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- СКУПШТИНА ГРАДА 1

На основу члана 72. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС”, бр. 14/22), члана
32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон)
и члана 12. Пословника Скупштине града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08
и 26/20 – аутентично тумачење), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 9. јуна
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице
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На основу члана 72. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС”, бр. 14/22), члана
32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон)
и члана 12. Пословника Скупштине града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08
и 26/20 – аутентично тумачење), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 9. јуна
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице

I Потврђује се мандат одборника
Драгану Тадићу, дипломираном шумарском инжењеру, рођ. 1981. године из
Брадића, изабраном на изборима одржаним
21. јуна 2020. године са Изборне листе:
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ.”.

I Потврђује се мандат одборнице
Верици Радичевић, текстилном ткачу, рођ.
1971. године, из Рибарице, изабраној на
изборима одржаним 21. јуна 2020. године са
Изборне листе: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– ЗА НАШУ ДЕЦУ.”.

II
Одлука ступа на снагу даном
доношења.

II
Одлука ступа на снагу даном
доношења.

III Одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице”.

III Одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-18/22-16-1/1
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-18/22-16-1/2
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 1
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На основу члана 67. став 1. тачка 9)
и члана 69. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС”, бр. 14/22) и члана 133.
Пословника Скупштине града Лознице
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08 и 26/20
– аутентично тумачење), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 9. јуна 2022.
године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Констатује се се да је одборници
Скупштине града Лознице Јелени
Јаковљевић, дипломираној правници из
Клубаца, изабраној на изборима за одборнике
у Скупштину града Лознице одражаним 21.
јуна 2020. године, дана 26. маја 2022. године
престао мандат подношењем оставке.
II Ову одлуку објавити на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-1/3
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

4

На основу члана 40. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 9. јуна
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата члана Градског
већа града Лознице
Страна 2

14. 06. 2022.

I Утврђује се да је Драгићу
Младеновићу из Лознице престао мандат
члана Градског већа града Лознице, услед
смрти дана 12. октобра 2021. године.
II Oва одлука биће објављена у
„Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-2/1
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 40. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 9. јуна
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата члана Градског
већа града Лознице
I Утврђује се да је Владимиру
Матићу из Лознице престао мандат члана
Градског већа града Лознице, услед поднете
оставке дана 20. маја 2022. године.
II Oва одлука биће објављена у
„Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-2/2
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

14. 06. 2022.
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На основу члана 40. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 9. јуна
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата члана Градског
већа града Лознице
I Утврђује се да је Мирославу
Панићу из Лознице престао мандат члана
Градског већа града Лознице, услед поднете
оставке дана 7. јуна 2022. године.
II Oва одлука биће објављена у
„Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-2/3
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

7

На основу члана 66., у вези члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана
116. Пословника Скупштине града Лознице
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08 и 26/20
– др. закон), Скупштина града Лознице
на седници одржаној 9. јуна 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
о избору члана Градског већа
града Лознице
I За члана Градског већа града
Лознице бира се Властимир Исаковић,
приватни предузетник из Лознице.

Број 6

II Ова oдлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Сл. листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-2/4
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 66., у вези члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана
116. Пословника Скупштине града Лознице
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08 и 26/20
– др. закон), Скупштина града Лознице
на седници одржаној 9. јуна 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
о избору члана Градског већа
града Лознице
I За члана Градског већа града Лознице
бира се Благоје Ранковић, пензионер из
Лознице.
II Ова oдлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Сл. листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-2/5
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 3
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14. 06. 2022.

језика и књижевности из Лознице.

На основу члана 66., у вези члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана
116. Пословника Скупштине града Лознице
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08 и 26/20
– др. закон), Скупштина града Лознице
на седници одржаној 9. јуна 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
о избору члана Градског већа града
Лознице

II Ова oдлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Сл. листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-2/6
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница

I За члана Градског већа града Лознице
бира се Милијана Сакић, професор српског

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

10
На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи, „Службени гласник
РС” број 129/07 и 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 78.
и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС„ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20 и 118/21) и члана 40. и 84. Статута града Лозница („Службени лист града
Лозница” 1/19, пречишћен текст), а на предлог Градског већа, Скупштина града Лознице је
на седници одржаној дана 9. јуна 2022. године, донела
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се: консолидовани завршни рачун буџета града Лознице за 2021.
годину, укупно остварени приходи и примања и расходи и издаци (укључујући и сопствене
приходе и расходе и издатке из сопствених прихода корисника буџета града), финансијски
резултат буџета града Лознице за 2021. годину и рачун финансирања.
Члан 2.
Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета града
Лознице за 2021. годину износе 2.899.144 хиљада динара.
Примања буџета града за 2021. годину по основу продаје финансијске имовине износе
712 хиљада динара од отплате кредита дата физичким лицима и домаћинствима у земљи.
Укупни приходи и примања из других извора су 404.086 хиљада динара (из буџета Републике
je трансферисано 11.368 хиљада динара).
Страна 4
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Члан 3.
Извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета града Лознице
за 2021. годину износе 2.125.043 хиљада динара, а финансирани су из: буџетских примања
у износу 1.969.814 хиљада динара и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у
износу од 155.229 хиљада динара.
Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине директних и индиректних
корисника средстава буџета, који су финансирани из осталих извора прихода и примања за
2021. годину износе 312.968 хиљаде динара, а финансирани су из текућих примања у износу
од 307.874 хиљада динара и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу
од 5.094 хиљада динара.
Члан 4.
У консолидованом Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (образац 1.)
утврђена је укупна актива у износу од 320.895.123 хиљада динара и укупна пасива у износу
од 320.895.123 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 52.129 хиљада
динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 52.129 хиљада динара.
Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији у хиљадама
динара.
Ознака
Оп

Број
Конта

1001

000000

1002

010000

1020
1028
1029

020000
100000
110000

1049

120000

1067
1072
1073

130000

1074
1075

200000
210000

1118

230000

1173

240000

1198
1212

250000
290000

1218

300000

1219

310000

1221

311100

351000

Опис
Актива
Нeфинансијска имовина
Нефинансијска имовина у
сталним средствима
Нефинансијска имовина у залихама
Финансијска имовина
Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства, племенити
метали, хартије од вредности,
потраживања и краткорочни
пласмани
Активна временска разграничења
Укупна актива
Ванбилансна актива
Пасива
Обавезе
Дугорочне обавезе
Обавезе по основу расхода за
запослене
Обавезе по основу осталих расхода,
изузев расхода за запослене
Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења
Капитал, утврђивање резултата
пословања и ванбилансна евиденција
Капитал
Нефинансијска имовина у сталним
средствима

2020

2021

326.539.944

317.138.104

326.533.137

317.128.808

6.807
3.114.851
76.363

9.296
3.757.019
75.882

2.937.178

3.498.869

101.310
329.654.795
80.819

182.268
320.895.123
52.129

2.634.089
502

2.772.303

2.991

1.738

13.113

12.109

71.445
2.546.038

119.838
2.638.618

327.020.706

318.122.820

326.678.196

317.352.314

326.533.137

317.128.808
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Број
Конта

311200
311300

1224
1225

311400
311500

1227

311700

1228
1229

311900
321121

1231

321311

1232
1239
1240

321312
352000

Опис
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2020

Нефинансијска имовина у залихама
Исправка вред.сопст.извора
неф,имовине у сталним сред,за наб.
из кредита.
Финансијска имовина
Извори новчаних средстава
Пренета неутрошена средства из
ранијих година
Остали сопствени извори
Вишак прихода – суфицит
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Дефицит из ранијих година
Укупна пасива
Ванбилансна пасива

