150.000 522 378.951 150.000  0 528.951
 

У периоду од пет година локални јавни приходи се кроз умањење цене отуђења на 1 евро/
м2 увећавају два пута (528.951/216.000 = 2,45).

4 2008. година сматра се репрезентативном зато што у 2007. земљиште у ИЗ „Шепак“ није било инфраструктурно опремље-
но, а 2009. је година економске кризе и општег пада привредне активности 2013. година сматра се репрезентативном.

5 На основу процене (део 1. Процена броја радних места која се могу креирати у ИЗ „Шепак“) да је очекивана густина 
новоотворених радних места у ИЗ „Шепак“ 58 р. м./ ха
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4. Процена укупних прихода ЛС по једном радном месту у ИЗ „Шепак“

Раније процењена реална густина запослених у ИЗ „Шепак“ износи 58 р. м. / ха, што значи да 
једно радно место заузима површину од 172 м2 (1 ха / 58 р. м. = 172 м2). Јавни приходи по радном 
месту могу се израчунати на основу претпостављене динамике запошљавања као:

Година Отуђена 
површина м2

Број 
запослених

на 200 м2

А) Приходи 
ЛС (евро)

Б) Цена 
отуђења 
(евро)

Ц) 
Допринос за 
уређивање 

(евро)

УКУПНИ 
ПРИХОДИ 

(А+Б+Ц) (евро)

1 172 0 0 172 0 172

2 0 0 0 0 0 0

3 0 1 363 0 0 363

4 0 1 363 0 0 363

5 0 1 363 0 0 363

УКУПНО 172 1 1.089 172 0  1.261

Отварањем 174 радних места у ИЗ „Шепак“ генерише се 378.951 евра локалних јавних прихода 
тј. локални јавни приход од једног генерисаног радног места је 2.178,88 евра (378.951/174=2.178,88 
евра по радном месту).

7.  Анализа осталих економских и социјалних 
ефеката на локалну заједницу

Пошто у граду Лозница ради велики број 
грађевинских фирми, очекивано је да ће из-
градњом будућих објеката у Индустријској зони 
„Шепак“ бити ангажована локална грађевинска 
оператива.

Доласком потенцијалних инвеститора 
отвара се могућност за развој ланца набавке 
производа и услуга које се користе у сродним 
делатностима, те се на тај начин отвара могућ-
ност упошљавања локалних компанија као до-
бављача.

Упошљавањем тренутно незапослених 
лица у граду Лозница смањује се оптерећење 
државног и локалног буџета по основу прес-
танка давања незапосленим лицима од стране 
Националне службе за запошљавање и Центра 
за социјални рад.

Упошљавањем око 1.627 незапослених у 
Лозници остварује се приход грађана који ће у 
највећој мери бити потрошен у граду Лозница, 
а који ће покренути развој осталих делатности.

8. Закључак

У случају да цена земљишта остане на 
процењеном нивоу од 7,2 евра/м2, очекивани 
број запослених у периоду од пет година у ИЗ 
„Шепак“ је нула, а укупни приходи ЛС од ин-
веститора (по основу запошљавања и изградње) 
износе приближно 216.000 евра за пет година.

У случају умањења цене за 6,2 евра, ефекти 
су 522 радна места у року од пет година и при-
ходи ЛС у висини од 528.951 евра.

Раније процењена реална густина запосле-
них у ИЗ „Шепак“ износи 58 радних места по 
хектару, што значи да једно радно место заузи-
ма површину од 172 м2. Предложено умањење 
од 6,2 евра по м2 је исто као и 172 м2 x 6,2 евра 
= 1.066 евра по радном месту, што је износ 
знатно нижи од износа очекиваних прихода 
по радном месту на бази процене да један рад-
ник заузима 172 м2 (2.178,88 евра).

◆  Град Лозница даје могућност умањења 
тржишне цене земљишта од по 1.066,40 
евра по радном месту, с тим да најни-
жа цена не може бити мања од 1 евра 
по м2, с обзиром на то да су укупно оче-
кивани ефекти запошљавања 522 рад–
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ника у року од пет година за 2,45 пута 
већи од прихода оствареног отуђењем 
земљишта по цени од 7,20 евра.

◆  Град Лозница задржава и могућност да-
вања земљишта без надокнаде у случају 
да се појаве инвеститори који реализују 
пројекте од посебног значаја за реали-
зацију привредног развоја Републике 
Србије тј. града Лознице, чијом реали-
зацијом се повећава број запослених у 
привреди за најмање 1% и сразмерно са 
тим увећавају јавни приходи, у складу са 
чланом 54. Одлуке о отуђењу, размени и 
давању у закуп грађевинског земљишта 
у својини града Лознице о чему одлу-
ку доноси Градско веће, при чему неће 

смањити број новозапослених радника 
у периоду од најмање три године.

9. Текст нацрта јавног огласа

На основу члана 99. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 
24/11,121/12, 132/14 и 145/14), члана 53. Одлу-
ке о отуђењу, размени и давању у закуп грађе-
винског земљишта у својини града Лознице, 
Програма давања у закуп јавног неизграђеног 
грађевинског земљишта и Одлуке градоначе-
лника о покретању поступка давања у закуп 
грађевинског земљишта од ______2015. године, 
Комисија за спровођење поступка располагања 
грађевинским земљиштем је донела:

НАЦРТ ЈАВНОГ ОГЛАСА 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ „ШЕПАК“  
У ЛОЗНИЦИ ПО ЦЕНИ КОЈА ЈЕ МАЊА ОД ТРЖИШНЕ

I Расписује се јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини у Индустријској зони „Шепак“ у Лозници по цени мањој од тржишне.

Јавни оглас се расписује по почетној тржишној цени земљишта за следеће парцеле:

Р. б. КАТАСТАРСКА 
ПАРЦЕЛА

Број парцеле 
из плана 

парцелације
ха ар м2 K. O. Цена у 

еврима по м2
Укупна цена у 

еврима
Укупна цена у 

динарима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зона „Шепак“ НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције

1 4532/1 парцела 1.1.11. 56 20 Лозница 7.2 40,464 4,859,739

2 4532/1 парцела 2.1.1. 93 07 Лозница 7.2 67,010 8,047,969

3 4532/1 парцела 2.1.2. 89 04 Лозница 7.2 64,109 7,699,486

4 4532/1 парцела 2.1.3. 01 00 30 Лозница 7.2 72,216 8,673,163

5 4533/8 парцела 2.2.1. 71 95 Лозница 7.2 51,804 6,221,676

6 4533/8 i 4532/1 парцела 2.2.2. 63 64 Лозница 7.2 45,821 5,503,092

7 4533/8,4533/23,4528/1 парцела 2.3.1. 98 10 Лозница 7.2 70,632 8,482,924

8 4533/8 и 4533/23 парцела 2.3.2. 01 20 17 Лозница 7.2 86,522 10,391,366

9 4533/17,4532/6 парцела 2.4.1. 48 49 Лозница 7.2 34,913 4,193,038

10 4533/15 парцела 2.5.1. 29 75 Лозница 7.2 21,420 2,572,548

11 4533/15 парцела 2.5.2. 28 80 Лозница 7.2 20,736 2,490,400

12 4533/11 парцела 2.6.1. 35 17 Лозница 7.2 25,322 3,041,228

13 4533/11 парцела 2.6.3. 30 91 Лозница 7.2 22,255 2,672,856

14 4533/17 парцела 2.7.1. 32 77 Лозница 7.2 23,594 2,833,695

15 4533/17 парцела 2.7.2. 31 31 Лозница 7.2 22,543 2,707,445
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16 4532/5 парцела 2.7.5. 25 60 Лозница 7.2 18,432 2,213,689

17 4532/5 парцела 4.4. 15 16 Лозница 7.2 10,915 1,310,919

18 4533/17 парцела 4.5. 15 97 Лозница 7.2 11,498 1,380,961

19 4533/1 парцела 2.4.2. 42 12 Лозница 7.2 30,326 3,642,210

20 4533/1 парцела 2.5.3. 52 06 Лозница 7.2 37,483 4,501,744

21 4533/23,4533/9, 4533/10, 
4533/3 парцела 2.6.2. 31 97 Лозница 7.2 23,018 2,764,517

22 4533/9, 4533/23 парцела 2.6.4. 29 35 Лозница 7.2 21,132 2,537,960

23 4533/10, 4533/23,4533/9 парцела 2.7.3. 63 11 Лозница 7.2 45,439 5,457,262

24 4533/9, 4533/23 парцела 2.7.6. 56 63 Лозница 7.2 40,774 4,896,922

25 4532/5 парцела 3.2.1. 02 98 77 Лозница 7.2 215,114 25,835,304

26 4532/5, 4532/4, 4533/10 парцела 3.2.3. 03 05 52 Лозница 7.2 219,974 26,418,991

27 4532/5,4532/4 парцела 3.2.4. 03 37 66 Лозница 7.2 243,115 29,198,208

28 4532/5, 4532/4,4532/3 парцела 3.2.5. 02 85 87 Лозница 7.2 205,826 24,719,812

29 4532/5 парцела 3.3.1. 81 90 Лозница 7.2 58,968 7,082,074

30 4532/5 парцела 3.3.2. 82 00 Лозница 7.2 59,040 7,090,722

II Kупац односно инвеститор који на-
мерава да гради објекте у функцији реализа-
ције пројекта економског развоја има право 
на умањење износа цене утврђене у поступку 
прикупљања понуда, а сходно претходној са-
гласности добијеној од стране Владе Републике 
Србије под следећим условима:

Износ цене умањује се за 1.066,40 евра по 
сваком новозапосленом раднику.

Најнижи износ цене који се плаћа и након 
свих обрачунатих умањења је динарска проти-
ввредност од 1,00 евра по м2 по средњем курсу 
на дан закључења уговора. 

Право на умањење стичу купци који запо-
шљавају нове раднике са евиденције Национал-
не службе за запошљавање.

Право на умањење из претходног става 
остварује инвеститор уколико у периоду од 
најмање три године изврши уговорену обаве-
зу о броју и динамици запошљавања радника 
што доказује обрасцем МА о пријави радника, 
односно обрасцем М4 – пријава података од 
значаја за утврђивање стажа осигурања.

Право на умањење инвеститор остварује 
уколико садржи број запослених радника на 
који се обавезао најмање три године контину-
ирано.

Уколико не испуни горе наведене услове 
у року од 5 година од потписивања уговора о 

отуђењу, купац је дужан да плати цену отуђења 
у пуној вредности (пре умањења) тј. 7,20 евра 
по м2 земљишта у динарској противвредности.

Контролу примене ових услова вршиће ЈП 
„Град“ Лозница.

Инвеститор ће о куповини земљишта и 
обавезама по основу цене на основу ових ус-
лова заључити уговор са ЈП „Град“ Лозница, 
који потписује градоначелник или лице које 
он овласти.

Износ цене, уколико не испуне услове из 
уговора, инвеститори морају исплатити у року 
у којем су дужни да испоштују одлуку о запо-
шљавању нових радника. 

Ради обезбеђења извршења уговорне оба-
везе запошљавања одређеног броја лица на не-
одређено време, купац је дужан да, приликом 
закључења уговора о отуђењу, достави:

–  један од инструмената уредног извршења 
уговорне обавезе: банкарску гаранцију 
„без приговора“ и наплативу „на први 
позив“ уз обавезну клаузулу о укључењу 
ревалоризације у гаранцију, неопозиво 
уговорно овлашћење или други инстру-
мент обезбеђивања који се одреди при 
уговарању, а у складу са прописима, од-
носно достави доказ о праву својине на 
некој непокретности и сагласност за ста-
вљање хипотеке на исту. 
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Наплата инструмената обезбеђивања ће се 
вршити у корист прописаних уплатних рачуна. 

Поред једног од средстава обезбеђења овог 
члана купац је обавезан да достави и следеће 
оверене копије: 

–  решење о упису у Регистар привредних 
субјеката, потписе лица овлашћених за 
заступање, оверених од стране суда, 

–  овлашћење о разврставању, извод из ре-
гистра Републичког завода за статистику 
и депо картон од организације овлашће-
не за плаћање за сваки текући рачун који 
правно лице има. 

Сматра се да је обавеза запошљавања 
одређеног броја радника извршена уколико је 
инвеститор у периоду од три године запослио 
уговорени број радника, према динамици за-
пошљавања одређеном уговором, што доказује 
обрасцем ППП о пријави радника.

–  Право на умањење инвеститор остварује 
само за запослене раднике који раде нај-
мање три године континуирано. 

–  Уколико у року од пет година од дана 
закључења уговора није запослио 
унапред утврђен број радника, који 
раде на неодређено време и у континуи-
тету најмање три године, сматраће се да 
постоји кршење уговорне обавезе које 
подразумева да ће купац обрачунати 
ревалоризовани износ цене и платити у 
целини разлику до пуног износа активи-
рањем банкарске гаранције или на други 
начин. 

III На земљишту описаном у тачки 1. ове 
Одлуке могу се градити пословни објекти у 
складу са Генералним планом Лознице ( „Служ-
бени лист општине Лозница“ број 10/05) и Пла-
ном детаљне регулације Индустријске зоне 
„Шепак“ ( „Службени лист општине Лозница“ 
број 7/07).

IV Земљиште се отуђује као комунално 
опремљено од стране града Лознице. 

V ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1)  Наведени износи цене су почетни за да-
вање понуда.

2)  Обавезује се купац да објекат изгради у 
року од 3 године од добијања грађевин-
ског земљишта у закуп.

3)  Понуда за учешће на огласу подноси се 
у писменој форми у затвореној коверти 
са назнаком земљишта на коју се одно-
си, препоручено или непосредно на ад-
ресу: Град Лозница, Карађорђева бр. 2, 
15300 Лозница сa назнаком „За Комиси-
ју за спровођење поступка располагања 
грађевинским земљиштем“ –понуду не 
отварати.

Понуђени износ цене мора бити изражен 
у динарском износу који може бити исти или 
већи од почетног износа цене утврђеног чланом 
1. Нацрта јавног огласа.

Понуда се може односити и на више на-
значених парцела, до потребне површине за 
будућу градњу.

4)  Отварање понуда и избор најповољнијег 
понуђача обавиће Комисија за спро-
вођење поступка располагања грађе-
винским земљиштем (у даљем тексту: 
Комисија) дана ________ 2015. године 
у ___ часова у просторијама зграде Гра-
да Лознице, Карађорђева бр. 2, у малој 
сали, те се обавештавају учесници да 
могу присуствовати отварању понуда.

5)  Порез на пренос апсолутних права 
по основу отуђења сноси купац, као и 
трошкове уписа права у јавним књигама 
за евиденцију непокретности и правима 
на њима.

6)  Предност добијања земљишта у своји-
ну има онај понуђач који понуди најви-
шу цену, односно предност куповине 
земљишта има онај понуђач који пла-
нира већи број запослених при истој 
понуђеној цени.

7)  Сви трошкови везани за изградњу под-
земних и осталих инсталација и опре-
мање земљишта унутар парцела које се 
отуђују обавеза су купца (инвеститора) 
и падају на његов терет.

8)  Гарантни износ за учешће на огласу из-
носи 10% од почетног износа објавље-
не цене. Гарантни износ се уплаћује на 
рачун: Град Лозница, посебан депозит, 
број 840-193804-37, модел 97, позив на 
број 18-059. Уплаћени гарантни износ 
биће враћен учесницима који не успеју 
на огласу у року од 8 дана од дана до-
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ношења одлуке о отуђењу земљишта, а 
најповољнијем понуђачу ће бити урачу-
нат као део понуђене цене. Најповољ-
нији понуђач губи право на повраћај 
гарантног износа у случају одустајања 
од своје понуде и у случају да ако у року 
од 30 дана од дана доношења Решења о 
отуђењу земљишта не закључи уговор 
са градоначелником или лицем које он 
овласти.

 9)  Понуђач купац се обавезује да пре 
закључења уговора о отуђењу земљи- 
шта, а ради обезбеђења плаћања по-
нуђене цене, достави одговарајућа 
средства обезбеђења за износе оства-
рених попуста. 

10)  Уколико се по датом инструменту обез-
беђења плаћања наплата не може извр-
шити, уговор се сматра раскинутим, а 
Град Лозница задржава право отуђења 
тог грађевинског земљишта другом 
купцу. Купац са којим је раскинут уго-
вор о отуђењу, нема право на повраћај 
уложених средстава.

11)  Рок за подношење понуда је 30 дана 
од дана објављивања јавног огласа у 
средствима информисања, и траје по-
чев од _______2015. године, закључно 
са _______ 2015. године до 12 часова.

12)  Право учешћа на јавном огласу имају 
правна лица и предузетници који су 
регистровани на територији Републи-
ке Србије. 

Понуда мора да садржи:
 1.  Оверену фотокопију Решења о регис-

трацији АПР односно другог одгова-
рајућег регистра,

 2. Порески идентификациони број,
 3. Матични број,
 4. Овлашћење за заступање,

 5.  Оверену изјаву овлашћеног лица о при-
хватању свих услова из огласа,

 6. Понуђени износ закупнине,
 7. Доказ о уплаћеном гарантном износу,
 8.  Број текућег рачуна за враћање депо-

зита,
 9.  Бизнис план са динамиком запошља-

вања,
10.  Изјава о динамици запошљавања и 

укупном броју радника који ће се за-
послити (Упутство за израду бизнис 
плана може се преузети са сајта Града 
Лознице www.loznica.rs или у Одељењу 
за локални економски развој у згради 
Града Лознице).

Документа која се прилажу морају бити 
оригинали не старији од шест месеци или ове-
рене фотокопије.

Ако понуда не садржи наведене податке, 
учесник губи право учешћа у поступку.

Графички приказ земљишта у Индус-
тријској зони „Шепак“ у Лозници које је пред-
мет отуђења биће доступан јавности радним 
даном у временском периоду од 7.00 до 15.00 
часова у просторијама ЈП „Град“ Лозница, ул. 
Георгија Јакшића 3 у Лозници. 

Ближа обавештења везана за оглас могу се 
добити од Пантелије Алексића, директора ЈП 
„Град“ Лозница, на телефон 015/ 872-712; 872-713.

Доставити:
– Средствима јавног информисања 
– На огласну таблу Града Лознице

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-6
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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10. ПРИЛОЗИ

10.1.  Графички приказ плана парцелације са бројевима парцела и зона односно блокова којој 
припадају у зависности од које су одређена и правила грађења на предметној пацели.
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8
На основу чл. 99. и 100. Закона о плани-

рању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09, 24/11,121/12, 132/14 и 145/14) и 
Одлуке о отуђењу, размени и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини града 
Лознице, Скупштина града Лознице, на седни-
ци одржаној 28. априла 2015. године, донела је

ПРОГРАМ 
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА И ЗАКУПА

На основу Закона о планирању и изгра- 
дњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и Одлуке о 
отуђењу, размени и давању у закуп грађевин-
ског земљишта у јавној својини града Лознице 
неизграђено грађевинско земљиште, за које је 
донет плански документ на основу кога се могу 
издати локацијски услови, односно грађевинска 
дозвола и које је у складу са тим планским доку-
ментом комунално опремљено за грађење, могу 
се отуђити у складу са Законом и овом одлуком.

Изузетно, предмет отуђења може бити и 
неизграђено грађевинско земљиште које није 
комунално опремљено, под условом да учес-
ник у поступку јавног надметања, односно 
прикупљања понуда јавним огласом прихвати 
услове о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре чија је садржина прописана 
у члану 92. Закона о планирању и изградњи, а 
који су претходно објављени у јавном огласу.

По спроведеном поступку отуђења у слу-
чају одређеном у претходном ставу, међусобни 
односи Града и купца неизграђеног грађевин-
ског земљишта у јавној својини у погледу фи-
нансирања изградње комуналне инфраструктуре 
регулисаће се у складу са чланом 92. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09 , 24/11, 121/12,132/14 и 145/14).

Простор одређен планским документом 
за уређење или изградњу јавних објеката или 

јавних површина, за које се у складу са посеб-
ним законом утврђује општи интерес (у даљем 
тексту: површине јавне намене), постојећи или 
планиран, не може се отуђити из јавне својине.

Изузетно, планиране а неизграђене повр-
шине јавне намене могу се дати у краткорочни 
закуп, до привођења планираној намени, под 
условима одређеним Одлуком. 

У складу са Одлуком о отуђењу, размени и 
давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини Града Лознице, земљиште се отуђује и 
даје у закуп ради изградње и постављања обје-
ката према одређеном планском документу, на 
начин којим се обезбеђује његово рационално 
коришћење. 

1.1 Закуп земљишта

Неизграђено грађевинско земљиште се 
издаје у закуп ради постављања монтажних 
објеката и изградње привремених објеката у 
складу са Законом.

Неизграђено грађевинско земљиште у јав-
ној својини даје се у закуп ради: 

–  постављања привремених монтажних 
објеката, у складу са важећом одлуком 
о постављању монтажних објеката на 
јавним површинама на подручју Града 
Лознице и програмима постављања мон-
тажних објеката и киоска и покретних 
монтажних објеката града Лознице,

–  изградњe објеката за које се у складу са 
чланом 147. Закона о планирању и из-
градњи издаје привремена грађевинска 
дозвола.

Уговор о закупу земљишта се закључује на 
одређено време , најдуже до пет година.

Пре закључења уговора о закупу најбољи 
понуђач је дужан да поднесе главни пројекат 
за изградњу привременог објекта, пројекат 
рушења тог објекта са предрачуном трошко-
ва рушења, као и да уплати депозит у висини 
предрачуна трошкова уклањања предметног 
објекта на одговарајући текући рачун Одељења 
за финансије и друштвене делатности Градске 
управе Града Лознице.
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II. НАЧИН ОТУЂЕЊА  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Јавним надметањем, односно прикуп- 
љањем понуда јавним огласом отуђује се неиз-
грађено грађевинско земљиште лицу које пону-
ди највећи износ накнаде за отуђење у складу 
са Законом осим у случају располагања под 
повољнијим условима од тржишних за које је 
претходно прибављена сагласност Владе, под 
условима одређеним Законом, важећим подза-
конским актом Владе и овом одлуком.

Непосредном погодбом може се отуђити, 
односно дати у закуп неизграђено грађевинско 
земљиште у јавној својини у случајевима про-
писаним Законом.

Поступак јавног надметања, односно при-
купљања понуда јавним огласом спроводи се у 
складу са законом и донетом Одлуком.

2.1. Локације за отуђење

На територији града Лознице постоји не-
колико локација на којима је могућа изградња 
пословних и стамбених објеката у складу са 
донетим Генералним урбанистичким планом 
и урађеним детаљним плановима регулације. 
Две највеће локације на којима су урађени пла-
нови детаљне регулације су: индустријска зона 
ШЕПАК и зона ЛАГАТОР.

2.1.1. ПОСЕБНЕ ПОВОЉНОСТИ

Град може отуђити грађевинско земљиште 
у јавној својини по цени која је мања од тр-
жишне цене или без накнаде (у даљем тексту: 
располагање под условима повољнијим од тр-
жишних), по претходно прибављеној саглас-
ности Владе у складу са Законом о планирању 
и изградњи, под условом да је то грађевинско 
земљиште намењено за изградњу: 

1)  објекта у функцији реализације проје-
ката економског развоја;

2)  објекта који је намењен за социјално 
становање, у складу са законом којим се 
уређује социјално становање или обје-
кат који није намењен тржишту већ за 
потребе државних органа или органа 
јединице локалне самоуправе и да је ин-
веститор тог објекта Република Србија, 
односно јединица локалне самоуправе; 

3)  када се ради о испуњавању уговорних 
обавеза насталих до ступања на снагу 
Закона о планирању и изградњи;

4)  објекта који је у функцији обављања 
комуналне делатности, у складу са за-
коном којим се уређују комуналне де-
латности.

Пројекти економског развоја из тачке 1) 
јесу пројекти који су од посебног значаја за ре-
ализацију привредног развоја Републике Србије 
и локалног економског развоја, чијом реализа-
цијом се повећава број запослених у привре-
ди за најмање 1% и сразмерно увећавају јавни 
приходи.

Када јединица локалне самоуправе у свом 
саставу има градске општине, повећање броја 
запослених из става 1. овог члана односи се на 
градску општину

2.1.2. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА „ШЕПАК“

Индустријска зона Шепак се простире на 
површини од 82,66 хектара, при чему је тре-
нутно заузето око 21 хектар. Постоје слободне 
површине од око 27 хектара инфраструктур-
но опремљене и 34,77 хектара неопремљеног 
земљишта. Почетна цена отуђења у овој зони 
се креће у износу од 7,20 евра по метру ква-
дратном.

Катастарске парцеле у овој зони нису чвр-
сто дефинисане, па се зато може према захте-
вима инвеститора извршити препарцелација 
која може подразумевати или уситњавање 
постојећих парцела или пак њихово укрупњи-
вање, а све у складу са захтевом инвеститора и 
делатношћу којом ће се бавити.
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Р. б. КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА Број парцеле из 
плана парцелације ха ар м2 KO

1 2 3 4 5 6 7

Зона Шепак НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције

1 4532/1 парцела 1.1.11. 56 20 Лозница

2 4532/1 парцела 2.1.1. 93 07 Лозница

3 4532/1 парцела 2.1.2. 89 04 Лозница

4 4532/1 парцела 2.1.3. 01 00 30 Лозница

5 4533/8 парцела 2.2.1. 71 95 Лозница

6 4533/8 и 4532/1 парцела 2.2.2. 63 64 Лозница

7 4533/8, 4533/23, 4528/1 парцела 2.3.1. 98 10 Лозница

8 4533/8 и 4533/23 парцела 2.3.2. 01 20 17 Лозница

9 4533/17, 4532/6 парцела 2.4.1. 48 49 Лозница

10 4533/15 парцела 2.5.1. 29 75 Лозница

11 4533/15 парцела 2.5.2. 28 80 Лозница

12 4533/11 парцела 2.6.1. 35 17 Лозница

13 4533/11 парцела 2.6.3. 30 91 Лозница

14 4533/17 парцела 2.7.1. 32 77 Лозница

15 4533/17 парцела 2.7.2. 31 31 Лозница

16 4532/5 парцела 2.7.5. 25 60 Лозница

17 4532/5 парцела 4.4. 15 16 Лозница

18 4533/17 парцела 4.5. 15 97 Лозница

19 4533/1 парцела 2.4.2. 42 12 Лозница

20 4533/1 парцела 2.5.3. 52 06 Лозница

21 4533/23, 4533/9, 4533/10, 4533/3 парцела 2.6.2. 31 97 Лозница

22 4533/9, 4533/23 парцела 2.6.4. 29 35 Лозница

23 4533/10, 4533/23, 4533/9 парцела 2.7.3. 63 11 Лозница

24 4533/9, 4533/23 парцела 2.7.6. 56 63 Лозница

25 4532/5 парцела 3.2.1. 02 98 77 Лозница

26 4532/5, 4532/4, 4533/10 парцела 3.2.3. 03 05 52 Лозница

27 4532/5,4532/4 парцела 3.2.4. 03 37 66 Лозница

28 4532/5, 4532/4, 4532/3 парцела 3.2.5. 02 85 87 Лозница

29 4532/5 парцела 3.3.1. 81 90 Лозница

30 4532/5 парцела 3.3.2. 82 00 Лозница
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ „ШЕПАК“

Намене земљишта у индустријској зони 
Шепак различите су у зависности од парцеле:

Претежна делатност – индустрија и скла-
дишта

Допунска делатност – услуге и сервиси

Претежна делатност – комерцијални садр-
жаји

Допунска делатност – производно занат-
ство и становање уз пословне и радне 
зоне

Претежна делатност – индустрија и скла-
дишта

Допунска делатност – производно занат-
ство

Претежна делатност – производно занат-
ство

Допунска делатност – услуге и сервиси

У складу са Законом о планирању и из-
градњи и чланом 62. Одлуке о отуђењу, разме-
ни и давању грађевинског земљишта у јавној 
својини Града Лознице за отуђење неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини плаћа 
се цена која се утврди у поступку прикупљања 
понуда јавним огласом, односно јавног надме-
тања и она се не може накнадно умањивати.

Почетна цена за отуђење грађевинског 
земљишта у јавној својини утврђује се у ви-
сини тржишне вредности тог грађевинског 
земљишта коју утврђује Пореска управа, ко-
ристећи стандардне методе процене вредности 
непокретности.

Имајући у виду изузетну важност ове ло-
кације у смислу заинтересованих инвеститора 
из сфере производних делатности, као и велику 
незапосленост, цена земљишта се у складу са За-
коном може дати и по повољнијим условима од 
тржишних, за које је претходно потребно приба-
вити сагласност Владе под условима одређеним 
законом и важећим подзаконским актом Владе.
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2.1.3 ЗОНА III „ЛАГАТОР“

Зона III Лагатор има површину од 29.02.78 
хектара и према намени обухвата јавно и оста-
ло земљиште.

Јавно грађевинско земљиште су планом 
одређене површине намењене коришћењу и из-

градњи објеката од општег интереса, као што су 
саобраћајнице (улице, паркиралишта, пешачке 
стазе, бициклистичке стазе и сл.), парковске по-
вршине и комунална инфраструктура (инста-
лације водовода, канализације, јавне расвете, 
електроенергетске, ТТ, гасне и топловодне) и 
јавни објекти.

НАМЕНА ПОВРШИНА ПО НАМЕНИ У м2 % УЧЕШЋА

Саобраћајне површине 7.01.86 24 %

Образовање, брига о деци 2.04.82 7 %

конфесионална 47.43 2 %

Спорт и рекреација 1.09.54 4 %

Јавно зеленило 2.24.36 8% 

У К У П Н О: 12.88.01 45 %

Остало земљиште су планом одређене површине намењене коришћењу и изградњи осталих 
објеката у складу са предвиђеним наменама:

НАМЕНА ПОВРШИНА ПО НАМЕНИ У м2 % УЧЕШЋА

Вишепородично становање високих густина 3.12.13 11 %

Вишепородично становање средњих густина 3.05.88 10 %

Породично становање 5.38.15 18 %

Пословање и комерцијалне функције 1.57.36 5 %

Комунална инфраструктура 1.12.83 4 %

Саобраћај 52.06 2 %

Посебна намена 1.36.36 5 %

У К У П Н О: 16.14.77 55 %

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА СА ПОВРШИНАМА И НАМЕНАМА

Ред. број КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ха ар м2 KO

1 2 3 4 5 6

А. Блок 2 Лагатор НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције

1 к. п. бр. 3487/2 32 36 Лозница

2 к. п. бр. 3487/1 34 79 Лозница

Б. Блок 4.1 Лагатор НАМЕНА: Вишепородично становање средњих густина

1 к. п. бр. 3481/61 12 43 Лозница



Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 30.04.2015. 

Страна 106

 

2 к. п. бр. 3481/58 14 74 Лозница

3 к. п. бр. 3481/54 15 27 Лозница

В. Блок 4.2-1 и 4.2-3 Лагатор НАМЕНА: Вишепородично становање великих густина

1 к. п. бр. 3481/18 11 50 Лозница

2 к. п. бр. 3481/19 9 68 Лозница

3 к. п. бр. 3481/20 13 39 Лозница

4 к. п. бр. 3481/22 15 91 Лозница

5 к. п. бр. 3481/26 16 13 Лозница

6 к. п. бр. 3481/27 24 81 Лозница

7 к. п. бр. 3481/31 22 62 Лозница

НАМЕНА: Породично становање

1 к. п. бр. 3481/21 6 7 Лозница

2 к. п. бр. 3481/23 6 16 Лозница

3 к. п. бр. 3481/25 6 95 Лозница

4 к. п. бр. 3481/28 6 55 Лозница

Г. Блок 5-1, 5-3 Лагатор НАМЕНА: Вишепородично становање средњих густина

1 к. п. бр. 3483/18 7 25 Лозница

2 к. п. бр. 3483/15 9 3 Лозница

3 к. п. бр. 3483/12 9 86 Лозница

4 к. п. бр. 3483/10 10 69 Лозница

5 к. п. бр. 3483/8 12 34 Лозница

НАМЕНА: Вишепородично становање великих густина

1 к. п. бр. 3483/17 7 23 Лозница-

2 к. п. бр. 3483/16 7 77 Лозница-

3 к. п. бр. 3483/14 9 13 Лозница

Д. Блок 7 Лагатор НАМЕНА: Вишепородично становање средњих густина

1 к. п. бр. 3493/4 13 85 Лозница

2 к. п. бр. 3493/5 11 87 Лозница

3 к. п. бр. 3493/11 8 41 Лозница

4 к. п. бр. 3493/9 15 2 Лозница

5 к. п. бр. 3493/8 8 58 Лозница

6 к. п. бр. 3493/7 8 5 Лозница
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈЕ „ЛАГАТОР“

Постоји и неколико катастарских пар-
цела на којима је урбанистичким плановима 
дефинисана намена објеката који би се могли 
градити:

◆  КП 5093 у КО Лозница (иза Дома кул-
туре „Вук Караџић“) површине 75,97 а

◆  КП 4709/1 у КО Лозница (на Гради-
лишту) површине 10,51 а

◆  КП 8163/12 у КО Лозница – Борковача, 
површине 5,05 а

◆  КП 4914/2 у КО Лозница – ул. Бошка 
Матића, површине 6,72 а
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2.1.4 КП 5093 иза Дома културе „Вук Караџић“

Ред. број КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ха ар м2 KO

1 2 3 4 5 6

НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције

1 к. п. бр. 5093 75 97 Лозница – град

Намена ове локације је пословање са комерцијалним функцијама, имајући у виду знатан део 
привремених монтажних објеката који имају различите делатности. Понуда страног инвеститора 
за изградњу јавне гараже на овом месту била би апсолутно оправдана уз обједињавање постојећих 
комерцијалних и услужних садржаја објеката као пратећих у овом пројекту.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ МОГУЋЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА БУДУЋУ ЈАВНУ ГАРАЖУ
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2.1.5. КП 4709/1 (на Градилишту )

Ред. број КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ха ар м2 KO

1 2 3 4 5 6

НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције

1 к. п. бр. 4709/1 10 51 Лозница – град

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ КП 4709/1

2.1.6 КП 8162/12 – Бакал Милосава – Борковача

Ред. број КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ха ар м2 KO

1 2 3 4 5 6

НАМЕНА: Породично становање

1 к. п. бр. 8162/12 5 05 Лозница
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ КП 8162/12

2.1.7 КП 4914/2 – ул. Бошка Матића

Ред. број КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ха ар м2 KO

1 2 3 4 5 6

НАМЕНА:Секундарна производња и терцијалне 
делатности

1 к. п. бр. 4914/2 6 72 Лозница

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ КП 4914/2
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2.1.8  Дирекција за управљање  
и развој Бање Ковиљаче 

На подручју МЗ Бања Ковиљача постоји 
неколко катастарских парцела које могу бити 
отуђене, и то:

1. Потез „Бенкара“, бр. кат. парцеле 1717/3, 
површине 00.04,52 ха

2. Потез „Центар“, бр. кат. парцеле 550/9 
површине 00.79,15 ха и 163/1, површине 
00.03,62 ха

3. Потез „Марина пекара“, бр. кат. парцеле 
135/3, површине 00.01,67ха, 135/4 површине 
00.01.45 ха, 135/5 површине 00.00,50 ха и 135/6 
површине 00.00,02 ха.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ КП 1717/3

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ КП 550/9 и 163/1
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ КП 135/3, 135/4, 135/5 и 135/6

III  ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА РАСПОЛАГАЊА 
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

Поступак јавног надметања, односно при-
купљања понуда јавним огласом ради отуђења 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 
својини спроводи Комисија за спровођење 
поступка располагања грађевинским земљиш-
тем (у даљем тексту: Комисија) у складу са За-
коном и овом одлуком.

Надлежност Комисије, њен састав и начин 
одлучивања регулисан је Одлуком о отуђењу, 
размени и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини града Лознице. 

Комисија означена у ставу 1. ове одлуке 
ради у саставу: председник, заменик председ-
ника и три члана.

Чланове Комисије именује Скупштина 
града Лознице.

Комисија се састаје по потреби, а одлуке 
се доносе већином гласова.

3.1 Прикупљање понуда јавним огласом

Јавни оглас за прикупљање понуда за 
отуђење грађевинског земљишта објављује се 
у средствима јавног информисања, на огласној 
табли органа и служби Града, огласној табли 
Градске управе и званичној интернет презен-
тацији Града и другим електронским медији-

ма, најмање 30 дана пре дана одржавања јавног 
надметања. 

Јавни оглас за прикупљање понуда садржи:
1.  основне податке о грађевинском зем- 

љишту (у даљем тексту: „кат. парцели“), 
које је предмет отуђења (где се налази, 
величина, итд.), 

2.  информација о томе да ли се земљиште 
отуђује,

3.  опис дозвољене намене, урбанистичке 
параметре који дефинишу дозвољену 
намену и друга ограничења која важе за 
објекте који се могу градити на предмет-
ном грађевинском земљишту, 

4.  податке о комуналној опремљености 
грађевинског земљишта а у случају 
комунално неопремљеног/неуређеног 
грађевинског земљишта и податке о ра-
довима на изградњи комуналне инфра-
структуре које је потребно да изврши 
лице које купује земљиште, 

5.  податке о почетној цени накнаде за 
отуђење и динамици плаћања накнаде за 
отуђење за понуђача са најповољнијом 
понудом,

6.  време и место одржавања јавног надме-
тања, 

7.  услови за учешће у јавном надметању, 
подаци о поступку за подношење понуде 
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и рок за подношење понуда, као и оба-
везна садржина понуде,

 8.  износ и поступак плаћања депозита за 
учешће у поступку прикупљања пону-
да као и начин и рок враћања депозита 
понуђачима који предметно земљиште 
не добију у својину, 

 9.  начин и рок обавештавања понуђача о 
резултатима надметања,

10.  упозорење учеснику чија понуда буде 
прихваћена, да у случају одустајања од 
дате понуде губи право на повраћај уп-
лаћеног износа на име депозита,

11.  информација о месту и начину при-
бављања додатних информација и 
докумената о предмету понуде (као 
што је информација о томе које се све 
катастарске парцеле налазе на датој 
локацији), укључујући нацрт уговора 
о продаји који ће бити закључен са по-
нуђачем са најповољнијом понудом. 

Уколико је предмет отуђења већи број 
катастарских/грађевинских парцела на истој 
локацији, јавни оглас за отуђење грађевин-
ског земљишта, треба да садржи тачке 1. до 7. 
из члана 14. за сваку катастарску/грађевинску 
парцелу посебно. 

Понуде се подносе у затвореној коверти, 
са видљивом назнаком на које се катастарске 
парцеле односи, Комисији у року и на месту 
одређеном у јавном огласу. 

Понуђена цена за земљиште мора бити 
дата у динарском износу који је најмање јед-
нак или већи од почетног износа утврђеног у 
расписаном огласу. 

Рок за подношење понуда истиче 48 сати 
пре дана и часа одређеног за отварање понуда. 

Неблаговремена и неуредна понуда се од-
бацује. 

Неуредна је понуда:
1.  поднета у отвореној коверти или без 

видљиве ознаке на које парцеле се од-
носи,

2.  која не садржи податке и документа из 
чл. 17. и 18. Одлуке о отуђењу, размени и 
давању у закуп грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Лознице,

3.  у којој понуђена цена није у складу са 
ставом 2. овог члана. 

3.2 Понуда физичког лица садржи:

1.  ознаку кат. парцеле на које се понуда 
односи;

2. име и презиме;
3.  адресу, јединствени матични број грађа-

на и потпис;
4.  изјаву о прихватању свих услова из ог-

ласа (укључујући и изјаву о прихватању 
услова за комунално опремање/уређи-
вање предметног земљишта садржаних 
у јавном огласу, уколико се ради о неиз-
грађеном грађевинском које није кому-
нално опремљено за грађење);

5. доказ о уплаћеном депозиту; 
6.  број рачуна за враћање уплаћеног депо-

зита;
7. цену земљишта за дату кат. парцелу.

3.3 Понуда правног лица садржи:

1.  ознаку кат. парцеле на коју се понуда 
односи;

2.  фирму, матични број и ПИБ;
3.  име и презиме директора/лица овлашће-

ног за заступање и његов потпис;
4.  оверену фотокопију Решења о регистра-

цији АПР, односно другог одговарајућег 
регистра;

5.  оверено пуномоћје којим се представник 
правног лица овлашћује да учествује у 
надметању у име правног лица;

6.  оверену изјаву овлашћеног лица о при-
хватању свих услова из јавног огласа, 
(укључујући и изјаву о прихватању про-
писаних услова за комунално опремање/
уређивање предметног земљишта садр-
жаних у јавном огласу уколико се ради 
о неизграђеном грађевинском које није 
комунално опремљено за грађење);

7.  доказ о уплаћеном депозиту;
8.  број рачуна за враћање депозита;
9.  цену земљишта за дату кат. парцелу.