2021

6.807

9.296

502
76.363
29.406

75.882
12.531

32.985

68.839

0
316.617

57.158
621.288

25.893

149.218

0
329.654.795
80.819

0
320.895.123
52.129

Укупна потраживања по основу изворних јавних прихода исказана су у Билансу стања
на дан 31.12.2021. године у износу од 1.442.185.307,55 динара (главни дуг 749.930.561,90 и
камата 692.254.745,65).
Члан 5.
У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду 1. јануара до 31. децембра
2021. године (образац 2) утврђени су (у 000 динара) буџетски суфицит и кориговани вишак
прихода и примања – суфицит на нивоу свих извора финансирања:
Структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања из
биланса прихода и расхода (образац 2):
у 000 динара
Ознака
оп

Конто

2001
2002
2003
2057
2069
2094
2099
2106
2107
2114
2131
2124
2132
2133
2155
2200
2215

Страна 6

700000
710000
730000
740000
770000
780000
800000
810000
820000
840000
400000
410000
420000
430000
440000

Опис
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине (2002 + 2106)
Текући приходи
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
Примања од продаје природне имовине
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за рад
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

2020

2021

2.282.757

2.899.143

2.269.066
1.386.788
642.398
228.419
9.921
1.540
13.691
94
3.410
2.191.234
10.187
1.791.099
512.677
742.665
0
262

2.594.929
1.688.493
620.778
280.486
5.172
304.214
17
4.722
2.438.009
299.475
2.138.610
563.487
950.582
0
1
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Ознака
оп
2239
2252
2268
2283
2300
2301
2323
2332
2335

Конто

Опис

450000
460000
470000
480000
500000
510000
520000
530000
540000

Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Залихе
Драгоцености
Природна имовина
Утврђивање резултата пословања
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
Мањак прихода и примања - буџетски дефицит
Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен
за набавку нефинансијске имовине
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансираних из кредита
Износ приватизационих примања коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
Покриће извршених издатака из текућих прихода и
примања
Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима
Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске
имовине
Вишак прихода и примања – суфицит
Мањак прихода и примања - дефицит
Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у
наредну годину)
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за
наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос
у наредну годину

2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
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321121
321122

Број 6

2020

2021

67.320
231.690
119.735
116.750
400.135
393.951
2.095
0
4.089

92.898
246.924
120.660
164.058
299.399
295.987
3.412
0
0

91.523
0
237.411

461.134
0
160.656

217.642

157.413

0

281

19.769

52

0

2.910

0

0

12.317

502

12.317

502

0

0

316.617
0

621.288
0

316.617

621.288

56.901

6.635

259.716

614.653
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Члан 6.
Укупнан фискални резултат утврђен је у следећем износу, и то:
У 000 динара
Опис
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине
1.1 Текући приходи
1.2 Примања од продаје
нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци за
набавку нефинансијске имовине
2.1 Текући расходи
2.2 Издаци за нефинансијску
имовину
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1-2)
3. Издаци за набавку финансијске
имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
4. Примања од продаје финансијске
имовине
(категорије 92 осим 9211, 9219, 9221,
9227,9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ
Опис
1

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

Страна 8

Економска
класификација
2

Средства из
буџета
3

Средства из
других извора
4

Укупна
средства
5

2.495.768

403.375

2.899.143

7

2.495.768

99.161

2.594.929

8

0

304.214

304.214

2.125.043

312.967

2.438.010

4

1.951.645

186.966

2.138.611

5

173.398

126.001

299.399

(7+8)-(4+5)

370.725

90.408

461.133

62

0

0

0

92

0

712

712

370.725

91.120

461.845

Економска
класификација
2

Средства из
буџета
3

Средства из
других извора
4

Укупна
средства
5

91

0

0

0

92

0

0

61

502

0

502

62

0

0

0

0

0

0

370.223

91.120

461.343

0
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Члан 7.
Суфицит из члана 5. ове одлуке у износу од 621.288 хиљада динара
Остварени вишак прихода – суфицит преноси се у наредну годину и састоји се из:
I дела вишка прихода - буџетског суфицита у износу од 619.040 хиљада динара који се
састоји од:
а. дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 6.339 хиљада динара који је
наменски опредељен:
- за финансирање припремног предшколског образовања у износу од 3.698 хиљада
динара трансферисаних у 2021. години, на основу Споразума о коришћењу трансферисаних
средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм
између Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-000014/2021-07 од
12.01.2021. године и Града Лознице бр. 44/2021-I од 26.01.2021. године
- за финансирање пројекта „Процена и мапирање ризика у сливу реке Дрине” у износу
од 18 хиљада динара трансферисаних у 2021. години, на основу Уговора о додели средстава
из Фонда за међуопштинску сарадњу који се финансира из пројекта „Локална самоуправа за
21. век“ између Министарства државне управе и локалне самоуправе бр. 401-00-363/21-24 од
21.04.2021. године и Града Лознице бр. 198/2021-I од 10.05.2021. године
- за финансирање пројекта Објављивање књиге „170 година позоришног живота
Лознице, Ево нам театра у лозници нашој” у износу од 1 хиљада динара трансферисаних у
2021. години, на основу Уговора о суфинансирању пројекта Објављивање књиге „170 година
позоришног живота Лознице, Ево нам театра у лозници нашој“ између Министарства културе
и информисања бр. 451-04-320/2021-02 од 06.05.2021. године и Библиотеке Вуковог завичаја.
- за финансирање услуге организовања манифестације „Михољски сусрети села” у износу
од 1 хиљада динара трансферисаних у 2021. години, на основу Уговора између Министарства за
бригу о селу бр. 276-401-00-772/2/2021-01 од 28.09.2021. године и Града Лознице бр. 498/2021-I
од 28.09.2021.
- за финансирање услуга социјалне заштите у износу од 2.621 хиљада динара
трансферисаних у 2021. години, на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној
заштити закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
бр. 401-00-00576/41/2021-12 од 06.05.2021. год. и Града Лозница бр. 257/2021-I од 01.06.2021.
год.;
б. дела нераспоређеног вишка прихода- буџетског суфицита у износу од 612.701 хиљада
динара који ће бити распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Лознице за 2022. годину
II дела вишка прихода – суфицита из осталих извора корисника буџета града у износу од
2.248 хиљада динара који се састоји од:
а. дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 185 хиљада динара који је
наменски опредељен:
- за финансирање пројекта Клуб сениора – подршка за активну старост на основу
Уговора о донацији између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) и
града Лознице бр. 558/2021-III1 од 05.05.2021. године, у износу од 138 хиљада динара.
- За финансирање пројекта подршке родитељима са децом са инвалидитетом на основу
Уговора о донацији за Заједно у подршци родитеља и деце са инвалидитетом (број донације
UNOPS-SwissPRO-2020-Grant-001) и Града Лозница (од 18.08.2020. године), у износу од 47
хиљада динара.
б. дела нераспоређеног вишка прихода- буџетског суфицита у износу од 2063 хиљада
динара који ће бити распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Лознице за 2022. годину.
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Члан 8.
У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2021. године (образац 3) утврђени су укупни извори финанисрања и
то: примања у износу 304.925 хиљадa динара и укупни издаци у износу од 299.901 хиљаде
динара.
(образац 3 са структуром)
Ознака
Оп

Број
Конта

3001
3002
3003
3010
3020

800000
810000
820000
840000

3027

900000

3047
3067
3068
3069
3091
3103

920000
500000
510000
520000
540000

3114

600000

3115
3140

610000
620000

Опис
Примања
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје природне имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
Примања од продаје финансијске имовине
Издаци
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Залихе
Природна имовина
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине

2020

2021

14.705
13.691
94
3.410
10.187

304.925
304.214
17
4.722
299.475

1.014

711

1.014
412.452
400.135
393.951
2.095
4.089

711
299.901
299.399
295.987
3.412
0

12.317

502

12.317
0

502
0

Члан 9.
У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2021. године (образац 4) утврђени су укупни кориговани новчани приливи у износу
од 3.240.261 хиљада динара и укупни кориговани новчани одливи у износу од 2.736.475
хиљадa динара. Консолидовани салдо готовине на дан 31.12.2021. године износи 908.857
хиљада динара, од чега је на рачуну извршења буџета 846.483.132,58 динара.
(образац 4 са структуром)
Ознака
оп
4001
4002
4003
4057
4069
4094

Број
конта

Опис

4099

780000

4106
4107
4114

800000
810000
820000

Новчани приливи
Текући приходи
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између буџетских корисника на истом
нивоу
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха

4124

840000

Примања од продаје природне имовине
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700000
710000
730000
740000
770000

2020

2021

2.283.771
2.269.066
1.386.788
642.398
228.419
9.921

2.899.854
2.594.929
1.688.493
620.778
280.486
5.172

1.540

0

13.691
94
3.410
10.187

304.214
17
4.722
299.475
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Ознака
оп

Број
конта

4131

900000

4151
4171
4172
4173
4195
4240
4255
4279
4292
4308
4323
4340
4341
4363
4375

920000
400000
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
500000
510000
520000
540000

4386

600000

4387
4412
4434

610000
620000

4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
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Опис
Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
Примања од продаје финансијске имовине
Новчани одливи
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Залихе
Земљиште
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
Вишак новчаних прилива

Број 6

2020

2021

1.014

711

1.014
2.203.551
1.791.099
512.677
742.665
0
262
67.320
231.690
119.735
116.750
400.135
393.951
2.095
4.089

711
2.438.511
2.138.610
563.487
950.582
0
1
92.898
246.924
120.660
164.058
299.399
295.987
3.412
0

12.317

502

12.317
0
80.220

502
0
461.343

323.866

404.996

2.286.991

3.240.261

3.220

340.407

2.205.861

2.736.475

0

0

2.310

297.889

404.996

908.857

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

Члан 10.
У консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2021. године (образац 5) утврђен је укупан вишак новчаних прилива у износу од
461.343 динара, као разлика између укупних прихода и примања у износу од 2.899.854 динара
и укупних расхода и издатака у износу од 2.438.511 динара по изворима финансирања.
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Страна 12

2

1

700000

710000

730000

740000

770000

780000

800000

810000

5002

5003

5057

5069

5094

5099

5106

5107

5001

Број
конта

Ознака
ОП

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

ДРУГИ ПРИХОДИ

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ
И ТРАНСФЕРИ

ПОРЕЗИ

3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Опис

(образац 5 са структуром)

180

17

304,214

0

5,172

280,486

620,778

1,688,493

2,594,929

2,899,143

5

5,007

6,361

11,368

11,368

6
7

17

299,492

165

262,161

593,944

1,688,493

2,544,763

2,844,255

8

9

0

10,938

20,473

31,411

31,411

10

4,722

7,387

7,387

12,109

11

Из
осталих
извора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

207,612

0

16,593

324,908

598,472

1,669,623

2,609,596

2,817,208

4

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Износ
планираних
Из
Укупно
прихода и
донација и
Аутономне
Општине
/
ООСО
примања (од 6 до 11) Републике
помоћи
покрајине
града

у 000 динара

Број 6
14. 06. 2022.

900000

910000

920000

5131

5132

5151

2

1

0

430000

5241

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА
СРЕДСТАВА ЗА РАД

420000

5196

586,025
1,097,304

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

410000

5174

2,497,959

3,090,754

4

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

400000

3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Опис

2,899,854

2,822,208

11,368

31,411

0

11,611

22,232

38,311

38,657

6

7

0

917,560

537,176

2,074,767

2,352,744

8

Општине /
града

9

0

14,889

0

14,912

10
32,553

Из
донација
и помоћи

0

6,522

4,079

10,620

14,055

11

Из
осталих
извора

12,109

4,722

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0

950,582

563,487

2,138,610

2,438,009

5

Укупно
(од 6 до 11)

2,844,966

711

0

711

299,475

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

711

0

0
5,000

711

299,475

4,722

5,000

200,000

5173

5172

Број
конта

Ознака
ОП

5171

840000

5124

7,432

Износ
одобрених
апропријација

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

Републике

820000

Аутономне
покрајине

5114

ООСО

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 13

Страна 14
592,795

510
0
3,091,264

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

470000

480000

500000

510000

520000

540000

600000

610000

620000

5309

5324

5341

5342

5364

5376

5387

5388

5413

5435

225,079

ОСТАЛИ РАСХОДИ

460000

3,000
510

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ
И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

4,023

585,772

153,966

304,121

ПРИРОДНА ИМОВИНА

ЗАЛИХЕ

ОСНОВНА СРЕДСТВА

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

131,400

5293

СУБВЕНЦИЈЕ

450000

34

5280

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

440000

5256

2,438,511

0

502

502

0

3,412

295,987

299,399

164,058

120,660

246,924

92,898

1

38,657

0

0

0

0

0

346

346

0

4,468

0

0

0

2,353,246

0

502

502

0

1,248

276,729

277,977

164,042

116,169

246,921

92,898

1

32,553

0

0

0

0

0

17,641

17,641

0

23

0

0

0

14,055

0

0

0

0

2,164

1,271

3,435

16

0

3

0

0

Број 6
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
14. 06. 2022.

600000

5441

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (5172)
Вишак прихода и примања –
буџетски суфицит
Мањак прихода и примања –
буџетски дефицит
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ВИШАК ПРИМАЊА
МАЊАК ПРИМАЊА
ВИШАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
269,056

4,490

510

5,000

27,289

0

491,720

461,343

502

711

491,511

2,352,744

2,844,255

209

Аутономне
покрајине

209

502

711

27,289

0

461,134
273,546

38,657

2,438,009

3,090,754

11,368

2,899,143

2,817,208

1,142

1,142

32,553

31,411

1,946

1,946

14,055

12,109

Из
осталих
извора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

5445

5444

5442
5443

900000

Број
конта

5440

5439

5438

5437

5436

Ознака
ОП

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
Остварени приходи и примања / расходи и издаци
Приходи и примања из буџета /Расходи и
издаци на терет буџета
Планирани
приходи и
Из
Опис
примања /
Укупно
донација
расходи и
(од 6 до 11)
Општине /
и помоћи
Републике
издаци
града

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 15

ООСО

Шифра
функц.
класиф.

Економ.
класиф.

Опис

Средства из
буџета
01

Активност 0002 Функционисање извршних органа
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
1/0
11,263,000.00
110
411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
2/0 412000
1,940,000.00
110
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА
3/0 414000 ДАВАЊА
200,000.00
110
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
4/0 415000 ТРОШКОВА ЗА
120,000.00
110
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
5/0 416000 И ОСТАЛИ
180,000.00
110
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
6/0 421000
80,000.00
110
ТРОШКОВИ
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Средства
из
осталих
извора

0.00

Раздео 1 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Број
позиције

Страна 16
Средства
из
сопствених
извора 04

11,259,810.00

1,874,759.00

69,474.00
91,850.00

100,768.00

73,267.00

11,263,000.00

1,940,000.00

200,000.00
120,000.00

180,000.00

80,000.00

укупно

Средства
из буџета
остварење за
XII /21

0.00

укупно

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,267.00

100,768.00

91,850.00

69,474.00

1,874,759.00

0.00 11,259,810.00

остали
извори

Структура
(%)

91.58

55.98

76.54

34.74

96.64

99.97

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

други
извори
04

Преглед укупно планираних и извршених текућих расхода и издатака по организационој, функционалној и економској
класификацији за период 01.01.-31.12.2021. године

Члан 11.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Број 6
14. 06. 2022.