3.4 Јавно отварање понуда

О почетку, току и завршетку јавног отва-
рања понуда саставља се записник. Поступак 
јавног отварања понуда почиње уношењем у за-
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писник места и времена јавног отварања пону-
да, података о присутним члановима Комисије, 
података о приспелом броју понуда и података 
о парцелама на које се односе приспеле понуде. 

Неблаговремене понуде се посебно из-
двајају и не разматрају што се посебно конста-
тује на записник. 

Понуде се разврставају по кат. парцелама 
а потом их председник Комисије или лице које 
он одреди отвара и предаје на увид осталим 
члановима Комисије након чега исто лице јав-
но саопштава и диктира у записник садржину 
понуде.

Понуде за које се по отварању утврди да су 
неуредне посебно се констатују на записник.

Парцеле за које се утврди да није прис-
тигла ниједна понуда, посебно се констатују 
на записник.

Поступак се сматра успешним ако за ог-
лашену парцелу Комисија констатује да су 
приспеле најмање једна уредна понуда.

Поступак јавног отварања понуда завр-
шава се након отварања и разматрања свих 
приспелих понуда. 

Поступак отварања понуда је јаван и истом 
могу, сем понуђача, присуствовати сва заинте-
ресована пунолетна лица.

Услови под којима Град може да отуђи 
грађевинско земљиште по цени мањој од тр-
жишне цене или без накнаде, поступак распо-
лагања грађевинским земљиштем под условима 
повољнијим од тржишних као и располагање 
грађевинским земљиштем по условима по-
вољнијим од тржишних прикупљањем понуда 
јавним огласом описани су у донетој Одлуци о 
отуђењу, размени и давању у закуп грађевин-
ског земљишта у јавној својини Града Лознице.

Програм ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-7
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

9
На основу члана 29. став 4. и члана 27. став 

10. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/11), члана 3. става 1. тачка 1. и став 
3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 24/12) 
и чл. 29. и 40. Статута града Лознице („Служ-
бени лист града Лознице“, број 8/14 – пре-
чишћен текст), Скупштина града Лозница, на 
седници одржаној дана 28. априла 2015. године,  
донела је

О Д Л У К У 
о прибављању непокретности означена као 

катастарска парцела  
број 655/4 КО Лозница у јавну својину града 

Лознице, непосредном погодбом

I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 
Лознице, непосредном погодбом, непокретност, 
коју чини катастарска парцела број 655/4 КО 
Лозница, по култури њива I класе, земљиште 
у грађевинском подручју, површине 0.07.01 ха, 
која се води у листу непокретности број 5171 
КО Лозница, у својини Ранковић Живадина из 
Руњана, ради привођења земљишта сврси пре-
ма Изменама и допунама Плана генералне регу-
лације за насељено место Лозница („Службени 
лист града Лозница“, број 12/2014), а за потребе 
проширивања муслиманског гробља.

II Купопродајна цена коју ће град Лозница 
исплатити власнику непокретности из тачке 
I ове Одлуке утврђена је у износу од 1.000,00 
динара по м2, на основу Налаза Министарства 
финансија Пореска управа филијала Лозница 
број 059-436-03-00497/2015-Г1А02 од 16.03.2015. 
године, којим је утврђена тржишна вредност 
наведене непокретности.

Исплата купопродајне цене извршиће се у 
динарској противвредности, по средњем зва-
ничком курсу Народне банке Србије на дан 
уплате.
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III На основу ове одлуке биће сачињен од-
говарајући уговор између града Лознице, као 
купца наведене непокретности, и Ранковић 
Живадина из Руњана, као продавца непокрет-
ности, којим ће се ближе уредити права и оба-
везе уговорних страна.

IV Овлашћује се начелник Градске упра-
ве да у име града Лознице потпише наведени 
уговор.

V Новчана средства за исплату купопро-
дајне цене непокретности обезбедиће се из 
буџета града Лозницe.

VI Ову oдлуку објавити у „Службеном 
листу града Лозницe“, и иста ступа на снагу 
даном доношења.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-8   
Датум: 28. април 2015. године 
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

10
На основу члана 60. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гла-
сник РС“, бр. 62/06 и 41/09), и члана 40. Ста-
тута града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, број 8/14 – пречишћен текст), а уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике Србије бр. 
320-11-3156/2015-14 од 16. априла 2015. године, 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег програма  
заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта  
града Лознице за 2015. годину

1. Усваја се Годишњи програм зашти-
те, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта града Лознице за 2015. годину. 

2. Саставни део ове одлуке чини Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града Лознице за 
2015. годину.

3. Програм из тачке 2. ове одлуке ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-9/1
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

11
На основу члана 60. Став  2.  Закона о 

пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», 
бр. 62/2006, 65/08 и 41/09), и члана 40. Статута 
града Лознице («Сл. лист града Лознице», бр. 
19/08), а уз сагласност Министарства пољопри-
вреде и заштите животне средине Републике 
Србије бр.   320-11-3156/2015-14 од 16. априла 
2015. године Скупштина Града Лознице, на се-
дници одржаној дана  28. априла 2015. године, 
донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА  
ЛОЗНИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

У првом (општем) делу Програма  дат је 
преглед површина пољопривредног земљишта 
на подручју града Лознице по катастарским 
општинама, културама, класама, облицима 
својине, преглед површина које се наводњавају, 
одводњавају као и анализа стања заштите, и 
уређења пољопривредног земљишта. 

У другом делу Програма утврђен је пред-
лог радова на заштити и уређењу пољопри-
вредног земљишта за 2015. годину, са планом  
потребних стредстава и пројекцијом прилива 
истих. 
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У трећем делу Програма дат је план ко-
ришћења пољопривредног земљишта у држав-
ној својини, односно својини Републике Ср-
бије, у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. 

I ОПШТИ ДЕО

Територија града Лознице се налази на 
западу Републике Србије,на граници са Ре-

публиком Српском.Са површином од 612 км2 
она заузима 0.5 % територије Републике Ср-
бије. Подељена је на 47 катастарских општина 
и располаже са 32634,4422 ха пољопривредног 
земљишта (53 % укупне територије).

На расписани јавни позив за коришћење 
пољопривредног земљишта без плаћања закуп-
нине јавио се Завод за пољопривреду „Пољоса-
вет“ доо Лозница. На расписани јавни позив за 
право пречег закупа по основу узгоја животиња 
нико се није јавио.

ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопрвредног земљишта по катастарским општинама и културама

Р. Б. катастарска 
општина

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ (ХА)
ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ (ХА)

ЊИВЕ ВРТОВИ ВОЋЊАЦИ ВИНО- 
ГРАДИ ЛИВАДЕ УКУПНО ПАШЊАЦИ

РИБЊАЦИ, 
ТРСТИЦИ 

И МОЧ- 
ВАРЕ

ОСТАЛО 
ЗЕМЉИШТЕ УКУПНО

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

1 БАЊА 
КОВИЉАЧА 433.932 0.000 83.386 0.194 3.236 520.748 103.018 0.000 1293.626 1917.392

2 БРАДИЋ 499.487 0.000 50.424 0.333 3.218 553.462 22.217 0.130 560.410 1136.219
3 БРЊАЦ 402.160 0.000 52.875 0.000 0.000 455.035 29.052 0.000 223.272 707.359
4 ВЕЛИКО СЕЛО 499.652 0.000 16.715 0.076 3.625 520.069 89.171 0.000 272.218 881.457
5 ВОЋЊАК 184.840 0.000 26.932 0.220 4.792 216.784 50.341 0.000 302.245 569.369

6 ГОРЊА 
БАДАЊА 1055.321 0.000 52.284 2.600 16.339 1126.544 31.988 0.000 285.427 1443.960

7 ГОРЊА 
БОРИНА 281.582 0.000 27.816 0.000 10.228 319.626 98.044 0.000 1363.785 1781.455

8 ГОРЊА 
СИПУЉА 579.495 0.000 32.634 2.625 9.138 623.892 198.595 0.088 336.321 1158.897

9 ГОРЊЕ 
НЕДЕЉИЦЕ 425.073 0.000 21.013 0.050 0.000 446.137 17.418 0.000 164.980 628.535

10 ГОРЊИ 
ДОБРИЋ 406.418 0.000 41.694 0.497 8.038 456.647 16.443 0.000 400.047 873.137

11 ГРНЧАРА 482.735 0.000 21.162 0.000 0.320 504.217 32.204 0.000 184.616 721.037

12 ДОЊА 
БАДАЊА 708.323 0.000 40.935 0.655 43.442 793.356 53.615 0.000 294.017 1140.988

13 ДОЊА 
СИПУЉА 513.385 0.000 47.333 4.612 28.804 594.135 202.101 0.000 493.173 1289.408

14 ДОЊЕ 
НЕДЕЉИЦЕ 484.673 0.000 27.617 0.046 1.215 513.552 42.796 0.000 183.491 739.838

15 ДОЊИ 
ДОБРИЋ 834.715 0.914 44.599 0.140 0.945 881.313 17.595 0.000 617.637 1516.545

16 ДРАГИНАЦ 3.555 0.000 0.935 0.000 0.000 4.489 0.130 0.000 7.989 12.609
17 ЗАЈАЧА 254.867 0.000 23.365 0.000 35.742 313.975 74.463 0.000 841.677 1230.115

18 ЈАДРАНСКА 
ЛЕШНИЦА 1004.189 0.000 54.535 1.146 2.735 1062.606 84.380 0.000 1526.016 2673.001

19 ЈАРЕБИЦЕ 1338.164 0.000 61.878 0.827 9.067 1409.936 142.062 0.000 544.935 2096.934
20 ЈЕЛАВ 508.690 0.000 7.499 0.000 0.096 516.285 70.462 0.000 355.594 942.342
21 ЈОШЕВА 666.004 0.000 30.332 1.252 4.197 701.785 119.476 0.000 1161.334 1982.596
22 ЈУГОВИЋИ 253.846 0.000 13.779 0.430 0.357 268.411 17.923 0.000 90.231 376.566
23 КАМЕНИЦА 174.157 0.000 5.455 0.000 5.093 184.705 60.605 0.000 416.168 661.477
24 КОЗЈАК 545.018 0.000 18.477 0.000 1.615 565.109 6.495 0.000 353.799 925.403
25 КОРЕНИТА 1176.537 0.000 128.089 0.963 164.824 1470.413 292.097 0.000 2396.878 4159.388
26 ЛЕШНИЦА 1033.551 0.000 18.232 0.270 0.000 1052.052 38.380 0.000 1752.660 2843.093
27 ЛИПНИЦА 484.286 0.000 31.384 0.260 11.132 527.061 22.817 0.000 159.672 709.550
28 ЛОЗНИЦА 1971.520 0.000 42.522 0.268 11.744 2026.054 100.639 0.000 1343.124 3469.817
29 МИЛИНА 403.452 0.000 18.055 0.526 0.000 422.032 158.329 0.000 1079.572 1659.933
30 НОВО СЕЛО 1210.517 0.280 41.392 2.212 4.098 1258.499 53.088 0.000 771.123 2082.710
31 ПАСКОВАЦ 265.720 0.000 38.634 0.109 10.089 314.552 67.865 0.000 796.320 1178.737
32 ПОМИЈАЧА 254.712 0.000 19.000 0.727 115.103 389.542 70.410 0.000 150.609 610.561



30.04.2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ Број 3

Страна 117

 

33 РИБАРИЦЕ 436.911 0.000 32.555 0.954 0.000 470.419 9.425 0.000 295.827 775.672
34 РУЊАНИ 990.599 0.000 41.709 0.321 1.509 1034.138 34.615 0.000 399.888 1468.642

35 СИМИНО 
БРДО 301.508 0.000 10.518 0.000 17.329 329.355 28.470 0.000 139.104 496.928

36 СЛАТИНА 376.182 0.000 17.134 0.000 9.360 402.676 17.411 0.000 148.918 569.006
37 СТРАЖА 397.473 0.000 9.024 0.000 0.000 406.498 1.523 0.000 0.828 408.849
38 СТУПНИЦА 538.859 0.252 42.538 0.782 15.919 598.350 90.053 0.000 499.245 1187.648
39 ТЕКЕРИШ 498.770 0.000 40.457 1.601 121.653 662.480 55.470 0.000 311.884 1029.834
40 ТРБОСИЉЕ 459.269 0.000 38.020 3.474 22.841 523.604 196.099 0.000 869.864 1589.566
41 ТРБУШНИЦА 269.524 0.000 43.170 0.000 1.573 314.266 93.697 0.000 1202.622 1610.585
42 ТРШИЋ 434.914 0.000 39.511 0.240 70.162 544.826 115.298 0.000 504.395 1164.519
43 ФИЛИПОВИЋИ 222.625 0.000 7.255 0.000 3.370 233.249 10.958 0.000 102.378 346.585
44 ЦИКОТЕ 716.480 0.000 70.410 1.182 24.143 812.215 132.297 0.000 1111.645 2056.157
45 ЧОКЕШИНА 802.369 0.000 78.426 22.685 7.790 911.270 46.571 0.000 1475.488 2433.330
46 ШОР 838.094 0.000 7.972 0.000 0.000 846.065 61.897 0.000 619.028 1526.990
47 ШУРИЦЕ 212.556 0.000 10.489 0.276 8.318 231.639 22.145 0.000 76.102 329.886

УКУПНО 26836.710 1.447 1630.169 52.548 813.199 29334.073 3300.151 0.218 28480.179 61114.621
РГЗ ЗА 2015.ГОДИНУ

ТАБЕЛА 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО

р. б. катастарска 
општина

облик 
својине

пољопривредно земљиште(ха)
обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци
рибњаци, 
трстици и 
мочваре

остало 
земљиште УКУПНО

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

1 приватна 
својина 420.986 77.345 0.194 2.897 501.421 87.123 0 588.543

државна 
својина РС 5.344

0
2.603

0
0.340

0
8.287

0
11.185

0
0
0 19.473

државна 
својина СРЈ

БАЊА 
КОВИЉАЧА

друштвена 
својина 5.741 3.026 8.767 4.521 13.287

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

1.861 0.413 2.273 0.190 2.463

2 приватна 
својина 498.018 50.424 0.333 3.219 551.993 19.150 0.13 571.273

државна 
својина РС 1.439 1.439 3.067 4.506

БРАДИЋ државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.029 0.029 0.029

3 приватна 
својина 401.123 52.875 453.998 29.037 483.035

државна 
својина РС 1.037 1.037 0.015 1.052

државна 
својина СРЈ

БРЊАЦ друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
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други 
облици 
својине

4 приватна 
својина 490.689 15.982 0.076 3.625 510.372 75.022 585.394

државна 
својина РС 8.585 0.733 9.318 14.148 23.467

ВЕЛИКО 
СЕЛО

државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина 0.379 0.379 0.379

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

5 приватна 
својина 184.510 26.754 0.220 4.792 216.277 41.072 257.348

државна 
својина РС 0.330 0.178 0.508 9.269 9.777

државна 
својина СРЈ

ВОЋЊАК друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

6 приватна 
својина 1045.098 52.26 2.600 16.339 1116.297 31.049 1147.346

државна 
својина РС 10.097 0.024 10.120 0.840 10.961

ГОРЊА 
БАДАЊА

државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина 0.127 0.127 0.099 0.226

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

7 приватна 
својина 254.013 25.496 10.228 289.736 87.103 376.839

државна 
својина РС 27.569 2.321 29.890 10.941 40.831

државна 
својина СРЈ

ГОРЊА 
БОРИНА

друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

8 приватна 
својина 562.566 32.634 2.625 9.138 606.962 172.757 0.088 779.807

државна 
својина РС 15.589 15.589 24.221 39.810

ГОРЊА државна 
својина СРЈ

СИПУЉА друштвена 
својина 1.341 1.341 1.618 2.959
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задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

9 приватна 
својина 424.772 21.013 0.050 445.835 12.359 458.194

државна 
својина РС 0.302 0.302 1.342 1.644

државна 
својина СРЈ

ГОРЊЕ 
НЕДЕЉИЦЕ

друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

3.717 3.717

10 приватна 
својина 398.985 41.694 0.497 8.038 449.214 16.270 465.483

државна 
својина РС 7.433 7.433 0.174 7.607

ГОРЊИ 
ДОБРИЋ

државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

11 приватна 
својина 471.040 20.732 0.32 492.092 31.399 523.490

државна 
својина РС 11.695 0.43 12.125 0.135 12.260

државна 
својина СРЈ

ГРНЧАРА друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.671 0.671

12 приватна 
својина 705.586 40.935 0.655 43.442 790.619 53.201 843.820

државна 
својина РС 2.687 2.687 0.415 3.102

ДОЊА 
БАДАЊА

државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.050 0.050 0.050

13 приватна 
својина 502.987 47.333 4.504 28.804 583.629 185.594 769.222

државна 
својина РС 10.398 0.108 10.506 16.507 27.013
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државна 
својина СРЈ

ДОЊА 
СИПУЉА

друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

14 приватна 
својина 480.779 27.617 0.046 1.215 509.658 42.796 552.454

државна 
својина РС 3.894 3.894 3.894

ДОЊЕ 
НЕДЕЉИЦЕ

државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

15 приватна 
својина 812.468 0.914 44.348 0.140 0.945 858.814 14.387 873.202

државна 
својина РС 18.824 0.215 19.039 3.208 22.247

државна 
својина СРЈ

ДОЊИ 
ДОБРИЋ

друштвена 
својина 3.423 0.036 3.459 3.459

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

16 приватна 
својина 2.67 0.726 3.396 0.049 3.445

државна 
својина РС 0.440 0.038 0.477 0.073 0.551

државна 
својина СРЈ

ДРАГИНАЦ друштвена 
својина 0.141 0.141 0.008 0.149

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.304 0.171 0.475 0.475

17 приватна 
својина 248.927 23.365 35.742 308.035 69.617 377.652

државна 
својина РС 5.586 5.586 4.846 10.432

државна 
својина СРЈ

ЗАЈАЧА друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.354 0.354 0.354
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18 приватна 
својина 976.151 53.247 1.146 2.735 1033.280 75.347 1108.627

државна 
својина РС 20.201 0.495 20.696 9.032 29.728

ЈАДРАНСКА 
ЛЕШНИЦА

државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина 3.969 3.969 3.969

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

3.868 0.793 4.661 4.661

19 приватна 
својина 1225.797 60.953 0.827 9.067 1296.643 137.135 1433.778

државна 
својина РС 112.367 0.925 113.292 4.928 118.220

државна 
својина СРЈ

ЈАРЕБИЦЕ друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

20 приватна 
својина 479.423 7.499 0.096 487.018 9.231 496.249

државна 
својина РС 29.267 29.267 61.231 90.499

државна 
својина СРЈ

ЈЕЛАВ друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

21 приватна 
својина 600.786 30.332 1.252 4.197 636.567 105.856 742.423

државна 
својина РС 64.840 64.840 13.020 77.860

државна 
својина СРЈ

ЈОШЕВА друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.379 0.379 0.600 0.979

22 приватна 
својина 253.499 13.779 0.430 0.357 268.064 17.923 285.987

државна 
својина РС 0.347 0.347 0.347

државна 
својина СРЈ

ЈУГОВИЋИ друштвена 
својина
задружна 
своијна
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мешовита 
својина
други 
облици 
својине

23 приватна 
својина 155.471 5.455 5.093 166.018 48.885 214.903

државна 
својина РС 18.686 18.686 11.721 30.407

КАМЕНИЦА државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

24 приватна 
својина 515.815 18.432 1.520 535.767 5.073 540.840

државна 
својина РС 28.946 0.045 28.991 1.025 30.016

државна 
својина СРЈ

КОЗЈАК друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.257 0.095 0.352 0.397 0.749

25 приватна 
својина 1141.433 125.894 0.963 157.040 1425.329 257.097 1682.426

државна 
својина РС 33.295 0.475 1.827 35.596 25.291 60.887

државна 
својина СРЈ

КОРЕНИТА друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

1.810 1.721 5.958 9.488 9.709 19.198

26 приватна 
својина 936.088 17.025 0.270 953.382 2.626 956.007

државна 
својина РС 97.247 97.247 35.755 133.002

ЛЕШНИЦА државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина 0.216 1.208 1.423 1.423

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

27 приватна 
својина 473.416 31.337 0.260 11.129 516.141 6.809 522.950

државна 
својина РС 10.870 0.047 0.003 10.919 16.009 26.928

државна 
својина СРЈ
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ЛИПНИЦА друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

28 приватна 
својина 1613.984 41.599 0.268 11.744 1667.595 98.104 1765.698

државна 
својина РС 357.477 0.924 358.400 2.536 360.936

државна 
својина СРЈ

ЛОЗНИЦА друштвена 
својина 0.059 0.059 0.059

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

29 приватна 
својина 335.114 18.055 0.526 353.694 145.735 499.429

државна 
својина РС 68.327 68.327 12.594 80.921

државна 
својина СРЈ

МИЛИНА друштвена 
својина 0.011 0.011 0.011

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

30 приватна 
својина 1173.659 0.280 41.378 2.212 4.098 1221.627 22.009 1243.635

државна 
својина РС 33.160 0.014 33.175 31.030 64.205

државна 
својина СРЈ

НОВО СЕЛО друштвена 
својина 0.568 0.568 0.568

задружна 
своијна 3.13 3.130 0.049 3.179

мешовита 
својина
други 
облици 
својине

31 приватна 
својина 265.401 38.634 0.109 10.089 314.232 67.408 381.640

државна 
својина РС 0.320 0.320 0.457 0.777

државна 
својина СРЈ

ПАСКОВАЦ друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

32 приватна 
својина 253.361 19.001 0.727 115.103 388.190 70.156 458.346
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државна 
својина РС 1.351 1.351 0.254 1.605

ПОМИЈАЧА државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

33 приватна 
својина 429.337 32.555 0.954 462.845 9.327 472.172

државна 
својина РС 7.574 7.574 0.099 7.673

РИБАРИЦЕ државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

34 приватна 
својина 957.073 41.709 0.321 1.509 1000.612 18.820 1019.432

државна 
својина РС 33.526 33.526 15.795 49.322

РУЊАНИ државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

35 приватна 
својина 298.794 10.518 17.329 326.641 28.196 354.836

државна 
својина РС 2.714 2.714 0.274 2.988

државна 
својина СРЈ

СИМИНО 
БРДО

друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

36 приватна 
својина 376.106 17.113 9.360 402.579 17.411 419.990

државна 
својина РС 0.076 0.021 0.097 0.097

државна 
својина СРЈ

СЛАТИНА друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина



30.04.2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ Број 3

Страна 125

 

други 
облици 
својине

37 приватна 
својина 389.988 9.024 399.012 1.408 400.420

државна 
својина РС 6.999 6.999 0.115 7.114

државна 
својина СРЈ

СТРАЖА друштвена 
својина 0.487 0.487 0.487

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

38 приватна 
својина 538.240 0.252 42.538 0.782 15.919 597.731 89.251 686.981

државна 
својина РС 0.498 0.498 0.802 1.300

државна 
својина СРЈ

СТУПНИЦА друштвена 
својина 0.041 0.041 0.041

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.08 0.080 0.080

39 приватна 
својина 496.328 40.256 1.601 119.378 657.562 51.120 708.681

државна 
својина РС 2.115 1.880 3.995 3.960 7.954

ТЕКЕРИШ државна 
својина СРЈ
друштвена 
својина 0.396 0.396 0.396

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

0.326 0.201 0.527 0.391 0.918

40 приватна 
својина 444.198 38.020 3.474 22.841 508.533 155.924 664.457

државна 
својина РС 15.071 15.071 40.174 55.245

државна 
својина СРЈ

ТРБОСИЉЕ друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

41 приватна 
својина 266.798 43.170 1.573 311.540 91.849 403.389

државна 
својина РС 2.726 2.726 1.848 4.574

државна 
својина СРЈ

ТРБУШНИЦА друштвена 
својина
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задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

42 приватна 
својина 431.042 39.133 0.240 70.162 540.577 114.323 654.899

државна 
својина РС 2.628 0.378 3.006 0.452 3.458

државна 
својина СРЈ

ТРШИЋ друштвена 
својина 0.003 0.003 0.052 0.055

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

1.241 1.241 0.471 1.712

43 приватна 
својина 218.614 6.979 3.370 228.962 10.958 239.920

државна 
својина РС 3.450 0.277 3.726 3.726

државна 
својина СРЈ

ФИЛИПОВИЋИ друштвена 
својина 0.562 0.562 0.562

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

44 приватна 
својина 708.320 70.032 1.09 24.143 803.585 125.423 929.008

државна 
својина РС 8.160 0.378 0.092 8.631 6.874 15.505

државна 
својина СРЈ

ЦИКОТЕ друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

45 приватна 
својина 766.557 60.964 22.105 7.033 856.658 45.391 902.050

државна 
својина РС 24.846 24.846 0.649 25.495

државна 
својина СРЈ

ЧОКЕШИНА друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

10.966 17.463 0.58 0.757 29.766 0.531 30.297

46 приватна 
својина 659.950 7.972 667.922 45.075 712.997

државна 
својина РС 168.715 168.715 14.418 183.133
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државна 
својина СРЈ

ШОР друштвена 
својина 9.429 9.429 2.404 11.833

задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

47 приватна 
својина 209.619 10.489 0.276 8.318 228.702 22.145 250.847

државна 
својина РС 2.937 2.937 2.937

државна 
својина СРЈ

ШУРИЦЕ друштвена 
својина
задружна 
своијна
мешовита 
својина
други 
облици 
својине

РГЗ ЗА 2015.ГОДИНУ

Tабела 3.  Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

Пољопривредно земљиште у ха

Култура
класа

I II III IV V VI VII VIII
Њива 852.724 1953.438 2524.652 3474.045 6518.722 7521.182 3149.560 842.387
Врт 1.092 0 0.355 0 0 0 0 0
Воћњаци 27.035 92.689 611.430 771.802 110.069 13.848 3.296 0
Виногради 6.247 8.548 24.667 12.329 0.402 0.355 0 0
Ливаде 4.482 22.081 34.603 138.836 470.617 81.831 60.749 0
Пашњаци 1.265 9.554 50.362 157.531 1069.157 1345.701 584.674 81.906
Трстици-мочваре 0.218 0 0 0 0 0 0 0
УКУПНО 893.064 2086.311 3246.069 4554.542 8168.967 8962.917 3798.279 924.292 32634.442
РГЗ 

ТАБЕЛА 4. Одводњавање
каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха
изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха
53.662 48.362 53.662 48.362

ТАБЕЛА 5. Наводњавање
широкозахватне 
машине у ха

тифони у ха кап по кап 
(миниорошавање) у ха

кишна крила у ха остало у ха УКУПНО у ха

ТАБЕЛА 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

физичке 
мелиорације у ха

хемијске 
мелиорације у ха

биолошке мелиорације у ха мелиорације 
ливада и 
пашњака у ха

остало у ха УКУПНО у ха

Завод за пољопривреду Лозница 
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ТАБЕЛА 7.       Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

Назив корисника и његова адреса површина земљишта 
коју користи (ха)

исказано по 
катастарским 

општинама (ха)
АИК ЛОЗНИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „БУДУЋНОСТ-ГОРЊА 
БАДАЊА“ 27.314 27.314

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПУТЕВЕ И ВОДОПРИВРЕДУ ЛОЗНИЦА У 
РЕСТРУКТУИРАЊУ,ЛОЗНИЦА ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 16 0.026 0.026

БОЈИНОВИЋ ЈОВИЦА ЖИВОРАД, ГОРЊИ ДОБРИЋ 1.305 1.305
БОЈИНОВИЋ ЈОВИЦА МИЛИЦА, ГОРЊИ ДОБРИЋ 1.305 1.305
БОЈИЋ ВЛАДИМИР ЂОРЂЕ, РУЊАНИ 1.272 1.272
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „7 ЈУЛ“, ЛОЗНИЦА, ДОСИТЕЈА 
ОБРАДОВИЋА 4.350 4.350

ЦРКВЕНА ОПШТИНА „ОГЊЕНА   МАРИЈА“, НОВО СЕЛО 0.215 0.215
Д.П. ЗА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА „ИСТРАЖНИ РАДОВИ“, 
ЗАЈАЧА КОЛОНИЈА 0.033 0.033

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „МН“ ДОО, ЛОЗНИЦА 
ШЕПАЧКИ ПУТ ББ 1.754 1.754

ЕКОНОМИЈА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ, ДВОРСКА 0.996 0.996
ЕЛЕКТРОИСТОК, МАЛИ ЗВОРНИК 0.100 0.100
ФИЛИПОВИЋ ЖИВАН БОРИСАВ, ЦИКОТЕ 0.062 0.062
ФИЛИПОВИЋ СВЕТО ДРАГОСЛАВ, КОЗЈАК 0.118 0.118
ГАЈИЋ СТАНКО МИЛАН, КОЗЈАК ВУКА КАРАЏИЋА 56 0.544 0.544
ГРАД ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА КАРАЂОРЂЕВА 2 66.151 66.151
ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „1.МАЈ“ ЛЕШНИЦА, 
ЛЕШНИЦА МАРШАЛА ТИТА 126 5.937 5.937

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6 0.324 0.324
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСА 282 0.584 0.584

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ“, НОВИ БЕОГРАД МИХАИЛА 
ПУПИНА 113 767.152 767.152

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ БАЊЕ 
КОВИЉАЧЕ, БАЊА КОВИЉАЧА 0.309 0.309

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ,  
БЕОГРАД, ТАКОВСКА 10 0.010 0.010

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ЛОЗНИЦА, ГЕОРГИЈА 
ЈАКШИЋА 9 1.168 1.168

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕРБИЈЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 282 0.577 0.577

ЈАВНО СТАМБЕНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛОЗНИЦА“, ЛОЗНИЦА 0.024 0.024
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАВОДЕ“, БЕОГРАД 
БРОДАРСКА 5 0.823 0.823

ЈП „ПТТ СРБИЈЕ“  СА П.О., БЕОГРАД ТАКОВСКА 2 1.645 1.645
ЈУГОВИЋ ЖИВКО ВИДОЈЕ, ГОРЊА БАДАЊА 2.484 2.484
ЈУГОВИЋ МИЛИВОЈЕ, ГОРЊА БАДАЊА 2.484 2.484
КАЛДЕСИЋ МИЛОШ МИЛАН, БАЊА КОВИЉАЧ ГЕОРГИ ДИМИТРОВА 14 0.133 0.133
КЈП „НАШ ДОМ“, ЛОЗНИЦА 0.092 0.092
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД 
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 4 1.672 1.672

МАРЈАНОВИЋ ПЕТАР ВЛАДИМИР, КОРЕНИТА 2.045 2.045
МАРЈАНОВИЋ СВЕТОЗАР МИЛАН, КОРЕНИТА 2.045 2.045
МАРКОВИЋ МИЛОЈЕ МИЛОВАН, КОЗЈАК 0.111 0.111
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА БАДАЊА 18.657 18.657
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАСКОВАЦ 0.612 0.612
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РИБАРИЦЕ 0.167 0.167
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУЊАНИ 9.051 9.051
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТЕКЕРИШ 0.264 0.264
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРБОСИЉЕ 0.650 0.650
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАЈАЧА 0.352 0.352
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРАГИНАЦ 0.423 0.423
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦИКОТЕ 0.326 0.326
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ 0.500 0.500
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАДИЋ 3.527 3.527
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА БОРИНА 0.410 0.410
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРНЧАРА 0.000 1.774
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИПНИЦА 15.074 15.074
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУПНИЦА 1.350 1.350
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРШИЋ 0.064 0.064
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ДОБРИЋ 2.418 2.418
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА СИПУЉА 0.082 0.082
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАРЕБИЦЕ 0.445 0.445
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈЕЛАВ 1.506 1.506
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈОШЕВА 0.983 0.983
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОРЕНИТА 6.446 6.446
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОЗЈАК 2.593 2.593
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛЕШНИЦА 1.221 1.221
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛИНА 0.782 0.782
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОМИЈАЧА 0.254 0.254
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТРАЖА 1.637 1.637
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРБУШНИЦА 0.086 0.086
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКО СЕЛО 0.187 0.187
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЋЊАК 7.994 7.994
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШОР 0.000 2.501
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШУРИЦЕ 1.012 1.012
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАМЕНИЦА 0.672 0.672
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЕЗЈАК, ГОРЊЕ НЕДЕЉИЦЕ 1.349 1.349
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЊАЦ 0.096 0.096
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА БАДАЊА 0.299 0.299
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ ДОБРИЋ 2.210 2.210
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА 1.332 1.332
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО СЕЛО 4.811 4.811
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИМИНО БРДО 0.058 0.058
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧОКЕШИНА 0.719 0.719
МИЈАТОВИЋ МИЛОРАД ЛУКА, ЧОКЕШИНА 0.102 0.102
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 557.604 521.035
МИТРОВИЋ ЈЕВТО СТАНИМИР, БАЊА КОВИЉАЧА 0.220 0.220
МЗ „ДРАГИНАЦ“ 0.275 0.275
НЕГИЋ СТАНОЈЕ ЖИВКО, БАЊА КОВИЉАЧА 2.069 2.069
НИС А.Д., НОВИ САД НАРОДНОГ ФРОНТА 12 0.034 0.034
ОСНОВНА ЗАДРУЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ГОРЊА БАДАЊА“ 2.294 2.294
ОСНОВНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, ЛОЗНИЦА 1.351 1.351
ОСНОВНА ШКОЛА РУЊАНИ 0.602 0.602
ОСНОВНА ШКОЛА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ, ДОЊА БАДАЊА 0.487 0.487
ОСНОВНА ШКОЛА „14 ОКТОБАР“, ДРАГИНАЦ 0.921 0.921
ОСНОВНА ШКОЛА „ЖИКА ПОПОВИЋ“, ГОРЊА БАДАЊА 2.290 2.290
ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“, ТЕКЕРИШ 1.259 1.259
ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ КАРАЂОРЂЕВИЋ“, 
ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА 1.877 1.877

ОСНОВНА ШКОЛА „МИКА МИТРОВИЋ“, БРЕЗЈАК 1.525 1.525
ОСНОВНА ШКОЛА „МИКА МИТРОВИЋ“, ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА 0.441 0.441
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ“, ЧОКЕШИНА 0.135 0.135
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ“ ЛЕШНИЦА 0.494 0.719
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“, ЛИПНИЦА 1.262 1.262
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“, ЗАЈАЧА 0.253 0.253
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ“ ЛЕШНИЦА 2.204 2.204
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ОШ „14 ОКТОБАР“, ДРАГИНАЦ 0.152 0.152
ОШ „СВЕТИ САВА“, ШОР 1.203 1.203
ПАВЛОВИЋ ЖИВКО СВЕТОЗАР, ДОЊА СИПУЉА 2.586 2.586
ПЕРИШИЋ ДРАГИЋ ДОБРОСАВ, ТЕКЕРИШ 0.956 0.956
ПОЉОПРИВРЕДН0 ДОБРО „ГУЧЕВО“,АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, 
ЛОЗНИЦА 1.161 39.474

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА „ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ“, БЕЛА 
ЦРКВА 2.503 2.503

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА „ЦЕР“, ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА 0.033 0.033
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ „ЛОЗНИЦА“, ЛОЗНИЦА 0.000 70.164
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ ЛОЗНИЦА 0.000 0.929
ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРЕХРАМБЕНИ КОМБИНАТ ЖИТОРАТАР, ШАБАЦ 5.702 5.702
ПТТ СРБИЈЕ, ЛОЗНИЦА 0.288 0.288
РЕГИОНАЛНА СИЗ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ ПОДРИЊСКО 
КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНА, КРУПАЊ 1.490 1.490

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД 3.257 3.257
РИСТИЋ БЛАГОЈЕ ЉИЉАНА, МАЛИ ЗВОРНИК 0.097 0.097
САВИЋ СТАНИСАВ МИРКО, ГОРЊИ ДОБРИЋ 0.145 0.145
СЛУЖБА ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА 0.317 0.317
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, БАЊА КОВИЉАЧА 1.803 1.803
СПОМЕН ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“, ТРШИЋ 1.294 1.294
СЗ „БУДУЋНОСТ“ ЛОЗНИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ДРАГИНАЦ“ 1.008 1.008
СЗ „БУДУЋНОСТ“ ЛОЗНИЦА ЗЗ  ГОРЊА БАДАЊА 4.164 4.164
ТЕШАНОВИЋ ДРАГИЊА, ЈЕЛАВ 0.043 0.043
ТУФЕГЏИЋ ТИХОМИР МИЛУТИН, ГОРЊА БАДАЊА 1.934 1.934
ТУФЕГЏИЋ ТИМОТИЈЕ ЖИВОЈИН, ГОРЊА БАДАЊА 1.934 1.934
ВАСИЋ РАДОВАН НАДА, БОРЧА 2.484 2.484
З.З „ЛОЗНИЦА“ 0.082 0.082
З.З. „СТРАЖА“ 0.000 7.326
З.З. „АГРОМАЧВА-ПРОДУКТ“, ПРЊАВОР 3.871 30.666
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „ДР МИЛЕНКО МАРИН“, ЛОЗНИЦА 0.841 0.841
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „БУДУЋНОСТ“, ЛОЗНИЦА 0.186 0.186
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ВИДОЈЕВИЦА“, ЛЕШНИЦА 1.016 1.016
укупно 1604.026 1715.485

II  ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ  
И УРЕЂЕЊУ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ТАБЕЛА 8. ПЛАН ПРИХОДА СОПСТВЕНОГ УЧЕШЋА

извор средстава (ДИН)

Пренета средства 6,625,000.00

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта  
у државној својини 2,925,000.00

Очекивана средства од закупа по програму 2010 из таб. 10а 1,219,784.50

Очекивана средства од закупа по програму 2014 из таб. 10б 381,284.59

Очекивана средства од закупа по програму 2014 из таб. 10ц 885,538.07

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 500,000.00

Градски буџет за пољопривреду– за заштиту и уређење пољопривредног земљишта 1,000,000.00

Очекивана средства од вансудског поравнања за 2006/07. годину 1,867,133.15
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Очекивана средства од вансудског поравнања за 2007/08. годину 2,649,350.35

Очекивана средства од вансудског поравнања за 2008/09. годину 2,649,350.35

Очекивана средства од вансудског поравнања за 2011/12. годину 1,105,871.19

УКУПНО 21,808,312.20

ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта

намене улагања
површина 
у hа, број 
узорака

предрачунска 
вредност 

улагања (дин)

конструкција финансирања
сопствено учешће други извори 

 (%) (дин)  (%) (дин)
комасација пољопривредног земљишта
добровољно груписање парцела
одводњавање пољопривредног земљишта 
(радови на каналској мрежи)
наводњавање пољопривредног земљишта
премер парцела државног земљишта 600,000 100 600,000.00
уређење (ревитализација) пољских путева 37,500,000 40 15,000,000.00 60 22,500,000.00
уређење и опремање противградне службе 
(радови на измештању две противградне 
станице и набавка опреме; реконструкција и 
санација постојећих)

1,590,804.04 100 1,590,804.04

побољшање квалитета обрадивог 
пољопривредног земљишта
мелиорација ливада и пашњака
претварање необрадивог у обрадиво 
земљиште
I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 39690804.040 17,190,804.04 22500000
биолошка рекултивација пољопривредног 
земљишта
противерозионе мере на пољопривредном 
земљишту 3,531,970.09 100 3,531,970.09

подизање ветрозаштитних појасева
контрола плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта(прве до пете 
класе),унетог минералног ђубрива и 
пестицида у обрадиво пољопривредно 
земљиште

500,000 100 500,000.00

утврђивање постојања опасних и штетних 
материја у пољопривредном земљишту 585,538 100 585,538.07

II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 4617508.16 4,617,508.16 0
студијско-истраживачки радови
Остало
III СТУДИЈСКО-ИСТРАЂИВАЧКИ РАДОВИ КОЈИ 
ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ ЗЕМЉИШТА 0 0.00 0

укупно(I+II+ III) 44308312.2 21,808,312.20 22500000
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ТАБЕЛА 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2006/07. годину

редни број назив правног/
физичког лица

површина 
/ха/

рок 
плаћања

укупан 
износ 
(еуро)

износ уплате 
(дин)

датум 
уплате

очекивани 
износ 

уплате-40%     
(еуро)

потписано 
поравнање      

(да-не)

1. ПД „Гучево“ 
АД Лозница 501.686 01.03.2008. 41,810.22 3,460,694.65 16,724.08 не

УКУПНО 501.686 41,810.22 3,460,694.65 16,724.08

курс коришћен за израду табеле 111.64 1,867,133.15

ТАБЕЛА 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2007/08. годину

редни број назив правног/
физичког лица

површина 
/ха/

рок 
плаћања

укупан 
износ 
(еуро)