8/0

110

1

01

110

01

0002

423000

422000

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Извори
финансирања за
раздео 1:
Приходе из
буџета

Извори
финансирања за
функцију 110:
Приходе из
буџета
Извршни и
законодавни
органи,
финансијски
и фискални
послови и
спољни послови

ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ
Функционисање
извршних
органа

14,083,000.00

14,083,000.00

14,083,000.00

14,083,000.00

14,083,000.00

250,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,083,000.00

14,083,000.00

0.00

1,160,000.00

0.00 14,083,000.00

0.00

0.00 14,083,000.00

0.00

1,150,386.00

13,633,066.00

13,633,066.00

13,633,066.00

13,633,066.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
163,138.00

0.00

0.00

1,150,386.00

0.00 13,633,066.00

0.00 13,633,066.00

0.00 13,633,066.00

0.00 13,633,066.00

0.00 13,633,066.00

0.00

0.00

99.17

96.81

96.81

96.81

96.81

96.81

65.26

0.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 0002 Функционисање извршних органа
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
9/0
1,160,000.00
110
411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)

163,138.00

250,000.00
13,633,066.00

0.00

50,000.00

0.00 14,083,000.00

0.00

0.00

Раздео 2 ГРАДСКО ВЕЋЕ
Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за
раздео

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

7/0

110

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 17

Страна 18

11/0

12/0

13/0

14/0

15/0

110

110

110

110

110

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

10/0

110

Извори
финансирања за
раздео 2:
Приходе из
буџета

Извори
финансирања за
функцију 110:
Приходе из
буџета
Извршни и
законодавни
органи,
финансијски
и фискални
послови и
спољни послови

6,997,000.00

6,997,000.00

6,997,000.00

6,997,000.00

5,100,000.00

50,000.00

0.00

450,000.00

40,000.00

197,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

429,494.00

0.00
20,195.00
5,092,060.00

450,000.00

0.00
50,000.00
5,100,000.00

6,997,000.00

6,997,000.00

6,997,000.00

6,915,007.00

6,915,007.00

6,915,007.00

6,915,007.00

31,333.00

40,000.00

6,997,000.00

191,539.00

197,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,915,007.00

6,915,007.00

6,915,007.00

6,915,007.00

5,092,060.00

20,195.00

0.00

429,494.00

31,333.00

191,539.00

98.83

98.83

98.83

98.83

99.84

40.39

95.44

78.33

97.23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

01

110

01

0002

423000

422000

421000

416000

415000

412000

СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ
ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ
Функционисање
извршних
органа

Број 6
14. 06. 2022.

2

ГРАДСКО
ВЕЋЕ
6,997,000.00

0.00

0.00

6,997,000.00

23/0

Укупно за
активност

110

0002

481000

Функционисање
извршних
органа

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Активност 0002 Функционисање
извршних органа
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
16/0 411000 НАКНАДЕ
110
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
17/0 412000
110
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА
18/0 414000 ДАВАЊА
110
ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
19/0 416000 И ОСТАЛИ
110
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
20/0 421000
110
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
21/0 422000
110
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
22/0 423000
110
УГОВОРУ
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

900,000.00

30,000.00
20,000.00
11,291,446.00

19,160,000.00

0.00

23,158.00

744,806.00

18,731.00
0.00
10,129,108.00

115,000.00

900,000.00

30,000.00
20,000.00
11,291,446.00

17,700,327.00

2,193,229.00

655,337.00

660,000.00

2,193,554.00

3,935,958.00

6,915,007.00

3,950,000.00

0.00 19,160,000.00

0.00

0.00

0.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

2,193,554.00

0.00

0.00

3,950,000.00

Раздеo 3 СКУПШТИНА ГРАДА
Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за
раздео

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,731.00

744,806.00

23,158.00

655,337.00

3,935,958.00

6,915,007.00

2,193,229.00
0.00 17,700,327.00

0.00

0.00 10,129,108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92.38

99.99

89.71

0.00

62.44

82.76

20.14

99.29

99.64

98.83

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 19

Страна 20

3

01

110

Извори
финансирања за
раздео 3:
Приходе из
буџета
СКУПШТИНА
ГРАДА
19,160,000.00

19,160,000.00

19,160,000.00

19,160,000.00

24/0

Укупно за
активност

010

Извори
финансирања за
функцију 010:
Приходе из
буџета

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,160,000.00

19,160,000.00

0.00

0.00

0.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

0.00 19,160,000.00

0.00

0.00 19,160,000.00

0.00

2,737,000.00

2,737,000.00

2,737,000.00

17,700,327.00

17,700,327.00

17,700,327.00

17,700,327.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,737,000.00

2,737,000.00

2,737,000.00

0.00 17,700,327.00

0.00 17,700,327.00

0.00 17,700,327.00

0.00 17,700,327.00

78.20

78.20

78.20

92.38

92.38

92.38

92.38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

01

0001

481000

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА
Функц. клас. 010 Болест и инвалидност
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Укупно за
раздео

Укупно
за функц.
клас.

01

Извори
финансирања за
функцију 110:
Приходе из
буџета
Извршни и
законодавни
органи,
финансијски
и фискални
послови и
спољни послови

Број 6
14. 06. 2022.

010

Болест и
инвалидност
3,500,000.00

25./1

26./1

020

020

Укупно за
активност

24./1

020

01

0001

512000

426000

423000

Активност 0001
Једнократне помоћи и
други облици помоћи

Извори
финансирања за
функцију 020:
Приходе из
буџета

УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
МАШИНЕ И
ОПРЕМА
Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

24,350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици
помоћи
ТРАНСФЕРИ
25/0 463000 ИСТАЛИХ
4,070,000.00
020
НИВОА ВЛАСТИ
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
26/0 472000
20,280,000.00
020
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Једнократне
Укупно за
24,350,000.00
0001
помоћи и други
активност
облици помоћи

Функц. клас. 020 Старост
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Укупно
за функц.
клас.

0.00

0.00 1,433,300.00

0.00 154,118.00

0.00 288,972.00

0.00 990,210.00

0.00

19,630,000.00

20,280,000.00

0.00

154,118.00

24,350,000.00

22,262,604.00

0.00

0.00

288,972.00

1,433,300.00

0.00

990,210.00

22,262,604.00

2,632,604.00

2,737,000.00

4,070,000.00

3,500,000.00

0.00 24,350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,295,333.00

154,109.00

0.00 22,262,604.00

0.00 1,295,333.00

0.00 154,109.00

262,375.00

878,849.00

0.00 22,262,604.00

0.00 262,375.00

0.00

2,632,604.00

2,737,000.00

0.00 19,630,000.00

0.00

0.00

0.00 878,849.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91.43

90.37

99.99

90.80

88.75

91.43

96.79

64.68

78.20

14. 06. 2022.
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Број 6

Страна 21

Страна 22

Старост

06

020
24,350,000.00

0.00

01
63,682,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

58,000,000.00

0.00

14,000,000.00

0.00

63,682,000.00

5,682,000.00

5,682,000.00

72,000,000.00

72,000,000.00

62,794,528.00

4,881,711.00

4,881,711.00

57,912,817.00

57,912,817.00

22,262,604.00

0.00

1,295,333.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,881,711.00

4,881,711.00

0.00 62,794,528.00

0.00

0.00

0.00 57,912,817.00

0.00 57,912,817.00

0.00 1,295,333.00 23,557,937.00

0.00 1,295,333.00

98.61

85.92

85.92

80.43

80.43

91.37

90.37

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Извори
финансирања за
функцију 040:
Приходе из
буџета

1,433,300.00

0.00 1,433,300.00 25,783,300.00

0.00 1,433,300.00

58,000,000.00

Активност 0008 Подршка особама са инвалидитетом
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
28/0 463000
5,682,000.00
040
НИВОИМА
ВЛАСТИ
Подршка
Укупно за
5,682,000.00
0008
особама са
активност
инвалидитетом

Активност 0007 Подршка рађању и
родитељству
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
27/0 472000
040
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Саветодавнотерапијске и
Укупно за
0004
социјалноактивност
едукативне
услуге

Функц. клас. 040 Породица и деца
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Укупно
за функц.
клас.

Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица

Број 6
14. 06. 2022.

Породица и деца

13

040
63,682,000.00

0.00

07

01

Извори
финансирања за
функцију 060:
Приходе из
буџета
Трансфере од
других нивоа
власти
0.00

9,000,000.00

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици
помоћи
НАКНАДЕ ЗА
29/1 472000 СОЦИЈАЛНУ
6,000,000.00
060
ЗАШТИТУ
Једнократне
Укупно за
6,000,000.00
0001
помоћи и други
активност
облици помоћи

Пројекат 0901-4001 Партерно уређење зграда
социјалног становања
ЗГРАДЕ И
29/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
3,000,000.00
060
ОБЈЕКТИ
Укупно за пројекат 0901-4001
Партерно уређење зграда социјалног
3,000,000.00
становања

Функц. клас. 060 Становање
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Укупно
за функц.
клас.

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
14,000,000.00

0.00

0.00 2,325,604.00

0.00

2,325,604.00

9,000,000.00

8,325,604.00

0.00 2,325,604.00

3,000,000.00

8,325,604.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00 2,325,604.00

0.00

0.00

0.00 14,000,000.00 77,682,000.00

0.00 14,000,000.00

0.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

62,794,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00 2,325,604.00

0.00

0.00 2,325,604.00

0.00

0.00

2,325,604.00

6,000,000.00

8,325,604.00

8,325,604.00

0.00

0.00

0.00 62,794,528.00

0.00

0.00 2,325,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

66.67

100.00

100.00

0.00

0.00

80.84

0.00

14. 06. 2022.
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Број 6

Страна 23

Страна 24

060

Социјална помоћ
угроженом
становништву,
некласификована
на другом месту
9,000,000.00

33/0

Укупно за
активност

070

09010005

481000

Активност 0901-0005
Подршка реализација
програма Црвеног
крста

21,110,000.00

21,110,000.00

0.00 6,833,573.00

0.00

0.00 21,110,000.00

21,110,000.00

7,033,573.00

0.00 6,833,573.00

0.00

6,933,573.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 2,325,604.00 11,325,604.00

18,741,391.00

18,741,391.00

99,979.00

19,979.00

80,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,933,552.00

6,853,552.00

80,000.00

0.00

8,325,604.00

0.00 18,741,391.00

0.00 18,741,391.00

0.00 6,833,573.00

0.00 6,833,573.00

0.00

0.00

0.00 2,325,604.00

88.78

88.78

98.58

98.85

80.00

73.51

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Извори
финансирања за
функцију 070:

Подршка
реализација
програма
Црвеног крста

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици
помоћи
СТАЛНИ
30/0 421000
0.00
070
ТРОШАК
31/0 426000 МАТЕРИЈАЛ
100,000.00
070
НАКНАДЕ ЗА
32/0 472000 СОЦИЈАЛНУ
100,000.00
070
ЗАШТИТУ
Подршка
Укупно за
реализацији
200,000.00
0005
активност
програма
Црвеног крста

Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована на другом месту
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Укупно
за функц.
клас.

Број 6
14. 06. 2022.

070

Социјална помоћ
угроженом
становништву,
некласификована
на другом месту

Приходе из
буџета
Трансфере од
других нивоа
власти
21,310,000.00

0.00

21,310,000.00

19,400,000.00

0.00
6,833,573.00

21,310,000.00

0.00 500,000.00

0.00 8,582,720.00

27,982,720.00

500,000.00 25,282,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

24,282,000.00

0.00 6,833,573.00 28,143,573.00

0.00 6,833,573.00

0.00

7,840,300.00

21,211,092.00

0.00

499,900.00

20,711,192.00

18,841,370.00

0.00

18,841,370.00

0.00

0.00 5,961,740.00 13,802,040.00

0.00 497,802.00 21,708,894.00

497,802.00

499,900.00

0.00 20,711,192.00

0.00 497,802.00

0.00

0.00

0.00 6,833,573.00 25,674,943.00

6,833,573.00

0.00 18,841,370.00

0.00 6,833,573.00

0.00

49.32

85.87

99.56

99.98

85.29

91.23

100.00

88.42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 0004 Саветодавнотерапијске и социјално-едукативне
услуге
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
36/0 472000
090
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици
помоћи
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
34/0 463000
24,282,000.00
090
НИВОИМА
ВЛАСТИ
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
35/0 472000
500,000.00
090
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
35/1 472000
0.00
090
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Једнократне
Укупно за
24,782,000.00
0001
помоћи и други
активност
облици помоћи

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на
другом месту
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Укупно
за функц.
клас.

07

01

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 25

Страна 26

090

07

06

01

0004

Социјална
заштита
некласификована
на другом месту

Извори
финансирања за
функцију 090:
Приходе из
буџета
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
Трансфере од
других нивоа
власти

Активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
37/0 411000 НАКНАДЕ
130
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
38/0 412000
130
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

Функц. клас. 130 Опште услуге
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

Саветодавнотерапијскеи
социјалноедукативне
услуге

0.00

8,582,720.00

500,000.00

44,182,000.00

0.00

0.00

29,000,000.00

28,957,856.00

173,932,935.00

29,051,392.00

0.00

0.00

29,051,392.00

7,840,300.00

5,961,740.00

0.00

0.00

0.00 28,957,856.00

0.00 173,932,935.00

0.00 6,459,542.00 35,510,934.00

0.00 5,961,740.00

497,802.00

0.00 29,051,392.00

0.00 497,802.00

0.00

0.00 5,961,740.00 13,802,040.00

99.85

99.93

66.67

69.46

99.56

65.75

49.32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

29,000,000.00

0.00 174,047,000.00

0.00

0.00 9,082,720.00 53,264,720.00

0.00 8,582,720.00

0.00 500,000.00

0.00

0.00 8,582,720.00 27,982,720.00

174,047,000.00

44,182,000.00

0.00

0.00

44,182,000.00

19,400,000.00

Број 6
14. 06. 2022.

39/0

40/0

41/0

42/0

43/0

44/0

45/0

46/0

47/0

48/0

49/0

50/0

51/0

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

482000

472000

444000

426000

425000

424000

423000

422000

421000

416000

415000

414000

413000

ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
ПОРЕЗИ,
ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И
КАМАТЕ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

6,930,000.00

1,000,000.00

1,000.00

18,900,000.00

8,000,000.00

200,000.00

НАКНАДЕ У
500,000.00
НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА
4,400,000.00
ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
5,000,000.00
ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
3,800,000.00
И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
31,700,000.00
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
650,000.00
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
133,709,138.00
УГОВОРУ
0.00

0.00

661,879.00

36,870,000.00

3,800,000.00

5,300,000.00

13,400,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 703,852.00

0.00

0.00 1,922,314.00

0.00 1,200,000.00

0.00

6,930,000.00

1,703,852.00

1,000.00

20,822,314.00

9,200,000.00

200,000.00

0.00 9,468,777.00 143,177,915.00

0.00 11,879.00

0.00 5,170,000.00

0.00

0.00 300,000.00

0.00 9,000,000.00

0.00

4,318,036.00

791,807.00

0.00

17,990,044.00

6,844,352.00

0.00

122,275,499.00

336,856.00

30,922,523.00

3,568,321.00

4,336,387.00

4,394,233.00

382,624.00
0.00

382,624.00

0.00

0.00

3,568,321.00

4,336,387.00

11,878.00

348,734.00

0.00

7,721,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,100.00

0.00

4,318,036.00

814,907.00

0.00

0.00 514,858.00 18,504,902.00

0.00 877,104.00

0.00

0.00 3,668,570.00 125,944,069.00

0.00

0.00 1,082,225.00 32,004,748.00

0.00

0.00

0.00 6,333,490.00 10,727,723.00

0.00

62.31

47.83

0.00

88.87

83.93

0.00

87.96

52.69

86.80

93.90

81.82

80.06

76.52

14. 06. 2022.
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Број 6

Страна 27

Страна 28

53/0

54//0

55/0

56/0

130

130

130

130

0001

515000

512000

485000

484000

483000

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

4,708,044.00

10,600,000.00

500,000.00

23,000,000.00

0.00 28,584,866.00 485,422,004.00

0.00

0.00 208,044.00

0.00 600,000.00

0.00

0.00

436,949,263.00

990,000.00

4,155,441.00

9,978,259.00

235,030.00

22,539,060.00

0.00

235,030.00

0.00 22,539,060.00

0.00

990,000.00

4,363,302.00

0.00 12,896,154.00 449,845,417.00

0.00

0.00 207,861.00

0.00 177,068.00 10,155,327.00

0.00

0.00

92.67

99.00

92.68

95.80

47.01

98.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Пројекат 1501-4001 МОЈА ИДЕЈА ЗА
МОЈ ГРАД