износ уплате 
(дин)

датум 
уплате

очекивани 
износ 

уплате-40%     
(еуро)

потписано 
поравнање      

(да-не)

1. ПД „Гучево“ 
АД Лозница 501.686 15.01.2010. 59,326.19 5,708,733.82 23,730.47 не

УКУПНО 501.686 59,326.19 5,708,733.82 23,730.47

курс коришћен за израду табеле 111.64 2,649,350.35

ТАБЕЛА 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2008/09. годину

редни број назив правног/
физичког лица

површина 
/ха/

рок 
плаћања

укупан 
износ 
(еуро)

износ уплате 
(дин)

датум 
уплате

очекивани 
износ 

уплате-40%     
(еуро)

потписано 
поравнање      

(да-не)

1. ПД „Гучево“ 
АД Лозница 501.686 15.01.2010. 59,326.19 5,708,733.82 23,730.47 не

УКУПНО 501.686 59,326.19 5,708,733.82 23,730.47

курс коришћен за израду табеле 111.64 2,649,350.35

ТАБЕЛА 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2011/12. годину

редни број назив правног/
физичког лица

површина 
/ха/

рок 
плаћања

укупан 
износ 
(еуро)

износ уплате 
(дин)

датум 
уплате

очекивани 
износ 

уплате-40%     
(еуро)

потписано 
поравнање      

(да-не)

1. Саво 
Марковић 104.254 31.10.2012. 24,763.47 9,905.39 не

УКУПНО 104.254 24,763.47 0.00 9,905.39

курс коришћен за израду табеле 111.64 1,105,871.19
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III ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ТАБЕЛА 12 Коришћење без плаћања накнаде
Пољопривредна саветодавна и стручна служба „Пољосавет“ ДОО Лозница

КО број јавног 
надметања

број поседовног листа/
листа непокретности

број катастарске 
парцеле култура класа површина (ха)

ЛОЗНИЦА 1 9077 3847 њива 2 0.440
ЛОЗНИЦА 1 9077 3848 воћњак 1 0.957
ЛОЗНИЦА 1 9077 3849 њива 2 1.934
укупно 3.331

ТАБЕЛА 15 Преглед груписаних  надметања

КО потес број јавног 
надметања

број поседовног 
листа/листа 

непокретности

број 
катастарске 

парцеле

култура 
и класа

површина 
парцеле 

(ха)

површина 
државног 
удела (ха)

боја напомена

ЛОЗНИЦА Филипа 
Кљајића 1 9077 3847 њива 2 0.440 0.440 ЦРВЕНА

Пољосавет ДОО 
– без плаћања 
накнаде

ЛОЗНИЦА Филипа 
Кљајића 1 9077 3848 воћњак 1 0.957 0.957 ЦРВЕНА

Пољосавет ДОО 
– без плаћања 
накнаде

ЛОЗНИЦА Тичарска 1 9077 3849 њива 2 1.934 1.934 ЦРВЕНА
Пољосавет ДОО 
– без плаћања 
накнаде

УКУПНО 1 1 3.331 3.331
ЛОЗНИЦА Суват 2 8473 14116 пашњак 3 0.355 0.355 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА Суват 2 8473 14118 њива 4 1.275 1.275 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА Суват 2 8473 14119 њива 4 0.407 0.407 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА Суват 2 8473 14121 њива 4 0.082 0.082 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14122 њива 4 0.094 0.094 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА тичар 2 8473 14127 њива 3 0.028 0.028 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА тичар 2 8473 14128 пашњак 5 0.053 0.053 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА тичар 2 8473 14129 њива 4 2.025 2.025 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14132 воћњак 4 0.450 0.450 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14133 воћњак 4 1.16 1.16 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14134 њива 4 1.024 1.024 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14138 њива 4 0.821 0.821 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14139 њива 4 0.343 0.343 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14140 њива 4 0.377 0.377 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14143 њива 3 0.371 0.371 ЗЕЛЕНА
ЛОЗНИЦА суват 2 8473 14355 пашњак 5 0.011 0.011 ЗЕЛЕНА
УКУПНО 2 2 8.875 8.875

ЛОЗНИЦА Солунских 
бораца 3 9077 4183/1 њива 1 3.245 3.245 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Солунских 
бораца 3 9077 4185 њива 1 0.461 0.461 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Грађевински 
реон 3 9077 4187 њива 1 0.680 0.680 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Грађевински 
реон 3 9077 4189 њива 1 0.392 0.392 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Грађевински 
реон 3 9077 4191 њива 1 0.992 0.992 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Владимира 
Радовановића 3 9077 4193 њива 1 1.405 1.405 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Владимира 
Радовановића 3 9077 4195 њива 1 1.416 1.416 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Грађевински 
реон 3 9077 4196 воћњак 1 0.064 0.064 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Грађевински 
реон 3 9077 4198 воћњак 1 0.935 0.935 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Грађевински 
реон 3 9077 4202 воћњак 1 0.494 0.494 БЕЛА

ЛОЗНИЦА Анте Богићевић 3 9077 4204 њива 1 0.480 0.480 БЕЛА
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ЛОЗНИЦА Владимира 
Радовановића 3 9077 4206 њива 1 3.694 3.694 БЕЛА

УКУПНО 3 3 14.258 14.258
ЛОЗНИЦА Лађенице 4 12962 12175 њива 4 14.988 14.988 ПЛАВА
УКУПНО 4 4 14.988 14.988
ЛОЗНИЦА ковачевац 5 5972 14157 њива 5 13.738 13.738 ЖУТА
ЛОЗНИЦА ковачевац 5 5357 14156 њива 4 0.077 0.077 ЖУТА
ЛОЗНИЦА ковачевац 5 5357 14152/1 њива 3 53.872 53.872 ЖУТА
ЛОЗНИЦА ковачевац 5 5357 14151 пашњак 5 0.328 0.328 ЖУТА
УКУПНО 5 5 68.014 68.014
ЛОЗНИЦА Николића ада 6 5357 12036 њива 4 13.596 13.596 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12160 њива 4 4.859 4.859 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12162 пашњак 5 0.172 0.172 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12163 њива 5 1.248 1.248 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12166 пашњак 5 1.043 1.043 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12168 њива 3 13.684 13.684 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12168 њива 4 13.695 13.695 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12168 њива 5 52.324 52.324 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12170 њива 3 3.399 3.399 ЦРВЕНА
ЛОЗНИЦА ковачевац 6 5357 12171 пашњак 5 0.234 0.234 ЦРВЕНА
УКУПНО 6 6 104.254 104.254
УКУПНО КО 
ЛОЗНИЦА 213.721 213.721

ЧОКЕШИНА пусто поље 7 1043 3176/10 њива 4 3.156 3.156 ПЛАВА
УКУПНО 7 7 3.156 3.156
УКУПНО КО 
ЧОКЕШИНА 3.156 3.156

ЛЕШНИЦА жестици 8 420 197/1 њива 4 13.912 13.912 БЕЛА
ЛЕШНИЦА жестици 8 420 197/2 пашњак 5 4.691 4.691 БЕЛА
УКУПНО 8 8 18.602 18.602
ЛЕШНИЦА коњскача 9 420 1825/10 њива 3 1.645 1.645 ЦРВЕНА
ЛЕШНИЦА коњскача 9 420 1825/11 њива 3 2.624 2.624 ЦРВЕНА
УКУПНО 9 9 4.269 4.269
ЛЕШНИЦА жичко поље 10 362 2142 њива 4 0.466 0.466 ЖУТА
ЛЕШНИЦА жичко поље 10 362 2143 њива 3 0.110 0.110 ЖУТА
УКУПНО 10 10 0.576 0.576
ЛЕШНИЦА жичко поље 11 1118 2407 њива 2 0.101 0.101 ЗЕЛЕНА
УКУПНО 11 11 0.101 0.101
ЛЕШНИЦА мачковац 12 1118 2579/2 њива 2 0.210 0.210 ПЛАВА
ЛЕШНИЦА мачковац 12 1118 2595 њива 4 0.903 0.903 ПЛАВА
УКУПНО 12 12 1.114 1.114
ЛЕШНИЦА 26. септембра 13 1415 4081 њива 1 1.476 1.476 ЦРНА
УКУПНО 13 13 1.476 1.476
ЛЕШНИЦА Божића забран 14 420 2060/1 њива 2 3.146 3.146 ПЛАВА
ЛЕШНИЦА Божића забран 14 420 2060/2 њива 2 2 2 ПЛАВА
ЛЕШНИЦА Божића забран 14 420 2060/3 њива 2 0.870 0.870 ПЛАВА
ЛЕШНИЦА Божића забран 14 420 2060/4 њива 2 0.864 0.864 ПЛАВА
ЛЕШНИЦА Божића забран 14 420 2060/5 њива 2 0.573 0.573 ПЛАВА
ЛЕШНИЦА Божића забран 14 420 2060/6 њива 2 0.290 0.290 ПЛАВА
ЛЕШНИЦА Божића забран 14 420 2060/7 њива 2 1.352 1.352 ПЛАВА
УКУПНО 14 14 9.095 9.095
УКУПНО КО  
ЛЕШНИЦА 35.232 35.232

ШОР прибојевић 15 393 856/2 њива 1 1.101 1.101 БЕЛА
ШОР прибојевић 15 393 856/2 њива 2 1.400 1.400 БЕЛА
УКУПНО 15 15 2.501 2.501
ШОР Кривића ада 16 287 2927 њива 5 0.681 0.681 ПЛАВА
ШОР Кривића ада 16 287 2980 њива 5 0.940 0.940 ПЛАВА
ШОР Кривића ада 16 287 2981 њива 5 0.625 0.625 ПЛАВА
ШОР Кривића ада 16 287 2982 њива 5 2.861 2.861 ПЛАВА
УКУПНО 16 16 5.107 5.107
УКУПНО  
КО Шор 7.608 7.608
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СТРАЖА Жичко поље 17 110 17 њива 1 0.3 0.3 БЕЛА
УКУПНО 17 0.3 0.3
СТРАЖА Мачковац 18 110 65 њива 4 0.5 0.5 ПЛАВА
УКУПНО 18 18 0.5 0.5
УКУПНО  
КО Стража 0.8 0.8

ДОЊИ 
ДОБРИЋ Луг 19 430 2464/2 њива 5 1.192 1.192 ЖУТА

УКУПНО 19 19 1.192 1.192
УКУПНО КО 
Доњи Добрић 1.192 1.192

РУЊАНИ Кључеви 20 313 898/3 њива 5 0.592 0.592 ПЛАВА
УКУПНО 20 20 0.592 0.592
РУЊАНИ Село 21 1436 1411/3 њива 5 0.679 0.679 СИВА
РУЊАНИ Село 21 1436 1411/12 њива 5 0.207 0.207 СИВА
УКУПНО 21 21 0.886 0.886
УКУПНО  
КО Руњани 1.478 1.478

ДОЊА 
БАДАЊА Церница 22 182 1134 њива 5 0.721 0.721 БРАОН

УКУПНО 22 22 0.721 0.721
УКУПНО 
КО ДОЊА 
БАДАЊА

0.721 0.721

ГОРЊИ 
ДОБРИЋ Кућиште 23 196 1319/2 њива 3 0.412 0.412 ЖУТА

ГОРЊИ 
ДОБРИЋ Ливаде 23 196 1336 њива 4 0.409 0.409 ЖУТА

ГОРЊИ 
ДОБРИЋ Ливаде 23 196 1336 њива 5 0.209 0.209 ЖУТА

ГОРЊИ 
ДОБРИЋ Ливаде 23 196 1391 њива 5 0.481 0.481 ЖУТА

ГОРЊИ 
ДОБРИЋ Бареши 23 196 1554 њива 4 0.695 0.695 ЖУТА

УКУПНО 23 23 2.205 2.205
УКУПНО 
КО ГОРЊИ 
ДОБРИЋ

2.205 2.205

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1970/1 њива 3 3.036 2.719 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1975/1 њива 3 0.408 0.366 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1976 њива 1 2.851 2.554 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1977 њива 1 0.747 0.669 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1982 њива 1 2.827 2.533 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1982 њива 3 0.563 0.504 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор
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НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1988 њива 2 1.91 1.711 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1988 њива 3 0.553 0.495 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1989/1 њива 2 1.326 1.187 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО салаш 24 1037 1989/2 њива 2 0.301 0.270 НАРАНЏАСТА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

УКУПНО 24 24 14.522 13.007

НОВО СЕЛО Ада пруд 25 1037 81/5 њива 4 8.164 7.312 БЕЛА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

УКУПНО 25 25 8.164 7.312

НОВО СЕЛО Аџалића ада 26 1037 2403/1 њива 3 5.5 4.926 ПЛАВА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

НОВО СЕЛО Аџалића ада 26 1037 2403/1 њива 4 0.688 0.616 ПЛАВА

У сувласништву 
са ЗЗ 
„АГРОМАЧВА 
– ПРОДУКТ“, 
Прњавор

УКУПНО 26 26 6.188 5.542
УКУПНО КО 
НОВО СЕЛО 28.874 25.862
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ТАБЕЛА 17 ВЕЛИЧИНЕ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА

Величина   (ха) Број јавних надметања % броја у односу на величину јавних 
надметања Разлика

до 5 15 57.692 -22.351
од 5 до 20 9 34.615 15.425
од 20 до 100 1 3.846 3.081
преко 100 1 3.846 3.846
УКУПНО 26 100 0

Аграрна структура града Лознице

Величина регистрованог 
пољопривредног газдинства (РПГ)(ха) Број РПГ 

% броја РПГ по величинама 
газдинстава у односу на укупан број 

РПГ у ЈЛС
до 5 4392 80.044
од 5 до 20 1053 19.191
од 20 до 100 42 0.765
преко 100 0 0
УКУПНО 5487 100
Јавна надметања се групишу тако да њихова величина координира са аграрном структуром ЈЛС (+/-10%)

Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта у граду Лозница  за 2015. годину, је користила податке из јавне евиденције о не-
покретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.

Програм су сачинили следећи чланови Комисије:

Председник _______________________________ Зоран Каитовић, магистар пољопривреде 

Члан_______________________________________Драгана Витић, дипл. правник

Члан______________________________________ Горица Тодосић, дипл. инж. пољопривреде

Члан______________________________________ Миодраг Савић, дипл. инж. геодезије

Члан_______________________________________ Ксенија Ђурић, дипл. инж. шумарства

Члан_______________________________________ Раденко Митровић, геометар

Члан_______________________________________ Милан Јовичић, пољопр. техничар

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-9/1
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р.
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12
На основу члана 64. Закона о пољопри-

вредном земљишту („Службени гласник РС“, 
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 40. Статута гра-
да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
број 8/14 – пречишћен текст) Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној дана 28. априла 
2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о одређивању органа надлежног за 

спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 

својини

Члан 1.

Одређује се Градска управа града Лоз-
нице да као надлежни орган донесе одлуку о 
расписивању јавног огласа о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној своји-
ни, уз сагласност Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде (у даљем текс-
ту: Министарство), а у складу са Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града Лознице за 
2015. годину.

Члан 2.

Одређује се Градска управа града Лозни-
це, као надлежни орган, да на основу предло-
га Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања, донесе одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној своји-
ни, уз сагласност Министарства.

Члан 3.

Одредбе чл. 1. и 2. ове одлуке односе се и 
на пољопривредно земљиште које је, у складу с 
одговарајућим планским документом, одређе-
но као грађевинско земљиште, а користи се за 
пољопривредну производњу, до привођења 
планираној намени.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-9/2   
Дана: 28. април 2015. године   
Л о з н и ц а 

 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р. 

13
На основу члана 64. Закона о пољопри-

вредном земљишту („Службени гласник РС“, 
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и чл. 40. и 84. Статута 
града Лознице („Службени лист града Лозни-
це“, број 8/14 – пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 28. априла 
2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање 
у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини

I Образује се Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини

II Комисија се састоји од председника и 
шест чланова, и то:

Председник Комисије:
Милутин Станимировић, дипл. инж. 

пољопривреде

Чланови Комисије:
1.  Славица Милетић, дипл. правник
2.  Миленко Ерић, дипл. правник
3.  Жељко Радовић, дипл. инж. пољопри-

вреде
4.  Зоран Глишић, предузетник
5.  Раденко Митровић, геометар
6.  Милан Веселиновић, текст. техничар
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У случају одсутности председника Коми-
сије, замењује га члан Комисије Славица Ми-
летић, дипл. правник.

Председник и чланови Комисије именују 
се на мандатни период од годину дана.

III Задатак Комисије из тачке I овог ре-
шења јесте прикупљање понуда за јавно надме-
тање, спровођење поступка јавног надметања, 
вођење записника и давање предлога Одлуке о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини Градској управи града Лоз-
нице.

IV Ступањем на снагу овог решења прес-
таје да важи Решење о образовању Комисије 
за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини број 06-13/14-16-11/3 од 14. 
4. 2014. године.

V Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења. 

VI Решење објавити у „Службеном листу 
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-9/3 
Дана: 28. априла 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

14

На основу члана 20. тачка 5. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), члана 9. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/11), чл. 11, 13. и 22. Закона о јавноприват-
ном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, број 88/11) и чл. 40. и 84. Статута 
града Лознице („Службени лист града Лозни-
це“, број 8/14 – пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 28. априла 
2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о објављивању јавног позива за прикупљање 
понуда за концесију – поверавање обављања 

комуналне делатности линијског превоза 
путника у градско-приградском саобраћају 
на пакету „Ц“ линија на територији града 

Лознице 

Члан 1.

Објављује се јавни позив на српском и на 
страном језику бр. К4/2015 – отворени посту-
пак – за прикупљање понуда за концесију – 
поверавање обављања комуналне делатности 
линијског превоза путника у градско-приград-
ском саобраћају на пакету „Ц“ линија на тери-
торији града Лознице, у „Службеном гласнику 
РС“, као и у средству јавног информисања које 
се дистрибуира на целој територији Републике 
Србије, на интернет страници града Лознице и 
на порталу јавних набавки, са навођењем дана 
када је јавни позив објављен у „Службеном 
гласнику РС“.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке чини јавни по-
зив бр. К4/2015 – отворени поступак – за при-
купљање понуда за концесију – поверавање 
обављања комуналне делатности линијског 
превоза путника у градско-приградском са-
обраћају на пакету „Ц“ линија на територији 
града Лознице.

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења и биће објављена у „Служ-
беном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-10
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р. 
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На основу чл. 9. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), 
чл. 22. и чл. 35. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2011), чл. 15. и 40. Статута града Лозни-
це („Сл. лист града Лознице“, бр.8/2014 – пре-
чишћен текст)

ГРАД ЛОЗНИЦА

расписује 

Ј А В Н И  П О З И В

бр. K4/2015 – отворени поступак

за прикупљање понуда за концесију 
– поверавање обављања комуналне 

делатности линијског превоза путника у 
градско-приградском саобраћају на пакету 

„Ц“ линија на територији града Лознице

1. Расписује се Јавни позив за прикупљање 
понуда за избор најповољнијег учесника на 
конкурсу – понуђача за концесију – поверавање 
обављања комуналне делатности линијског 
превоза путника у градско-приградском са-
обраћају на пакету „Ц“ линија на територији 
града Лозницe на период од 5 година.

2. Право достављања понуда по јавном по-
зиву имају привредна друштва и друга прав-
на лица (у даљем тексту превозници) која су 
регистрована за обављање делатности јавног 
линијског превоза путника у градско-приград-
ском саобраћају и испуњавају услове утврђене 
Законом о превозу у друмском саобраћају.

3. Јавни линијски превоз путника оба-
вљаће се на следећим сталним линијама: 

▶  Пакет „Ц“ линија у градско – приград-
ском превозу путника

1.  Лозница – Драгинац – Пауља – Доња 
Бадања – Бања Бадања – Текериш,

2.  Лозница – Драгинац – Прљуша,
3.  Драгинац – Јаребице – Гвозденовићи,
4. Драгинац – Филиповићи,
5.  Лозница – Слатина – Ступница – Шу-

рице – Драгинац,
6. Лозница – Кривајица (Брезовице),

 7.  Лозница – Гнила – Д. Недељице – Г. 
Недељице – Брезјак,

 8.  Лозница – Брадић – Брњац – Велико 
Село,

 9.  Лозница – Руњани – Попово раскршће 
– Грнчара – Крст – Лозница.

Ђачке линије

10.  Драгинац – Јаребице – Велико Село – 
Брњац, Ђачки,

11.  Драгинац – Цикоте – Ступница, Ђач-
ки,

12. Драгинац – Рибарице, Ђачки,
13.  Текериш – Помијача – Сипуља, Ђачки,
14. Текериш – Трбосиље, Ђачки,
15. Липница – Брадић – Грнчара, Ђачки.

Минималан број полазака и повратака по 
линијама дат је у конкурсној документацији.

У понуди, превозник може да предложи 
нове линије и поласке, али давалац концесије 
задржава право да не прихвати те предлоге.

Сезонске и ванредне линије уговараће се 
посебним уговором са превозником који буде 
изабран.

Коначна верзија пакета „Ц“ линија у ли-
нијском превозу путника у градско-приград-
ском саобраћају на територији града Лозницe 
биће дефинисана Уговором.

4. Превозник може да конкурише искљу-
чиво за све линије пакета „Ц“. Уколико за пакет 
„Ц“ линија не буде барем једна исправна понуда 
или не буде заинтересованих превозника, дава-
лац концесије ће закључити привремени уговор 
о превозу на пакету „Ц“ линија – до окончања 
новог поступка избора превозника за ту групу 
линија, у складу са одредбама Одлуке о органи-
зацији и начину обављања градског и приград-
ског линијског превоза путника на територији 
града Лознице („Сл. лист града Лознице“, број 
7/09, 1/11, 4/11, 16/12 и 2/14). 

Формирање конзорцијума ради учешћа у 
поступку доделе јавног уговора дозвољено је, 
уз напомену да се:

1)  ограничава број чланова конзорцијума 
на 2 члана;

2)  забрањују промене у структури кон-
зорцијума, као што је замена чланова, 
припајање понуђача конзорцијуму или 
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спајање конзорцијума или распуштање 
конзорцијума;

Забрањују се измене код подизвођача чији 
су капацитети потребни понуђачу или конзор-
цијуму да би испунио критеријуме за избор.

5. Обављање јавног линијског превоза 
путника на пакету ‚‘Ц‘‘ линија на територији 
града Лознице поверава се на период од 5 годи-
на и биће ближе регулисан закључењем јавног 
уговора о поверавању обављања комуналне де-
латности линијског превоза путника у градско-
приградском саобраћају на територији града 
Лозницe, којим ће бити регулисан и поступак 
раскида уговора пре истека времена на које је 
закључен и права и обавезе које из тога про-
истичу.

6. Обављање поверене комуналне делат-
ности спроводиће се по ценама одређеним ре-
шењем Градског већа града Лознице, а промена 
истих вршиће се на образложен захтев превоз-
ника уз сагласност надлежног органа града, а у 
складу са Законом о комуналним делатностима 
и са економском политиком Владе Републике 
Србије. 

7. Понуђач је дужан да, на основу књиго-
водствене, финансијске и правне нормативне 
документације, докаже своју техничку и орга-
низациону оспособљеност за обављање кому-
налне делатности која се поверава. 

Понуда обавезно садржи: 

◆  назив и седиште привредног друштва, 
односно правног лица, са подацима о 
лицу овлашћеном за заступање и са свим 
потребним информацијама (телефон, 
факс и др.) у циљу непосредног комуни-
цирања; 

◆  извод из одговарајућег регистра којим 
се доказује да је привредно друштво, од-
носно правно лице регистровано за оба-
вљање јавног линијског превоза путника; 

◆  решење надлежног министарства о ис-
пуњености услова за отпочињање и оба-
вљање јавног превоза путника у друм-
ском саобраћају; 

◆  доказ о техничкој опремљености основ-
них средстава – аутобуса (оверену листу 
или извод из пописних листи основних 

средстава, оверене фотокопије уговора 
о лизингу, закупу или другом правном 
основу за коришћење возила, оверене 
фотокопије саобраћајних дозвола, по-
лисе осигурања, потврде о регистрацији 
аутобуса); 

◆  доказ о паркинг простору и техничкој 
опремљености простора за одржавање 
возила, а у случају да не поседује исти, 
оверене фотокопије уговора о закупу 
паркинг простора и оверених угово-
ра о одржавању возила са привредним 
друштвом, другим правним лицем или 
предузетником, који испуњавају услове 
за одржавање и оправку друмских мо-
торних возила;

◆  предлог тарифе, јединствене цене пре-
воза за лица старија од 65 година, са ви-
сином повластица за ђачке и радничке 
месечне карте;

◆  предлог нових линија; 
◆  извод из казнене евиденције основног 

суда на чијем је подручју седиште до-
маћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица и Уверење из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова за 
законског заступника понуђача (не ста-
рије од 2 месеца пре отварања понуда);

◆  потврда привредног и прекршајног суда, 
да није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврде Агенције за 
привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да му је као привред-
ном друштву изречена мера забране оба-
вљања делатности (не старија од 2 месеца 
пре отварања понуда).

◆  уверење пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверења надлежне локал-
не самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихо-
да ( не старија од 2 месеца пре отварања 
понуда); 

◆  потврду да у року од 6 месеци пре обја-
вљивања Јавног позива превозник који 
конкурише није имао блокиран рачун 
дуже од 3 дана у пословној банци; 
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◆  оригиналну банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде у износу од 120.000,00 
динара са роком важности до 20 дана 
дуже од дана јавног отварања понуде;

◆  оригинално писмо о намерама банке да 
ће издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у износу од 600.000,00 
динара са роком важности 30 дана дуже 
од уговореног рока за испуњење уговор-
не обавезе; 

◆  тражене банкарске гаранције и изјаве 
морају бити безусловне, неопозиве, нап-
лативе на први позив без права на при-
говор и морају имати исправно попуњен 
рок, износ и месну надлежност и не могу 
садржати: додатне услове, краће рокове 
од оних које је одредио наручилац, мањи 
износ од онога који је одредио наручи-
лац, промењену месну надлежност за 
решавање спорова одређену у Уговору, 
нити услове везане за пословну политику 
банака.

8. Опширно образложење критеријума за 
избор најповољније понуде дато је у Прилогу 
Јавног позива, као и у конкурсној документа-
цији, а биће изабрана најповољнија понуда на 
основу бодовања. 

9. Рок за доношење одлуке о избору најпо-
вољније понуде, односно одлуке о поништају 
поступка давања концесије, износи 60 дана, 
а почиње да тече даном истека рока за доста-
вљање понуда.

10. Правна заштита у поступку доделе ја-
вног уговора обезбеђује се у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке.

Свако лице које је заинтересовано за 
учешће или које учествује у поступку доделе 
јавног уговора може Републичкој комисији под-
нети захтев за заштиту права против одлука 
јавног тела које спроводи поступак које се могу 
одвојено побијати, а које су према мишљењу тог 
лица донете незаконито, а рок за подношење 
предметног захтева је 15 дана од дана доста-
вљања одлуке јавног тела.

Захтев за заштиту права подноси се Репу-
бличкој комисији, а предаје наручиоцу, даваоцу 
концесије – Скупштини града Лознице.

Адреса Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки је: Влада 
Републике Србије, Републичка комисија за 
заштиту права у поступцима јавних набавки, 
Немањина 22-26, Београд.

11. Заинтересовани превозници могу 
преузети конкурсну документацију у Градској 
управи града Лозницe – Одељење за привреду, 
канцеларији број 13, радним данима у времену 
од 8 до 14 часова. 

Конкурсна документација се може преузе-
ти након достављања доказа о уплати износа од 
3.000,00 динара на текући рачун 840-745141843-
30 позив на број: 97/18-059 на име трошкова 
израде конкурсне документације. 

Сва додатна обавештења у вези са Јавним 
позивом могу се добити на телефон: 015/879–
274, контакт особа Ненад Ђукановић, дипл. инг. 
саобраћаја.

12. Рок за достављање понуда је 60 дана од 
дана објављивања Јавног позива у „Службеном 
гласнику РС“ и на Порталу Управе за јавне на-
бавке, закључно са 60-им даном до 12,00 часова. 

Понуде се достављају лично или путем по-
ште у затвореним ковертама са назнаком: „ПО-
НУДА ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
– НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу Скупштина града 
Лознице, 15300 Лозница, ул. Карађорђева бр. 2 
у једном примерку, овереном и запечаћеном. На 
полеђини обавезно написати: назив понуђача, 
адресу понуђача, број телефона, особу за кон-
такт. 

Понуде морају да буду на српском језику, 
писане ћириличним писмом.

13. Јавно отварање понуда Комисија ће 
извршити истог дана по истеку рока за доста-
вљање понуда у 13,00 часова у просторијама 
Градске управе Лознице. Представник понуђача 
може присуствовати јавном отварању понуда 
при чему мора имати овлашћење оверено и 
потписано од стране одговорног лица. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ПАКЕТ „Ц“ ЛИНИЈА

Просечна цена 
Јединствена цена превоза за лица старија од 65 година
Комерцијални попуст 
– за ученике основних школа
– за ученике средњих школа
– за раднике

 макс 10
макс 10

макс 10
макс 10
макс 10

Укупан број регистрованих аутобуса са којима се конкурише за предметни пакет линија, који 
су обухваћени Решењем надлежног министарства о испуњености услова за отпочињање и 
обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају 
Просечна старост возила са којима се конкурише за предметни пакет линија обухваћених 
поменутим Решењем 

макс 20

макс 20

Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола техничке исправности 
– сопствено
– по Уговору 

макс 5
(5)
(2)

Обезбеђеност паркинга за сва возила 
– сопствено
– по Уговору 

макс 5
(5)
(2)

МАКСИМАЛНО 100

*Примена критеријума бодовања код елемента – просечна цена: биће бодована просечна 
цена која ће бити израчуната као просек понуђених цена за свих 11 корака.

*Примена критеријума бодовања код елемента – укупан број регистрованих аутобуса и 
просечна старост возила: биће бодована возила обухваћена поменутим Решењем, којима се 
конкурише за предметни пакет линија.

16
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута града 

Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
8/14 – пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној дана 28. априла 
2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма пословања Установе за физичку 
културу „Лагатор“ Лозница за 2015. годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања Установе за физичку кул-
туру „Лагатор“ Лозница за 2015. годину, које 
је усвојио Управни одбор Установе за физич-
ку културу „Лагатор“ Лозница на седници од  
14. 4. 2015. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-11
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

17
На основу члана 18. Одлуке о оснивању 

Фонда за развој града Лознице („Службени 
лист града Лознице“, бр. 14/11 и 1/12) и чл. 20, 
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40. и 84. Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 28. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања Фонда за развој града 
Лознице за 2015. годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања Фонда за развој града 
Лознице за 2015. годину, које је усвојио Управни 
одбор Фонда за развој града Лознице на седни-
ци од 14. 4. 2015. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-12
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

18
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
18. став 1. тачка 7.) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 28. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем – 
Јавног предузећа „Водовод и канализација“ 
Лозница за период јануар–децембар 2014. 

године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Јавног 
предузећа „Водовод и канализација“ Лозница 
за период јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном предузећу 
„Водовод и канализација“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-14
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

19
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
18. став 1. тачка 7.) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 29. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Јавног предузећа за управљање 

грађевинским земљиштем „Град“ Лозница за 
период јануар–децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о по-
словању – са финансијским извештајем – Ја-
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вног предузећа за управљање грађевинским 
земљиштем „Град“ Лозница за период јануар–
децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном предузећу 
за управљање грађевинским земљиштем „Град“ 
Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-15
Датум: 29. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

20

На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-
нице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
18. став 1. тачка 7.) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 29. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем – 
Јавног предузећа за изградњу и одржавање 
стамбеног и пословног простора „Лозница“ 
Лозница за период јануар–децембар 2014. 

године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Јавног 

предузећа за изградњу и одржавање стамбеног 
и пословног простора „Лозница“ Лозница за 
период јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном предузећу за 
изградњу и одржавање стамбеног и пословног 
простора „Лозница“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-16
Датум: 29. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

21
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
18. став 1. тачка 7.) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 29. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем – 
Јавног предузећа „Дирекција за управљање 
и развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача за 

период јануар–децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Јавног 
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предузећа „Дирекција за управљање и развој 
Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача за период ја-
нуар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном предузећу 
„Дирекција за управљање и развој Бање Ко-
виљаче“ Бања Ковиљача.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-17
Датум: 29. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

22
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
18. став 1. тачка 7.) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 29. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Јавног предузећа Дирекција за развој 
и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 

Лозница за период јануар–децембар 2014. 
године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Јавног 

предузећа Дирекција за развој и урбанистичко 
планирање „Урбоплан“ Лозница за период ја-
нуар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном предузећу 
Дирекција за развој и урбанистичко планирање 
„Урбоплан“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-18
Датум: 29. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

23
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
18. став 1. тачка 7.) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 29. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Лозница за период јануар–децембар 
2014. године

Члан 1.

 Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Лоз-
ница за период јануар–децембар 2014. године.
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Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном комуналном 
предузећу „Паркинг сервис“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-19
Датум: 29. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

24
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
18. став 1. тачка 7) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 29. aприла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем – 
Јавног комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана 

– Лозница“ Лозница за период јануар–
децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о пословању 
– са финансијским извештајем – Јавног кому-
налног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана – Лозница“ Лозница 
за период јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном комунал-
ном предузећу за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана – Лозница“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-20
Датум: 29. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

25
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
18. став 1. тачка 7) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласникРС“, број 119/12), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 29. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ 
Лозница за период јануар–децембар 2014. 

године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Кому-
налног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница за 
период јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Комуналном јавном 
предузећу „Наш дом“ Лозница.
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Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-21
Датум: 29. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

26
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 29. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Фонда за развој града Лознице за период 

јануар–децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Фонда 
за развој града Лознице за период јануар–де-
цембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Фонду за развој гра-
да Лознице.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-22
Датум: 29. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

27
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем – 
Предшколске установе „Бамби“ Лозница за 

период јануар–децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Предш-
колске установе „Бамби“ Лозница за период 
јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Предшколској уста-
нови „Бамби“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-23
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

28
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 

период јануар–децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Библио-
теке Вуковог завичаја Лозница за период јану-
ар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Библиотеци Вуковог 
завичаја Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-24
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

29
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем – 
Центра за културу „Вук Караџић“ – установа 

културе од националног значаја – Лозница 
за период јануар–децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Центра 
за културу „Вук Караџић“ – установа културе 
од националног значаја – Лозница за период 
јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Центру за културу 
„Вук Караџић“ – установи културе од нацио-
налног значаја – Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-25
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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30
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем – 
Центра за социјални рад Лозница за период 

јануар–децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Центра 
за социјални рад Лозница за период јануар–де-
цембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Центру за социјални 
рад Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-26
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

31
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 

– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. aприла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Установе за физичку културу „Лагатор“ 
Лозница за период јануар–децембар 2014. 

године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Устано-
ве за физичку културу „Лагатор“ Лозница за 
период јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Установи за физич-
ку културу „Лагатор“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-27
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

32
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. априла 2015. године, 
донела је
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем – 
Туристичке организације града Лознице за 

период јануар–децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Ту-
ристичке организације града Лознице за период 
јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Туристичкој орга-
низацији града Лознице.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-28
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

33
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Црвеног крста Лозница за период јануар–

децембар 2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Црве-
ног крста Лозница за период јануар–децембар 
2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Црвеном крсту Лоз-
ница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-29
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

34
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Дома здравља „Др Миленко Марин“ 

Лозница за период јануар–децембар 2014. 
године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Дома 
здравља „Др Миленко Марин“ Лозница за пе-
риод јануар–децембар 2014. године.
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Члан 2.

Ову одлуку доставити Дому здравља „Др 
Миленко Марин“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-30
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

35
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 30. априла 2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Извештај о 

пословању – са финансијским извештајем 
– Здравствене установе „Апотека Лозница“ 

Лозница за период јануар–децембар  
2014. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о посло-
вању – са финансијским извештајем – Здравс-
твене установе „Апотека Лозница“ Лозница за 
период јануар–децембар 2014. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Здравственој уста-
нови „Апотека Лозница“ Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу гра-
да Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-31
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

36
На основу члана 35. став 7. Закона о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 
40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2. Статута гра-
да Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, на сед-
ници одржаној 30. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о доношењу Плана детаљне регулације 

„Гробље“ у Лешници

Члан 1.

Доноси се План детаљне регулације 
„Гробље“ у Лешници (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

 Обухват Плана чине катастарске парце-
ле број: 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 
5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, део 
5575, део 5231, део 5281, део 5302 у КО Лешница 
у укупној површини од око 04.30.51 ха.

Члан 3.

План представља плански основ за проши-
рење и уређење постојећег гробља. Планирано 
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је уређење постојећих стаза, реконструкција и 
доградња постојећег објекта и реконструкција 
приступних саобраћајница. 

Члан 4.

 Саставни део ове одлуке је План детаљ-
не регулације „Гробље“ у Лешници, урађен од 
стране ЈП Дирекција за развој и урбанистичко 
планирање „Урбоплан“ из Лознице, под бројем 
006.14/Г.

Члан 5.

Текстуални део Плана објављује се у „Служ-
беном листу града Лознице“.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-32
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

37
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ГРОБЉЕ“ У ЛЕШНИЦИ

1. УВОД

Планом детаљне регулације гробља у 
Лешници обухваћен је простор између ули-
це Светозара Марковића и Гробљанске, као и 
постојеће гробље. План је израђен на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
гробља у Лешници, бр. 06-46/13 -12-14 од 15. 
11. 2013. године.

Граница Плана детаљне регулације за про-
ширење гробља у Лешници обухвата катас-
тарске парцеле бр. 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 
а укупна површина обухваћена овим планом 
износи 4.30.51ха.

2.0. Правни и плански основ

Правни и плански основ за израду и до-
ношење Плана детаљне регулације „Гробље“ у 
Лешници чине:

–  Закон о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник Рс“ бр. 72/09; 81/09 – испр; 
64/10 – одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 
– одлука УС и 50/13 – одлука УС);

–  Одлука о изради Плана детаљне регула-
ције „Гробље“ у Лешници, бр. 06-46/13 
-12-14 од 15. 11. 2013. године);

–  Правилник о садржини, начину и пос- 
тупању израде урбанистичког плана 
(„Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10, 
16/11);

–  Одлука о приступању изради Стратешке 
процене утицаја на животну средину Пла-
на детаљне регулације „Гробље“ у Лешни-
ци (бр. 8-С/2013 од 29. 10. 2013. године).

Плански основ за израду и доношење Пла-
на детаљне регулације „Гробље“ у Лешници је:

–  План генералне регулације за насељено 
место Лешница („Службени лист града 
Лозница“, бр. 7/11 и 8/11).

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
– ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – 

3.0. Извод из концепта Плана детаљне регу-
лације „Гробље“ у Лешници

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лешница, предметно подручје је 
дефинисано као затворен просторни систем 
(3ПС 3).

Планом се утврђују услови за:
–  изградњу објеката на планираним и не-

изграђеним деловима гробља;
–  реконструкцију постојећих објеката и 

комплекса.
Под објектима на гробљу подразумевају се: 

гробне парцеле, гробна места, капеле, колске 
и пешачке саобраћајнице, прилазни пут, над-
стрешнице и други објекти компатибилне на-
мене (верски, економски објекти гробља, про-
давнице погребне опреме и цвећа).

Нова површина треба да задовољи потре-
бе сахрањивања у наредном планском периоду 
(20 година), уз услов да се обаве све потребне 
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анализе земљишта и да се прибави мишљење 
надлежних институција за ову локацију.

Основни фактори за димензионисање 
простора за сахрањивање (гробља) за одређено 
насеље јесу број и старосна структура станов-
ништва. Однос броја мртвих према броју живих, 
и однос броја мртвих према броју новорођен-
чади, односно нових становника, без обзира на 
старосну доб, основни су показатељи једнe сре-
дине и примарни разлог потребе за градњом но-
вог гробља или, као у овом случају, проширења 
постојећег. Битне су и друге карактеристике, 
нпр. својства терена, период за који се планира 
гробље, итд.

Према званичним подацима из последња 
два пописа, број становника Лешнице је следећи:

Подручје Попис 
2002. год.

Попис  
2011. год.

Апсолутни
пораст – пад

Лешница 4731 4217 – 514

Разлика у броју становника између два узастоп-
на пописна периода показује апсолутни пораст 
становништва. Изражава се као апсолутни по-
раст односно пад у међупописном периоду. Ап-
солутни пораст становништва Лешнице бележи 
раст у периоду 1948–1991. године, а од тада па 
надаље има тенденцију пада броја становника.