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Укупно за
активност

52/0

130

НОВЧАНЕ
КАЗНЕ И
23,000,000.00
ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ
СУДОВА
НАКНАДА
ШТЕТЕ ЗА
ПОВРЕДЕ
ИЛИ ШТЕТУ
НАСТАЛУ
500,000.00
УСЛЕД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА
ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ
УЗРОКА
НАКНАДА
ШТЕТЕ ЗА
ПОВРЕДЕ
ИЛИ ШТЕТУ
10,000,000.00
НАНЕТУ
ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ
ОРГАНА
МАШИНЕ И
4,500,000.00
ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА
1,000,000.00
ИМОВИНА
Функционисање
локалне
456,837,138.00
самоуправе
и градских
општина

Број 6
14. 06. 2022.

57/0

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
пројекат

130

130

15

13

08

07

06

02

01

15014001

472000

Опште услуге

Извори
финансирања за
функцију 130:
Приходе из
буџета
Трансфере
између
корисника на
истом нивоу
Донације од
међународних
органиѕација
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Неутрошена
средства
донација из
ранијих година

НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
МОЈА ИДЕЈА
ЗА МОЈ ГРАД
0.00

0.00

0.00

1,414,681.00

0.00 1,414,681.00

0.00

0.00 28,584,866.00 485,422,004.00

17,450,000.00

0.00 17,450,000.00

0.00

456,837,138.00

400,000.00

9,056,162.00

0.00 400,000.00

0.00 9,056,162.00

264,023.00

0.00

0.00 456,837,138.00

0.00

0.00

0.00 264,023.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

456,837,138.00

0.00

0.00

436,949,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

436,949,263.00

0.00

0.00

0.00

1,101,457.00

8,919,924.00

0.00

2,697,876.00

176,897.00

0.00

0.00 12,896,154.00 449,845,417.00

0.00 1,101,457.00

0.00 8,919,924.00

0.00

0.00 2,697,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00 436,949,263.00

0.00

0.00

0.00 176,897.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92.67

77.86

51.12

0.00

29.79

67.00

95.65

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 29

Страна 30

160

Опште
јавне услуге
некласификоване
на другом месту
6,865,799.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

6,865,799.00

0.00

0.00

6,365,799.00

500,000.00

0.00

6,365,799.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,865,799.00

6,865,799.00

500,000.00

500,000.00

6,365,799.00

6,365,799.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 0003 Сервисирање јавног
дуга

Функц. клас.170 Трансакције јавног
дуга
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно
за функц.
клас.

01

Извори
финансирања за
функцију 160:
Приходе из
буџета

Активност 0010 Стална буџетска
резерва
СРЕДСТВА
59/0 499000
160
РЕЗЕРВЕ
Укупно за
Стална буџетска
0010
активност
резерва

Активност 0009 Текућа буџетска
резерва
СРЕДСТВА
58/0 499000
160
РЕЗЕРВЕ
Укупно за
Текућа буџетска
0009
активност
резерва

Функц. клас. 160
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Програм 0602
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Број 6
14. 06. 2022.

61/0

62/0

170

170

170

01

0003

611000

444000

441000

Трансакције
јавног дуга

Извори
финансирања за
функцију 170:
Приходе из
буџета

ОТПЛАТА
ДОМАЋИХ
КАМАТА
ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА
Сервисирање
јавног дуга

513,000.00

513,000.00

513,000.00

510,000.00

1,000.00

2,000.00

Активност 0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских
општина
УСЛУГЕ ПО
63/0 423000
360
УГОВОРУ
64/0 426000 МАТЕРИЈАЛ
360
ЗГРАДЕ И
65/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
360
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И
66/0 512000
360
ОПРЕМА

15,000,000.00
21,500,000.00

0.00

0.00

0.00 5,000,000.00

15,000,000.00
16,500,000.00

470,000.00

0.00

0.00

470,000.00

16,030,000.00

513,000.00

513,000.00

513,000.00

510,000.00

1,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,030,000.00

Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

60/0

170

5,011,800.00

5,279,455.00

469,200.00

44,000.00

503,743.00

503,743.00

503,743.00

502,264.00

0.00

1,479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,011,800.00

5,279,455.00

469,200.00

44,000.00

503,743.00

503,743.00

503,743.00

502,264.00

0.00

1,479.00

23.31

35.20

99.83

0.27

98.20

98.20

98.20

98.48

0.00

73.95

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 31

Страна 32

0001
48,000,000.00

67/0

360

Извори
финансирања за
функцију 360:
Приходе из
буџета
Примања
од продаје
нефинасијске
имовине
Јавни ред и
безбедност
некласификован
на другом месту

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ИЗГРАДЊА
ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА МЗ
ЛОЗ.ПОЉЕ

48,000,000.00

0.00

48,000,000.00

0.00

0.00

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

48,000,000.00

0.00

0.00

0.00 5,000,000.00 53,000,000.00

0.00 5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 5,000,000.00 53,000,000.00

10,804,455.00

0.00

10,804,455.00

0.00

0.00

10,804,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 10,804,455.00

0.00

0.00 10,804,455.00

0.00

0.00

0.00 10,804,455.00

20.39

0.00

22.51

20.39

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада
Програ 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Укупно
за функц.
клас.

09

01

11015004

511000

1101- ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
5004 МЗ ЛОЗ.ПОЉЕ

Укупно за
активност

360

Активност

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Укупно за
активност

Функционисање
локалне
самоуправе
и градских
општина

Број 6
14. 06. 2022.

69/0

70/0

71/0

412

412

412

412

01

0001

481000

464000

412000

411000

Општи послови
по питању рада

Извори
финансирања за
функцију 412:
Приходе из
буџета

Функционисање
локалне
самоуправе
и градских
општина

ДОТАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

20,470,000.00

20,470,000.00

20,470,000.00

0.00

18,700,000.00

300,000.00

1,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,700,000.00

300,000.00

1,470,000.00

20,470,000.00

0.00 20,470,000.00

0.00

0.00 20,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,409,751.00

20,409,751.00

20,409,751.00

0.00

18,700,000.00

244,041.00

1,465,710.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

244,041.00

1,465,710.00

0.00

0.00 20,409,751.00

0.00 20,409,751.00

0.00 20,409,751.00

0.00

0.00 18,700,000.00

0.00

0.00

99.71

99.71

99.71

100.00

81.35

99.71

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 0001
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници

Функц. клас. 421 Пољопривреда
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

68/0

412

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

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 33

Страна 34

421000

МАТЕРИЈАЛ
КАЛЦИЗАЦИЈА
ЗЕМЉИШТА

75/0

421

13

01

01014002

451000

Пољопривреда

Извори
финансирања за
функцију 421:
Приходе из
буџета
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

0.00

36,280,000.00

0.00 36,280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,280,000.00

28,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

3,280,000.00

3,200,000.00

80,000.00

0.00 28,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,280,000.00

28,000,000.00

0.00

0.00

5,000,000.00

28,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,384,099.00

0.00

31,384,099.00

23,226,661.00

23,226,661.00

4,998,750.00

4,998,750.00

3,158,688.00

3,092,968.00

65,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,998,750.00

4,998,750.00

3,158,688.00

3,092,968.00

65,720.00

0.00

0.00 31,384,099.00

0.00

0.00 31,384,099.00

0.00 23,226,661.00

0.00 23,226,661.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86.51

86.51

82.95

82.95

99.98

99.98

96.30

96.66

82.15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
пројекат

421

СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

Пројекат 0101-4002
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

74/0 426000
421
Укупно за
0101пројекат
4001

72/0

СТАЛНИ
80,000.00
ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО
73/0 423000
3,200,000.00
421
УГОВОРУ
Подршка за
спровођење
Укупно за
пољопривредне
3,280,000.00
0001
активност
политике
у локалној
заједници
Пројекат 0101-4001 КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА

421

Број 6
14. 06. 2022.

435

Електрична
енергија
16,910,209.00

77/0

Укупно за
активност

436

0007

451000

19,000,000.00

0.00

0.00

0.00

Прозводња и
дистрибуција
18,000,000.00
топлотне
енергије

0.00

0.00

18,000,000.00

18,000,000.00

0.00 2,089,791.00 19,000,000.00

2,089,791.00

16,910,209.00

2,089,791.00 19,000,000.00

0.00 2,089,791.00

0.00

0.00

0.00 2,089,791.00

18,000,000.00

СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Активност 0007
Прозводња и дистрибуција топлотне
енергије

0.00

16,910,209.00

Функц. клас. 436 Остала енергија
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Укупно
за функц.
клас.

12

01

Извори
финансирања за
функцију 435:
Приходе из
буџета
Примања од
отплате кредита
и продаје
финансијске
имовине

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  
Активност 0001 ЕНЕРГЕТСКИ
МЕНАЏМЕНТ
ЗГРАДЕ И
76/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
16,910,209.00
435
ОБЈЕКТИ
Укупно за
ЕНЕРГЕТСКИ
16,910,209.00
0001
активност
МЕНАЏМЕНТ

18,000,000.00

18,000,000.00

9,051,916.00

0.00

9,051,916.00

9,051,916.00

9,051,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,051,916.00

0.00

9,051,916.00

9,051,916.00

9,051,916.00

0.00 18,000,000.00

0.00 18,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

47.64

0.00

53.53

47.64

47.64

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 35

Страна 36

436

Остала енергија

Пројекат 0701-4002 Редовно одржавање путева и
улица
ТЕКУЋЕ
79/0 425000 ПОПРАВКЕ И
50,000,000.00
451
ОДРЖАВАЊЕ
Редовно
Укупно за
070150,000,000.00
одржавање
пројекат
4002
путева и улица

Активност 0002 Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
ТЕКУЋЕ
78/0 425000 ПОПРАВКЕ И
25,200,000.00
451
ОДРЖАВАЊЕ
Управљање
Укупно за
и одржавање
25,200,000.00
0002
активност
саобраћајне
инфраструктуре

0.00

18,000,000.00

25,200,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

0.00

39,875,745.00

39,875,745.00

20,559,909.00

20,559,909.00

18,000,000.00

0.00

18,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

79,863,173.00

79,863,173.00

119,738,918.00

119,738,918.00

0.00 20,559,909.00

0.00 20,559,909.00

0.00 18,000,000.00

0.00

0.00 18,000,000.00

92.11

92.11

81.59

81.59

100.00

100.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

130,000,000.00

130,000,000.00

0.00 25,200,000.00

0.00

0.00 18,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000,000.00

0.00

0.00

18,000,000.00

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Укупно
за функц.
клас.

13

01

Извори
финансирања за
функцију 436:
Приходе из
буџета
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

Број 6
14. 06. 2022.

Пројекат 0701-5006 УЛ.МИНЕ
КАРАЏИЋ
ЗГРАДЕ И
83/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
451
ОБЈЕКТИ
Укупно за
0701УЛ.МИНЕ
пројекат
5006
КАРАЏИЋ

Пројекат 0701-5001 Изградња пешачко
бициклистичке стазе Тршић
ЗГРАДЕ И
82/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
451
ОБЈЕКТИ
Изградња
Укупно за
0701пешачко
пројекат
5001
бициклистичке
стазе Тршић

Пројекат 0701-4004
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА И
УЛИЦА
ТЕКУЋЕ
81/0 425000 ПОПРАВКЕ И
451
ОДРЖАВАЊЕ
Укупно за
0701Рехабилитација
пројекат
4004
путева и улица

Пројекат 0701-4003
ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА
ЗГРАДЕ И
80/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
451
ОБЈЕКТИ
ИЗГРАДЊА
Укупно за
0701УЛИЦА И
пројекат
4003
ПУТЕВА

0.00 7,450,000.00

7,450,000.00

0.00

0.00

8,940,000.00

8,940,000.00

0.00

0.00

1,489,135.00

1,489,135.00

0.00

0.00

126,579,987.00

126,579,987.00

80,375,913.00

80,375,913.00

0.00

0.00

0.00 7,445,674.00

8,934,809.00

8,934,809.00

0.00

0.00

0.00 126,579,987.00

0.00 126,579,987.00

55,802,779.00

55,802,779.00

0.00 7,445,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.94

99.94

97.37

97.37

56.76

56.76

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1,490,000.00

0.00

0.00

0.00

1,490,000.00

0.00

0.00 130,000,000.00

0.00

130,000,000.00

0.00

0.00 130,000,000.00

0.00

24,573,134.00

0.00 116,600,000.00 141,600,000.00

25,000,000.00

130,000,000.00

24,573,134.00

141,600,000.00

116,600,000.00

0.00

25,000,000.00

Програм 0701
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 37

Страна 38

451

Друмски
саобраћај
231,690,000.00

85/0

474

474

01

0003

541000

424000

Друмски
саобраћај

Извори
финансирања за
функцију 474:
Приходе из
буџета

ЗЕМЉИШТЕ
Управљањем
грађевинским
земљиштем

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204,050,000.00

174,050,000.00

0.00

0.00

30,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

435,740,000.00

174,050,000.00

30,000,000.00

0.00 231,690,000.00

0.00

0.00

3,907,547.00

3,907,547.00

3,907,547.00

0.00

3,907,547.00

213,077,910.00

0.00

0.00

213,077,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143,111,626.00

114,974,846.00

28,136,780.00

3,907,547.00

3,907,547.00

3,907,547.00

0.00

3,907,547.00

356,189,536.00

114,974,846.00

28,136,780.00

0.00 213,077,910.00

48.84

48.84

48.84

0.00

78.15

81.74

66.06

93.79

91.97

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

84/0

474

Активност 0003 Управљањем грађевинским
земњиштем

Функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Укупно
за функц.
клас.

13

09

01

Извори
финансирања за
функцију 451:
Приходе из
231,690,000.00
буџета
Примања
од продаје
0.00
нефинансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
0.00
из ранијих
година

Број 6
14. 06. 2022.