Лешница се налази у северном делу тери-
торије општине Лозница, на десној обали ис-

тоимене реке, у подножју Видојевице, обронку 
планине Цер. Налази се на надморској висини 
од 106 метара.

Насеље је збијеног ушореног, друмског и 
крстастог типа, и за разлику од осталих насеља 
овог типа која су насељску структуру формира-
ле спонтано, Лешница има планску оријентацију 
основне мреже улица као последицу планских 
интервенција.

Локација постојећег гробља је у западном 
делу насеља. Терен је раван. Непосредно окру-
жење чине пољопривредне површине и неколико 
грађевинских парцела сеоског становања. Прос-
тор предвиђен за проширење налази се западно и 
југозападно од постојећег гробља. Око гробља не 
постоји ограда ни заштитни појас зеленила. Глав-
ни улаз се налази на североисточном делу обух-
вата, до којег се долази неуређеном саобраћајни-
цом, тј. Гробљанском улицом. У западном делу 
обухвата гробљу се прилази улицом Светозара 
Марковића, која има излаз на магистрални пут 
М19 Лозница–Шабац. Просторно-функционално 
ова локација се одликује великом попуњеношћу 
гробних места, неадекватним објектом, неуређе-
ним пешачким стазама и евидентним одсуством 
зеленила, како у функционалном тако и у естет-
ском смислу. Источни део обухвата граничи се 
са коритом реке Лешнице, чији један део (одсек) 
припада обухвату Плана. 

Сл. 1 – Корито реке Лешнице Сл. 2 – Улаз у гробље

Сл. 3 – Објекат на гробљу Сл. 4 – Простор планиран за ново гробље
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3.1.  Постојећа документација и подлоге на 
подручју Плана 

За простор обухвата Плана важећу урба-
нистичку документацију представља План ге-
нералне регулације за насељено место Лешни-
ца („Службени лист града Лозница“, бр. 7/11 и 
8/11). 

Разрада предметног подручја кроз урба-
нистичку документацију нивоа Плана детаљне 
регулације у претходном периоду није рађена.

Графичка основа за израду Плана је диги-
тални катастарско-топографски план R = 1 : 500.

У оквиру припреме Kонцепта плана, подне-
ти су захтеви надлежним органима и организа-
цијама и предузећима овлашћеним да утврђују 
услове и дају податке од значаја за коришћење 
и уређење простора за који се припрема израда 
урбанистичког плана:

1. „Телеком Србија“, Београд;
2.  МУП, Сектор за ванредне ситуације, Ша-

бац;
3. Месна заједница, Лешница;
4. „Електросрбија“, ЕД Лозница; 
5. ЈП „Водовод и канализација“, Лозница;
6.  Санитарна инспекција Републике Србије, 

Шабац.

ПЛАНСКИ ДЕО

4.0. Опис границе обухвата плана

План детаљне регулације обухвата следеће 
катастарске парцеле 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 
5308, 5309, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 
5289, 5290, део 5575, део 5231, део 5281, део 5302, 
све у КО Лешница.

Граница Плана креће се од тромеђе к. п. 
5291, 5290 и Улице Светозара Марковића, иде 
североисточном међом к. п. 5290, прелази Ули-
цу Гробљанску, наставља ка југу до к. п. 5309, 
па границом поменуте парцеле и реке Лешнице 
иде на југ све до тромеђе ове две парцеле са к. п. 
5326, наставља ка западу међом к. п. 5309 и 5283, 
прелази пут к. п. 5281, па скреће на север грани-
цом овог пута до раскрснице са Улицом Свето-
зара Марковића, те њеном северном међом до 
почетне тачке.

Површина обухвата износи 43.051 м².
Све наведене парцеле налазе се у к. о. Леш-

ница. 

4.1. Концепција уређења 

У складу с утврђеним корисничким ста-
тусом, режим коришћења земљишта садржи 
планска решења и концепт организације који 
предвиђа:

– проширење постојећег гробља;
–  уређење постојећег гробља, првенствено 

уређење постојећих стаза;
–  уклањање објекта који је привременог 

карактера (на парцели 5302);
–  реконструкцију и доградњу постојећег 

приземног објекта доброг квалитета, који 
је планиран за смештај радника и опреме, 
чуварску службу, санитарни чвор, једну 
просторију – салу, која би служила за оба-
вљање верских обреда, и мању продавни-
цу цвећа и пратеће опреме;

–  реконструкција постојећих саобраћајни-
ца како би се побољшала постојећа са-
обраћајна матрица;

–  изградња нове инфраструктуре и рекон-
струкција постојеће.

4.2. Циљеви уређења и изградње 

Циљ израде Плана је:
–  реализација комуналне зоне за потребе 

читавог насеља;
–  утврђивање услова грађења и уређења у 

складу са плановима вишег реда;
–  успостављање система регулације на 

простору дела Лешнице и стварање усло-
ва за покретање поступка за прибављање 
и проглашавање јавног грађевинског 
земљишта за потребе комуналног опре-
мања насеља гробљем.

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

5.1.  Подела земљишта на јавно и остало 
грађевинско земљиште

Површина која се разрађује овим планом 
по карактеру дели се на површине за јавну на-
мену – јавно грађевинско земљиште и површину 
планирану за остале намене, тј. остало грађе-
винско земљиште. Овим планом предвиђено је 
да се након спроведене процедуре ово земљиште 
прогласи за јавно.
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Постојећу структуру коришћења земљи- 
шта у обухвату чине јавне површине, тј. посто- 
јеће гробље, на површини од 23.040 м² и при- 
ступне саобраћајнице, и остале површине, не-
изграђено (пољопривредно) земљиште на по-
вршини од 14.014,7 м².

Планирано јавно грађевинско земљиште 
представља ободну саобраћајницу, паркинг-
простор, објекат са неопходним садржајима и 
земљиште унутар ограде предвиђен за гробна 
места.

5.2. Власнички статус земљишта

Tабела 1. Парцеле у КО Лешница 

Р. Б. Број парцеле Површина Власник Намена
1 5290 2856 Јанчић Олга пољопривредно
2 5289 2644 РС држалац Месна заједница Лешница гробље
3 5288 6470 РС држалац Месна заједница Лешница гробље
4 5287 3713 Давидовић Анкица пољопривредно
5 5286 1000 држалац Пантелић Драган пољопривредно
6 5285 2714 Нашковић Славица Митровић Милица пољопривредно
7 5284 3714 држалац Терзић Миланка пољопривредно
8 5283 3713 Мирковић Иван пољопривредно
9 део 5302 282 РС Град Лозница Улица Гробљанска

10 5303 54 Јанчић Драган гробље
11 5304 80 РС држалац Месна заједница Лешница гробље
12 5305 100 Прокопић Владимир Митровић Ковиљка гробље
13 5306 18 РС држалац Месна заједница Лешница гробље
14 5307 25 РС држалац Месна заједница Лешница гробље
15 5308 15 Божић Славица гробље
16 5309 13279 Град Лозница гробље
17 део 5575 791 РС Град Лозница Улица Светозара 

Марковића
18 део 5281 1583 РС Град Лозница некатегорисан пут

Укупна површина обухвата износи 43.051 м².

5.3. Разграничење јавних површина 

Површина планирана за гробље форми-
ра се од к. п. 5290, 5289, 5288, 5287, 5286, 5285, 
5284, 5283, 5309, 5305, 5306, 5307, 5308, 5304 и 
5303. Укупна површина за гробље износи 40.395 
м². Ове катастарске парцеле предвиђене су за 
спајање, како би комплетна површина плани-
рана за гробље била на једној парцели.

Површина у обухвату дела Улице Свето-
зара Марковића садржи део к. п. 5575 и има 
површину 791 м².

Површина у обухвату дела Улице Светозара 
Марковића која прати гробље, формирана је од 
дела к. п. 5281, и та површина износи 1583 м².

Површина у обухвату дела Улице Гробљан-
ске садржи и део к. п. 5302, и та површина из-
носи 282 м².

Све планиране површине у овом обух-
вату планиране су да буду јавне површине, а 
њихове линије разграничења већ су постојеће 
катастарске међе, тако да се овде неће наводити 
њихове координате. 

5.4. Регулација мреже саобраћајних по-
вршина

До локације за гробље у Лешници не 
постоји уређена саобраћајница. Од најбли-
жег асфалтног приступа удаљена је око 200 м 
Гробљанском улицом. Овај пут је лоциран на 
источној страни обухвата и заједно са Улицом 
Светозара Марковића представља основну везу 
са насељем. На другом крају, Улица Светозара 
Марковића има директан излаз на магистрални 
пут М19 Лозница–Шабац. Планско решење ло-
калне саобраћајнице, Улица Гробљанска којом 
се долази до главног улаза у гробље, предвиђа 
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саобраћајницу ширине 3,5 м, што је и приказ-
ано на графичком прилогу бр. 3. У супротном 
делу обухвата, на к. п. 5288 планиран је други 
улаз у гробље (Б), до којег такође не постоји 
уређена саобраћајница. Комплекс гробља се 
налази између 104,45 и 108,05 м надморске ви-
сине.

Простор за паркирање се планира у оквиру 
комплекса гробља и има 44 места. К. п. 5280 се 
не налази у обухвату Плана, али се користи као 
простор за паркирање.

Планом саобраћаја је решена и регулација 
интерних новопланираних саобраћајница уну-
тар локације, за саобраћање погребних возила 
и осталих возила комуналних делатности ради 
одржавања гробља и спровођења верских обре-
да. Комплетно гробље је просечено пешачким 
стазама. Координатама детаљних тачака (1–63) 
одређени су правци пешачких стаза.

Списак координата детаљних тачака

тачка X Y
1 6603965,37 4945523,3

2 6603956,58 4945510,87
3 6603954,1 4945505,06
4 6603927,92 4945533,9
5 6603925,39 4945535,94
6 6603933,74 4945546,34
7 6603971,32 4945500,07
8 6603922,9 4945527,66
9 6603880,17 4945662,6

10 6603850,12 4945593,36
11 6603910,31 4945412
12 6603806,03 494515,41
13 6603827,65 494577,81
14 6603889,76 4945592,09
15 6603808,64 4945548,33
16 6603891,7 4945590,74
17 6603907,9 4945479,52
18 6603861,64 4945490,74
19 6603821,43 4945490,74
20 6603799,93 4945490,74
21 6603781,23 4945490,74
22 6603769,84 4945490,74
23 6603826,62 4945534,34

24 6603821,44 4945534,34
25 6603799,93 4945534,34
26 6603861,63 4945508,94
27 6603858,06 4945512,54
28 6603821,43 4945512,54
29 6603799,94 4945512,54
30 6603785,28 4945512,54
31 6603897,38 4945468,96
32 6603888,94 4945468,94
33 6603861,63 4945468,94
34 6603821,43 4945468,95
35 6603799,93 4945468,94

36 6603781,23 4945468,94
37 6603754,31 4945468,94
38 6603888,93 4945456,97
39 6603881,89 4945447,14
40 6603861,63 4945447,14
41 6603821,43 4945447,14
42 6603799,94 4945447,14
43 6603781,24 4945447,14
44 6603743,28 4945447,14
45 6603865,35 4945425,34
46 6603861,63 4945425,34
47 6603861,63 4945420,61
48 6603821,43 4945425,34
49 6603799,93 4945425,34
50 6603781,44 4945425,34
51 6603848,37 4945403,54
52 6603831,67 4945403,54
53 6603821,43 4945407,99
54 6603799,93 4945417,32
55 6603821,43 4945394,30
56 6603799,94 4945403,58
57 6603781,23 4945411,75
58 6603750,02 4945425,34
59 6603836,70 4945597,33
60 6603803,64 4945551,32
61 6603794,09 4945534,71
62 6603745,53 4945466,50
63 6603730,12 4945433,77
А 6603735,88 4945411,30
В 6603841,99 4945395,20

T0 6603974,29 4945545,95
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5.4.1. Хидротехника 

а) Постојеће 
Постоји улична водоводна мрежа у Улици 

Светозара Марковића – ПВЦ цевовод НД 140 
мм, и ПВЦ НД 63 мм у Улици Јована Цвијића. 
Овај цевовод припада првој висинској зони и 
притисак у мрежи је око 7–8 бара.

Не постоји фекална и кишна канализаци-
она мрежа у насељу Лешница. 

б) Планирано
Планирано је да се на простору гробља 

постави око 12 чесама за потребе посетилаца 
гробља, као и санитарни чвор у капели. Положај 
чесама је такав да је најудаљенија парцела на 
растојању од око максимално 30 м од најближе 
чесме. Дужина прикључног цевовода је око 150 
м у регулацији Гробљанске улице. Одвод воде 
од чесама врши се у понирући бунар или зеле-
нило. Отпадне воде од санитарног чвора капеле 
одвести до септика.

5.4.2.  Електроенергетска  
инфраструктура 

а) Постојеће 
У обухвату Урбанистичког плана постоји 

надземна мрежа ниског напона са дистрибу-
тивне НН мреже до постојећег објекта. У јед-
ном делу обухвата, као што је приказано у гра-
фичком прилогу, преко парцеле гробља постоји 
надземна 10 kV мрежа.

б) Планирано
За напајање постојећег објекта са дистри-

бутивне НН мреже планирано је демонтирање 
надземног прикључка и израда новог подземног 
прикључног НН вода од постојећег стуба НН 
мреже удаљеног око 80 м до мерног разводног 
ормара на фасади објекта. 

Унутар новог дела гробља предвиђени су 
кабловски коридори за интерну расвету и ор-
мариће са монофазним и трофазним прикључ-
ницама. Унутар простора планираног за гробље 
каблови се полажу искључиво подземно с оба-
везним видним обележавањем стандардним 
кабловским ознакама за нерегулисани терен.

Интерна расвета новог дела гробља планира-
на је од постојећег објекта до паркинга (ван обух-
вата), од паркинга (ван обухвата) уз ивицу пута 
до великог паркинга (у обухвату), као и расвета 
паркинг-простора, као што је приказано у гра-
фичком прилогу ЕЕ и ТТ инфраструктуре. Сту-
бови су висине максимално 5 м, а траса расвете 
у ивици пешачке стазе. Распоне између стубова 
пројектовати према фотометријском прорачуну 
расвете за минималну средњу осветљеност 15 lx.

Испод надземне 10 kV мреже није доз-
вољена изградња гробних места, а дозвољена 
изградња је могућа на сигурној удаљености 5 м 
од осе далековода.

5.4.3. TT инфраструктура 

а) Постојеће 
На подручју предметног плана не постоји 

изграђена ТТ инфраструктура.

б) Планирано
На подручју предметног плана не планира 

се изградња ТТ инфраструктуре.

5.5.  Предлог поделе на урбанистичке зоне и 
целине

С обзиром на то да је предметно подручје 
јединствена целина, детаљном разрадом пред-
виђено за површине за обављање комуналних 
делатности, није вршена никаква подела на 
мање урбанистичке целине и зоне.
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5.6.1. Биланс површина

Биланс површина у обухвату 
плана површине 43.051 м² Површина (м²) Заступљеност у 

обухвату плана (%)

Површине јавне намене

саобраћајне површине 3.640,28 8,46
гробље 23.039,89 53,52
зона изградње објекта ( А ) 46,17 0,1
зеленило 2.309,95 5,36

Остале површине пољопривредне површине 14.014,68 32,56

5.6.2. Биланс планираних површина

Биланс површина у обухвату 
плана површине 43.051 м² Површина (м²) Заступљеност у 

обухвату плана (%)

Површине јавне намене

саобраћајне површине 4.297,32 9,98
гробље 36.229,69 84,16
зона изградње објекта ( А ) 46,17 0,1
зеленило 2.477,82 5,76

5.7.  Очување природних и непокретних 
културних добара

На простору Плана детаљне регулације за 
изградњу гробља у Лешници нема утврђених, 
проглашених, евидентираних, као ни култур-
них добара који уживају претходну заштиту 
Закона о културним добрима.

5.8. Мере за заштиту животне средине 

Услови и мере заштите на простору гробља 
односе се на:

–  уређивање, одржавање и опремање прос-
тора за сахрањивање;

–  уређивање и одржавање објеката за оба-
вљање погребних услуга (капела, јавне 
чесме, јавни тоалет, итд.);

–  уређивање и одржавање путева и ста-
за унутар гробља, одржавање зеленила, 
јавне расвете, чистоће, уклањање снега 
и леда и других послова који су у вези 
с уређивањем и одржавањем гробља и 
гробних места.

На простору гробља потребно је обезбеди-
ти контролу свих активности, као и евиденцију 
свих гробних места.

Такође, треба да се спречавају сви обли-
ци загађења и да се обезбеди ниво квалитета 
средине према одговарајућим стандардима и 
прописима:

–  Закон о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон);

–  Закон о процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 
и 36/09);

–  Закон о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10);

–  Закон о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/11);

–  Закон о сахрањивању и гробљима 
(„Службени гласник СРС“, бр. 20/77, 
24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС“, 
бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. за-
кон и 120/12 – УС);

–  Закон о санитарном надзору („Службени 
гласник РС“, број 125/04);

–  Закон о заштити становништва од зараз-
них болести („Службени гласник РС“, 
број 125/04);

–  Закон о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС“, број 135/04).

Градска управа града Лозница, Одељење 
за планирање и изградњу – Група за послове 
заштите и унапређења животне средине донела 
је решење о утврђивању мера и услова заштите 
животне средине, за потребе израде Плана де-
таљне регулације „Гробље“ у Лешници:
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1. извршити стратешку процену утицаја 
на животну средину; стратешком проценом 
анализирати нарочито:

–  постојеће индикаторе стања животне 
средине, нарочито квалитета подземних 
и површинских вода и земљишта, обез-
бедити стручно тумачење резултата из-
вршених анализа акредитоване, односно 
овлашћене лабораторије;

–  капацитет животне средине (природне и 
створене вредности, ограничења посма-
траног простора);

–  утицај планираних садржаја на посма-
трани простор и околне садржаје;

2. планиране објекте пројектовати, изгра-
дити и користити у складу са свим важећим 
техничким нормативима и стандардима про-
писаним за ту врсту и намену објекта;

3. неопходно је обезбедити довољне коли-
чине хигијенски исправне, здравствено безбедне 
воде за пиће прикључцима за централни водовод;

4. отпадне воде из санитарних просторија 
одводити у прописано саграђену водонепро-
пусну септичку јаму, довољног капацитета, са 
временским пражњењем – евакуацијом садр-
жаја помоћу вакум уређаја, и одвожењем истог 
на дозвољено место;

5. планирати сакупљање и спровођење 
атмосферских отпадних вода на хигијенски 
начин, без могућности задржавања истих на 
површини интерних саобраћајница;

6. планирати сакупљање чврстих отпад-
них материја на прописан начин, због чега је 
неопходно поставити наменске посуде по тери-
торији планског обухвата, тј. планирати селек-
тивно разврставање на сабирном месту, потом 
исте крајње депоновати на прописан начин, уз 
могућност рециклаже;

7. у току експлоатације предметних садр-
жаја обезбедити:

–  контролу подземних вода и земљишта, 
у циљу повећања еколошке сигурности;

–  редовно одржавање и уређивање свих 
површина гробља;

8. планирати спровођење посебних мера 
заштите, као и мера за отклањање последица у 
случају удеса (смртност епидемијских размера, 
пожар, изузетно ниске температуре, велике па-
давине, поплаве, и др.);

9. утврдити обавезу израде Пројекта 
уређења комплекса гробља; предметним пројек-
том дефинисати: пејзажно уређење, растер 
гробних поља, растер парцеле, основну ниве-
лацију терена, план вртно-техничке обраде и 
опреме гробља;

10. оградити комплекс гробља; формира-
ти заштитно зеленило уз границу комплекса у 
циљу визуелног раздвајања предметног прос-
тора од садржаја у окружењу;

11. грађевински и остали отпадни мате-
ријал који настане у току изградње објеката, 
сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу 
и искоришћење, или одлагање преко правног 
лица које је овлашћено, односно које има доз-
волу за управљање отпадом;

12. утврдити обавезу инвеститора да се 
ПРЕ ПОДНОШЕЊА захтева за издавање одо-
брења за изградњу комплекса гробља, обрати 
надлежном градском органу за заштиту живот-
не средине ради одлучивања о потреби израде 
студије о процени утицаја објекта на животну 
средину, у складу са одредбама Закона о про-
цени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

5.9.  Заштита од елементарних непогода и 
других опасности у миру и рату

У циљу заштите грађевинских објеката 
и других садржаја на простору обухваћеном 
Планом, потребно је, приликом пројектовања 
и извођења, узети у обзир меродавне параме-
тре који се односе на заштиту од елементарних 
непогода (врста и количина падавина, јачина 
ветра, дебљина снежног покривача, носивост 
терена, висина подземних вода, итд.) у складу 
са законским прописима. 

5.10. Заштита од пожара

У складу са Законом о заштити од пожара 
(„Службени гласник СРС“, број 37/88 и „Служ-
бени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 111/09 
и 71/12) обезбеђена је заштита од пожара, и то: 
погодним распоредом и међусобном удаље-
ношћу појединачних објеката, коришћењем 
незапаљивих материјала за њихову изградњу, 
проходношћу терена итд.
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5.11. Заштита од земљотреса

Подручје Лешнице припада 70 i 80 MSK 
зони сеизмичности. У циљу заштите од сеиз-
мичких утицаја код пројектовања и изградње 
објеката, обавезна је примена одговарајућих 
правилника. Објекте треба градити у одгова-
рајућем заштитном конструктивном систему, 
који одговара сеизмичности подручја. 

5.12. Заштита од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбе-
ди изградњом громобранске инсталације, која 
ће бити правилно уземљена и распоређена.

6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Под објектима на гробљу подразумевају се: 
гробне парцеле, гробна места, капеле, колске 
и пешачке саобраћајнице, прилазни пут, над-
стрешнице и други објекти компатибилне на-
мене (верски, економски објекти гробља, про-
давнице погребне опреме и цвећа).

Намена објекта – делатности верских ор-
ганизација;

– потребне пратеће активности;
– трговина на мало у специјализованим 

продавницама, али
се додатно условљава делатност у основној 

функцији објекта.
Услови за изградњу објекта – нови обје-

кти се могу постављати искључиво на пре-
овлађујућу грађевинску линију улице, при 
чему треба поштовати потребну оријентацију 
објекта. Грађевинска линија је одређена у гра-
фичком прилогу бр. 3, План саобраћаја, регу-
лације и нивелације.

Удаљеност од међа – нови објекти треба да 
буду најмање 4,5 м удаљени од међе.

Кровови – на главним објектима ( капела-
ма) су дозвољене све врсте кровова. На осталим 
објектима се препоручују коси кровови, нагиба 
кровних равни од највише 33%.

Паркирање – неопходно је обезбедити 
простор за паркирање на јавним површинама, 
у непосредној близини локације.

Изградња других објеката на парцели – 
постављање монтажно-демонтажних објека-
та за продају свећа и цвећа могуће је у оквиру 

граница гробља, ако за то постоје просторне 
могућности. За потребе посетилаца гробља, по-
требно је поставити одређен број клупа, наро-
чито на улазном делу и на завршницама стаза. 
Неопходни су следећи садржаји: капија, чесма 
и корпе за увело цвеће. 

Ограђивање – ограда комплекса гробља 
према јавном путу и неизграђеном земљишту 
је транспарентна, висине 1,4 – 2,2 м. Уколико не 
постоји зелени заштитни коридор око гробља, 
ограда према стамбеним објектима треба да 
буде зидана, висине до 2,2 м, под условом да не 
угрожава инсолацију стамбених објеката. 

Површине за сахрањивање (посебни ус-
лови) – Сахрањивање се врши на месно уоби-
чајен начин, према правилима претходно до-
нете урбанистичке документације, условима 
надлежног комуналног предузећа и правилима 
сахрањивања одређене верске заједнице. Гробна 
поља (сегменти, парцеле) раздвојена су стазама 
и зеленим површинама, оријентације исток–за-
пад. Примењен је појединачни и породични тип 
гробнице са два гробна места, укупне величи-
не 2,70 х 1,40 м, са опсегом минималне висине 
0,25 м. Спољне висине надгробних споменика 
су 1,30 м, а ширина не већа од ширине опсега. 
Главне пешачке стазе су ширине 2 м, споредне, 
унутар гробних поља 1,5 м, а колски приступ 
6,0 м. 

6.1. Услови за уређење зелених површина

Концепција уређења зеленила заснива се 
на специфичном уређењу гробљанских парцела, 
као и у формирању заштитног појаса.

1. Заштитно зеленило
Заштитно зеленило сe у оквиру гробља 

планира као заштитни појас дуж границе обух-
вата, посебно на делу према кориту реке Леш-
нице, као и појас зеленила уз пут, како би се 
умањили визуелни и други негативни ефекти. 
Функција му је првенствено заштитна, мада 
може имати и значајну естетску улогу. Пожељ-
но је заштитни појас формирати од врста др-
венасте форме високог раста, комбинацијом 
лишћара и четинара, како би ово зеленило 
било у функцији током целе године. Врсте би 
требало прилагодити постојећем, затеченом 
зеленилу.

2. Зеленило у оквиру комплекса гробља
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Овај вид озелењавања предвиђен је уз 
приступне стазе, објекте, као и зеленило у окви-
ру гробљанских парцела. Као основ за уређење 
гробљанских парцела користити декоративну 
партерну вегетацију (травњаци, покривачи тла, 
полегло шибље, цветњаци, и др.).

6.2. Услови за несметано кретање инва-
лидних лица 

Приликом уређивања саобраћајних по-
вршина и пешачких стаза, применом одгова-
рајућих техничких решења, неопходно је олак-
шати кретање и оријентацију хендикепираним 
лицима, као и особама које нису самосталне у 
кретању (деца, старе особе, болесне особе, и 
сл.).

7.0.  ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА

Израда ПДР представља почетну фазу у 
дужем низу активности на реализацији наме-
не локације. Спровођењем плана обезбеђује се 
уређење простора у обухвату, на основу план-
ских решења и правила и Закона о планирању 
и изградњи. Намена локације је јавни интерес 
од приоритетног значаја за насеље. Овај план 
ступа на снагу осмог дана након објављивања 
у „Службеном листу града Лозница“.

С А Д Р Ж А Ј 

1. УВОД
2.0. Правни и плански основ

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
– ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – 

3.0.  Извод из концепта Плана детаљне 
регулације „Гробље“ у Лешници
3.1.  Постојећа документација и подлоге 

на подручју Плана 
ПЛАНСКИ ДЕО
4.0.  Опис границе обухвата плана

4.1. Концепција уређења 
4.2. Циљеви уређења и изградње 

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
5.1.  Подела земљишта на јавно и остало 

грађевинско земљиште
5.2. Власнички статус земљишта
5.3. Разграничење јавних површина 

5.4. Регулација мреже саобраћајних 
површина

5.4.1. Хидротехника 
5.4.2.  Електроенергетска 

инфраструктура 
5.4.3. TT инфраструктура 
5.5.  Предлог поделе на урбанистичке 

зоне и целине
5.6.1. Биланс површина
5.6.2. Биланс планираних површина
5.7.  Очување природних и непокретних 

културних добара
5.8. Мере за заштиту животне средине 
5.9.  Заштита од елементарних непогода 

и других опасности у миру и рату
5.10. Заштита од пожара
5.11. Заштита од земљотреса
5.12. Заштита од удара грома

6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
6.1. Услови за уређење зелених 

површина
6.2.  Услови за несметано кретање 

инвалидних лица 
7.0.  ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ДЕО

1.  Извод из ПГР за насељено место Лешни-
ца – план намене површина;

2. Постојећа намена површина;
3.  План саобраћаја, регулације и нивела-

ције са наменом површина; 
4. План намене површина;
5. План разграничења површина;
6. План ЕЕ и ТТ инфраструктуре;
7. План хидротехничке инфраструктуре;

ДОКУМЕНТАЦИЈА

–  Одлука о изради Плана детаљне регула-
ције „ Гробље“ у Лешници (бр. 06-46/13-
12-14 од 15. 11. 2014. године); 

–  Копија плана за катастарске парцеле у 
обухвату плана;

–  Геодетска подлога;
–  Услови за израду плана издати од стране 

ЈП „Водовод и канализација» бр. 07, од 
27. 2. 2014. године;
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–  Услови за израду плана издати од стра-
не ЈП „Електросрбија» ЕД Лозница, бр. 4 
-28/14 од 7. 3. 2013. године;

–  Услови за израду плана издати од стране 
МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, 
бр. 217-1536/14-1 од 3. 3. 2014. године;

–  Услови за израду плана од стране „Те-
леком Србија“ АД Београд, бр. 7535-
111/717 БИ од 12. 3. 2014. године;

–  Услови за израду плана издати од стране 
Месне заједнице Лешница, бр. 146 од 3. 
4. 2014. године;

–  Услови за израду плана издати од стра-
не Сектора за инспекцијске послове, 
Одељење за санитарну инспекцију, Одсек 
за санитарни надзор, Шабац, бр. 530-353-
17/2014-10 од 28. 5. 2014. године.

–  Решење о утврђивању мера и услова 
заштите животне средине, Одељење за 
планирање и изградњу, Група за послове 
заштите и унапређења животне средине, 
од 24. 9. 2014. године.

–  Извештај о извршеној стручној контроли 
нацрта Плана детаљне регулације „Гробље“ 
у Лешници, од 26. 9. 2014. године.

38
На основу члана 35. став 7. Закона о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – од-
лука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) 
и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2. 
Статута града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, бр. 19/08 и 6/2013), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној 30. априла 2015. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о доношењу Плана детаљне регулације блока 
између улица Пашићеве и Вере Благојевић и 

реке Штире у Лозници 

Члан 1.

Доноси се План детаљне регулације блока 
између улица Пашићеве и Вере Благојевић и 
реке Штире у Лозници (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

Обухват Плана чине катастарске парцеле 
број: 5263 (део), 5260, 5259, 5257, 5254/1, 5254/2, 
5253, 5252 и 5230/1 све у к. о. Лозница укупне 
површине 0.78.80 ха.

Члан 3.

План представља плански основ за утврђи-
вање површина јавне намене, подизање стан-
дарда коришћења простора, делимичном 
уређењу система паркирања и гаражирања и 
инфраструктурне опремљености. 

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је План детаљ-
не регулације блока између улица Пашићеве 
и Вере Благојевић и реке Штире у Лозници, 
урађен од стране ЈП Дирекција за развој и ур-
банистичко планирање „Урбоплан“ из Лознице, 
под бројем 034.13/Г.

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 гласилу „Служ-
бени лист града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-33
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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39

П Л А Н  
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ 

УЛИЦА ПАШИЋЕВЕ И ВЕРЕ БЛАГОЈЕВИЋ 
И РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ 

I. ОПШТИ ДЕО

1.0. УВОД

Дугорочна концепција организације, 
уређења и грађења на подручју града регулиса-
на је Планом генералне регулације за насељено 
место Лозница („Службени лист града Лозни-
це“, број 3/14). Подручје обухваћено Планом 
детаљне регулације налази се у централној зони 
града Лознице. Локалитет обухваћен границом 
Плана до сада није био предмет детаљне разра-
де и први пут се доноси за њега План детаљне 
регулације. Ради се о атрактивном подручју у 
самом центру, у непосредној близини важнијих 
јавних служби и установа. 

2.0.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА

Плански и правни основ за израду Нацрта 
плана детаљне регулације садржан је у одред-
бама:

–  Закон о планирању и изгадњи („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/09; 81/09 – испр.; 
64/10 – одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13);

–  Правилник о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената 
(„Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 
и 16/11);

–  Правилник о општим правилима за пар-
целацију, регулацију и изградњу („Служ-
бени гласник РС“, бр. 50/11);

–  План генералне регулације за насељено 
место Лозница („Службени лист града 
Лознице“, број 3/14);

–  Одлука о приступању изради плана де-
таљне регулације блока између улица Па-
шићеве и Вере Благојевић и реке Штире 

у Лозници, бр. 06-9/13-7-27 од 28. фебру-
ара 2013. године.

–  Одлука о приступању изради стратеш-
ке процене утицаја на животну средину 
блока између улица Пашићеве и Вере 
Благојевић и реке Штире у Лозници, број 
7-с/2012 од 21.12. 2013. године.

II. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
– ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА –

1.0.  ИЗВОД ИЗ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПАШИЋЕВЕ 
И ВЕРЕ БЛАГОЈЕВИЋ И РЕКЕ ШТИРЕ 
У ЛОЗНИЦИ

Обухват плана је простор КО Лозница по-
вршине 7.880 м². Подручје обухваћено Планом 
се налази централној зони града и није било 
предмет детаљне разраде.

Према ГУП-у за насељено место Лозни-
ца, предметно подручје има претежну намену 
комерцијалних садржаја, а допунска намена за 
предметно подручје је вишепородично стано-
вање и становање уз пословне и радне зоне. 
При изради плана као доминантно је узето 
постојеће стање које у једном делу има претеж-
но вишепородично становање, а у другом делу 
комерцијалне садржаје.

Концепт уређивања простора у оквиру 
границе Плана базира се на:

–  дефинисању простора од јавног интере-
са,

–  преиспитивању капацитета изградње,
–  подизању стандарда становања и ко-

ришћења простора,
–  делимичном уређењу система паркирања 

и гаражирања,
–  унапређењу нивоа инфраструктурне оп-

ремљености.
Урбанистичким решењем усвојен је прин-

цип умереног развоја и у структури грађења и 
у саобраћајним решењима.

У оквиру блока предвиђена је изградња 
објеката у низу, као и слободно стојећих обје-
ката. Претежна спратност објеката је П + 3, 
са изузетком постојећег објекта П + 4 на к. п. 
5254/2 КО Лозница.
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На грађевинском подручју обухваћеном 
границом овог плана не налази се непокретно 
културно добро евидентирано од стране Завода 
за заштиту споменика.

Основна намена земљишта:
–  површине јавне намене чине саобраћај-

нице у обухвату Плана,
–  површине за остале намене јесу повр-

шине намењене коришћењу и изградњи 
осталих објеката, а у складу са предвиђе-
ном наменом.

У области саобраћајне инфраструктуре 
нема већих интервенција. Предвиђено је да 
се паркирање решава у оквиру парцеле, под-
земним гаражама, као и паркинг-местима на 
парцели.

Планирана је интерна саобраћајница на 
КП 5253 КО Лозница у циљу обезбеђивања 
противпожарног пута.

У области водне инфраструктуре задржава 
се постојећи концепт снабдевања водом, који се 
ослања на постојећу водоводну мрежу која је 
недавно реконструисана. Планира се изградња 
нових цевовода у новој улици између објеката.

У области енергетске инфраструктуре 
постојећа подземна нисконапонска мрежа и 
јавна расвета на челичним стубовима задржа-
вају се. Постојећа надземна НН мрежа са јавном 
расветом и кућним прикључцима задржавају 
се до изградње планираних објеката уз обавезу 
санације оштећених стубова и одржавање све-
тиљки у исправном стању. Прикључак нових 
објеката у обухвату Плана биће из планиране 
ТС 10/0,4 кV 1 х 630 кW, која ће бити изграђена 
у оквиру објекта на парцели 5253 КО Лозни-
ца. Просторија за трафостаницу је у приземљу 
објекта минималних унутрашњих димензија 
2,5 х 4 м, одвојена од осталог простора про-
тивпожарним зидом и звучном изолацијом са 
приступом из новопланиране улице. Трафоста-
ница се повезује у прстенасту подземну средње-
напонску мрежу између ТС „Београдска банка“ 
и ТС „Стара пијаца“.

У области ТТ инфраструктуре потребно је 
изградити ТТ кабловску канализацију унутар 
блока од постојеће ТТ канализације у Улици 
Жикице Јовановића. Сви планирани објекти 
прикључиваће се на систем ЈКП „Топлана“ Лоз-
ница или на гасоводну мрежу.

Пре приступања изради Концепта плана 
тражени су услови од следећих надлежних ин-
ституција и служби:

–  ЈП „Електродистрибуција“ Лозница
–  ЈП „Водовод и канализација“ Лозница
–  „Телеком Србија“ АД Београд
–  „Лозница гас“ АД Лозница
–  ЈКП „Топлана“ Лозница
–  Министарство унутрашњих послова Ре-

публике Србије
–  Републички хидрометеоролошки завод, 

Београд
–  Јавно предузеће за управљање грађевин-

ским земљиштем „Град“ Лозница
–  Јавно водопривредно предузеће „Србија-

воде“ Београд

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ УСВОЈЕНОГ 
КОНЦЕПТА ПЛАНА

◆  Извод из ГУП Лозница
◆  Постојеће стање
◆  Обухват плана
◆  План намене површина
◆  План јавног и осталог земљишта
◆  План саобраћаја, нивелације и регулације
◆  План хидротехничке инфраструктуре
◆  План електро и ТТ инфраструктуре
◆  План гасификације и топлификације
◆  Синхрон план
Како је у међувремену усвојен ПГР Лоз-

ница, приликом израде концепта плана узет је 
извод из ПГР-а Лозница, према коме је претеж-
на намена терцијарне делатности (пословно-
комерцијални, услужно-трговински, садржаји 
и туристичке делатности), а допунска намена 
је вишепородично становање, и то на катас-
тарским парцелама: 5254/1, 5254/2, 5257, 5259 
и 5260. 

III.  АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА

На основу детаљне анализе постојећег 
стања на терену у области предметног Пла-
на детаљне регулације блока између улица 
Пашићеве и Вере Благојевић и реке Штире у 
Лозници и на основу прибављених података, 
утврђено је следеће:
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–  За катастарску парцелу 5253 (локација 
„Старе зелене пијаце“) издато је решење 
бр. 351-70/95 од 14. 4. 1995. године КЈП 
„Наш дом“ у Лозници (зграда предвиђе-
на за изградњу Тржног центра са пија-
цом није завршена). Земљиште се води 
на „Град“ Лозница – прилог: решење број 
351-70/95 од 14. 4. 1995. године.

◆  На катастарским парцелама 5259 и 5260 
КО Лозница изграђен је јединствен стам-
бено-пословни објекат спратности По + 
Пр + Пк1 + Пк2, укупне бруто површине 
4758,76 м², по захтеву инвеститора Катић 
Петра, Катић Анђелке и „Биарт“ д. о. о., 
сви из Лознице.  

Инвеститори су започели градњу на осно-
ву решења о одобрењу за изградњу број 351-
190/2008-V од 13. 6. 2008. године, али је у току 
изградње одступљено од издатих одобрења за 
изградњу. За одступљени део изведених радова 
вођен је поступак по захтеву инвеститора за 
легализацију – предмет легализације се води 
под бројем351-1331/2010– V. 

За поједине делове тог објекта издата су 
решења о легализацији, а отворена тераса на 1. 
спрату у површини од 53,58 м² (позиција 105а 
– 1. спрат), која прелази границу парцеле, не 
може се легализовати – прилог: решење за одо-
брење за изградњу број 351-190/2008– V од 13. 
6. 2008. године и решење о накнадном издавању 
грађевинске дозволе (легализација).

◆  На катастарској парцели 5257 налази се 
легални објекат власника Павловића Ра-
дивоја и за објекат је издато решење за 
употребу под бројем 351-223/2006– V од 
26. 5. 2006. године.

◆  На катастарској парцели 5254/1 постоји 
објекат (старијег типа) који је у катастру 
евидентиран као објекат који нема одо-
брење за изградњу, а земљиште се води 
на Аврамовић Ковиљку, Аврамовић 
Мирољуба и Југовић Десанку, као суко-
рисницима на њему.

◆  На катастарској парцели 5254/2 налази се 
објекат инвеститора Аврамовић Ковиљ-
ке, који је саграђен легално и за објекат 
је издата употребна дозвола под бројем 
351-4/2009– V од 30. 3. 2009. године.

Претежна намена у оквиру блока је више-
породично становање са комерцијалним садр-
жајима. 

На катастарској парцели 5253 налази се 
објекат чија је изградња започета 1995. годи-
не, са предвиђеном наменом „Тржни центар са 
пијацом“, али је градња обустављена. Утврђено 
је да постојећи габарит предвиђеног објекта не 
одступа од габарита у издатом решењу о из-
градњи (56*56м). Бонитет постојећих делова 
објекта је лош и није могуће наставити градњу 
без претходно извршених детаљних анализа 
постављене конструкције. Тренутно, простор 
под планираним објектом, пошто није изграђен 
и приведен планираној намени по издатом ре-
шењу, није мериторан за будућу изградњу. Како 
је решењем одобрена изградња Тржног центра 
са пијацом, и то са пијачним простором на 
приземљу и на спрату и како је пијаца већ из-
грађена на другом месту, мишљења смо да није 
могуће наставити изградњу по издатом решењу 
о одобрењу за изградњу и да је на тој локацији 
могућа изградња других терцијалних садржаја.

Уз објекат за који је започета изградња на 
катастарској парцели 5253, налази се локал – 
пословни простор, за који је одбијен захтев 
за технички преглед и издавање одобрења за 
употребу. 

На катастарским парцелама 5260, 5259, 
5257 и 5254/2 налазе се објекти вишепородич-
ног становања са комерцијалним садржајима у 
приземљу и на првом спрату. 

На катастарској парцели 5254/1 налази се 
објекат комбиноване намене (породично стано-
вање, терцијални садржај). Објекат је приземни 
и нема одобрење за изградњу. 

На постојећим изграђеним парцелама 
није задовољен проценат зеленила од 20% у 
оквиру парцеле, те се предлаже да се даљим 
коришћењем то надомести озелењавањем уз 
помоћ постављања жардињера и садњом где 
год за то постоји могућност. 

Паркирање је делом блока решено уз по-
моћ подземних гаража и свака даља градња за-
хтева решавање паркирања у оквиру парцеле, 
уз услов да се подрумски делови одмакну 5 м од 
корита реке Штире и да се прорачуном утврди 
заштита од подземних вода. 
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Сл. 1. Поглед из Улице Вере Благојевић 2  Сл. 2. Поглед из Улице Вере Благојевић 3

Сл. 3. Поглед из Пашићеве улице 3 Сл. 4. Поглед из Улице Вере Благојевић 1

Сл. 5. Поглед из Улице Вере Благојевић 2 Сл. 6. Поглед из Улице Вере Благојевић 3  
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III.  ИЗВОД ИЗ ПГР ЗА НАСЕЉЕНО  
МЕСТО ЛОЗНИЦА

Правила грађења
Урбанистички параметри за изградњу 

објеката на парцелама са терцијалним делат-
ностима у централној зони града

Намена: 
– услужно-трговинске делатности: 

◆  робне куће, тржни центри, занатски 
центри, мегамаркети, супермаркети, 
–пословно-комерцијалне делатности: 

◆  банке, административни центри локал-
не 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 терцијарне делатности могуће је ор-
ганизовати вишепородично становање 
у односу: становање : терцијарне делат-
ности од 70 : 30% до 30 : 70%.

Парцела: 
– минимална површина парцеле . .300 м2 
– минимална ширина парцеле . . . . . . 12 м 

Индекс или степен заузетости „З“ 
–  максимални индекс или степен  

заузетости „З“ на парцели  . . . . . . . 70% 

Висинска регулација: 
◆  максимална спратност објеката  . . .

По+П+5+Пк 
◆  максимална висина објекта . . . . . . . 25 м
◆  спратност помоћних објеката   . . . . . П 
◆  максимална висина помоћног  

објеката   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 м 

Сл. 7. Поглед из Улице Вере Благојевић 4 Сл. 8. Поглед из Улице Вере Благојевић 5

Сл. 8. Поглед из Улице Вере Благојевић 6 Сл. 9. Поглед из Улице Вере Благојевић 7  
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Хоризонтална регулација: 
◆  растојање грађевинске линије објекта 

од регулационе линије парцеле дефи-
нисано у графичком прилогу План са-
обраћаја, регулације и нивелације, а ако 
није одређено на графичком прилогу, 
растојање грађевинске линије објекта 
од регулационе линије парцеле  
износи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 м 

◆  минимално растојање објекта од бочних 
граница парцеле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 м 

◆  минимално растојање објекта од бочних 
суседних објеката .12 м 

◆  минимално растојање два објекта на пар-
цели  8 м 

◆  минимално растојање објекта од задње 
границе парцеле  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 м 

◆  минимални проценат зелене површине 
на парцели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 

Урбанистички параметри за блокове, 
целине и парцеле са вишепородичним стано-
вањем, екслузивним становањем, апартманс-
ким, пословним и ренталним становањем, 
становањем у функцији туризма у зони ужег 
градског центра

Парцела:
◆  минимална површина парцеле
◆  за слободно стојеће објекте. . . . . . 600 м2

◆  за објекте у низу  . . . . . . . . . . . . . . . 500 м2

◆  минимална ширина парцеле. . . . . . 12 м 

Индекс или степен заузетости „З“
◆  максимални индекс или степен заузето-

сти „З“ на парцели  . . . . . . . . . . . . . . .60%
◆  максимални индекс или степен 

заузетости „З“ на парцелама са 
комерцијалним функцијама . . . . . . .70% 

Висинска регулација:
◆  максимална спратност  

објеката . . . . . . . . . . . . . По + П + 6 + Пк
◆  максимална висина објеката
◆  до коте пода задње етаже  . . . . . . . . . 22 м
◆  до коте слемена . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 м
◆  спратност помоћног објекта  . . . . . . . .П
◆  максимална висина помоћног објекта
◆  до коте слемена   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 м

Хоризонтална регулација:
◆  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 м 

◆  растојање објекта од бочних граница 
парцеле

◆  за слободно стојеће објекте. . . . . . . 1/4 х 
вишег објекта, а не мање од 4 м

◆  за објекте у низу  . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 м
◆  растојање објекта од бочних суседних 

објеката
◆  слободностојећи објекти  . . . . . . . . 1/2 х 

вишег објекта
◆  у прекинутом низу . . . . . . . . . . . . . . 1/3 х 

вишег објекта
◆  минимално растојање два објекта на 

парцели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 м
◆  минимално растојање објекта од задње 

границе парцеле  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 м
◆  минимални проценат зелене површине 

на парцели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20%

IV. ПЛАНСКИ ДЕО

1.0. УВОД

Обухват Плана је простор у КО Лозница 
површине 7880 м². Подручје обухваћено Пла-
ном налази се у ужем градском центру у цен-
тралној зони града и није било предмет детаљне 
разраде.

2.0.  ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Подручје је обухваћено предметним Пла-
ном детаљне регулације, ПДР блока између ули-
ца Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире. 
Налази се у оквиру катастарске општине Лоз-
ница, на територији града Лознице у обухвату 
ПГР-а за насељено место Лозница (Сл. лист 
Града Лозница бр. 3 /2014). У оквиру дефини-
саних граница укупне површине 7880 м² налази 
се блок стамбено пословног карактера. 

У обухвату предметног плана налазе се 
следеће катастарске парцеле:
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5260, 5259, 5257, 5254/1, 5254/2, 5253, 5252 
и 5230/1, као и део 5263, све у КО Лозница.

За почетну тачку описа границе утврђена 
је најсевернија тачка парцеле 5263 тј., улице Па-
шићева и границе парцеле која припада реци 
Штири, затим се креће северном границом на-
ведене улице, па јужном страном реке Штире 

све до укрштања са улицом Вере Благојевић, 
затим границом парцеле 5230/1 и 5252, долази 
до Пашићеве улице, обухвата је, пењући се на 
север до полазне тачке.

Површина која ће се обухватити планом 
износи 7880 м².

Редни
број

Број 
парцеле Површина Власник Намена

1 5252 430 РС Град Лозница улица
2 5230/1 730 Град Лозница улица

3 Део 5263 1057 РС држаоци Град Лозница и 
ЈП „Путеви Србије“ улица

4 5260 1150 РС „Биарт“ ДОО,
Катић Анђелко и Катић Петар

стамбено-пословне
делатности

5 5253 2683 РС КЈП „Наш дом,“ Стара пијаца

6 5259 661 РС „Биарт“ ДОО стамбено-пословне
делатности

7 5257 568 РС Павловић Радивој стамбено-пословне
делатности

8 5254/1 345
РС Аврамовић Ковиљка, 
Аврамовић Миољуб и Југовић 
Десанка

стамбено-пословне
делатности

9 5254/2 256 РС Аврамовић Ковиљка стамбено-пословне
делатности

Укупна површина обухвата је 7880 м2.

3.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1.  План уређења простора са наменом 
земљишта и карактеристике зоне и це-
лине

План просторног уређења базира се на 
циљевима и основним процесима просторног 
развоја града утврђених Планом генералне 
регулације за насељено место Лозница, потен-
цијалима простора, анализи постојећег стања 
градитељске вредности и постојеће планске 
документације.

У оквиру предметног блока задржавају се 
постојећи објекти вишепородичног становања, 
као и објекти пословања.

3.1.1. Планирана намена земљишта

Унутар обухвата Плана, с обзиром на то да 
се ради о ужем градском центру, нема превише 
разноликих намена. Просторно је доминантно 
уређење вишепородичног становања са посло-
вањем (пословни садржаји компатибилни ста-
новању), док се део блока планира за терцијарне 
делатности. 

3.1.2. Карактеристичне зоне и целине

С обзиром на то да је блок постојећим 
стањем подељен на зону у којој се налазе 
објекти вишепородичног становања и зону у 
којој је започета изградња објекта тржног цен-
тра са пијацом, сам блок поделиће се на те две 
зоне са карактеристичним правилима уређења 
и грађења.
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3.2.  План регулације површина јавне намене 
са нивелацијом

3.2.1. План регулације

Планом су утврђене површине јавне наме-
не. Површине јавне намене су:

–  улице Пашићева и Вере Благојевић
Планиране регулационе линије дате су у 

односу на осовине саобраћајница или у одно-
су на постојеће границе парцела и постојеће 
објекте.

Осовине саобраћајница дефинисане су ко-
ординатама осовинских тачака које су дате на 
графичком приказу.

3.2.2.  Правила препарцелације и парцелације

Грађевинска парцела је простор на којем 
је могућа изградња објекта уколико се налази 
на простору на којем је планирана изградња, 
и да има приступ на јавну површину (улица, 
трг, сквер).

Грађевинска парцела дефинисана је регу-
лационом линијом према јавном простору, а 
међним линијама према суседним парцелама. 
Постојећа једна или више парцела могу се де-
лити на две или више грађевинских парцела 
(препарцелација) под следећим условима:

–  подела се може вршити у оквиру граница 
једне или више постојећих парцела,

–  све новоформиране парцеле морају има-
ти приступ на јавни простор,

–  новопланиране парцеле се формирају на 
основу урбанистичких параметара де-
финисаних за одређени пут изградње и 
намену,

–  поделом се не могу формирати парцеле 
испод дозвољених минималних урбанис-
тичких параметара.

Две или више постојећих парцела могу се 
спајати у једну грађевинску парцелу (парцела-
ција) под следећим условима:

–  спајање се може вршити у оквиру грани-
ца целих парцела, с тим да граница ново-
формиране парцеле обухвата све парцеле 
које се спајају,

–  за новоформирану грађевинску парцелу 
важе урбанистички показатељи дефини-
сани за одређени тип изградње и намену.

3.2.2.1.  Попис парцела за јавне површине, 
садржаје и објекте

На графичком прилогу бр. 7 (План пре-
парцелације јавних површина) даје се приказ 
парцела јавног земљишта и начин њиховог фор-
мирања. Новоформирана међа дефинисана је 
фронтовима, координатама детаљних тачака 
(табела бр. 2) и површином.

Јавне површине у оквиру овог плана јесу: 
– к. п. 5252 (улица Вере Благојевић)
– к. П. 5230/1 (улица Вере Благојевић)
–  део к. П. 5253 (за припајање улици Вере 

Благојевић)
– део к. п. 5263 (улица Пашићева)
Овим планом се задржавају постојеће 

међе, тј. регулационе линије, и то на северу 
до реке Штире, на западу до Улице Пашићеве, 
на југу до Улице Вере Благојевић (к. п. 5252), а 
на југоисточном делу наспрам раскрснице са 
Улицом Немањином до к. п. 5230/1 граница се 
исправља тако да се део к. п. 5253 припаја улич-
ној парцели, како је и приказано на графичком 
прилогу, а по наведеним тачкама 1–12. Повр-
шина уличне парцеле 5230/1 након исправке 
граница имаће површину за 10 м2 већу, тј.740 
м2, а 5253 за толико мању, односно 2673 м2.

Могуће је извршити спајање к. п. 5252 и 
5230/1 (Улица Вере Благојевић).

Координате тачака новоформиране међе 

Табела бр. 2

ТАЧКА Y X
1 6597760.53 4932759.46
2 4932759.46 4932760.68
3 6597765.20 4932761.76
4 6597767.66 4932763.37
5 6597769.28 4932764.63
6 6597770.81 4932765.93
7 6597771.29 4932766.36
8 6597772.99 4932768.21
9 6597771.04 4932765.14

10 6597783.53 4932781.26
11 6597784.83 4932782.87
12 6597785.16 4932781.74
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3.2.3. План нивелације

Нивелационе односе ускладити са прило-
гом Лист 6. – План саобраћаја, регулације и ни-
велације, а при изради техничке документације 
нивелација ће се одредити детаљније.

3.3.  Трасе, коридори и капацитети 
инфраструктуре

3.3.1. Саобраћајна инфраструктура

Предвиђа се реконструкција Пашићеве 
улице, као и Улице Вере Благојевић, како је то 
дато на прилогу Лист 6. – План саобраћаја, ре-
гулације и нивелације.

Коловозну конструкцију при реконструк-
цији предвидети са савременим коловозним 
застором на одговарајућој подлози за одгова-
рајуће саобраћајно оптерећење. Пешачке по-
вршине предвидети са завршним слојем од 
бетонских елемената или асфалт-бетоном на 
одговарајућој подлози.

3.3.2.  Хидротехничка инфраструктура 
Градска водоводна мрежа

Постоји улична мрежа у свим ободним 
улицама, и то : 

–  Улица Пашићева – ПВЦ цевовод НД 
90 мм с обе стране улице – задржава се 
постојећи цевовод; 

–  Улица Вере Благојевић – ПЕХД цевовод 
НД 100 мм – задржава се.

–  У новопланираној улици је потребно из-
градити нови цевовод НД 100 мм.

Градска фекална канализација
Постоји улична фекална канализациона 

мрежа у свим ободним улицама и то по сепа-
ратном систему. 

–  Улица Пашићева ПВЦ цевовод НД 400 
мм и керамички цевовод НД 350 мм – 
задржава се постојећи цевовод;

–  Улица Вере Благојевић – цевовод НД 200 
мм – задржава се постојећи цевовод;

–  У новопланираној улици потребно је из-
градити нови цевовод НД 200 мм.

Градска кишна канализација
–  Улица Пашићева – ПВЦ цевовод НД 300 

мм – задржава се постојећи цевовод,
–  Улица Вере Благојевић цевовод НД 200 

мм – задржава се постојећи цевовод.
–  У новопланираној улици је потребно 

изградити нови цевовод НД 200 мм и 
прикључити га у реку Штиру.

3.3.3. Енергетска инфраструктура

3.3.3.1.  Потребе у ангажованој електричној 
снази

Грејање објеката, као и основни техно-
лошки потрошачи топлотне енергије користе 
природни гас као енергент, што је доступно на 
овој локацији. 

Процењена потребна нова ангажована 
електрична снага приказана је табеларно на 
бази биланса површина планиране изградње 
и искуствене просечне снаге по јединици по-
вршине. 

Биланс потребне инсталисане снаге

Бруто  
површина (м2) 

Планска једновремена 
снага (W/м2) 

Једновремена снага  
по објектима Пј (кW) 

Бруто површина нових објеката  
за становање 819  80  65,52

Бруто површина нових објеката  
са комерцијалним садржајем 6642  60  398,58

Нова јавна расвета улица  
и пешачких површина 300 м1  5 W/м1  1,5

УКУПНО 465,60 W
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Прецизнија једновремена снага појединих 
објеката биће одређена пројектом електроин-
сталација, и на основу те снаге инвеститор ће 
тражити услове и сагласност за прикључење од 
надлежног електродистрибутивног предузећа.

3.3.3.2.  Прикључак нових објеката  
на мрежу 04кВ

Прикључак нових објекта се изводи по-
себним подземним кабловским водовима типа 
ПП00 АС 4 х 150 мм2 из планиране ТС 10/0,4 кV 
1 х 630 кW у комерцијалном објекту. Кабловски 
водови се полажу кроз планирану кабловску ка-
нализацију до електроенергетских кабловских 
шахти чија је траса дата на графичком прилогу. 
Кабловска канализација се изводи са најмање 
четири електроенергетске ПЕ цеви Ф 110 мм од 
ТС до електроенергетских кабловских шахти, 
а даље преко кабловског прикључног ормана 
на фасади објекта до мерних ормана. Каблови 
се полажу испод коловоза и у јавној површини 
у ЕЕ кабловској канализацији, а кроз парцелу 
осталог земљишта у убухвату Плана до КПК на 
објекту кабл се полаже у слободним зеленим 
површинама у кабловски ров добине 0,8 м.

Јавна расвета Улице ’Пашићеве’ која је 
изведена светиљкама за натријумске сијалице 
снаге 250 W на округлим челичним стубовима 
са лиром и светиљкама за натријумске сијалице 
снаге 250 W, задржава се уз обавезу санације 
оштећених стубова и одржавање светиљки у 
исправном стању. 

Јавну расвету Улице Вере Благојевић извес-
ти са новим челичним округлим стубовима са 
лирама, подземним прикључцима и светиљкама 
за натријумске сијалице снаге 150 W, по пред-
виђеном коридору на графичком прилогу. 

Расвета пешачке стазе поред реке Штире 
планирана је на ниским челичним стубовима 
висине до 4 м са декоративним парковским, об-
лика усклађеним са већ постојећим светиљкама 
са друге стране реке.

3.3.3.3. Средњенапонска мрежа

За потребе напајања нових објекта оријен-
тационе збирне једновремене снаге Пј = 465 кW, 
као и пребацивање напајања постојећих објека-
та са других суседних трафоподручја планирана 

је изградња нове трафостанице 10/0,4 kV 1 х 630 
kVA у издвојеној просторији недовршеног ко-
мерцијалног објекта. Издвојена просторија је за 
јавне намене у површини око 20 м2 са прилазом 
из интерне саобраћајнице.

Напајање ове трафостанице на средњем 
напону је планирано 10 кВ подземним каблов-
ским водом, тако да се постојећи кабл између 
ТС „Београдска банка“ и ТС „Стара пијаца“ 
расече и убаци преко кабловских спојница 
нови двоструки кабловски вод до будуће тра-
фостанице и повеже у прстенасту мрежу са 
постојећим трафостаницама. 

3.3.4. Телекомуникације

Предметно подручје припада кабловским 
подручјима бр. 1 и бр. 19, АТЦ Лозница. У ули-
цама Пашићевој и Вере Благојевић постоје окна 
ТТ кабловске канализација. У обухвату урба-
нистичког плана постоји подземна приступна 
ТТ мрежа која се састоји од више каблова раз-
личитог капацитета са припадајућим ТТ изво-
дним ормарима. 

Тренутна ТТ инфраструктура не задовоља-
ва будуће потребе корисника. 

Потребно је доградити ТТ кабловску кана-
лизацију у Улицу Вере Благојевић од постојећег 
ТТ окна са још четири цеви пресека 110 мм и 
три нова ТТ окна минималних димензија 150 
х 80 х 100 мм. Од нових ТТ окана до новопла-
нираних објеката положити две ПВЦ цеви пре-
сека 110 мм за потребе телекомуникационих 
каблова – све како је приказано на графичком 
прилогу ЕЕ и ТТ инфраструктуре. У објекти-
ма, на сувом и приступачном месту поставити 
унутрашњи телефонски изводни ормар чији ће 
се капацитет и начин даљег развода у објектима 
одредити пројектом. 

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.

3.3.5. Топлификација и гасификација

3.3.5.1. Топлификација

На предметном обухвату нема инсталација 
ЈКП „Топлана – Лозница“. Постоји могућност 
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прикључивања на систем даљинског грејања. 
Планирани објекти би се топлотном енергијом 
снабдевали из вреловодне подстанице Е-9, која 
се налази у подруму објекта на адреси Вере Бла-
гојевић Е-9.

3.3.5.2. Гасификација

Предметни план је у зони у којој је из-
грађена дистрибутивна гасоводна мрежа. При 
пројектовању и изградњи, план треба ускла-
дити са дистрибутивном гасоводном мрежом 
и условима за коришћење природног гаса, као 
и другим постојећим или планираним ин-
фраструктурним системима и урбанистичко-
техничким условима. Дистрибутивни гасовод 
је изграђен (и под притиском) дуж коловоза 
(осим попречног прелаза преко коловоза), а 
према графичком прилазу у прилогу Лист 9. – 
План гасоводне мреже. Дубина укопавања гасо-
вода је мин. 1 м, са уграђеном обележавајућом 
траком изнад гасовода. 

При пројектовању и грађењу морају се по-
штовати следећи технички услови:

◆  Није дозвољена изградња објеката висо-
коградње у појасу ширине 3 м, око трасе 
гасовода, односно 1,5 м с обе стране осе 
гасовода. При извођењу било каквих ра-
дова у непосредној близини овог појаса 
морају се предузети строге мере заштите 
гасовода од механичких оштећења, као и 
других његових оштећења. 

◆  При реконструкцији, доградњи или из-
градњи објекта морају се предузети мере 
заштите гасовода од оштећења вршењем 
ручног откопа у појасу ширине 1 м око 
осе гасовода и без употребе тешких рад-
них машина.

◆  Дистрибутивна мрежа је положена на 
дубинама већим од 1 м с уграђеном обе-
лежавајућом траком.

◆  При паралелном вођењу или укрштању 
са гасоводом цевовода који служе за 
транспорт топлих флуида, они се морају 
поставити на растојању којим се обез-
беђује да температура полиетиленске 
цеви гасовода не буде већа од 20°C. 

◆  При паралелном вођењу водоводних 
цеви са гасоводом, минимално међусоб-
но растојање је 0,5 м. У изузетним слу-
чајевима може бити и мање, али не мање 
од 0,2 м, у з предузимање мера заштите 
гасовода од оштећења. 

◆  ТТ каблове полагати у складу са усло-
вима и прописима из области ТТ линија 
и мрежа („Службени лист СФРЈ“ број 
36/86), као и из Упуства о грађењу и одр-
жавању кабловских мрежа.

◆  При укрштању подземних водова са га-
соводом, минимално светло растојање 
износи 0,2 м, у з предузимање мера заш-
тите гасовода од оштећења. 

◆  У подручју у којем може доћи до поме-
рања тла, изазваног извођењем радова 
или из других разлога који би угрозили 
безбедност гасовода, морају се предузети 
одговарајуће мере заштите.

◆  Ископ и затрпавање у близини гасовода 
вршити искључиво ручно.

◆  При пројектовању и изградњи, односно 
надоградњи објекта, морају се обезбеди-
ти услови за несметану природну венти-
лацију заједничког степенишног просто-
ра, остављањем вентилационог отвора 
димензија 400 x 400 мм у највишој тачки 
простора, а у циљу безбедног функци-
онисања будуће заједничке унутрашње 
гасне инсталације. 

◆  Подносилац захтева, односно извођач 
радова сноси све трошкове настале 
оштећењем гасовода и друге трошкове 
санације последица насталих оштећењем 
гасовода. 
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V. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ Правилима грађења дефинисани су услови и елементи урбанистичке 
регулације у процесу имплементације урбанистичког плана. Сва правила која 
су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне могућности, 
док се конкретни услови за изградњу дефинишу на основу садејства свих 
параметара заједно. 

НАМЕНА У оквиру сваке зоне 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 
допунска намена као функције планиране на неком простору. 
Претежна  намена се дефинише као активност, тј. намена која претежно 
учествује у организацији простора. Ради реализације већег броја интереса 
претежна намена може имати и допунску намену која, по потреби, може 
допуњавати претежну намену (уколико су компатибилни садржаји) или је у 
потпуности заменити. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
ЗА БЛОКОВЕ

Блок је простор у постојећем или планираном урбаном ткиву дефинисан 
регулационом линијом која раздваја површине јавне намене (улица, трг, 
сквер) од простора намењеног за изградњу (површине за остале намене). 

ПРАВИЛА ЗА ПАРЦЕЛЕ На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више 
грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском 
документу, на основу пројекта препарцелације. На једној катастарској 
парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под 
условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта парцелације.
Може се вршити препарцелација и парцелација на подручју за које постоји 
обавезна израда плана нижег реда и пре његовог доношења. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
ЗА ОБЈЕКТЕ

Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене 
парцеле и није дозвољена градња објекта и његових делова на више 
парцела. Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: 
грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу објекта, односом 
објекта према суседним парцелама, односом објекта према објектима на 
суседним парцелама, индексом или степеном искоришћености. 
Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија 
грађења подземних делова објеката. Грађевинска линија подземних етажа 
објекта у централној зони може се поклопити са регулационом линијом 
парцеле под условом да подземна етажа не прелази нивелету приступне 
саобраћајнице. Подземна грађевинска линија може се поклапати са 
границом парцеле према суседним парцелама, али се мора водити рачуна о 
конструктивној стабилности и безбедности суседних објеката.

Грађевински елементи испод коте тротоара, подрумске етаже и стопе темеља 
не могу прелазити границу сопствене парцеле.
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. 
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 површине светларника 
је  минимално 1 м2 по етажи објекта, при чему он не може бити мањи од 3 м2. 
Најмања висина парапета отвора у светларнику је 1,8 м.
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На деловима новопланираних објеката орјентисаним према регулационој 
линији могу се градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне надстрешнице 
без стубова) који прелазе регулациону линију уз следеће услове:
–  дужина испада може бити максимално 0,6 м, ако је ширина тротоара до 3,5 

м, и то на минималној висини од 4 м изнад тротоара и могу да заузимају 
40% површине уличне фасаде;

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице 
са стубовима и без њих, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу 
да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то;
–  на делу објекта према предњем дворишту – 1,2 м, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
–  на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације 

(најмањег растојања грађевинске линије од бочне границе од 2 м) – 0,5 м, 
али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља;

–  на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације 
(најмањег растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,5 м) – 0,90 
м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља;

–  на делу објекта према бочном дворишту осталих оријентација (најмањег 
растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,5 м) – 0,8 м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља;

–  на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања грађевинске 
линије од задње границе парцеле од 5 м) – 1,2 м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад 
приземља;

–  код вишеспратних објеката вишепородичног становања и објеката 
терцијалних делатности горе наведени испади према суседним бочним 
парцелама дозвољени су искључиво ако се задовољи услов минималног 
растојања грађевинске линије до бочне границе парцеле дефинисан 
посебним правилима грађења 

–  код вишеспратних објеката вишепородичног становања и објеката 
терцијалних делатности горе наведени испади према задњем дворишту 
могу се градити уз услов да се обезбеди минимално растојање грађевинске 
линије објекта до задње границе парцеле дефинисан посебним правилима 
грађења.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, 
односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то:
–  излози локала – 0,3 м, по целој висини, кад најмања ширина тротоара 

износи 3 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу;

–  излози локала – 0,9 м по целој висини у пешачким зонама;
–  транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 

2 м по целој ширини објекта са висином изнад 3 м;

–  платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1 м од 
спољне ивице тротоара на висини изнад 3 м, а у пешачким зонама према 
конкретним условима локације;

У циљу постизања енергетске ефикасности постојећих зграда треба водити 
рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде. Када то 
није искључено другим прописима, дозвољено је накнадно извођење спољне 
топлотне изолације зидова. Када је зид који се санира на регулационој
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линији, дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним 
слојевима буде до 15 цм унутар јавног простора. Када је зид који се санира 
на граници са суседном парцелом треба дозволити постављање накнадне 
спољне изолације дебљине до 15 цм, уз сагласност суседа. Када то просторне 
околности омогућавају, дозвољено је накнадно формирање стакленика ако 
се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде. Приликом 
енергетске санације постојећих зграда, еркери и други истурени делови као 
што су двоструке фасаде, стакленици, застакљене терасе и лође-стакленици, 
чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом могу прелазити 
регулациону линију и то:
–  максимално 0,6 м од грађевинске линије ако је тротоар мањи од 3,5 м и ако 

је растојање до суседне насупротне зграде мање од 12 м, и то максимално 
на 50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 3м изнад 
тротоара; изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно 
покривање фасаде изнад минимално дозвољене висине;

–  максимално 0,9 м од грађевинске линије уколико је тротоар већи од 
3,5 м, а ширина улице од 12 до 15 м, и то максимално на 50% површине 
уличне фасаде и на минималној висини од 3 м изнад тротоара; изузетно 
код двоструких фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде изнад 
минимално дозвољене висине;

–  максимално 1,2 м ако је тротоар већи од 3,5 м, а ширина улице већа од 
15 м, и то на максимално 50% површине уличне фасаде и на минималној 
висини од 3 м изнад тротоара; изузетно код двоструких фасада дозвољено 
је целокупно покривање фасаде изнад минимално дозвољене висине;

–  већи испади надземних етажа у односу на грађевинску линију од наведених 
нису дозвољени;

–  испади на деловима објеката у компактним блоковима оријентисани према 
улици не смеју угрожавати приватност суседних објеката.

Хоризонтална пројекција линије испада може бити највише под углом од 45 
степени од границе парцеле објекта. 
Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) 
ако је грађевинска линија 3 м увучена у односу на регулациону линију и ако 
савлађују висину до 0,9 м. Степенице које савлађују висину преко 0,9 м улазе 
у габарит објекта. Уколико се степенице постављају на бочни или задњи део 
објекта, не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представљају 
јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају 
изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички 
параметри и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним 
правилима за одређени тип изградње и намену парцеле. Није дозвољена 
изградња два или више стамбених објеката на једној парцели.
У зони ужег градског центра, уз стамбене функције обавезно предвидети 
комерцијалне садржаје у приземљу и евентуално на 1. спрату планираних 
вишеспратница. На 1. спрату се могу планирати јавне намене (библиотека, 
вишенаменска сала и сл.), али и становање. Потребно је, у зони ужег центра 
сачувати континуитет трговачких радњи, занатских локала, односно 
пословних простора. Сервиси који су бучни нису дозвољени.
Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: величине 
блока, хоризонталне и вертикалне регулације на парцели, урбанистичких 
параметара на парцели, заштите доминантних визура, услова за заштиту 
амбијената, јавног простора и уличних потеза.
У посебним случајевима при интервенцији у већ изграђеном блоку, у коме 
висина објеката премашује дозвољене вредности могуће је усклађивање 
висина постојећих и планираних објеката.
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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 1,2 м виша од нулте коте;
–  за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и 

делатности) кота приземља може бити максимално 0,2 м виша од коте 
тротоара (денивелација до 1,2 м савладава се унутар објекта).

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 4,5 м од коте пода поткровља. 
Под поткровљем се подразумева и повучен спрат, максималне спратне 
висине 3,8 м, чије је минимално повлачење у односу на фасаде 1,5 м. 
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. Искључује се свака могућност накнадног затварања 
наткривене терасе задње етаже. Није дозвољена примена на једном објекту и 
поткровља и повученог спрата. Висина надзитка стамбене поткровне етаже 
износи највише 1,6 м рачунајући од коте пода поткровне етаже до прелома 
кровне косине, а одређује се према конкретном случају.
Висина објекта је:
–  на релативно равном терену – растојање од нулте коте до коте слемена (за 

објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);
–  на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од 

нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2 
м – растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца;

–  на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од 
нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2 м – 
растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за 
разлику висине преко 2 м;

–  на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта 
нижа од коте јавног или приступног пута-растојање од коте нивелете пута 
до коте слемена (венца).

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.

ПРИСТУП ОБЈЕКТУ Парцела на којој се налази објекат мора имати приступ на постојећу или 
планирану јавну површину. Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила. 
Код великих објеката није дозвољен приступ објекту спољним, отвореним 
степеницама (уколико нису предвиђене противпожарним елаборатом и 
служе за евакуацију).

ПАРКИРАЊЕ За стамбене и пословне објекте паркирање возила се мора регулисати у 
оквиру парцеле. Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно 
место по једној стамбеној јединици. Неопходан паркинг, односно гаражни 
простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објекта. Могућа је 
изградња подземно-надземних гаража у више нивоа.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене 
објекте је:
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ПАРКИРАЊЕ за трговину…..             1 паркинг-место на 50 м2 продајног простора
за администр.-пословне објекте...     1 паркинг-место на 60 м2 површине
за угоститељске објекте…...1 паркинг-место на 2 стола са 4 столице
за хотеле…...      1 паркинг-место на 2–10 кревета зависно од категорије
за шопинг молове, хипермаркете…...   1 паркинг место на 50 м2 продајног 
простора.
Минимално стандардно место за управно паркирање путничких возила 
у оквиру стамбено-пословних објеката је 4,8 х 2,3 м, али се предлаже 
формирање већих паркинг места (5 х 2,5 м), имајући у виду димензије 
савремених аутомобила. Паркинг место у оквиру површина јавне намене је 
димензија 5 х 2,5м. 
Дозвољено је коришћење савремених техничка решења паркирања: зависног 
система паркирања као и коришћење ауто-лифтова приликом пројектовања 
гаража.

ОБЛИКОВАЊЕ ФАСАДЕ Прозори и врата на уличној фасади морају бити усклађени по типу и 
модуларној ширини. 
У пројектној документацији мора бити дефинисана боја фасаде објекта која 
не може бити флуоресцентна, шарена и сл.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА И 
БЛОКОВИМА

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:
–  надградњу нових етажа уз услов да се то учини на начин да се надградњом 

не угрози статичка сигурност објекта;
–  надградњу крова изнад равне терасе објекта;
–  реконструкцију крова са променом геометрије у циљу формирања новог 

корисног простора;
–  реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне 

изолације;
–  затварање балкона и лођа;
–  доградња објекта;
–  доградња вертикалних комуникација (степениште, лифт);
–  претварање стамбених у пословни простор;
–  претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у стамбени 

простор под условом да новоформирана стамбена површина уђе у обрачун 
коефицијента изграђености и да се за њега обезбеди паркирање у оквиру 
парцеле;

–  претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у 
пословни простор под условом да новоформирана површина уђе у обрачун 
коефицијента изграђености и да се за њу обезбеди паркирање у оквиру 
парцеле;

–  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:
–  надградње и доградња објекта може се извести до максималних 

урбанистичких параметара прописаних овим планом;
–  у случају када су у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри 

не дозвољава се доградња или надградња објеката;
–  дозвољава се адаптација таванског простора у стамбени или пословни 

простор, уз услов да се формирање новог корисног простора изврши у 
постојећем тавану без повећања висине објекта и промене геометрија крова 
и да новоформирана површина уђе у обрачун коефицијента изграђености и 
да се за њу обезбеди паркирање у оквиру парцеле;

–  за новоформирани корисни простор обезбедити паркинг простор према 
правилима из овог плана;
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ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА И 
БЛОКОВИМА

–  реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне 
висине 1,6 м, мерено од коте пода до прелома косине крова;

–  у циљу бољег функционисања новоформираног корисног простора 
(осветљење, излази на терасе или лође и сл.) могу се формирати кровне 
баxе са максималном висином од 2,2 м, мерено од коте пода поткровља до 
преломне линије баxе.

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако 
се на сопственој парцели парцели не могу обезбедити услови за паркирање и 
формирање зелених површина. 
Уколико постоји више власника над једним објектом, надзиђивање се мора 
вршити над целим објектом истовремено и уз сагласност свих власника. 
Уз надзиђивање објекта обавеза инвеститора је да изврши реконструкцију 
фасада објекта над којима се врши надоградња.
Дозвољени су радови на побољшању енергетске санације фасада или 
крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне 
изолације, постављање соларних колектора и сл.).
Стамбене зграде с отвореним приземљима (са језгрима за вертикалне 
комуникације и стубовима) карактеристичне су за отворени тип блокова, а 
приземља са колонадама карактеристична су за објекте компактних блокова. 
Интервенције претварања оваквих приземља у користан простор се не 
дозвољавају. Такође, није дозвољено затварање постојећих пасажа и пролаза 
у унутрашњост блокова и исти се задржавају у интересу становника блока 
(проветреност блокова, паркирање, пешачки приступи и сл.).
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са спољашње стране 
објекта, он се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са 
сопствене парцеле.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању 
постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката 
у низу дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката 
на месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка 
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација – лифтова и степеништа дозвољава се 
код свих објеката под условом да предметна интервенција не угрожава 
функционисање и стабилност постојећег објекта и оних 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. Ове рампе могу бити постављене и у 
зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или 
раде хендикепирана лица. 
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса 
дозвољава се само на објектима породичног становања. Дограђивањем се 
не сме нарушити однос према суседним објектима, тј. према правилима о 
минималним растојањима објеката и правилима за грађење. У објектима 
вишепородичног становања ове интервенције нису дозвољене осим ако се 
изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима зграде.
Ако у компактном блоку није предвиђено повећање спратности објекта, 
може се дозволити претварање таванског простора у стамбени под условом 
да се не мења постојећа кота слемена, а дозвољени надзидак је максимално 
1,2 м, да новоформирана стамбена површина уђе у обрачун коефицијента 
изграђености и да се за њу обезбеди паркирање у оквиру парцеле или блока.
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ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине, површине 
под засадима или природно насталом вегетацијом.
Површине предвиђене за паркирање могу бити озелењене, али се не рачунају 
у минимални проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса 
на предметној локацији.

КРЕТАЊЕ 
ХЕНДИКЕПИРАНИХ 
И ДРУГИХ ЛИЦА СА 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

У јавним објектима (јавним установама, здравственим објектима и сл.), 
обавезно је постављање лифта за све спратности изнад приземља. Приступи 
овим и објектима у којима се пружају и друге врсте услуга (трговине, сервиси 
и сл.) морају бити обезбеђени у складу са важећим прописима за кретање 
хендикепираних и лица са посебним потребама. 
Стамбене и стамбено-пословне зграде са 10 и више станова морају се 
пројектовати и градити тако да се особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад.

ОБЈЕКТИ БЕЗ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

У поступку утврђивања услова за објекте без грађевинске дозволе или 
супротно грађевинској дозволи, мора се поштовати Закон о планирању 
и изградњи, као и сви подзаконски акти донети на основу Закона, који 
дефинишу наведену област.

1.2. Посебна правила грађења

1.2.1.  Урбанистички параметри за изградњу 
објеката на парцелама са терцијарним 
делатностима у централној зони града

Намена: 

◆  услужно-трговинске делатности: 
–  робне куће, тржни центри, занатски цен-

три, мегамаркети, супермаркети, 
–  пословно-комерцијалне делатности: 
–  банке, административни центри локалне 

управе, пословни објекти државних ор-
гана, пословни објекти предузећа, банке, 
осигуравајући заводи, пословни објекти 
за рентирање 

◆  туристичке активности: 
–  хотели, мотели, ресторани и други угос-

титељски објекти 

◆  уз терцијане делатности могуће је орга-
низовати вишепородично становање у 
односу: становање : терцијарне делат-
ности од 70 : 30% до 30 : 70%

Парцела: 
–  минимална површина парцеле . . 300 м2 
–  минимална ширина парцеле . . . . . .12 м 

Индекс или степен заузетости „З“ 
–  максимални индекс или степен 

заузетости „З“ на парцели  . . . . . . . .70% 

Висинска регулација: 
–  максимална спратност објеката 

према графичком прилогу бр. 6, План 
саобраћаја, регулације и нивелације 

– максимална висина објекта . . . . . . 18 м

Хоризонтална регулација: 
–  растојање грађевинске линије објекта 

од регулационе линије парцеле 
дефинисано према графичком прилогу  
бр. 6  План саобраћаја, регулације и 
нивелације 

–  минимално растојање објекта од 
бочних граница парцеле према 
графичком прилогу бр. 6 План 
саобраћаја, регулације и нивелације

–  минимално растојање објекта од 
бочних суседних објеката према 
графичком прилогу бр. 6 План 
саобраћаја, регулације и нивелације

–  минимално растојање два објекта на 
парцели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 м 

–  минимално растојање објекта од задње 
границе парцеле према графичком 
прилогу бр. 6 План саобраћаја, 
регулације и нивелације

–  минимални проценат зелене површине 
на парцели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 

–  посебни услови за објекат који се налази 
на к. п. 5253:

– намена објекта – терцијарне делатности
– дозвољена спратност објекта П + 3
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–  потребно је испоштовати проценат зеле-
нила од минимум 20%

–  препоручује се ободно, заштитно зелени-
ло или атријумско озелењавање

–  у оквиру парцеле потребно је обезбедити 
довољан број паркинг места

1.2.2.  Урбанистички параметри за блокове, 
целине и парцеле са вишепородичним 
становањем у зони ужег градског центра

Парцела:
◆  минимална површина парцеле
– за слободно стојеће објекте . . . . .  600 м2

– за објекте у низу  . . . . . . . . . . . . . . . 500 м2

◆  минимална ширина парцеле. . . . . . . 12 м 

Индекс или степен заузетости „З“
–  максимални индекс или степен 

заузетости „З“ на парцели. . . . . . . . 60%
–  максимални индекс или степен 

заузетости „З“ на парцелама са 
комерцијалним функција . . . . . . . . 70% 

Висинска регулација:
–  максимална спратност објеката 

према графичком прилогу бр. 6, План 
саобраћаја, регулације и нивелације 

Хоризонтална регулација:
–  растојање грађевинске линије објекта од 

регулационе линије парцеле дефинисано 
према графичком прилогу бр. 6 План са-
обраћаја, регулације и нивелације

–  растојање објекта од бочних граница 
парцеле према графичком прилогу бр. 6, 
План саобраћаја, регулације и нивелације 

–  растојање објекта од бочних суседних 
објеката према графичком прилогу бр. 6, 
План саобраћаја, регулације и нивелације

–  минимално растојање објекта од задње 
границе парцеле према графичком при-
логу бр. 6, План саобраћаја, регулације 
и нивелације 

–  минимални проценат зелене површине 
на парцели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20%

–  посебни услови за објекат који се налази 
на к. п. 5260:

–  није дозвољена никаква интервенција на 
делу објекта на коме се налази избачена 
тераса зато што улази у зону заштите во-

дотока, дозвољено је само инвестиционо 
одржавање.

2.0. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1. План саобраћаја

Предвиђа се реконструкција улица Па-
шићеве и Вере Благојевић – како је дато на 
прилогу Лист 6 – План саобраћаја, регулације 
и нивелације.

Колски прилази са планираним садржаји-
ма су из поменутих улица. 

Паркирање за планиране садржаје пред-
виђено је у оквиру сваке парцеле.

На северном делу посматраног простора 
предвиђена је израда пешачке комуникације уз 
корито реке Штире између улица Вере Благоје-
вић и Пашићеве.

Између простора предвиђеног за комер-
цијалне садржаје и простора предвиђеног за 
вишепородично становање планирана је кол-
ско-пешачка комуникација за приступ двориш-
ним садржајима.

Коловозну конструкцију при реконструк-
цији предвидети са савременим коловозним 
застором на одговарајућој подлози за одгова-
рајуће саобраћајно оптерећење. Пешачке по-
вршине предвидети са завршним слојем од 
бетонских елемената или асфалт-бетоном на 
одговарајућој подлози.

Инспекцијска стаза поплочати. Није доз-
вољено постављање непокретног мобилијара, 
може се користити за летње баште, покретан 
мобилијар и сл. 

2.2.  Правила уређења и грађења кумуналне 
инфраструктуре

2.2.1. Електроенергетска инфраструктура

Правила уређења

2.2.1.1. Нисконапонска мрежа

Постојећа подземна нисконапонска мрежа 
и јавна расвета на челичним стубовима задр-
жавају се. 

Постојећа надземна НН мрежа са јавном 
расветом и кућним прикључцима задржавају 
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се до изградње планираних објеката уз обавезу 
санације оштећених стубова и одржавање све-
тиљки у исправном стању.

Прикључци нових објеката на ниском на-
пону у обухвату Плана биће изведени подзем-
но из планиране ТС 10/0,4 kV 1 х 630 kW, која 
ће бити изграђена у оквиру објекта на парцели 
5253 КО Лозница. 

Нисконапонски кабловски прикључни во-
дови до мерних ормана нових објеката се воде 
подземно у кабловској канализацији чија је тра-
са дата на графичком прилогу.

2.2.1.2.  Средњенапонска мрежа и 
трансформација 10/0,4 kV

За потребе напајања постојећих и плани-
раних објеката у оквиру блока као и суседних 
блокова планирана је трафостаница 10/0,4 кV; 
максималне снаге 1 х 630 кVА.

Просторија за трафостаницу је у приземљу 
објекта минималних унутрашњих димензија 
2,5 х 4 м, одвојена од осталог простора про-
тивпожарним зидом и звучном изолацијом са 
приступом из новопланиране улице.

Трафостаница се повезује у прстенасту 
подземну средњенапонску мрежу између ТС 
„Београдска банка“ и ТС „Стара пијаца“. Ка-
бловске везе средњенапонских каблова изводе 
се у кабловској канализацији по трасама датим 
на графичком прилогу.

2.2.1.3. Кабловска канализација

За полагање каблова у тротоарима и јав-
ним површинама користи се кабловска канали-
зација. Кабловсак канализација у тротоарима 
изводи се са најмање четири електроенергетске 
ПЕ цеви Ф 110 мм, на дубини 0,8 м до горње, 
шахтама на размаку од највише 40 м, димензија 
према расположивом простору, с тим да се омо-
гући провлачење и настављање каблова у њима.

– Дуж кабловске трасе се одређује заштит-
ни коридор ширине 1 м, у којем је забрањена 
градња објеката и сађење високог растиња.

2.2.1.4. Јавна расвета

Јавна расвета улице ,Пашиђеве, која је 
изведена светиљкама за натријумске сијалице 

снаге 250 W на округлим челичним стубовима 
са лиром и светиљкама за натријумске сијалице 
снаге 250 W, задржава се уз обавезу санације 
оштећених стубова и одржавање светиљки у 
исправном стању. 

Јавну расвету улице Вере Благојевић извес-
ти са новим челичним округлим стубовима са 
лирама, подземним прикључцима и светиљка-
ма за натријумске сијалице снаге 150 W, по 
предвиђеном коридору на графичком прилогу. 

Расвета пешачке стазе поред реке Штире 
планирана је на ниским челичним стубовима 
висине до 4 м са декоративним парковским, об-
лика усклађеног са већ постојећим светиљкама 
са друге стране реке.

Правила грађења  
електроенергетских објеката

◆  Подземне инсталације 
При слободном полагању, кабловски во-

дови се нормално полажу у ров чија је дубина 
0,8 м, а чија ширина зависи од броја кабловских 
водова који се полажу у ров.

–  Међусобни размак кабловских водова у 
рову треба да буде најмање 7 цм; 

–  На целој дужини кабловски водови мо-
рају бити положени у благим кривинама, 
змијолико ради компензације евентуал-
них померања и температурних утицаја;

–  Каблови се у рову полажу у слоју по-
стељице 20 цм. Постељица је од ситнозр-
не земље или песка;

–  На свим оним местима где се могу оче-
кивати већа механичка напрезања сре-
дине 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 тро-
тоар најмање 50 цм; 

–  Хоризонтално растојање између теле-
комуникационих кабловских водова и 
енергетских кабловских водова до 1кV , 
мора да износи најмање 50 цм;



Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 30.04.2015. 

Страна 190

 

–  При укрштању енергетских кабловских 
водова са телекомуникационим кабло-
вима потребно је да угао укрштања буде 
што ближи правом углу;

–  Вертикално растојање енергетских ка-
бловских водова за напоне 250 V према 
земљи од телекомуникационих каблов-
ских водова, мора да износи најмање  
30 цм; 

–  Растојање између кабловских водова и 
водоводних или канализационих цеви 
мора да износи најмање 50 цм; 

–  Полагање кабловских водова испод во-
доводних цеви није дозвољено;

–  При укрштању кабловских водова са во-
доводним цевима или са цевима канали-
зације мора се обезбедити минимално 
вертикално растојање од 30 цм (чисти 
размак);

–  Паралелно вођење кабловских водова 
уз темеље или зидове зграда не треба да 
се врши на размаку мањем од 50 цм од 
спољне површине објекта под земљом; 

–  Кабловске водове по правилу треба поло-
жити тако да су од осе дрвореда удаљени 
најмање 2 м; 

–  Дуж кабловске трасе одређује се заш-
титни коридор ширине 1 м, у којем је 
забрањена градња објеката и сађење ви-
соког растиња; 

–  По полагању водова у ров обавезно извр-
шити катастарско уплањење трасе.

Правила грађења за трафостаницу
Трафостаница за напајање блока гради се 

у оквиру објекта
Просторија за трафостаницу је у приземљу 

објекта минималних унутрашњих димензија 2,5 
х 4 м, одвојена од осталог простора противпо-
жарним зидом и звучном изолацијом

Просторији за трафостаницу треба обез-
бедити приступ из новопланиране улице.

У поду просторије треба обезбедити ка-
нале за полагање и пролаз високонапонских и 
нисконапонских каблова

У просторији планирати изједначење по-
тенцијала и запреке заштиту од случајног до-
дира делова под напоном.

2.2.2.  Хидротехничка  
инфраструктура

2.2.2.1.  Водоводна мрежа  
(правила грађења)

–  Не предвиђа се рушење постојећих обје-
ката приликом изградње мреже. 

–  Трасу прилагодити конкретним услови-
ма на терену. 

–  Предвиђа се измештање и реконструк-
ција постојеће инфраструктуре.

–  Истражни радови се не предвиђају, али 
је потребно додатно снимање постојеће 
инфраструктуре. 

–  Извршити увођење у катастар подземних 
инсталација .

–  Објекат је сталан.
–  Није дозвољена изградња објеката у зони 

од по 0,5 м са обе стране водовода (укуп-
но коридор 1 м)

–  При изградњи у зони укрштања цевово-
да, ископ вршити ручно. 

–  Дубина цевовода је већа од 1,2 м. 
–  При паралелном вођењу водовода мин. 

растојање је 0,5 м. 
–  При укрштању, мин. растојање је 20 цм.
–  Мерење портошње је на 2 м од регула-

ционе линије.

2.2.2.2.  Канализациона мрежа  
(правила грађења)

–  Фекална канализациона мрежа је по се-
паратном систему .

–  Како је зона у којој се гради мрежа ви-
шепородично становање, то је густина 
становања 1000 ЕС/ха.

–  Ширина заштитног појаса дуж читаве 
трасе цевовода износи 5 м (по 2,5 м са 
једне и друге стране цевовода у односу 
на осу). У овом појасу није дозвољено 
грађење објеката било које врсте осим 
путне привреде и инфраструктуре. Пара-
лелно вођење водова електроенергетике, 
телефоније, гаса и др.

–  Код укрштања са другим инсталацијама 
обезбедити минимални висински размак 
од 0,5 м, и то под углом од 90° или тупим 
углом. 
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–  Кућне прикључке решавати у складу са 
условима на терену појединачно или 
групно. Такође предвидети повезивање 
постојећих објеката на нове трасе.

–  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 D + 2 x 0,3 м где је D споља-
шњи пречник цеви. Код дела трасе цево-
вода који се налази у оквиру регулације 
улице (путно земљиште) приликом ко-
пања рова, 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 м, чиме се постиже 
то да ископана земља не оптерећује стра-
ну рова, како не би изазвала обрушавање 
у ров.

–  Минимална ширина градилишта је шест 
м. Код већих дубина ископа потребна је 
и већа ширина градилишта. 

–  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 (Krings-verbau или Ларсенових 
талпи и оплате) за веће дубине. 

–  Траса цевовода, фекалне канализације, 
пролази осовином улица, а кишне ка-
нализације поред фекалне у коловозу са 
једне или друге стране.

–  Трасе дефинисати просторно у држав-
ном координатном систему и приказати 
у плану обележавања у погодној размери. 

–  Интензитет падавина је усвојен 150 л/с 
по ха.

–  После завршене монтаже цевовода оба-
везно урадити пробно испитивање на 
пробни притисак. Испитивање може 
бити уз помоћ воде или уз помоћ ваз-
духа. 

–  Испирање цевовода радити према про-
писима. 

–  Вишак земље одвести на градску депо-
нију или према упутству надзорног ор-
гана. 

–  На свим преломима трасе по хоризон-
тали и вертикали предвидети изградњу 
ревизионих отвора. 

–  Обезбедити водонепропусност шахтова. 
–  Шахтови се могу градити од бетона или 

од других материјала, као и од префабри-
кованих материјала.

–  У шахтове поставити пењалице према 
прописима и стандардима. 

–  Шахт поклопце поставити таквог типа 
за одговарајуће саобраћајно оптерећење.

–  У шахтовима изградити кинете.
–  Могућа је етапна (фазна) изградња. 
–  Пожељно је да се фазна градња одвија 

узводно од прикључка на градски колек-
тор . 

–  На делу улице са асфалтним коловозним 
застором попречни прелаз цевовода пос-
тавити обавезно подбушивањем без пре-
сецања асфалта.

–  На делу улице где није асфалтни коло-
возни застор извршити прекопавање са 
заменом материјала у профилу улице.

–  Опсецање асфалта извршити равним 
ивицама ширине по мин. 25 цм са обе 
стране шире од ширине ископа рова. 

–  Збијеност завршног слоја мора износи-
ти 80 МПа на делу саобраћајнице, док на 
делу ван коловоза је 40 МПа. 

–  Сва оштећења на постојећим објектима 
насталим приликом извођења радова ин-
веститор мора урадити о свом трошку.

–  Пре почетка радова извршити снимања 
и обележавања траса постојећих подзем-
них комуналних инсталација уколико их 
има и пријавити почетак радова надлеж-
ним јавним предузећима.

–  Извршити контролу техничке докумен-
тације.

–  Ако се у току извођења радова наиђе на 
археолошка налазишта или на локали-
тете са геолошко-палеонтолошким или 
минеролошко-петролошким објектима 
за које се претпоставља да имају својства 
природног добра, извођач радова је ду-
жан да одмах прекине радове и обавес-
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ти надлежни завод за заштиту природе 
и предузме мере да се налаз не уништи и 
не оштети, тј. да се сачува на месту где је 
и у положају у коме је откривен. 

2.2.3. ТТ инфраструктура

Потребно је обезбедити коридор у трото-
арима за полагање телекомуникационих кабло-
ва. Уз новопланиране трасе ТТ мреже, полагати 
резервне полиетиленске / ПВЦ цеви одговара-
ајућег пресека у исти ров за потребе информаци-
оних технологија. У исти ров са полиетиленским 
цевима за гасовод се могу полагати и ПЕ цеви Ф 
50 мм за потребе информационих система.

Постојећу разводну мрежу изведену над-
земно у границама Плана постепено превести 
у подземну. 

Може се градити кабловска канализација 
са жутим ПВЦ цевима Ф 110 мм у рову ширине 
према броју цеви у једном реду (препоручује се 
јадна цев до две 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 плани-
рати стандардна кабловска окна на растојању 
према потребним гранањима мреже а посебно 
раскрсницама и на местима прелаза испод ко-
ловоза. 

Кроз исту кабловску канализацију се могу 
провлчити каблови свих врста информационих 
система.

Подзеним мрежама се додељује заштитни 
коридир ширине 1 м (– 0,5 м + 0,5 м).

Удаљење телекомуникационих водова од 
високонапонских енергетских каблова је ми-
нимално 1 м.

Пре почетка радова, обратити се „Телеком 
Србија“ АД ради тачног обележавања трасе 
постојећих каблова и у свему се придржавати 
издатих услова, који су саставни део овог плана.

2.2.4. .Топлификација и гасификација

2.2.4.1. Топлификација

На предметном обухвату нема инсталација 
ЈКП „Топлана – Лозница“. Постоји могућност 
прикључивања на систем даљинског грејања. 

Планирани објекти би се топлотном енергијом 
снабдевали из вреловодне подстанице Е-9, која 
се налази у подруму објекта на адреси Вере Бла-
гојевић Е-9.

2.2.4.2. Гасификација

Предметни план је у зони у којој је из-
грађена дистрибутивна гасоводна мрежа. При 
пројектовању и изградњи, план треба ускла-
дити са дистрибутивном гасоводном мрежом 
и условима за коришћење природног гаса, као 
и другим постојећим или планираним ин-
фраструктурним системима и урбанистичко-
техничким условима. Дистрибутивни гасовод 
је изграђен (и под притиском) дуж коловоза 
(осим попречног прелаза преко коловоза), а 
према графичком прилазу у прилогу Лист 9 – 
План гасоводне мреже. Дубина укопавања гасо-
вода је мин. 1 м, са уграђеном обележавајућом 
траком изнад гасовода. 

При пројектовању и грађењу морају се по-
штовати следећи технички услови:

◆  Није дозвољена изградња објеката висо-
коградње у појасу ширине 3 м, око трасе 
гасовода, односно 1,5 м с обе стране осе 
гасовода. При извођењу било каквих ра-
дова у непосредној близини овог појаса 
морају се предузети строге мере заштите 
гасовода од механичких оштећења и дру-
гих оштећења истог. 

◆  При реконструкцији, доградњи или из-
градњи објекта морају се предузети мере 
заштите гасовода од оштећења, вршењем 
ручног откопа у појасу ширине 1 м око 
осе гасовода и без употребе тешких рад-
них машина.

◆  Дистрибутивна мрежа је положена на ду-
бинама већим од 1 м са уграђеном обеле-
жавајућом траком.

◆  При паралелном вођењу или укрштању 
са гасоводом цевовода који служе за 
транспорт топлих флуида, они се морају 
поставити на растојању којим се обез-
беђује да температура полиетиленске 
цеви гасовода не буде већа од 20° Ц. 

◆  При паралелном вођењу водоводних 
цеви са гасоводом, минимално међусоб-
но растојање је 0,5 м. У изузетним слу-
чајевима може бити и мање, али не мање 
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од 0,2 м, у з предузимање мера заштите 
гасовода од оштећења. 

◆  ТТ каблове полагати у складу са усло-
вима и прописима из области ТТ линија 
и мрежа („Службени лист СФРЈ“ број 
36/86), као и из Упутства о грађењу и 
одржавању кабловских мрежа.

◆  При укрштању подземних водова са га-
соводом, минимално светло растојање 
износи 0, 2 м, уз предузимање мера заш-
тите гасовода од оштећења. 

◆  У подручју у којем може доћи до поме-
рања тла, изазваног извођењем радова 
или из других разлога, које би угрозило 
безбедност гасовода, морају се предузети 
одговарајуће мере заштите.

◆  Ископ и затрпавање у близини гасовода 
вршити искључиво ручно.

◆  При пројектовању и изградњи, односно 
надоградњи објекта, морају се обезбеди-
ти услови за несметану природну венти-
лацију заједничког степенишног просто-
ра, остављањем вентилационог отвора, 
димензија 400 x 400 мм. У највишој тачки 
простора, а у циљу безбедног функци-
онисања будуће заједничке унутрашње 
гасне инсталације. 

◆  Подносилац захтева, односно извођач ра-
дова сноси све трошкове настале оштеће- 
њем гасовода и друге трошкове санације 
последица насталих оштећењем гасовода. 

2.3. Заштита градитељског наслеђа

У грађевинском подручју обухваћеном 
границом овог плана не налази се непокретно 
културно добро евидентирано од стране Завода 
за заштиту споменика.

Уколико би се током земљаних радова на-
ишло на археолошке предмете, извођач радова 
је дужан да одмах, без одлагања, прекине ра-
дове и обавести Завод за заштиту споменика 
културе „Ваљево“, да предузме мере да се налаз 
не уништи и не оштети, те да се сачува на месту 
где је и у положају у коме је откривен.

2.4. Уређење слободних зелених површина

Уређење парцела вишепородичног ста-
новања и са терцијарним делатностима треба 

да се заснива на пејзажном принципу, комби-
новањем декоративне вегетације и траве или 
декоративног дрвећа и ниског полеглог зеле-
нила, у комбинацији са пратећим елементима 
партерне архитектуре.

При озелењавању потребно је водити ра-
чуна да се у комплекс унесе што више разно-
лике вегетације.

Планирати постављање озелењених или 
цветних жардињера.

2.5. Заштита животне средине

Ради заштите квалитета воде, ваздуха и 
земљишта као и заштите од буке, решења пла-
нираних објеката и пратеће инфраструктуре 
усагласиће се са свим актуелним техничким 
прописима и Законом о заштити животне сре-
дине („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 прос-
тору плана обезбедиће се спречавање свих 
облика загађивања и обезбедиће се квалитет 
средине према одговарајућим стандардима и 
прописаним нормама. Потребно је пратити по-
казатеље утицаја на стање средине и обезбедити 
контролу свих активности.

При изградњи објеката и планиране инфра-
структуре посебну пажњу треба посветити заш-
тити простора око објеката, ископом темељне 
јаме при бетонирању и одговарајућем пројек-
товању и изградњи водоводне и канализационе 
мреже, уколико постоји потреба за тим. Обавез-
но је предвидети изградњу затвореног система 
за одвођење отпадних вода због спречавања за-
гађивања земљишта и подземних вода. 

У складу са планираном наменом земљи- 
шта потребно је обезбедити просторе за контеј-
нере 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, максимал-
ног оптерећења до 10 тона, ширине до 2,5 м и 
дужине до 12 м. За сваки контејнер потребно је 
обезбедити 3 м² носиве подлоге у нивоу прилаз-
ног пута са одвођењем атмосферских и оцедних 
вода.

За типску канту, зависно од величине, по-
требно је обезбедити 0,5 м² једнако опремљене 
површине.
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Ови простори морају обухватити све хи-
гијенске услове у погледу редовног чишћења, 
одржавања, дезинфекције и неометаног присту-
па возилима и радницима комуналног преду-
зећа задуженом за одношење смећа.

У планираним наменама земљишта обез-
бедиће се уређење и одржавање простора на 
начин који неће изазвати повећан садржај ае-
розагађења и буке.

Ради сагледавања утицаја и промена које 
ће се испољити као последица разних актив-
ности 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 скла-
ду са Законом о заштити од пожара („Служ-
бени гласник РС“, број 111/09) и Правилник о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу 
за гашење пожара („Службени лист СФРЈ“, број 
30/91), што подразумева обезбеђивање ватро-
отпорних преграда, употребу незапаљивих ма-
теријала 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 на 
највиши ниво буке не прелази вредност 55 dB 
ноћу и 65 dB дању.

На простору плана нису лоцирани и не 
планирају се објекти који својим радом нега-
тивно утичу на животну средину.

Поред ових, морају се примењивати и 
мере и услови добијени од Одељења за плани-
рање и изградњу, Група за послове заштите и 
унапређења животне средине, број 501-2/I/2013 
од 1. 10. 2013, и то су:

1. Капацитет нове изградње утврдити у 
складу са могућим обезбеђењем простора за 
паркирање, простор за паркирање обезбедити 
на припадајућој парцели.

2. Планиране објекте прикључити на 
постојећу комуналну инфраструктуру, плани-
рати централизован начин загревања објекта.

3. У подземној етажи намењеној гаражи-
рању возила планирати:

–  систем принудне вентилације, при чему 
се вентилациони одвод мора извести из-
над највише зграде у окружењу, односно 
у „слободну струју ваздуха“,

–  систем за праћење концентрације угље-
нмоноксида,

–  контролисано прикупљање запрљаних 
вода, њихов третман у сепаратору масти 
и уља, пре упуштања у канализациони 
систем,

–  редовно пражњење и одржавање сепа-
ратора,

–  аутоматски стабилни систем за гашење 
пожара, стабилну инсталацију за дојаву 
пожара и посебан улаз за ватрогасну ин-
тервенцију.

4. При утврђивању габарита планираног 
објекта водити рачуна о учешћу 20% зелених и 
незастртих површина, с у складу са нормативи-
ма и стандардима планирања зелених површи-
на града утврђених Генералним планом града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, број 
10/05).

5. У делу објекта намењеног пословању 
могу се обављати само делатности које не уг-
рожавају квалитет животне средине, не произ-
воде буку или непријатне мирисе, односно не 
умањују квалитет становања у објекту.

6. Објекте планирати тако да се обезбеди 
довољно осветљености и осунчаности у свим 
стамбеним просторијама, станове оријенти-
сати двострано ради бољег проветравања, из-
градњом планираног објекта не сме се смањити 
осветљеност и осунчаност просторија у сусед-
ним објектима.

7. Планирати одговарајући начин при-
купљања и поступања са отпадним материјама 
и материјалима (комунални отпад, рециклажни 
отпад – папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и 
сл.), обезбедити посебне просторе и довољан 
број контејнера за скупљање комуналног и дру-
гог отпада.

8. Грађевински и остали отпадни мате-
ријал, који настане у процесу рушења посто- 
јећих објеката, прописно сакупити, разврстати 
и одложити на за то предвиђену локацију.
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9. Ако при извођењу радова на изградњи 
предметног објекта дође до хаварије на грађе-
винским машинама или транспортним сред-
ствима, односно изливања уља или горива у 
земљиште, извођач је у обавези да изврши сана-
цију, односно ремедијацију загађене површине.

Утврдити услове и начин извођења проје-
кта, у складу са стандардима и прописима који-
ма се уређује изградња ове врсте објеката (ТЦ 
10/0,4) Kv и водовода.

2.6.  Заштита од елементарних непогода и 
ратних дејстава

2.6.1. Заштита од елементарних непогода

У циљу заштите грађевинских објеката 
и осталих садржаја на простору обухваћеном 
Планом потребно је при пројектовању и из-
вођењу узети у обзир меродавне параметре који 
се односе на заштиту од елементарних непого-
да (врста и количина атмосферских падавина, 
јачина ветра, дебљина снежног покривача, но-
сивост терена, висина подземних вода и сл.) у 
складу са законским прописима.

Заштита од пожара
Заштиту од пожара треба обезбедити ко-

ришћењем незапаљивих материјала за градњу, 
одговарајућом противпожарном хидрантском 
мрежом, проходношћу терена, односно обез-
беђењем приступа свим објектима у случају 
потребе, у складу са Законом о заштити од по-
жара („Службени гласник РС“, број 111/09) и 
Правилником о техничким нормативима за хи-
дрантску мрежу за гашење пожара („Службени 
лист СФРЈ“, број 30/91), где год је то могуће с 
обзиром на специфичност простора.

Заштита од удара грома
Заштиту од удара грома треба обезбеди-

ти изградњом громобранске инсталације, која 
ће бити правилно распоређена и правилно 
уземљена.

Заштита од земљотреса
Територија Лознице, односно предметно 

подручје, припада подручју угрожености од 
7º (8º) MCS скале. Основна мера заштите од 
земљотреса је примена принципа сеизмичког 
пројектовања објеката, односно примена си-

гурносних стандарда и техничких прописа о 
градњи на сеизмичким подручјима.

Објекте пројектовати и градити у складу са 
чланом 4. Правилника о техничким нормати-
вима за изградњу објеката високоградње у се-
измичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, 
бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

2.6.2. Заштита од ратних дејстава

Обезбеђење развоја града у мирнодопским 
условима и уклањање свих просторних елеме-
ната развоја са потребама одбране представља 
битан критеријум за уређење простора у функ-
цији одбране и заштите.

Мере заштите од интереса за одбрану мо-
рају бити уграђене као превентивне мере које 
утичу на смањење повредивости појединих 
објеката и простора на подручју Плана.

2.7.  Услови за несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама

У складу са важећим прописима из ове 
области обезбедити услове за несметано кре-
тање особа са посебним потребама у простору 
на следећи начин:

–  на свим пешачким прелазима висинску 
разлику између тротоара и коловоза не-
утралисати обарањем ивичњака,

–  у вишепородичним стамбеним објектима 
обезбедити приступ лицима са посебним 
потребама у простору на коту приземља 
(односно до лифта, уколико га има) спољ-
ним или унутрашњим рампама минимал-
не ширине 90 цм и нагиба 1 : 12 (8%),

–  уколико објекат им лифт, кабину лифта 
и излазни подест, димензионирати тако 
да омогући несметано кретање хендике-
пираних особа – кабину лифта минимум 
110/140 цм, излазни подест минимум  
140 цм.

–  приликом пројектовања применити пра-
вила из Правилника о техничким стан-
дардима приступачности („Службени 
гласник РС“, број 19/12)
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2.8. Услови за одношење отпада

Побољшање хигијенских услова и заш-
тите животне средине обезбедиће се поста-
вљањем контејнера за одлагање отпада, њи-
ховим пражњењем и чишћењем и слободним 
приступом возилима и радницима комуналног 
предузећа задуженог за одношење смећа.

На подручју 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.

Места и број посуда за смеће утврдиће се 
урбанистичким условима на основу постојећих 
густина становника, броја пражњења посуда и 
запремине изборних посуда. Простори треба 
да су обележени, приступачни за возила јавне 
хигијене са подлогом од тврдог материјала и 
могућношћу чишћења и прања.

У складу са планираном наменом зем- 
љишта потребно је обезбедити просторе за 
контејнере за комунални отпад. Прилазни пу-
теви 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 2,5 м и дужине до 12 м, За сваки 
контејнер потребно је обезбедити 3м² носиве 
подлоге у нивоу прилазног пута са одвођењем 
атмосферских вода.

2.9.  Мере енергетске ефикасности изградње

Законом о планирању и изградњи де-
финисана је обавеза унапређења енергетске 
ефикасности зграда. Објекат високоградње, 
у зависности од врсте и намене, мора бити 
пројектован, изграђен , коришћен и одржаван 
на начин којим се обезбеђују прописана енер-
гетска својства. Прописана енергетска својства 
утврђују се издавањем сертификата о енергет-
ским својствима објеката.

На основу правилника о енергетској ефи-
касности зграда (Службени гласник РС бр. 
61/2011 од 18.08.2011. године) енергетска ефи-
касност зграде је остварена ако су усвојена сле-
дећа својства зграде:

–  обезбеђени минимални услови комфора, 
потрошња енергије за грејање, хлађење, 
припрему топле санитарне воде, венти-

лацију и осветљење зграде да не прелази 
дозвољене максималне вредности по м². 
Код обезбеђења ефикасног коришћења 
енергије у зградама узима се у обзир век 
трајања зграде, климатски услови ло-
кације, 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.

Ради повећања енергетске ефикасности 
приликом пројектовања, изградње и касније 
експлоатације објеката, као и приликом опре-
мања енергетском инфраструктуром, потребно 
је применити следеће мере:

–  зграде морају бити пројектоване тако да 
не премашују дозвољену годишњу пот-
рошњу енергије,

–  приликом пројектовања водити рачуна 
о облику, положају и повољној оријен-
тацији објеката,

–  оријентацију и функционални концепт 
зграде треба пројектовати тако да се мак-
симално искористе природни и створени 
услови локације (сунце, ветар, зеленило),

–  постављати зграде тако да просторије у 
којима се највише борави буду оријенти-
сане према југу,

–  обликом зграде обезбедити енергетски 
најефикаснији однос површине и запре-
мине омотача зграде у односу на климат-
ске факторе локације и намену зграде,

–  груписати просторије у згради у складу 
са њиховим температурним захтевима,

–  максимизирати употребу природног ос-
ветљења,

–  у смислу природне вентилације, отвори 
на згради као што су прозори, врата, ка-
нали за вентилацију пројектовати тако 
да губици топлоте у зимском периоду и 
топлотно оптерећење у летњем периоду 
буде што мање,

–  користити класичне и савремене термо-
изолационе материјале при изградњи,

–  у инсталацијама осветљења у објектима 
и у инсталацијама јавне и декоративне 
расвете употребљавати енергетски ефи-
касна расветна тела,
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–  код постојећих и нових објеката раз-
мотрити могућност уградње аутоматског 
система за регулисање потрошње свих 
енергетских уређаја у објекту.

За целину која је дефинисана овим планом 
детаљне регулације није неопходна израда ур-
банистичког пројекта и за све објекте може се 
издати локацијска дозвола на основу плана.

VI. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

1.1. Смернице за спровођење плана

План детаљне регулације блока између 
улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире 
у Лозници је дугорочни урбанистички плански 
документ који у складу са постављеним циље-
вима и програмом мера за унапређење стања у 
простору утврђује: основну организацију прос-
тора и смернице за уређење стамбених, јавних 
и других подручја, начин и услове коришћења и 
заштите простора на подручју обухвата Плана.

План је израђен у складу са одредбама 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 24/11) важећим 
подзаконским актима.

Правила уређења и грађења која су дефи-
нисана у овом плану представљају оквир за 
утврђивање услова изградње нових и рекон-
струкције постојећих објеката, односно пред-
стављају оквир за издавање докумената (лока-
цијске дозволе и грађевинске дозволе), захтева 
у простору који су дефинисани овим планом.

1.2.   Смернице за израду урбанистичког 
пројекта

За целину која је дефинисана овим планом 
детаљне регулације није неопходна израда ур-
банистичког пројекта и за све објекте може се 
издати локацијска дозвола на основу плана.

1.3. Објекти и мрежа инфраструктуре

Планирана решења саобраћајница и ин-
фраструктуре су предвиђена тако да побољшају 
постојеће стање и у многоме задовоље делимич-
но или поступно будуће потребе обухваћеног 
подручја и на нивоу донетих стандарда.

Микролокације саобраћајне, комуналне и 
друге инфраструктурне мреже одређене овим 
планом, утврђују се кроз поступак израде Лока-
цијске дозволе, а у циљу утврђивања простор-
них и других елемената у складу са Законом и 
другим прописима.

Приликом израде техничке документа-
ције за израду саобраћајне, остале комуналне 
и друге инфраструктурне мреже која је дефи-
нисана Планом, могућа су мања одступања 
због усклађивања елемената техничких решења 
постојећих и планираних објеката и инфра-
структуре, конфигурације терена, носивости 
тла и имовинско-правних односа.

Уколико због техничких могућности дође 
до уклањања неких засада, исти број се мора 
компензовати у суседству.

1.4. Смернице за заштиту животне средине

Приликом издавања грађевинске дозволе, 
као и приликом градње, а потом и коришћења 
објеката, неопходно је уважавати све елементе 
животне средине и примењивати мере којима 
се неће мењати њено затечено стање.

У случају да већ затечено стање животне 
средине не одговара минималним допуштеним 
условима треба га довести у границе прихва-
тљивости дефинисане важећим прописима и 
стандардима.

2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај план ступа на снагу осмог дана од обја-
вљивања у „Службеном листу града Лознице“.

ГРАФИЧКИ ДЕО
Лист 1. – Извод из ПГР-а за насељено ме-

сто Лозница
Лист 2. – Обухват плана
Лист 3. – Намена површина – постојеће 

стање
Лист 4. – План намене површина
Лист 5. – План површина јавне намене
Лист5а. – План препарцелације
Лист 6. – План саобраћаја, регулације и 

нивелације
Лист 6а – Попречни профили саобраћај-

ница
Лист 7. – План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
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Лист 7а – Попречни профили, инфра-
структура

Лист 8. – План хидротехничке инфра-
структуре

Лист 9. – План гасоводне мреже
Лист 10. – Синхрони план

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Одлука о приступању изради Плана 
детаљне регулације блока између ули-
ца Пашићеве и Вере Благојевић и реке 
Штире у Лозници, бр. 06-9/13-7-27 од 
28. фебруара 2013. године.

 2.  Одлука о приступању изради стратеш-
ке процене утицаја на животну средину 
блока између улица Пашићева и Вере 
Благојевић и реке Штире у Лозници, бр. 
7-c/2012 од 21. децембра 2012. године.

 3. Геодетска подлога
 4.  Копија плана катастарских парцела 

5260, 5259, 5257, 5254/1, 5254/2, 5253, 
5252 и 5230/1 као и део 5263, све у КО 
Лозница.

 5.  „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево 
4-74/13 од 20. маја 2013. године.

 6.  ЈП „Водовод и Канализација“ Лозница 
22/1 од 9. маја 2013. године.

 7.  „Телеком Србија“ АД Београд 4999-
/111/677 Би од 9. маја 2013. године.

 8.  „Лозница-гас“ АД Лозница 302/13 од 9. 
маја 2013. године

 9.  ЈКП „Топлана“ Лозница 601-1 од 22. ав-
густа 2013. године

10.  Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије 217-1/171/13 од 9. 
маја 2013. године

11.  Републички хидрометеоролошки завод, 
Београд бр. 92-III-1-42/2013 од 8. маја 
2013. године

12.  Јавно предузеће за управљање грађе-
винским земљиштем „Град“ Лозница 
бр. 01-539/2 од 8. маја 2013. године.

13.  Јавно водопривредно предузеће „Ср-
бијаводе“ Београд, бр. 1833/2 од 14. маја 
2013. године.

14.  Решење о Утврђивању мера и услова 
заштите животне средине издато од 
Одељења за планирање и изградњу, 
Група за послове заштите и унапређења 

животне средине, Лозница бр. 501-2/
I/2013 од 1. октобра 2013. године.

15.  Записник са 8. седнице Комисије за 
планове града Лознице, бр. 3/2014 од 
24. априла 2014. године. 

16.  Достава документације издата од Оде- 
љења за планирање и изградњу, Град 
Лозница, Градска управа, бр. Сл./2014-
V од 5. јуна 2014. године.

17.  Потврда о одобрењу за изградњу издата 
од Одељења за урбанизам, грађевинар-
ство, имовинско-правне и комунално-
стамбене послове, Град Лозница, Град-
ска управа, бр. 351-595/2008-V од 17. 
децембра 2008. године.

18.  Решење о издавању грађевинске дозво-
ле – легализација, издато од Одељења 
за планирање и изградњу, Град Лозни-
ца, Градска управа, бр. 351-1331/2010-V 
од 27. децембра 2010. године.

19.  Решење о издавању грађевинске доз-
воле издато од Одељења за урбанизам, 
грађевинарство, имовинско-правне и 
комунално-стамбене послове, Лозница, 
бр. 351-70/95-V-02 од 14. априла 1995. 
године.

20.  Достава докумената, ГРАД ЛОЗНИЦА, 
ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за пла-
нирање и изградњу, број: Сл./2014-V; 
датум: 5. јун 2014. године.

21.  Потврда о почетку извођења радова, 
ГРАД ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА УПРАВА, 
Одељење за урбанизам, грађевинар-
ство, имовинско-правне и комунално-
стамбене послове, број: 351-595/2008– 
V, датум:17. децембар 2008. године.

22.  Решење о одобрењу за изградњу, 
ОПШТИНА ЛОЗНИЦА, ОПШТИН-
СКА УПРАВА, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, имовинско-правне и 
комунално-стамбене послове, број:351-
190/2008– V, датум: 13. јун 2008. године.

23.  Решење о издавању грађевинске доз-
воле – легализације, ГРАД ЛОЗНИЦА, 
ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за плани-
рање и изградњу, број: 351-1331/2010-V; 
датум: 27. децембар 2010. године.

24.  Решење о изградњи, СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА, Одељење за 
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урбанизам, грађевинарство, имовин-
ско-правне и комунално-стамбене по-
слове, број:70/95-V-02, датум: 14. април 
1995. године. 

25.  Прилог за начелника Одељења инспек-
цијског надзора, ГРАД ЛОЗНИЦА, 
ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за плани-
рање и изградњу, број: 351-592/2008-V; 
датум: 31. јануар 2013. године.

26.  Решење о одбијању, ГРАД ЛОЗНИЦА, 
ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за ур-
банизам, грађевинарство, имовинско-
правне и комунално-стамбене послове, 
број: 351-592/2008– V, датум: 16. децем-
бар 2008. године.

27.  Решење о одбијању, Министарство 
грађевинарства и урбанизма, Колу-
барски управни округ, бр: 361-356-
00027/2013-06; датум: 5. август 2013. 
године у Ваљеву.

28.  Решење о уклањању објекта, ГРАД ЛОЗ-
НИЦА, ГРАДСКА УПРАВА, Одељење 
за инспекцијске послове, Грађевинска 
инспекција, бр: 356-116/2008-08, датум: 
7. фебруар 2013. године.

29.  Закључак о одбацивању жалбе, ГРАД 
ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА УПРАВА, 
Одељење за инспекцијске послове, 
Грађевинска инспекција, бр: 356-
116/2008-08, датум: 8. мај 2013. године.

30.  Обавештење о току израде Плана де-
таљне регулације блока између улица 
Пашићева и Вере Благојевић и реке 
Штире у Лозници; ЈП Дирекција за 
развој и урбанистичко планирање 
„Урбоплан“ Лозница, бр: 388, датум: 
26. април 2013. године.

31.  Записник са 11. седнице Комисије за 
планове града Лознице, бр. 6/2014 од 
11. септембра 2014. године. 

32.  Решење на Извештај о Стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
детаљне регулације блока између ули-
ца Пашићева, Вере Благојевић и реке 
Штире у Лозници, бр.: 501-23-С/1/2015, 
датум: 20.03.2015. године

33.  Записник са 15. седнице Комисије за 
планове града Лознице, бр. 1/2015 од 
12.01.2015.год.

34.  Извештај о извршенос стручној кон-
троли нацрта Плана детаљне регула-
ције блока између улица Пашићева, 
Вере Благојевић и реке Штире у Лоз-
ници са 11. седнице Комисије одржане 
11.09.2014. године

35.  Извештај о обављеном јавном уви-
ду у нацрт Плана детаљне регулације 
блока између улица Пашићева, Вере 
Благојевић и реке Штире у Лозници са 
извештајем о СПУ са седнице Комисије 
одржане 19.11.2014. године

36.  Одлука о доношењу Плана детаљне ре-
гулације блока између улица Пашићева, 
Вере Благојевић и реке Штире у Лозни-
ци, бр.: 06-13/15-23-33, датум: 30. април 
2015. године

40
На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 –исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана. 32, 
а у вези са чланом 66. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст) Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 30. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Измене и допуне Плана генералне 

регулације за насељено место Лешница 
(КП 4283 КО Лешница)

Члан 1.

Приступа се изради Измене и допуне 
Плана генералне регулације за насељено место 
Лешница („Службени лист града Лознице“, број 
7/11), за промену намене дела катастарске пар-
целе број 4238 КО Лешница, у даљем тексту: 
Измене и допуне ПГР-а.
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Члан 2.

Оквирна граница обухвата Измене и допуне 
ПГР-а представља катастарска парцела број 4283 
КО Лозница у укупној површини од 0.25.13 ха.

Коначна граница Измене и допуне ПГР-а 
утврдиће се приликом израде и верификације 
нацрта Измене и допуне ПГР-а.

Члан 3.

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лешницу катастарска парцела 4238 
КО Лешница има намену – аутобуска станица. 

Изменом и допуном ПГР-а мења се део на-
мене катастарске парцеле 4238 КО Лешница у 
услужно трговинске и пословно-комерцијалне 
делатности, а преосталом делу остаје намена 
аутобуске станице.

Члан 4.

Израда Измене и допуне ПГР-а поверава се 
ЈП Дирекцији за развој и урбанистичко плани-
рање „Урбоплан“ из Лознице, Кнеза Милоша 7, 
које је дужно да Измене и допуне ПГР-а изради 
у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 5.

Средства за израду Измене и допуне ПГР-
а обезбеђује Предузеће за завршне радове у 
грађевинарству „Нешком“ ДОО из Лознице, 
Георгија Јакшића 5.

Процењена финансијска вредност израде 
Измене и допуне ПГР-а је 396.000,00 динара.

Члан 6.

Нацрт Измене и допуне ПГР-а биће изло-
жен на јавни увид у просторијама Скупштине 
града Лознице.

Подаци о начину излагања нацрта Измене 
и допуне ПГР-а на јавни увид и трајању јавног 
увида огласиће се у дневном и локалном листу.

Члан 7.

У складу с одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Одељење 

за планирање и изградњу донело је Одлуку о 
неприступању изради стратешке процене ути-
цаја Измене и допуне ПГР-е број 8-С/2015 од 8. 
4. 2015. године. 

Члан 8.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-34
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

41
На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 –исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32, а 
у вези са чланом 66. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС“, број 129/07) и 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 30. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације  

блока између улица Учитељске, Вука 
Караџића и Саве Ковачевића и реке Штире  

у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне ре-
гулације блока између улица Учитељске, Вука 
Караџића и Саве Ковачевића и реке Штире у 
Лозници (у даљем тексту: План).
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Члан 2.

Оквирном границом Плана обухваћен 
је део територије града Лознице, блок између 
улица Учитељске, Вука Караџића и Саве Кова-
чевића и реке Штире у Лозници, површине око 
02.67.00 ха КО Лозница.

Коначна граница плана утврдиће се прили-
ком израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.

Плански основ за израду Плана предста-
вља План генералне регуалације за насељено 
место Лозница („Службени лист града Лозни-
це“, бр. 3/14 и 12/14), којим је условљена оба-
везна израда плана нижег реда.

За потребе израде плана потребно је при-
бавити катастарске подлоге, топографске под-
логе и катастар подземних инсталација у диги-
талном облику за катастарску општину Лозни-
ца, у делу који је обухваћен границом Плана.

Члан 4.

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лозница предметна локација се 
налази у зони ужег градског центра са претеж-
ном наменом – вишепородично становање, 
допунском наменом –терцијарне делатности 
(пословно-комерцијални, услужно-трговински 
садржаји и туристичке делатности) и пратећом 
наменом – зелене рекреативне површине ин-
тегрисане у остале намене. 

Члан 5.

Циљ израде Плана јесте стварање планских 
услова за унапређење коришћења предметне 
локације у складу са планом вишег реда, дефи-
нисање јавног интереса, као и преиспитивање 
капацитета инфраструктуре за постојећу и пла-
нирану изградњу.

Члан 6.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи, садржајем плана обухватиће се:

–  граница плана и обухват грађевинског 
подручја,

–  детаљна намена земљишта,
–  регулационе линије улица и јавних по-

вршина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози,

–  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план),

–  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,

–  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру,

–  правила уређења и правила грађења,
–  економска анализа и процена улагања из 

јавног сектора,
–  графички део. 

Члан 7.

Израда плана се поверава ЈП Дирекцији за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
из Лознице, Кнеза Милоша 7, које је дужно да 
план изради у року од 12 месеци од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Период забране изградње у обухвату Пла-
на је до његовог доношења, а најдуже 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.

Средства за израду плана обезбеђују се 
из буџета града Лознице или других извора, у 
складу са законом.

Процењена финансијска вредност израде 
плана је 2.520.000,00 динара (два милиона и пет 
стотина двадесет хиљада динара).

Члан 9.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у 
просторијама Скупштине града Лознице.

Подаци о начину излагања нацрта Плана 
на јавни увид и трајању јавног увида огласиће 
се у дневом и локалном листу.

Члан 10.

У складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину, Одељење 
за планирање и изградњу донело је Одлуку о не-
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приступању изради Стратешке процене утицаја 
Плана број 10-С/2015 од 8. априла 2015. године. 

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-35
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

42
 На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 –исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32, а 
у вези са чланом 66. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС“, број 129/07) и 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 30. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације 

„Пословање и вишепородично становање на 
локацији тржни центар“ у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регула-
ције „Пословање и вишепородично становање“ 
у Лозници (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Оквирном границом Плана обухваћене су 
катастарске парцеле број: 3696/1, 3696/2, 3698, 
3699, 3722 (део), 3723/1 (део), 3744 (део), 3749, 

3750, 3751, 3753, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 
3760, 3761, 3762/2, 3764, 3765,3769, 3884/1, 3884/4, 
3884/6, 3884/7, 3884/9, 3885, 3886 (део), 5058, 
5059/1, 5059/2, 5059/3, 5060, 5061, 5062, 5063, 5170 
(део), 11927, 11938 (део) и 11945/1 (део) и 1145/4 
све у КО Лозница, површине од око 04.58.00 ха.

Коначна граница Плана утврдиће се при-
ликом израде и верификације нацрта Плана.

Члан 3.

Плански основ за израду Плана предста-
вља План генералне регулације за насељено ме-
сто Лозница („Службени лист града Лознице“, 
бр. 3/14 и 12/14), којим је условљена обавезна 
израда плана нижег реда.

За потребе израде плана потребно је при-
бавити катастарске подлоге, топографске под-
логе и катастар подземних инсталација у диги-
талном облику за катастарску општину Лозни-
ца, у делу који је обухваћен границом Плана.

Члан 4.

 Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лозница предметна локација се 
налази у зони ужег градског центра са претеж-
ном наменом – вишепородично становање и – 
терцијарне делатности (пословно-комерцијал-
ни, услужно-трговински садржаји и туристичке 
делатности). 

Члан 5.

Циљ израде Плана јесте стварање планских 
услова за унапређење коришћења предметне 
локације у складу са планом вишег реда, дефи-
нисање јавног интереса, као и преиспитивање 
капацитета инфраструктуре за постојећу и пла-
нирану изградњу.

Члан 6.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи, садржајем плана ће се обухватити:

–  граница плана и обухват грађевинског 
подручја,

–  детаљна намена земљишта,
–  регулационе линије улица и јавних по-

вршина и грађевинске линије са еле-
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ментима за обележавање на геодетској 
подлози,

–  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план),

–  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,

–  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру,

–  правила уређења и правила грађења,
–  економска анализа и процена улагања из 

јавног сектора,
–  графички део. 

Члан 7.

Израда плана се поверава ЈП Дирекцији за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
из Лознице, Кнеза Милоша 7, које је дужно да 
План изради у року од 12 месеци од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Период забране изградње у обухвату Пла-
на је до његовог доношења, а најдуже 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.

Средства за израду плана обезбеђују се 
из буџета града Лознице или других извора, у 
складу са законом.

Процењена финансијска вредност израде 
Плана је 2.760.000,00 динара (два милиона и се-
дам стотина шездесет хиљада динара).

Члан 9.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у 
просторијама Скупштине града Лознице.

Подаци о начину излагања нацрта Плана 
на јавни увид и трајању јавног увида огласиће 
се у дневном и локалном листу.

Члан 10.

У складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Одељење 
за планирање и изградњу донело је Одлуку о не-
приступању изради Стратешке процене утицаја 
Плана број 9-С/2015 од 8. априла 2015. године. 

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-36
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

43
На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана. 32, 
а у вези са чланом 66. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 30. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације блока 

између улица Војводе Мишића, Ђуре 
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и 

Трга Анте Богићевића у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регула-
ције блока између улица Војводе Мишића, Ђуре 
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга 
Анте Богићевића у Лозници (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
Оквирном границом Плана обухваћен је 

део територије Града Лознице катастарских пар-
цела број: 5014, 5015/1, део 5092, део 5105, 5114, 
5116, 5117, 5118, 5119/1, 5119/2, 5120, 5121, 5122, 
5123, 5124, 5125, 5132, 5133, 5134, 5135,5136/1, 
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5136/2, 5137, 5138,5139, 5140, 5142/1, 5142/2, 
5143, 5144, 5145, 5146, 5149, 5150, 5154/1, 5154/2, 
5155, 5156, 5158, 5159, 5160, 5161,5162, 5163, 
5165, 5166, 5167, 5168, 5169, део 5170, део 5319, 
8829, део 8830, део 11919 и део 11962 у Лозници 
површине око 07.63.00 ха КО Лозница.

Коначна граница Плана утврдиће се при-
ликом израде и верификације нацрта Плана.

Члан 3.

Плански основ за израду Плана предста-
вља План генералне регулације за насељено ме-
сто Лозница („Службени лист града Лознице“, 
бр. 3/14 и 12/14), којим је условљена обавезна 
израда плана нижег реда.

За потребе израде плана потребно је при-
бавити катастарске подлоге, топографске под-
логе и катастар подземних инсталација у диги-
талном облику за катастарску општину Лозни-
ца, у делу који је обухваћен границом Плана.

Члан 4.

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лозница, предметна локација се 
налази у зони ужег градског центра са претеж-
ном наменом: центри – терцијарне делатности 
(пословно-комерцијални, услужно-трговински 
садржаји и туристичке делатности), садржаји 
из домена друштвеног стандарда и рекреација – 
зелени рекреативни простори и површине, до-
пунском наменом: вишепородично становање и 
спортско-рекреативни и рекреативни садржаји 
и пратећом наменом: зелене рекреативне повр-
шине интегрисане у остале намене. 

Члан 5.

Циљ израде Плана је стварање планских 
услова за унапређење коришћења предметне 
локације у складу са планом вишег реда, дефи-
нисање јавног интереса, као и преиспитивање 
капацитета инфраструктуре за постојећу и пла-
нирану изградњу.

Члан 6.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи садржајем плана обухватиће се :

–  граница плана и обухват грађевинског 
подручја,

–  детаљна намена земљишта,

–  регулационе линије улица и јавних по-
вршина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози,

–  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план),

–  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,,

–  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру,

–  правила уређења и правила грађења,
–  економска анализа и процена улагања из 

јавног сектора,
–  графички део. 

Члан 7.

Израда плана се поверава ЈП Дирекцији за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
из Лознице, Кнеза Милоша 7, које је дужно да 
план изради у року од 12 месеци од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Период забране изградње у обухвату Пла-
на је до његовог доношења, а најдуже 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.

Средства за израду плана обезбеђују се 
из буџета града Лознице или других извора, у 
складу са законом.

Процењена финансијска вредност израде 
плана је 3.240.000,00 динара (три милиона две 
стотине четрдесет хиљада динара).

Члан 9.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у 
просторијама Скупштине града Лознице.

Подаци о начину излагања нацрта Плана 
на јавни увид и трајању јавног увида огласиће 
се у дневном и локалном листу.

Члан 10.

У складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Одељење 
за планирање и изградњу донело је Одлуку о не-
приступању изради стратешке процене утицаја 
Плана број 11-С/2015 од 8. априла 2015. године. 
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Члан 11.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-37
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

44
На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана. 32, 
а у вези са чланом 66. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 30. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације блока 

између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, 
Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне ре-
гулације блока између улица Владе Зечевића, 
Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића 
у Лозници (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Оквирном границом Плана обухваћен 
је део територије града Лознице, блок између 
улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Ча-
рапића и Јована Цвијића у Лозници, површине 
око 02.51.00 ха КО Лозница.

Коначна граница Плана утврдиће се при-
ликом израде и верификације нацрта Плана.

Члан 3.

Плански основ за израду Плана предста-
вља План генералне регулације за насељено ме-
сто Лозницу („Службени лист града Лознице“, 
бр. 3/14 и 12/14), којим је условљена обавезна 
израда плана нижег реда.

За потребе израде плана потребно је при-
бавити катастарске подлоге, топографске под-
логе и катастар подземних инсталација у диги-
талном облику за катастарску општину Лозни-
ца, у делу који је обухваћен границом Плана.

Члан 4.

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лозницу предметна локација се 
налази у зони ужег градског центра са претеж-
ном наменом – вишепородично становање, тер-
цијарне делатности (пословно-комерцијални, 
услужно-трговински садржаји и туристичке 
делатности) и допунском наменом –терцијарне 
делатности (пословно-комерцијални, услужно-
трговински садржаји и туристичке делатности). 

Члан 5.

Циљ израде Плана је стварање планских 
услова за унапређење коришћења предметне 
локације у складу са планом вишег реда, дефи-
нисање јавног интереса, као и преиспитивање 
капацитета инфраструктуре за постојећу и пла-
нирану изградњу.

Члан 6.

 У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи садржајем плана ће се обухватити:

–  граница плана и обухват грађевинског 
подручја,

–  детаљна намена земљишта,
–  регулационе линије улица и јавних по-

вршина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози,

–  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план),

–  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,

–  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру,
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–  правила уређења и правила грађења,
–  економска анализа и процена улагања из 

јавног сектора,
–  графички део. 

Члан 7.

Израда плана се поверава ЈП Дирекцији за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
из Лознице, Кнеза Милоша 7, које је дужно да 
план изради у року од 12 месеци од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Период забране изградње у обухвату Пла-
на је до његовог доношења, а најдуже 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 8.

Средства за израду плана обезбеђују се 
из буџета града Лознице или других извора, у 
складу са законом.

Процењена финансијска вредност израде 
плана је 2.100. 000, 00 динара (два милиона и 
сто хиљада динара.

Члан 9.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у 
просторијама Скупштине града Лознице.

Подаци о начину излагања нацрта Плана 
на јавни увид и трајању јавног увида огласиће 
се у дневом и локалном листу.

Члан 10.

У складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Одељење 
за планирање и изградњу донело је Одлуку о не-
приступању изради стратешке процене утицаја 
Плана број 7-С/2015 од 8. априла 2015. године. 

Члан 11.

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се 
ван снаге Одлука о изради Плана детаљне регу-
лације „Стари град“ у Лозници (Измене и допу-
не регулационог плана „Стари град“ зона „Д“) 
објављена у „Службеном листу града Лознице“, 
број 21/12.

Члан 12.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-38
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

45
На основу члана 35., став 1. тачка 3а) За-

кона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник 
РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 40. и 
84. Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, број 8/14 – пречишћен текст), 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 30. априла 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду  

Градског штаба за ванредне ситуације града 
Лознице за 2014. годину

1. Усваја се Извештај о раду Градског штаба 
за ванредне ситуације града Лознице за 2014. 
годину.

2. Саставни део ове oдлуке чини Извештај 
о раду Градског штаба за ванредне ситуације 
града Лознице за 2014. годину. 

3. Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-39
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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45a
На основу члана 35. став 1 тачка 3а) Зако-

на о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, 
бр. 111/09, 92/114 и 93/12)) и члана 40. Статута 
града Лознице („Службени лист града Лознице“ 
број 8/14 – пречишћен текст), Скупштина гада 
Лознице, на својој седници одржаној 30. априла 
2015. године, доноси: 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  
ЗА 2014. ГОДИНУ

I. УВОД

Градски штаб за ванредне ситуације гра-
да Лознице је своје послове, задатке и друге 
активности извршавао на основу годишњег 
Плана рада Градског штаба за 2014. годину, а 
у складу са Законом о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 
93/12) и Уредбе о саставу и начину рада штаба 
за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, 
број 98/10). Градски штаб је извршавао и друге 
послове и задатке по наређењима и захтевима 
Окружног и Републичког штаба за ванредне 
ситуације, Владе РС и МУП – Сектора за ван-
редне ситуације.

II. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ 
АКТИВНОСТИ И ЗАДАТАКА

Градски штаб је одржао две планиране ре-
довне седнице и 16 ванредних седница и реа-
лизовао све предвиђене задатке и активности 
Плана рада штаба за 2014. годину, изузев: 

–  Разматрање и давање мишљења Градском 
већу на Процену угрожености од еле-
ментарних непогода и других несрећа и 
Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама и прослеђивање Скупшти-
ни града на усвајање, из разлога што је 
њихова израда у току.

–  Разматрање и давање мишљења на про-
грам развоја за ванредне ситуације (дуго-
рочни, средњорочни и краткорочни), из 
разлога што они нису донети потребним 
подзаконским прописима.

2.1. Главне активности  
Градског штаба у 2014. години биле су:

–  Разматрање и давање мишљења Град-
ском већу на Оперативни план одбране 
од поплава вода II реда на територији 
града Лознице за 2014. годину.

–  Разматрање и давање мишљења Град-
ском већу на Годишњи програм мера и 
радова за смањење ризика од поплава на 
водотоцима II реда на територији града 
Лознице за 2014. годину.

–  Реализација задатака на изради Процене 
угрожености од елементарних непогода 
и других несрећа.

–  Разматрање и давање мишљења о степе-
ну израде Процене угрожености од еле-
ментарних непогода и других несрећа.

–  Достављање података Окружном штабу 
за ванредне ситуације, по врстама опас-
ности за израду Националне процене 
угрожености.

–  Формирање радне групе за израду Го-
дишњег плана мера и радова за смањење 
ризика од поплава на водотоковима II 
реда на територији града Лознице.

–  Предузимање превентивних и оператив-
них мера на заштити од бујичних попла-
ва и високог водостаја водотокова.

–  Разматрање Информације о припремље-
ности служби за зимско одржавање пу-
тева на територији граде Лознице.

–  Разматрање Информације о припремље-
ности служби за гашење пожара, првен-
ствено шумских и пожара на отвореном 
простору.

–  Разматрање Информације о снабдевању 
водом становништва у условима високих 
температура и дуготрајних суша, као и 
снабдевање водом становништва у мес-
ним заједницама Зајача и Коренита. 

–  Информисање и обавештавање станов-
ништва, окружног штаба за ванредне си-
туације и других релевантних субјеката 
о ризицима и опасностима и предузетим 
мерама.

–  Реализација усвојеног Закључка Репу-
бличког штаба за ванредне ситуације.
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–  Доношење Предлога плана финансирања 
активности и задатака у ванредним си-
туацијама.

–  Стручно усавршавање чланова Градског 
штаба у Националном тренинг центру.

–  Доношење Предлога плана рада и Из-
вештаја о раду Градског штаба.

– Друге активности.

У извршавању послова и задатака из своје 
надлежности, Градски штаб је доносио наредбе 
и закључке.

Преглед одржаних седница Градског штаба и донетих докумената

Број одржаних седница  
ГршВС Лозница Број донетих

Остало/проблеми
Редовних Ванредних Наредби Закључака Препорука

2 16 1 15 / /
Укупно: 18

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАНРЕДНИХ 
АКТИВНОСТИ И ЗАДАТАКА

Поред редовних послова и задатака пред-
виђених Планом рада за 2014. годину, Градски 
штаб је поводом незапамћене елементарне не-
погоде – поплаве, која је задесила град Лозницу 
14. маја 2014. године када је на територију града 
Лознице пало 110 л/м² атмосферских падавина, 
што представља апсолутни историјски макси-
мум у погледу количине падавина од када се 
врши њихово мерење, правовремено реаговао.

На предлог Градског штаба, градоначелник 
града Лознице донео је Одлуку о проглашењу 
ванредне ситуације на територији града Лоз-
нице дана 14. маја 2014. године која је трајала 
до 23. маја 2014. године – до доношења Одлуке 
о укидању ванредне ситуације на територији 
града Лознице због престанка непосредне опас-
ности од поплава.

Поплава у месецу мају обухватила је укуп-
но 36 месних заједница, и то следеће: Бања Ко-
виљача, Брадић, Велико Село, Воћњак, Горња 
Бадања, Горњи Добрић, Горња Ковиљача, Горња 
Сипуља, Градилиште, Доња Бадања, Доњи До-
брић, Доње Недељице, Драгинац, Јадранска 
Лешница, Јелав, Јошева, Коренита, Козјак, 
Клупци, Кривајица, Липнички Шор, Липница, 
Лешница, Ново Насеље, Ново Село, Подриње, 
Рибарице, Руњани, Стража, Ступница, Трбуш-
ница, „4. јули“ Трбушница, Цикоте, Чокешина, 
Шурице. Овом поплавом било је угрожено 2.500 
домаћинстава, поплављено 6.013 ха пољопри-

вредног земљишта, оштећено: 1.377 стамбених 
објеката, 59 стамбених објеката од клизишта 
(од којих 10 објеката није за становање), 71 
објекат привредних друштава и предузетни-
ка, 28 јавних објеката, оштећена путна инфра-
структура (тежа, средња и лакша оштећења), у 
укупној дужини од 221.200 м, урушено четири 
моста и оштећен један мост на путним правци-
ма преко рекa Јадар и Коренита, оштећена пру-
га Лозница–Липница–Лешница у дужини од 
1.800 м, покидан цевовод Дубоки поток у ду-
жини од 8.000 м, мања оштећења на систему 
водоснабдевања – цевовод у укупној дужини 
од 310 м. 

На путној инфраструктури санирано је: 15 
клизишта, 35 км локалних путева, седам пут-
них пропуста, један регионални пут (Текериш–
Завлака) и три клизишта на регионалном путу 
Бања Ковиљача – Гучево.

Са поплављеног подручја евакуисано је 
128 лица (међу којима су биле мајке са децом, 
труднице, болесна лица, лица са посебним пот-
ребама и стара немоћна лица), која су збринута 
у објекту градске установе за физичку културу 
„Лагатор“, на краћи период.

У периоду од 20. до 30. маја 2014. године 
дезинфиковано је укупно 2.500 кућа са двориш-
тима и помоћним објектима, дезинфиковане су 
и веће јавне површине.

Асанацијом – уклањањем угинулих живо-
тиња на поплављеном подручју у периоду од 18. 
до 25. маја 2014. године уклоњено је 1.123 уги-
нулих животиња, (укупне тежине око три тоне).
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Штета настала у месецу мају 2014. године 
услед поплаве и клизишта процењена је у укуп-
ном износу на 1.527.350.007,00 динара.

Поводом елементарне непогоде – поплаве, 
која се догодила 5. августа 2014. године, на пред-
лог Градског штаба, градоначелник града Лознице 
донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситу-
ације на територији града Лознице дана 6. августа 
2014. године и она је трајала до 11. августа 2014. 
године – до доношења Одлуке о укидању ванред-
не ситуације на територији града због престанка 
непосредне опасности од поплава.

Поплава у месецу августу обухватила је 
укупно 30 месних заједница, и то: „Центар“ 
Лозница, „Црногора“ Лозница, „Георгије Јак-
шић“ Лозница, „Степа Степановић“ Лозница, 
„Подриње“ Лозничко Поље, Плоча, Башчелуци, 
Воћњак, Бања Ковиљача, Горња Ковиљача, Гра-
дилиште, Трбушница, „4. јули“ Трбушница, Клу-
пци, Руњани, Козјак, Липнички Шор, Липница, 
Кривајица, Брадић, Шурице, Пасковац, Зајача, 
Горња Сипуља, Доња Бадања, Јадранска Лешни-
ца, Краишници, Коренита, Шурице и Чокешина. 
Поплавом у месецу августу било је угрожено 507 
кућа, 35 објеката привредних друштава и пре-
дузетника. Са поплављеног подручја евакуисано 
је 30 лица (међу којима су биле мајке са децом, 
труднице, болесна лица, лица са посебним пот-
ребама и стара немоћна лица), која су збринута 
у објекту градске установе за физичку културу 
„Лагатор“, на краћи период.

У периоду од 11. до 22. августа 2014. године 
дезинфиковано је укупно 507 домаћинстава са 
двориштима и помоћним објектима, дезинфи-
ковано је и два хектара јавних површина на под-
ручју месних заједница: Бања Ковиљача, Горња 
Ковиљача, Лозничко Поље, Воћњак, Башчелуци, 
Краишници и у граду Лозница.

Септембарском поплавом која се догодила 
у периоду од 14. до 16. септембра 2014. године 
обухваћене су следеће месне заједнице: Гради-
лиште, Воћњак, Пасковац, Руњани, Клупци и 
Тршић. 

Комисији за процену штете настале услед 
елементарне непогоде – поплаве и клизишта 
у месецу септембру поднето је 148 захтева од 
стране грађана.

Прелиминарна процена штете у августов-
ским и септембарским поплавама 2014. године 

на територији града Лознице, износи укупно 
143.666.602 динара, а односи се на штете настале 
услед поплаве и клизишта на грађевинским објек-
тима, пољопривредним површинама, објектима 
привредних друштава и предузетника и др. 

Градски штаб за ванредне ситуације је у 
мајским, августовским и септембарским попла-
вама правовремено реаговао, укључио све рас-
положиве снаге, како у погледу људства тако и 
радних машина, средстава и опреме. Апсолут-
ни приоритет био је рад на терену, пре свега на 
најугроженијим тачкама (реке: Штира, Јадар и 
Дрина). 

Одржаване су седнице Градског штаба за 
ванредне ситуације и оперативни састанци са 
радним групама и председницима савета месних 
заједница. Градски штаб за ванредне ситуације 
радио је у проширеном саставу са члановима 
Градског већа у сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова, Сектором за ванредне 
ситуације, Ватрогасно-спасилачком јединицом 
Лозница, Специјализованом јединицом за спа-
савање на води и под водом и Војском Републи-
ке Србије, на реализацији активности – спро-
вођењу оперативних мера заштите и спасавања 
од бујичних поплава на поплављеном подручју. 
Уведено је дежурство у Градском штабу за ван-
редне ситуације, где се дежурало 24 часа непре-
кидно. Благовремено су прослеђиване све при-
мљене информације са терена команданту Град-
ског штаба. Редовно је извештаван Републички 
штаб за ванредне ситуације, Окружни штаб за 
ванредне ситуације, надлежна министарства, 
као и локална јавност о свим појавама и до-
гађајима, али и мерама које су предузимане.

3.1. Активности Градског штаба  
за ванредне ситуације за време поплава  

у месецу мају 2014. године:

–  Градски штаб је одржао девет ванред-
них седница, свакодневне оперативне 
састанке са радним групама, оператив-
но-техничким тимом и председницима 
савета месних заједница 

–  На предлог Градског штаба, градоначел-
ник града Лознице је донео Одлуку о 
проглашењу ванредне ситуације на тери-
торији града, дана 14. маја 2014. године, 
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којом су штабу стављене све расположи-
ве снаге (људство и механизација).

–  Закључком Градског штаба за ванредне 
ситуације бр. 82-39/2014-III од 14. априла 
2014. године дефинисано је следеће:

–  Формиран је тим за евакуацију и смештај 
угроженог становништва са поплавље-
ног подручја (у периоду од 14. до 16. маја 
2014. године; са поплављеног подручја 
евакуисано је укупно 128 лица, међу 
којима су биле мајке са децом, труднице, 
болесна лица, лица са посебним потре-
бама и стара и немоћна лица).

–  Именовано је лице задужено за смештај 
евакуисане стоке са поплављеног под-
ручја града Лознице.

–  Формирано је пет оперативно-техничких 
тимова за обилазак и рад на терену, и 
то: два тима за градско-приградско под-
ручје, тим за подручје Бање Ковиљаче 
и Трбушнице и два тима за сеоска под-
ручја, са задатком хитног предузимања 
свих неопходних мера и радњи на спре-
чавању великог изливања водних токова 
из корита река, бујичних потока и канала 
на подручју града Лознице, ангажовањем 
свих расположивих снага и средстава.

–  Градски штаб за ванредне ситуације је 
успоставио потребну сарадњу са Ми-
нистарством унутрашњих послова, 
Сектором за ванредне ситуације, Ватро-
гасно-спасилачком јединицом Лозница 
и Специјализованом јединицом за спа-
савање на води и под водом и Војском 
Републике Србије, који су на основу соп-
ствене процене доносили одлуку о еваку-
ацији на угроженом подручју од поплава 
и извршавали је на терену.

–  Формиране су четири трочлане екипе за 
непрекидно дежурство (током 24 часа), 
чији састав су чинили чланови Градског 
штаба за ванредне ситуације и предсе-
дници савета месних заједница, на сле-
дећим најугроженијим пунктовима:

◆  ПУНКТ 1 (локација МЗ Козјак, Јелав, 
Стража, Горњи Добрић);

◆  ПУНКТ 2 (локација Брањево – Лозничко 
Поље);

◆  ПУНКТ 3 (локација Горњи Јадар – Ко-
ренита – Драгинац – Брадић –Цикоте);

◆  ПУНКТ 4 (локација Бања Ковиљача);

са задатком непрекидног праћења стања на те-
рену у сталној сарадњи са припадницима МУП-
а – Сектор за ванредне ситуације и извешта-
вање Градског штаба за ванредне ситуације о 
свим уоченим појавама на терену које захтевају 
хитно решавање.

–  Формиран је оперативни центар у Град-
ској управи града Лознице, са непреки-
дним дежурством у трајању од 24 часа 
дневно (при чему је у свакој смени било 
три до пет извршилаца), са задатком ре-
довног информисања дежурних чланова 
Градског штаба, односно тимова и мо-
билних екипа о свим уоченим појавама 
на терену, а у циљу хитног реаговања 
у смислу евентуалног спасавања – ева-
куације становништва, стоке, имови-
не грађана на поплављеном подручју и 
другим потребама за хитно реаговање. У 
Оперативном центру примљено је укуп-
но 1.041 позив грађана (са различитим 
захтевима односно пријавама).

–  Формиране су три трочлане мобилне 
екипе за ангажовање на терену, у саста-
ву од чланова Градског већа и директо-
ра јавних предузећа за подручја месних 
заједница, и то:

◆  једна екипа за подручје МЗ: Липнички 
Шор, Козјак, Горњи Добрић, Јадранска 
Лешница, Доњи Добрић, Лешница, Стра-
жа и Јелав;

◆  две екипе за подручје МЗ: Лознич-
ко поље, Трбушница, Бања Ковиљача, 
Градилиште, Воћњак, Клупци и остале 
приградске месне заједнице, са задатком 
праћења стања на терену.

–  Формирано је шест комисија за процену 
штета насталих услед поплаве, изливања 
реке Јадар, притока реке Јадар и других 
река на територији града Лознице, са 
задатком да се утврди оправданост под-
нетих захтева, чињенично стање, висину 
настале штете и сачине записнике са из-
вештајима о висини штете, који ће бити 
прослеђени Градском већу и Влади РС 
за помоћ.



30.04.2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ Број 3

Страна 211

 

ПРЕГЛЕД ПРИЧИЊЕНЕ ШТЕТЕ:

I. Стамбени објекти и клизишта

1. Процена штете на стамбеним и помоћним објектима од поплава
РБ Објекти Површина у м² Висина настале штете у динарима
1. стамбени 109.643 383.750.500,00
2. помоћни 89.389 71.511.200,00

Укупно 199.032 455.261.700,00
2. Процена штете од клизишта (на основу 20%обрађених пријава)

3. куће које нису за становање 2.250 90.000.000,00
4. куће које су оштећене 4.500 22.500.000,00
5. оштећени помоћни објекти 1.520 22.800.000,00
6. срушени потпорни зидови 850  6.800.000,00

Укупно 9.120 142.100.000,00
УКУПНО (1 + 2) 597.361.700,00

II. Привредна добра (објекти и опрема)

РБ Привредна добра Висина настале штете у динарима
1. грађевински објекти 9.004.970,00
2. опрема  10.828.507,00
3. сировине и готови производи  31.548.742,00
4. дугогодишњи засади 7.636.980,00

УКУПНО: 59.019.199,00 динара

III. Локална инфраструктура и водотокови

1. Путна инфраструктура
РБ Путеви Висина настале штете у динарима
1. магистрални путеви (Iб реда) 25.000.000,00
2. регионални путеви (IIа реда) 33.000.000,00
3. локални путеви 33.000.000,00
4. мостови 80.000.000,00

УКУПНО: 171.000.000,00 динара

2. Хидротехничка инфраструктура (водовод)
1. цевовод „Дубоки поток“ 50.000.000,00
2. извориште „Горње поље“ 25.000.000,00
3. уништени цевоводи услед клизишта 3.442.000,00

УКУПНО: 78.442.000,00 динара
3. Дистрибутивно енергетски систем

1. напонски ниво до 10 кV 21.258.160,00
2. напонски ниво до 110 кV 5.385.648,00

УКУПНО: 26.643.808,00 динара
4. Водотокови

1. водотоци I реда (река Јадар) 110.000.000,00
2. водотоци II реда 45.000.000,00

УКУПНО: 155.000.000,00
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УКУПНО (1.+2.+3.+4.): 431.085.808,00 динара

IV. Пољопривредна добра

РБ Пољопривредне културе и животиње Површина у м² и ха Висина настале штете у 
динарима

1. ратарске и повртарске културе 5.925 ха 275.126.700,00
2. воћарске културе 106 ха 92.580.000,00
3. пластеници 45.886 м² 9.177.200,00

4. расадници и друге пољопривредне 
културе 53.999.400,00

5. угинула стока 9.000.000,00
УКУПНО: 439.883.300,00

УКУПНО (I + II + III + IV): 1.527.350.007,00 динара

–  Формиран је тим координатора за 
праћење рада наведених комисија, у 
саставу: Миливоје Драгишић – руково-
дилац тима, Милан Илић – члан тима, 
Саша Сакић – члан тима, са задатком 
да на основу поднетих пријава грађана, 
врше утврђивање процене штете на тере-
ну, на објектима (стамбеним и другим), 
као и пољопривредном земљишту.

–  Формирана је комисија за процену штете 
на привредним објектима.

–  На предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, Градско веће је донело одлу-
ку о хитној набавци хране за угрожено 
становништво и горива за ангажоване 
јединице на спасавању становништва.

–  На предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, Градско веће је донело одлуку 
о хитној набавци горива за потребе рад-
них машина на терену, које су ангажовале 
месне заједнице, на подручју које је зах-
ваћено поплавама. Наведеном одлуком 
је формирана комисија за праћење рас-
поделе горива по месним заједницама, у 
чијем саставу су чланови Градског већа. 
Именован је координатор, односно лице 
задужено за евиденцију расподеле горива.

–  Градски штаб за ванредне ситуације 
предузео је хитне мере, у сарадњи са ЈП 
„Путеви Србије“, за санацију клизишта 
на путном правцу од Бање Ковиљаче до 
Гучева, како би се успоставила проход-
ност на наведеном путном правцу а ради 

обезбеђивања услова за повратак деце 
из Владимироваца, Сомбора и Чоке са 
рекреативне наставе на Гучеву (из одма-
ралишта „Вајати–Матић“ и одмаралиште 
„МН“), обезбеђено је возило – комби 
Градске управе, и тиме је омогућено да 
се на безбедан начин на критичној де-
оници изврши превоз ученика од Гучева 
до Бање Ковиљаче.

–  Формиране су четири трочлане мобилне 
патроле у саставу: чланови Градског већа, 
директори јавних предузећа и запослени 
у Градској управи, за следећа поплављена 
подручја:

◆  Брањево – Липнички Шор – Јелав – 
Стража;

◆  Бања Ковиљача – Трбушница – Лозни-
ца –Козјак;

◆  Ужи центар града – река Штира;
◆  Лозница–Воћњак–Драгинац;

са задатком непрекидног дежурства (24 
часа), обиласка терена, праћења стања и из-
вештавања Градског штаба о свим уоченим 
појавама на терену и добијеним информација-
ма од других лица.

–  Формирана су два стручна тима за 
утврђивање стања објеката и инфра-
структуре на локацијама на којима су ре-
гистрована клизишта са задатком да: на 
основу пријава клизишта, како на објек-
тима (куће и други угрожени објекти) 
тако и на инфраструктури (путној, ко-
муналној), одмах изађу на терен у циљу 
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утврђивања стања на објектима, а ради 
њиховог што бржег санирања.

–  Именована је комисија за пријем и распо-
делу хуманитарне помоћи и семенске робе 
у саставу од шест чланова (по два члана 
из сваке коалиционе партије), са задатком:

–  да организује пријем робе намењене ху-
манитарној помоћи од домаћих и ино-
страних правних лица, укључујући и 
организације чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и локална 
самоуправа, као и других донатора;

–  секретар Скупштине града, начелник 
Градске управе и помоћник начелника 
Градске управе урадили су посебно упут-
ство којим се дефинише поступак прије-
ма и расподеле хуманитарне помоћи;

–  да сваки појединачни захтев савета мес-
них заједница размотри, одобри и ор-
ганизује предају одобрене количине и 
врсте хуманитарне помоћи;

–  да о пријему, одобравању и предаји ху-
манитарне помоћи води одговарајућу 
писану евиденцију.

–  На предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације у Градској управи отворени су 
наменски жиро-рачуни за уплату новча-
них средстава за новчану помоћ угроже-
ном становништву, динарски и девизни. 

–  Градски штаб за ванредне ситуације име-
новао је координатора тимова за следеће 
области: 
◆  за дезинфекцију терена, (координатор 

др Миливоје Исаковић);
◆  за хитну организацију послова на са-

нацији путне инфраструктуре (коор-
динатор: Зоран Томић, директор ЈП 
„Град“Лозница и Момир Матић, ди-
ректор ЈП „Дирекција за управљање и 
развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача;

◆  за послове одржавања водоводне и 
канализационе мреже и старање о хе-
мијској и бактериолошкој исправности 
воде за пиће (координатор: Јован Ма-
ловић, директор ЈП „Водовод и кана-
лизација“ Лозница;

◆  за асанацију – уклањање угинулих жи-
вотиња на поплављеном терену, (коор-
динатор: Милан Јакшић, директор ЈП 
„Наш дом“ Лозница;

◆  за дератизацију и дезинсекцију (ко-
ординатор: Јован Миладиновић, члан 
Градског већа);

◆  за заштиту животне средине и кон-
тролу опасних материја (координатор: 
Драгослав Добрић, члан Градског већа);

◆  за праћење стања објеката привредних 
субјеката (координатор Томислав Ар-
наутовић, члан Градског већа);

◆  за праћење пријема и расподеле горива 
(координатор Зоран Прокопић, пред-
ставник градске управе).

–  На предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, градоначелник града Лозни-
це је донео Одлуку о укидању ванредне 
ситуације на територији града Лознице 
дана 23. маја 2014. године.

–  Формирана је трочлана комисија за при-
мопредају робе добијене на име хумани-
тарне помоћи са задатком да записнички 
изврши примопредају робе (по врсти и 
количини), између комисије за расподе-
лу хуманитарне помоћи и Црвеног крс-
та Лозница и записник о томе достави 
Градском штабу за ванредне ситуације.

–  Градски штаб за ванредне ситуације је 
својим закључком предложио доношење 
одлука надлежним органима (Градском 
већу и Скупштини града) да се најугро-
женијим породичним домаћинствима 
обезбеде бесплатне парцеле (у влас-
ништву града Лознице) за изградњу но-
вих стамбених објеката. 

–  Градски штаб за ванредне ситуације је 
својим закључком предложио да се из 
Фонда за развој града Лознице део сред-
става преусмери за чишћење каналске мре-
же на територији града Лознице, као пре-
вентивне мере за смањење последица од 
евентуалних поплава у наредном периоду.

Градски штаб за ванредне ситуације гра-
да Лознице је од увођења ванредне ситуације 
14. маја 2014. године и након њеног укидања 
23. маја 2014. године остварио преко потребну 
сарадњу са надлежним државним органима и 
организацијама, и то са: 

1.  Републичким штабом за ванредне си-
туације, односно председником Владе 
РС, који су редовно извештавани како 



Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 30.04.2015. 

Страна 214

 

о стању на терену током поплава (са 
молбом за помоћ у санирању инфра-
структуре и другим врстама неопходне 
помоћи), као и извештајем о активнос-
тима Градског штаба за ванредне ситу-
ације у наведеном периоду;

 2.  Министарством унутрашњих посло-
ва – Сектором за ванредне ситуације, 
Одељењем за ванредне ситуације у 
Шапцу (ПВСЈ Лозница, ВСЈ Шабац, 
Одељење за ванредне ситуације Срем-
ска Митровица, Тимом за спасавање на 
води из Београда, Тимом за спасавање 
на води из Бора, Управом за ВСЈ, при-
падницима Жандармерије и Војске РС);

 3.  Министарством одбране (г. Братислав 
Гашић, министар, посетио је град Лоз-
ницу дана 15. маја 2014. године);

 4.  Министарством финансија (г. Лазар 
Крстић, министар, посетио је град Лоз-
ницу дана 23. маја 2014. године);

 5.  Министарством државне управе и ло-
калне самоуправе (гђа Кори Удовички, 
министарка, посетила је град Лозницу 
дана 23. маја 2014. године);

 6.  Министарством пољопривреде и заш-
тите животне средине (гђа Снежана 
Богосављевић Бошковић, министарка, 
посетила је град Лозницу дана 30. маја 
2014. године);

 7.  Министарством здравља (које је уредно 
информисано о епидемиолошкој ситу-
ацији у Лозници и стању везаном за из-
ливање јаловине из рудника „Столице“ 
у општини Крупањ у реке Корениту и 
Јадар и опасне отпадне материје „Црног 
луга“ из ХК „Вискоза“ у реке Трбушни-
цу и Дрину);

 8.  Министарством рударства и енерге-
тике;

9.  Министарством грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре (које је оба-
вештено о стању на путној и осталој 
инфраструктури на територији града 
Лознице оштећене у поплавама, са мол-
бом за хитну помоћ у њеној санацији);

10.  Институтом за јавно здравље Србије;
11.  Институтом за медицину рада и ради-

олошку заштиту;

12.  Заводом за заштиту јавног здравља 
Шабац;

13.  Агенцијом за заштиту животне средине;
14.  Републичким геодетским заводом (коме 

је упућена молба за снимање беспилот-
ном летилицом поплављеног подручја у 
циљу добијања одговарајућих снимака 
за потребе органа града Лознице);

15.  ЈП „Путеви Србије“ (које је обавеште-
но о стању на магистралним и регио-
налним путевима, који су оштећени у 
поплавама, са молбом и хитну помоћ и 
санацију истих);

16.  ЈВП „Србијаводе“ Београд (коме је 
упућен допис са информацијама о 
стању на водотоковима река, потока и 
канала, као и стању на порушеним или 
знатно оштећеним мостовима на тери-
торији града Лознице, са молбом да се 
хитно приступи санирању, односно из-
градњи истих);

17.  Канцеларијом за обнову и помоћ 
поплављеног подручја (којој је на њи-
хов захтев упућена информација о 
штетама насталим услед клизишта на 
најугроженијим стамбеним објектима – 
приватним кућама на територији града 
Лознице);

18.  Републичким хидрометеоролошким 
заводом Србије.

У реализацији свих напред наведених ак-
тивности учествовали су: сви чланови Градског 
штаба, чланови Градског већа, заменик пред-
седника Скупштине града, секретар и заменик 
секретара Скупштине града, директори јавних 
предузећа и установа, председници и чланови 
савета месних заједница, запослени у градској 
управи Града Лознице, приватна предузећа и 
велики број волонтера. 

Правовременим ангажовањем свих наве-
дених локалних органа у сарадњи са другим на-
длежним државним органима, Градски штаб за 
ванредне ситуације је допринео да последице 
наведених поплава буду знатно мање од мо-
гућих, да она буде без људских жртава, а да се 
оштећена инфраструктура у најкраћем могућем 
року санира како би се живот у граду након ове 
елементарне непогоде, одвијао што нормалније.
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3.2. Активности Градског штаба  
за ванредне ситуације за време поплава  

у месецу августу 2014. године:

Градски штаб је одржао четири ванредне 
седнице, свакодневне оперативне састанке са 
радним групама и председницима савета мес-
них заједница угроженог подручја. 

–  На предлог Градског штаба, градона-
челник града Лознице је донео одлуку о 
проглашењу ванредне ситуације на тери-
торији града дана 6. августа 2014. годи-
не, којом су штабу стављене све распо-
ложиве снаге (људство и механизација), 
и која је трајала до дана 11. августа 2014. 
године – до доношења одлуке о укидању 
ванредне ситуације на територији гра-
да Лознице због престанка непосредне 
опасности од поплава.

–  На основу упозорења РХМЗ – Центра за 
хидрометеоролошки систем о утицају 
ванредне/опасне појаве од 7. августа 
2014. године и најаве велике количине 
падавина, а у вези с одбраном од попла-
ва, Градски штаб је донео наредбу о 
увођењу високог степена приправности 
на подручјима свих месних заједница на 
територији града Лознице. Ради спреча-
вања последица од најављених великих 
количина падавина, он је задужио савете 
месних заједница за спровођење макси-
малне ангажованости људства и меха-
низације и предузимање свих превен-
тивних и оперативних мера и радњи на 
спречавању настанка тешких последица 
од елементарне непогоде – поплаве, као и 
за предузимање свих неопходних мера и 
радњи уз ангажовање потребног људства 
и техничких средстава ради заштите и 
евентуално потребне евакуације људи, 
материјалних добара и стоке са подручја 
месних заједница. 

–  Закључком Градског штаба за ванредне 
ситуације бр. 82-112-2/2014-III од 5. ав-
густа 2014. године дефинисано је следеће:

–  За спровођење наложених мера Градског 
штаба за ванредне ситуације именована 
су и задужена следећа лица:
◆  Ранка Живановић Марковић, заменик 

градоначелника града Лознице;
◆  Љубинко Ђокић, помоћник градоначе-

лника града Лознице;

◆  Драгослав Добрић, члан Градског већа.

–  Формирана је екипа за дежурство (24 
часа), од три члана Градског већа, за 
прикупљање информација из угрожених 
месних заједница и ангажовање Савета 
месних заједница;

–  Формиран је тим за евакуацију и смештај 
угроженог становништва са поплављеног 
подручја, у трочланом саставу;

–  Формиране су четири екипе за обилазак 
и рад на терену на следећим локацијама: 
Бања Ковиљача, Градилиште, Трбушни-
ца, Воћњак, Зајача и Градско подручје;

–  Формиран је Оперативни центар у Град-
ској управи града Лознице, са непреки-
дним дежурством у трајању од 24 часа 
дневно (при чему је у свакој смени било 
три извршилаца), са задатком редовног 
информисања дежурних чланова Град-
ског штаба о свим уоченим појавама на 
терену, све у циљу хитног реаговања, тј. 
евентуалног спасавања – евакуације ста-
новништва, стоке, имовине грађана на 
поплављеном подручју и другим потре-
бама за хитно реаговање. У Оперативном 
центру примљено је укупно 285 позива 
грађана (са различитим захтевима, од-
носно пријавама);

–  Градски штаб за ванредне ситуације је 
именовао координаторе за дезинфекцију, 
дезинсекцију и дератизацију терена. 

–  На предлог Градског штаба за ванред-
не ситуације, Градска управа Лознице 
је својим решењем формирала три ко-
мисије за процену штете од клизишта и 
поплава на територији града Лознице.

–  На основу одлуке о увођењу ванредне 
ситуације на територији града Лознице, 
Градски штаб је формирао две радне гру-
пе за хитно сагледавање потреба и преду-
зимање потребних мера на терену, и то:
◆  I – Радна група за подручја следећих 

месних заједница: Бања Ковиљача, 
Горња Ковиљача, Трбушница, „4. јули“ 
Трбушница, Градилиште, „Георгије 
Јакшић“ Лозница, „Центар“ Лозница, 
„Степа Степановић“ Лозница, „Црно-
гора“ Лозница, „Ново насеље“ Лозница, 
Воћњак, Пасковац, Зајача.
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◆  II – Радна група за подручје следећих 
месних заједница: Башчелуци, Брадић, 
Горњи Добрић, Горња Сипуља, Доња 
Бадања, Стража, Јадранска Лешница, 
Липнички Шор, Липница, Козјак, Леш-
ница, Чокешина, Коренита Шурице, 
Клупци, Краишници.

са задатком да заједно са председницима савета 
месних заједница сагледају стање на поплавље-
ном подручју, предложе приоритетне мере и 
активности у пружању помоћи најугроженијим 
породицама, отклањању штете на инфраструк-
тури, доставе извештај о реализацији наведе-
ног задатка како би на основу тога Градско веће 
могло дефинисати предузимање потребних 
мера и активности у свим месним заједницама 
према утврђеним приоритетима; 

–  На предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, градоначелник града Лозни-
це је дана 11. августа 2014. године донео 
одлуку о укидању ванредне ситуације на 
територији града Лознице.

Градски штаб за ванредне ситуације ус-
поставио је потребну сарадњу са Министар-
ством унутрашњих послова – Сектором за 
ванредне ситуације, Подручном ватрогасно-
спасилачком јединицом Лозница, Ватрогасно-
спасилачком јединицом Шабац. 

У реализацији свих напред наведених ак-
тивности учествовали су сви чланови Градског 
штаба, чланови Градског већа, директори јавних 
предузећа и установа, председници и чланови са-
вета месних заједница, запослени у градској уп-
рави града Лознице, приватна предузећа и други.

IV. АКТИВНОСТ ЧЛАНОВА ШТАБА

Присутност чланова Градског штаба сед-
ницама штаба је редовна. Активност чланова 
штаба на седницама и на извршавању задатака 
из закључака и наређења штаба је на задовоља-
вајућем нивоу.

V. ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА

Градски штаб за ванредне ситуације је у 
2014. години извршио све планиране и ван-
редне задатке и активности, чиме је у великој 
мери допринео већој заштити и спасавању ста-
новништва, материјалних и других добара на 
територији града Лознице.

У циљу још бољег рада Градског штаба 
предлажемо:

Веће ангажовање других служби локалне 
самоуправе на припреми аката и других мате-
ријала за штаб и на реализацији наређења и 
закључака Градског штаба.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-39
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

46
На основу члана 35. став 1. тачка 3а) Зако-

на о ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), и члана 40. 
Статута града Лознице („Службени лист гра-
да Лознице“ бр. 19/08 и 6/13), Скупштина гада 
Лознице, на седници одржаној дана 30. априла 
2015. године, доноси 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

1.  Разматрање и доношење предлога Плана 
рада ГШ за ВС за 2015. годину и упућивање 
Градском већу и Скупштини града на раз-
матрање и усвајање.

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: командант, начелник и чланови 

ГШ за ВС
Време извршења: први квартал

2.  Разматрање и давање мишљења Градском 
већу на предлог Оперативног плана зашти-
те и спасавања од поплава вода II реда на 
територији града Лознице за 2015. годину.

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: командант, начелник и чланови 

ГШ за ВС
ЈВП „Србијаводе“ Београд и ВЦ „Сава–Ду-

нав“ Шабац
Време извршења: први квартал
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3.  Разматрање и усвајање Извештаја за 2014. 
годину о стању извршених превентивних 
и оперативних мера заштите од поплава на 
територији града Лознице.

Носилац задатка: Стручнооперативни тим 
заштите од поплава

Сарађује: ЈП „Град“ Лозница, Дирекција за 
воде на територији Мачванског управног округа

Време извршења: први квартал

4.  Разматрање и давање мишљења на пред-
лог Процене угрожености града Лознице 
и упућивање Градском већу и Скупштини 
града на разматрање и усвајање.

Носилац задатака: Стручни тимови за из-
раду Процене угрожености и Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, ГШ за ВС

Сарађује: надлежна организациона једи-
ница органа управе, представник МУП-а – 
Сектора за ванредне ситуације – Одељења за 
ванредне ситуације у Шапцу, чланови ГШ за 
ВС, руководиоци државних органа, предузећа 
и других субјеката

Време извршења: први квартал.

5.  Разматрање и давање мишљења на предлог 
Плана заштите од удеса за територију гра-
да Лознице и упућивање Градском већу и 
Скупштини града на разматрање и усвајање.

Носилац задатака: Радна група за израду 
Плана заштите од удеса, Стручни тим за изра-
ду Процене угрожености и Плана за заштиту и 
спасавање, ГШ за ВС

Сарађује: надлежна организациона једи-
ница органа управе, представник МУП-а – 
Сектора за ванредне ситуације – Одељења за 
ванредне ситуације у Шапцу, чланови ГШ за 
ВС, руководиоци државних органа, предузећа 
и других субјеката

Време извршења: први квартал.

6.  Усвајање Анализе достигнутог степена ор-
ганизованости и развоја заштите од НУС-а 
и резултата чишћења површина загађених 
минама и др. убојним средствима на тери-
торији Мачванског управног округа.

Носилац задатка: ГШ за ВС
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације 

у Шапцу
Време извршења: први квартал

7.  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 спа-
савања у ванредним ситуацијама

Сарађује: надлежна организациона једи-
ница органа управе, представник МУП-а – 
Сектора за ванредне ситуације – Одељења за 
ванредне ситуације у Шапцу, чланови ГШ за 
ВС, руководиоци државних органа, предузећа 
и других субјеката

Време извршења: други квартал.

8.  Упознавање са Анализом достигнутог нивоа 
успостављања Хидрометеоролошког систе-
ма ране најаве и упозорења у Републичком 
хидрометеоролошком заводу за територију 
Мачванског управног округа.

Носилац задатка: ГШ за ВС
Сарађује: РШ за ВС, ОШ за ВС, Републич-

ки хидрометеоролошки завод (РХМЗ)
Време извршења: други квартал

9.  Учешће у изради акустичке студије пок-
ривености система јавног узбуњивања за 
територију града Лознице и давање пред-
лога за набавку и одржавање средстава за 
узбуњивање.

Носилац задатака: Комисија за предузи-
мање адекватних мера за довођење система за 
јавно узбуњивање у исправно стање

Сарађује: Градско веће, надлежна служба – 
Одељење за финансије Градске управе

МУП – Сектор за ВС у Шапцу.
Време извршења: први и други квартал

10.  Разматрање опремљености и обучености 
оспособљених правних лица од значаја за 
заштиту и спасавање.

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: оспособљена правна лица од зна-

чаја за заштиту и спасавање, надлежна органи-
зациона јединица органа управе, 

Време извршења: други квартал.

11.  Разматрање стања извршених припрема 
за одбрану од града на територији града 
Лознице за 2014. годину.

Носилац задатака: надлежни служба град-
ске управе – Одељење за привреду
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Сарађује: Градско веће, ГШ за ВС, Репу-
блички хидрометеоролошки завод, представ-
ници МУП-а – Сектора за ванредне ситуације 
– Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 
Противградни полигон у Ваљеву 

Време извршења: први и други квартал.

12.  Организовање, припремање и спровођење 
превентивних и оперативних мера заштите 
и спасавања од пожара на подручју града 
Лознице.

Носилац задатака: Стручнооперативни 
тим за заштиту од пожара, ГШ за ВС, Подручна 
ватрогасно-спасилачка јединица

Сарађује: руководиоци надлежних држав-
них органа, представници МУП-а – Сектора 
за ванредне ситуације – Одељење за ванредне 
ситуације у Шапцу и служби и предузећа који 
се могу ангажовати на заштити од пожара.

Време извршења: други квартал.

13.  Разматрање и усвајање Информације о 
Програму санације са планом пошумља-
вања опожарених површина насталих 
у 2014. години и програма за очување и 
унапређења стања шума на подручју гра-
да Лознице (изградња и одржавање про-
тивпожарних путева, пруга, уређења во-
дозахвата и водних акумулација, увођења 
шумског реда).

Носилац задатака: Стручнооперативни 
тим за заштиту од пожара, ГШ за ВС, Подручна 
ватрогасно спасилачка јединица

Сарађује: представници МУП-а – Сектора 
за ванредне ситуације – Одељење за ванредне 
ситуације у Шапцу, ЈП „Србијашуме“ – ШГ „Бо-
рања“ Лозница, „Манастирске шуме“ д. о. о.  
Лозница

Време извршења: други квартал

14.  Организовање, припремање и спровођење 
мера заштите и спасавања у периоду висо-
ких температура, великих суша и несташи-
це питке воде.

Носилац задатка: ГШ за ВС, 
Сарађује: Градска управа, представник на-

длежне службе, ЈП „Водовод и канализација“ 
Лозница

Време извршења: други квартал.

15.  Предузимање мера и активности из свог 
делокруга ради заштите од постојећих и 
потенцијалних клизишта на подручју гра-
да Лознице и брзо отклањање – санирање 
последица.

Носилац задатака: ГШ за ВС 
Сарађује: Стручнооперативни тим за заш-

титу од клизишта, Градска управа, Комисија за 
процену штете, савети МЗ, руководиоци др-
жавних органа, комуналних, грађевинских и 
водопривредних предузећа

Време извршења: први и трећи квартал

16.  Разматрање и упознавање са капацитетом 
Црвеног крста Лозница, у деловању у не-
срећама, достигнућа и изазови.

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: Оперативни центар Лозница, 

Црвени крст Лозница 
Време извршења: други квартал

17.  Информисање и обавештавање стано-
вништва, Окружног штаба за ванредне 
ситуације и других релевантних субјеката 
о ризицима и опасностима и предузетим 
мерама.

Носилац задатака: Командант ГШ за ВС, 
начелник штаба

Сарађује: чланови ГШ за ВС
Време извршења: током године.

18.  Праћење стања и предузимање неопход-
них мера из надлежности ГШ за ВС у циљу 
обезбеђења комплетног и потпуног спро-
вођења Одлуке о организацији и функци-
онисању цивилне заштите на територији 
града Лознице.

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: Надлежна организациона једи-

ница Градске управе, представник надлежне 
службе Сектора за ванредне ситуације у Шапцу, 
привредна друштва и друга правна лица

Време извршења: током године.

19.  Разматрање и давање мишљења на Про-
грам развоја за ванредне ситуације (дуго-
рочни, средњорочни и краткорочни).

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: надлежна служба Градске упра-

ве, Сектор за ванредне ситуације – Одељење за 
ванредне ситуације у Шапцу, чланови Градског 
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штаба, Одељење за финансије и друштвене де-
латности

Време извршења: четврти квартал.

20.  Разматрање и усвајање Извештаја о спрем-
ности зимске службе за зимску сезону 
2015/2016. године.

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: ЈП „Град“ Лозница, ЈП „Дирек-

ција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Б. 
Ковиљача, Оперативни центар Лозница

Време извршења: четврти квартал.

21.  Организовање, припремање и спровођење 
мера заштите и спасавања од свих оста-
лих опасности које могу угрозити станов-
ништво и материјална добра на територији 
града.

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: руководиоци надлежних др-

жавних 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 ГШ за ВС.

Носилац задатка: ГШ за ВС 
Сарађује: МУП – Национални и регионал-
ни тренинг центар
Време извршења: током године.

23.  Пријем, обрада и евидентирање информа-
ција, извештаја, наређења и података о ис-
пољеним дејствима елементарних непого-
да, насталим последицама и ангажованим 
снагама и средствима

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: председници савета МЗ, руко-
водиоци државних органа, служби, пре-
дузећа и осталих субјеката
Време извршења: током године.

24.  Обезбеђење материјално-техничких и 
финансијских средстава за рад и функци-
онисање Градског штаба за ванредне си-
туације. 

Носилац задатака: Командант ГШ за ВС, 
Градско веће, Одељење за финансије

Сарађује: Скупштина града, Градско веће 
и надлежни орган управе за финансије

Време извршења: четврти квартал.

25.  Руководи и координира рад субјеката сис-
тема заштите и спасавања и снага заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака.

Носилац задатака: командант Штаба
Сарађује: начелник и чланови ГШ за ВС
Време извршења: током године у случају 

настанка ВС.

26.  Разматрање Извештаја о достигнутом ни-
воу формирања регионалног центра за 
ванредне ситуације у Лозници.

Носилац задатака: командант ГШ за ВС
Сарађује: руководство локалне самоупра-

ве, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
Време извршења: четврти квартал.

27.  Разматрање и доношење предлога Плана 
рада ГШ за ВС за 2016. годину и упућивање 
Градском већу и Скупштини града на раз-
матрање и усвајање.

Носилац задатака: ГШ за ВС
Сарађује: командант, начелник и чланови 
ГШ за ВС
Време извршења: четврти квартал.

28.  Сарадња са штабовима за ванредне ситу-
ације суседних градова и општина и са-
радња са надлежним органима заштите и 
спасавања суседних држава у циљу зајед-
ничког деловања у ванредним ситуацијама.

Носилац задатка: Командант ГШ за ВС.
Сарађује: чланови ГШ за ВС
Време извршења: током године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-40
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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На основу чл. 15, 33, 34. и 35. Закона о ван-
редним ситуацијама („Службени гласник РС“, 
број 111/09), Уредбе о саставу и начину рада 
штабова за ванредне ситуације члан 8. став 
5. тачка 1. члана 20. став 19. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07) и чл. 40 и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/013), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 30. априла 2015. године, донела је 

 

У Одлуци о формирању Градског штаба за 
ванредне ситуације за територију града Лозни-
це („Службени лист града Лознице“ бр. 8/10, 
1/12, 14/12 и 21/12), у члану 2. став 1. иза тачке 
20. додаје се тачка 21. која гласи: „Доктор вете-
ринарске медицине“ Министарство пољопри-
вреде и заштите животне средине.

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

 
 

На основу члана 42. став 6. Закона о ван-
редним ситуацијама („Службени гласник РС“, 
бр. 111/09,92/11 и 93/12), Уредбе о саставу и 
начину рада штабова за ванредне ситуације, 

члана 8. став 5. тачка 1. („Службени гласник 
РС“, број 98/10), члана 20. тачка 19. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07) и чл. 40 и 84. Статута града Лозни-
це („Службени лист града Лознице“ бр. 19/08 
и 6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 30. априла 2015. године, донела је 

 

I Разрешава се Вера Крсмановић из Лозни-
це дужности члана Градског штаба за ванредне 
ситуације за територију града Лознице

II За чланове Градског штаба за ванредне си-
туације за територију града Лознице именују се:

специјалиста офталмо-
лог, директор Опште болнице Лозница

 доктор ветеринарске 
медицине, Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине

III Решење доставити именованим члано-
вима

IV Решење објавити у „Службеном листу 
града Лознице“.

 
 

На основу члана 2. Закона о начину и усло-
вима признавања права и враћању земљишта 
које је прешло у друштвену својину по основу 
ПЗФ и конфискације неизвршених обавеза из 
обавезног откупа пољопривредних производа 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/91, 20/92, 42/98) 
и чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-

21. 22.
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ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 30. априла 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању предлога за разрешење и 
именовање члана Комисије за вођење 

поступка и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта

I Разрешава се Владан Спасеновић, гео-
метар из Лознице, дужности члана Комисије 
за вођење поступка и доношење решења по 
захтеву за враћање земљишта, на лични захтев.

II За члана Комисије за вођење поступка 
и доношење решења по захтеву за враћање 
земљишта именује се Гојко Зиројевић, геометар 
из Лознице.

III Решење o именовању члана Комиси-
је, на предлог Скупштине града, доноси Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-13/15-23-43
Датум: 30. април 2015. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

50
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, бр. 8/14 
– пречишћен текст), чл. 29. и 41. Пословника 
Скупштине града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, број 16/08), на предлог Коми-
сије за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 30. априла 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању члана Савета  

за урбанизам и комуналне делатности  
Скупштине града Лознице 

I За члана Савета за урбанизам и кому-
налне делатности Скупштине града Лознице 
именује се Војислав Радишић, грађ. инж., пре-
дузетник из Лознице, уместо Горана Коларића. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-13/15-23-44   
Датум: 30. април 2015. године  
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

51
На основу члана 40. и 84. Статута града 

Лознице („Службени лист града Лознице“, број 
8/14 – пречишћен текст), чл. 29. и 47. Пословни-
ка Скупштине града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, број 16/08), на предлог Коми-
сије за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 30. априла 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању члана Савета за безбедност 

Скупштине града Лознице 

I За члана Савета за безбедност Скупшти-
не града Лознице именује се Владимир Гачић, 
полицајац из Клубаца, уместо Живана Гачића. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-13/15-23-45    
Датум: 30. април 2015. године  
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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52
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 
– пречишћен текст), чл. 29. и 51. Пословника 
Скупштине града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, број 16/08), на предлог Коми-
сије за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице, на седници одржа-
ној 30. априла 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању члана Савета за родну 

равноправност Скупштине града Лознице 

I За члана Савета за родну равноправност 
Скупштине града Лознице именује се Милена Ко-
нић, дипл. ecc. из Лознице, уместо Гордане Јовић. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-13/15-23-46    
Датум: 30. април 2015. године  
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

53
На основу члана 54. Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/09 , 52/11и 55/13) и чл. 40. и 84. 
Статута града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, 8/14 – пречишћен текст) на предлог 
Комисије за кадровска и административна пи-
тања, Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 30. aприла 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању члана Управног одбора 

Библиотеке Вуковог завичаја у Лозници

I За члана Управног одбора Библиотеке Ву-
ковог завичаја у Лозници, именује се Љиљана 
Лекић из Клубаца, представник локалне само-
управе, уместо Гордане Јовић.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-13/15-23-47    
Датум: 30. април 2015. године  
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

54
На основу члана 54. став 2. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), на предлог Комисије за кадровска и 
административна питања, Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној дана 30. априла 
2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу и именовању члана Школског 

одбора ОШ „Свети Сава“ у Липничком Шору

I Разрешава се Александар Алексић дуж-
ности члана Школског одбора ОШ „Свети 
Сава“ у Липничком Шору, представник локал-
не самоуправе. 

II За члана Школског одбора ОШ „Свети 
Сава“ у Липничком Шору именује се Mиодраг 
Филиповић из Козјака, представник локалне 
самоуправе.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-13/15-23-48    
Датум: 30. април 2015. године   
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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55
На основу члана 54. став 2. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), на предлог Комисије за кадровска и 
административна питања, Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној дана 30. априла 
2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланoва 

Школског одбора ОШ „14. октобар“ у 
Драгинцу

I Разрешавају се Светлана Анђелић и Оли-
вера Пуцаревић дужности члана Школског од-
бора ОШ „14. октобар“ у Драгинцу, представ-
ници локалне самоуправе. 

II За чланове Школског одбора ОШ „14. 
октобар“ у Драгинцу именују се:

1.  Биљана Илић, представник локалне са-
моуправе,

2.  Миодраг Лазић, представник локалне 
самоуправе.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-13/15-23-49    
Датум: 30. април 2015. године   
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

56
На основу члана 54. став 2. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и 

чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), на предлог Комисије за кадровска и 
административна питања, Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној дана 30. априла 
2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 

одбора Основне музичке школе „Вук 
Караџић“ у Лозници

I Разрешава се Добривоје Томић дужности 
члана Школског одбора Основне музичке шко-
ле „Вук Караџић“ у Лозници, представник ло-
калне самоуправе. 

II За члана Школског одбора Основне му-
зичке школе „Вук Караџић“ у Лозници именује 
се Славка Нинић из Лознице, представник ло-
калне самоуправе.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-50    
Датум: 30. април 2015. године  
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

57
На основу члана 54. став 2. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и 
чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службе-
ни лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст), на предлог Комисије за кадровска и 
административна питања, Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној дана 30. априла 
2015. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Средње економске школе у Лозници

I Разрешава се Славица Милошевић из 
Лознице дужности члана Школског одбора 
Средње економске школе у Лозници, на лични 
захтев, представник локалне самоуправе. 

II За члана Школског одбора Средње еко-
номске школе у Лозници именује се Бранимир 
Ђукановић из Клубаца, представник локалне 
самоуправе.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-51    
Датум: 30. април 2015. године  
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

58
На основу чл. 84. и 120. Статута града 

Лознице („Службени лист града Лознице“, 
број 8/14 – пречишћен текст), а у вези са чла-
ном 60. став 1. тачка 4) Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 

Скупштина града Лознице, на седници  одржа-
ној 28. априла 2015. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Средствима веће вредности, у смислу 
члана 40. тачка 17а) алинеја 6. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, 
број 8/14 – пречишћен текст), сматрају се сред-
ства чија појединачна вредност прелази износ 
утврђен прописом којим се уређује висина јав-
них набавки мале вредности.

2. Јавна предузећа, друштва капитала, уста-
нове и друге организације чији је оснивач град 
Лозница приликом располагања средствима у 
јавној својини – у смислу члана 40. тачка 17а) 
алинеја 6. Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен 
текст) – поступају у складу са тачком 1. овог 
закључка.

3. Закључак објавити у „Службеном листу 
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-13/15-23-13
Датум: 28. април 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

– ГРАДСКА УПРАВА –

59

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 8-С/2015
Датум: 8. април 2015. године 
Л о з н и ц а 

На основу члана 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени 

гласник Р“, бр. 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 
46. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), 
члана 18. тачка 5. алинеја 1. Одлуке о Градској 
управи града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, бр. 20/08, 9/09 и 8/10) и члана 69. Ста-
тута града Лознице („Службени лист града Лоз-
нице“ број 19/08), Градска управа града Лознице, 
Одељење за планирање и изградњу, доноси:
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О Д Л У К У 
о неприступању изради извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана генералне 

регулације за насељено место Лешница  
(КП 4283 КО Лешница)

Члан 1.

Не приступа се изради извештаја о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину 
Изменa и допунa Плана генералне регулације 
за насељено место Лешница (КП 4283 КО Леш-
ница) (у даљем тексту: Измене и допуне ПГР-а).

Члан 2.

Оквирна граница обухвата Измене и до-
пуне ПГР-а представља катастарска парцела 
број 4283 КО Лозница у укупној површини од 
0.25.13 ха.

Коначна граница Измене и допуне ПГР-а 
утврдиће се приликом израде и верификације 
нацрта Измене и допуне ПГР-а.

Члан 3.

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лешницу катастарска парцела 4238 
КО Лешница има намену – аутобуска станица. 

Изменом и допуном ПГР-а мења се део на-
мене катастарске парцеле 4238 КО Лешница у 
услужно трговинске и пословно-комерцијалне 
делатности, а преосталом делу остаје намена – 
аутобуска станица.

Члан 4.

Одељење за планирање и изградњу, узи-
мајући у обзир податке наведене у овој одлу-
ци, утврдило је да План не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката пред-
виђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину у смислу члана 5. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину.

Члан 5.

Одлука из члана 1. је саставни део Одлуке 
о изради Изменa и допунa Плана генералне ре-
гулације за насељено место Лешница (КП 4283 
КО Лешница).

Члан 6.

Ова oдлука се објављује у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Милица Павловић, дипл. правник, с. р.

60

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 10-С/2015
Датум: 8. април 2015. године 
Л о з н и ц а 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), а у вези 
са чланом 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 18. тачка 
5. алинеја 1. Одлуке о Градској управи града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
20/08, 9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, број 
19/08), Градска управа града Лознице, Одељење 
за планирање и изградњу, доноси

О Д Л У К У 
о неприступању изради извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације блока 
између улица Учитељске, Вука Караџића, 
Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници

Члан 1.

Не приступа се изради извештаја о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације блока између улица 
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Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића и 
реке Штире у Лозници (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

Оквирном границом Плана обухваћен је 
део територије града Лознице, блок између ули-
ца Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића 
и реке Штире у Лозници, површине око 02.67.00 
ха КО Лозница.

Коначна граница Плана утврдиће се при-
ликом израде и верификације нацрта Плана.

Члан 3.

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лозницу предметна локација се 
налази у зони ужег градског центра са претеж-
ном наменом – вишепородично становање, 
допунском наменом – терцијарне делатности 
(пословно-комерцијални, услужно-трговински 
садржаји и туристичке делатности) и пратећом 
наменом – зелене рекреативне површине ин-
тегрисане у остале намене. 

Члан 4.

Циљ израде Плана је стварање планских 
услова за унапређење коришћења предметне 
локације у складу са планом вишег реда, дефи-
нисање јавног интереса, као и преиспитивање 
капацитета инфраструктуре за постојећу и пла-
нирану изградњу.

Члан 5.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи, садржајем плана ће се обухватити:

–  граница плана и обухват грађевинског 
подручја,

–  детаљна намена земљишта,
–  регулационе линије улица и јавних по-

вршина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози,

–  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план),

–  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,

–  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комунални и другу инфра-
структуру,

–  правила уређења и правила грађења,
–  е кономска анализа и процена улагања из 

јавног сектора,
–  графички део. 

Члан 6.

Одељење за планирање и изградњу, узи-
мајући у обзир податке наведене у овој одлу-
ци, утврдило је да План не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката пред-
виђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину у смислу члана 5. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину.

Члан 7.

Одлука из члана 1. је саставни део Одлуке 
о изради Плана детаљне регулације блока из-
међу улица Учитељске, Вука Караџића, Саве 
Ковачевића и реке Штире у Лозници.

Члан 8.

Ова одлука се објављује у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Милица Павловић, дипл. правник, с. р.

61

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 9-С/2015
Датум: 8. април 2015. године 
Л о з н и ц а 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Служ-
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бени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), а у вези 
са чланом 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 18. тачка 
5. алинеја 1. Одлуке о Градској управи града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
20/08, 9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“ број 
19/08), Градска управа града Лознице, Одељење 
за планирање и изградњу, доноси

О Д Л У К У 
о неприступању изради извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације 

„Пословање и вишепородично становање  
у Лозници

Члан 1.

Не приступа се изради извештаја о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину 
Изменa и допунa Плана детаљне регулације 
„Пословање и вишепородично становање“ у 
Лозници (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

Оквирном границом Плана обухваћене су 
катастарске парцеле број: 3696/1, 3696/2, 3698, 
3699, 3722 (део), 3723/1 (део), 3744 (део), 3749, 
3750, 3751, 3753, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 
3760, 3761, 3762/2, 3764, 3765,3769, 3884/1, 3884/4, 
3884/6, 3884/7, 3884/9, 3885, 3886 (део), 5058, 
5059/1, 5059/2, 5059/3, 5060, 5061, 5062, 5063, 5170 
(део), 11927, 11938 (део) и 11945/1 (део) и 1145/4 
све у КО Лозница, површине око 04.58.00 ха.

Коначна граница Плана утврдиће се при-
ликом израде и верификације нацрта Плана.

Члан 3.

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лозницу предметна локација се 
налази у зони ужег градског центра са претеж-
ном наменом – вишепородично становање и 
терцијарне делатности (пословно-комерцијал-

ни, услужно-трговински садржаји и туристичке 
делатности). 

Члан 4.

Циљ израде Плана је стварање планских 
услова за унапређење коришћења предметне 
локације у складу са планом вишег реда, дефи-
нисање јавног интереса, као и преиспитивање 
капацитета инфраструктуре за постојећу и пла-
нирану изградњу.

Члан 5.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи садржајем плана ће се обухватити:

–  граница плана и обухват грађевинског 
подручја,

–  детаљна намена земљишта,
–  регулационе линије улица и јавних по-

вршина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози,

–  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план),

–  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,

–  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комунални и другу инфра-
структуру,

–  правила уређења и правила грађења,
–  економска анализа и процена улагања из 

јавног сектора,
–  графички део. 

Члан 6.

Одељење за планирање и изградњу узи-
мајући у обзир податке наведене у овој одлу-
ци, утврдило је да План не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката пред-
виђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину у смислу члана 5. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину.

Члан 7.

Одлука из члана 1. је саставни део Одлуке 
о изради Плана детаљне регулације „Пословање 
и вишепородично становање“ у Лозници.
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Члан 8.

Ова одлука се објављује у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Милица Павловић, дипл. правник, с. р.

62

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 11-С/2015
Датум: 8. април 2015. године 
Л о з н и ц а 

На основу члана 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС“, бр. 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 
46. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), 
члана 18. тачка 5. алинеја 1. Одлуке о Градској упра-
ви града Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 20/08, 9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“ број 
19/08), Градска управа града Лознице, Одељење за 
планирање и изградњу, доноси

О Д Л У К У 
о неприступању изради извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације блока 

између улица Војводе Мишића, Ђуре 
Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и 

Трга Анте Богићевића у Лозници

Члан 1.

Не приступа се изради извештаја о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације блока између улица 
Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, 
Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лоз-
ници (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

Оквирном границом Плана обухваћен је 
део територије града Лознице катастарских пар-
цела број:, 5014, 5015/1, део 5092, део 5105, 5114, 
5116, 5117, 5118, 5119/1, 5119/2, 5120, 5121, 5122, 
5123, 5124, 5125, 5132, 5133, 5134, 5135,5136/1, 
5136/2, 5137, 5138,5139, 5140, 5142/1, 5142/2, 
5143, 5144, 5145, 5146, 5149, 5150, 5154/1, 5154/2, 
5155, 5156, 5158, 5159, 5160, 5161,5162, 5163, 
5165, 5166, 5167, 5168, 5169, део 5170, део 5319, 
8829, део 8830, део 11919 и део 11962 у Лозници, 
површине око 07.63.00 ха КО Лозница.

Коначна граница Плана утврдиће се при-
ликом израде и верификације нацрта Плана.

Члан 3.
Према Плану генералне регулације за на-

сељено место Лозницу предметна локација се 
налази у зони ужег градског центра са претеж-
ном наменом: центри – терцијарне делатности 
(пословно-комерцијални, услужно-трговински 
садржаји и туристичке делатности), садржаји 
из домена друштвеног стандарда и рекреација – 
зелени рекреативни простори и површине, до-
пунском наменом: вишепородично становање и 
спортско-рекреативни и рекреативни садржаји 
и пратећом наменом: зелене рекреативне повр-
шине интегрисане у остале намене. 

Члан 4.

Циљ израде Плана је стварање планских 
услова за унапређење коришћења предметне 
локације у складу са планом вишег реда, дефи-
нисање јавног интереса, као и преиспитивање 
капацитета инфраструктуре за постојећу и пла-
нирану изградњу.

Члан 5.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи садржајем плана обухватиће се:

–  граница плана и обухват грађевинског 
подручја,

–  детаљна намена земљишта,
–  регулационе линије улица и јавних повр-

шина и грађевинске линије са елементима 
за обележавање на геодетској подлози,

–  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план),
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–  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,

–  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру,

–  правила уређења и правила грађења,
–  економска анализа и процена улагања из 

јавног сектора,
–  графички део. 

Члан 6.

Одељење за планирање и изградњу узи-
мајући у обзир податке наведене у овој одлу-
ци, утврдило је да План не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката пред-
виђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину у смислу члана 5. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину.

Члан 7.

Одлука из члана 1. је саставни део Одлуке 
о изради Плана детаљне регулације блока из-
међу улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, 
Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Бо-
гићевића у Лозници.

Члан 8.

Ова oдлука се објављује у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Милица Павловић, дипл. правник, с. р.

63

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број:7-С/2015
Датум: 8. април 2015. године 
Л о з н и ц а 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), а у вези 
са чланом 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 18. тачка 
5. алинеја 1. Одлуке о Градској управи града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
20/08, 9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“ број 
19/08), Градска управа града Лознице, Одељење 
за планирање и изградњу, доноси

О Д Л У К У 
о неприступању изради извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације блока 

између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, 
Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници

Члан 1.

Не приступа се изради извештаја о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације блока између улица 
Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића 
и Јована Цвијића у Лозници (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.

Оквирном границом Плана обухваћен 
је део територије града Лознице, блок између 
улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Ча-
рапића и Јована Цвијића у Лозници, површине 
око 02.51.00 ха КО Лозница.

Коначна граница Плана утврдиће се при-
ликом израде и верификације нацрта Плана.

Члан 3.

Према Плану генералне регулације за на-
сељено место Лозницу, предметна локација се 
налази у зони ужег градског центра са претеж-
ном наменом – вишепородично становање, тер-
цијарне делатности (пословно-комерцијални, 
услужно-трговински садржаји и туристичке 
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делатности) и допунском наменом – терцијарне 
делатности (пословно-комерцијални, услужно-
трговински садржаји и туристичке делатности).

Члан 4.

Циљ израде Плана је стварање планских 
услова за унапређење коришћења предметне 
локације у складу са планом вишег реда, дефи-
нисање јавног интереса, као и преиспитивање 
капацитета инфраструктуре за постојећу и пла-
нирану изградњу.

Члан 5.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи садржајем плана обухватиће се:

–  граница плана и обухват грађевинског 
подручја,

–  детаљна намена земљишта,
–  регулационе линије улица и јавних повр-

шина и грађевинске линије са елементима 
за обележавање на геодетској подлози,

–  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план),

–  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,

–  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комунални и другу инфра-
структуру,

–  правила уређења и правила грађења,

–  економска анализа и процена улагања из 
јавног сектора,

–  графички део.

Члан 6.

Одељење за планирање и изградњу, узи-
мајући у обзир податке наведене у овој одлуци, 
утврдило је да План не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката пред-
виђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину у смислу члана 5. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину.

Члан 7.

Одлука из члана 1. је саставни део Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације блока између 
улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чара-
пића и Јована Цвијића у Лозници.

Члан 8.

Ова oдлука се објављује у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Милица Павловић, дипл. правник, с. р.
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