12

06

01

Извори
финансирања за
функцију 490:
Приходе из
буџета
Донације од
међународних
организација
Примања од
отплате кредита
и продаје
финансијске
имовине

Активност 0001 Унапређење
привредног и инвестиционог амбијента
ОСТАЛЕ
87/0 465000 ДОТАЦИЈЕ И
490
ТРАНСФЕРИ
ЗГРАДЕ И
88/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
490
ОБЈЕКТИ
Унапређење
Укупно за
привредног и
0001
активност
инвестиционог
амбијента

0.00

0.00

0.00

0.00 2,910,209.00

0.00 15,002,322.00

0.00

0.00

1,455,200.00

4,455,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,910,209.00

15,002,322.00

4,455,200.00

1,455,200.00

0.00

1,455,200.00

0.00

0.00

3,303,904.00

1,259,104.00

0.00

1,259,104.00

2,044,800.00

0.00 17,912,531.00 20,912,531.00

0.00

2,044,800.00

20,912,531.00

0.00 17,912,531.00

1,455,200.00

Функц. клас. 490 Економски послови
некласификовани на другом месту Програм 1101
СТАНОВАЊЕ ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Активност 0004 Стамбена подршка
ЗГРАДЕ И
86/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
3,000,000.00
490
ОБЈЕКТИ
Укупно за
Стамбена
3,000,000.00
0004
активност
подршка
Програм 1501 ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

0.00

0.00

0.00

0.00

3,303,904.00

1,259,104.00

0.00

1,259,104.00

0.00 2,910,209.00

2,910,209.00

0.00 15,002,322.00 15,002,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 17,912,531.00 19,957,331.00

0.00 17,912,531.00 19,957,331.00

100.00

100.00

74.16

86.52

86.52

95.43

95.43

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 39

Страна 40

490

Економски
послови
некласификовани
на другом месту
4,455,200.00

89/0

510

01

0003

451000

Управљање
отпадом

Извори
финансирања за
функцију 510:
Приходе из
буџета

Одржавање
чистоће на
површинама
јавне намене

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

1,430,000.00
1,430,000.00

4,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

3,303,904.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,430,000.00

1,430,000.00

0.00 10,000,000.00

0.00 10,000,000.00

0.00 10,000,000.00

0.00 10,000,000.00

0.00 17,912,531.00 21,216,435.00

35.75

35.75

100.00

100.00

100.00

100.00

94.85

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4,000,000.00

0.00 10,000,000.00

0.00

0.00 10,000,000.00

0.00

0.00 17,912,531.00 22,367,731.00

1102-7001 Пречишћавање отпадних вода - суфинансирање
ЗГРАДЕ И
90/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
4,000,000.00
520
0.00
0.00
МАТЕРИЈАЛ
Пречишћавање
Укупно за
11024,000,000.00
отпадних вода 0.00
0.00
активност 7001
суфинансирање

Пројекат

Функц. клас. 520 Управљањем отпадним водама
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

510

СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

Функц. клас. 510 Управљање отпадом
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Укупно
за функц.
клас.

Број 6
14. 06. 2022.

520
4,000,000.00

4,000,000.00

91/0

540

01

0004

424000

Извори
финансирања за
функцију 540:
Приходе из
буџета
заштита биљног
и животинског
света и
крајолика

Зоохигијена

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

18,200,000.00

18,200,000.00

18,200,000.00

18,200,000.00

27,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,200,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

18,200,000.00

0.00

27,200,000.00

0.00 18,200,000.00

0.00

0.00 18,200,000.00

0.00

0.00

0.00

26,118,155.00

13,650,303.00

13,650,303.00

13,650,303.00

13,650,303.00

1,430,000.00

1,430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
1,430,000.00

1,430,000.00

0.00 26,118,155.00

0.00 13,650,303.00

0.00 13,650,303.00

0.00 13,650,303.00

0.00 13,650,303.00

0.00

0.00

96.02

75.00

75.00

75.00

75.00

35.75

35.75

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 0001 Управљање заштитом
животне средине
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
92/0 424000
560
УСЛУГЕ

Функц. клас. 560 Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

540

Активност 0004 Зоохигијена

Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Укупно
за функц.
клас.

01

Извори
финансирања за
функцију 520:
Приходе из
буџета
Заштита биљног
и животињског
света и
крајолика

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 41

0001

Управљање
заштитом
животне средине
27,200,000.00

Страна 42

93/0

04014001

424000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ
УСЛУГЕ
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
И
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА

93/3

560

Пројекат
очувања
и заштите
земљишта као
природног
ресурса у 2021.
години

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

04017002

424000

424000

Активност 0003

Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
УСЛУГЕ ПО
93/2 423000
560
УГОВОРУ
Одржавање
Укупно за
чистоће на
0003
активност
површинама
јавне намене

Програм 1102

Укупно за
пројекат

93/1

560

0.00
0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,099,900.00

0.00

0.00

698,352.00

0.00

698,352.00

1,000,000.00

1,000,000.00

872,940.00

174,588.00

698,352.00

0.00 11,099,900.00

0.00

0.00 27,200,000.00

0.00

0.00

174,588.00

174,588.00

0.00

9,340,932.00

9,340,932.00

26,118,155.00

0.00

698,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

872,940.00

174,588.00

698,352.00

9,340,932.00

9,340,932.00

0.00 26,118,155.00

0.00 698,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

84.15

84.15

96.02

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1,000,000.00

174,588.00

174,588.00

0.00

11,099,900.00

11,099,900.00

Пројекат 0401-7002 Пројекат очувања и заштите
земљишта као природног ресурса у 2021. години

Укупно за
пројекат

560

Пројекат 0401-4001 УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Укупно за
активност

Број 6
14. 06. 2022.

560

Заштита
животне средине
некласификована
на другом месту
39,474,488.00

0.00

39,474,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,500,000.00

0.00

0.00

51,200,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

26,582,994.00

6,718,678.00

6,718,678.00

92,644.00

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00

0.00

92,644.00

35,633,675.00

0.00

35,633,675.00

10,000,000.00

10,500,000.00

51,200,000.00

698,352.00

39,474,488.00

698,352.00 40,172,840.00

0.00 5,000,000.00

0.00

0.00 698,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,718,678.00

6,718,678.00

5,092,644.00

5,092,644.00

0.00 26,582,994.00

0.00

0.00

0.00 5,000,000.00

0.00 5,000,000.00

0.00 698,352.00 36,332,027.00

698,352.00

0.00 35,633,675.00

0.00 698,352.00

0.00

51.92

63.99

63.99

50.93

50.93

90.44

100.00

90.27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Пројекат 1101-5002 Уређење спољних
фасада зграда
СУБВЕНЦИЈЕ
94/3 451000 ПРИВАТНИМ
610
ПРЕДУЗЕЋИМА

Активност 0004 Стамбена подршка
СУБВЕНЦИЈЕ
94/2 451000 ПРИВАТНИМ
610
ПРЕДУЗЕЋИМА
Укупно за
Стамбена
0004
активност
подршка

Пројекат 1101-7001 Пројекат енерг. ефикасности учешће у суфинансирању
СУБВЕНЦИЈЕ
94/1 454000 ПРИВАТНИМ
5,000,000.00
610
ПРЕДУЗЕЋИМА
Пројекат енерг.
Укупно за
1101ефикасности
5,000,000.00
пројекат
7001
- учешће у
суфинансирању

Функц. клас. 610 Стамбени развој
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Укупно
за функц.
клас.

07

01

Извори
финансирања за
функцију 560:
Приходе из
буџета
Трансфери од
других нивоа
власти

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 43

Страна 44

610

07

01

11015002

Заштита
животне средине
некласификована
на другом месту

66,700,000.00

Извори
финансирања за
функцију 610:
Приходе из
буџета
Трансфери од
других нивоа
власти

ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

0.00

0.00

0.00

2,230,000.00

2,230,000.00

24,425,658.00

0.00 50,000,000.00 75,000,000.00

25,000,000.00

2,230,000.00

24,425,658.00

75,000,000.00

0.00 50,000,000.00

33,394,316.00

0.00

33,394,316.00

26,582,994.00

25,000,000.00

0.00 5,000,000.00 71,700,000.00

5,000,000.00

66,700,000.00

0.00 51,200,000.00

0.00 5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,230,000.00

0.00 2,108,900.00 26,534,558.00

0.00 2,108,900.00 26,534,558.00

0.00 5,000,000.00 38,394,316.00

5,000,000.00

0.00 33,394,316.00

0.00 26,582,994.00

0.00 5,000,000.00

0.00

0.00

100.00

35.38

35.38

53.55

100.00

50.07

51.92

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 0001 Унапређење
привредног и инвестиционог амбијента
УСЛУГЕ ПО
96/0 423000
620
УГОВОРУ

Програм 1501

Активност 0001
Просторно и урбанистичко планирање
ЗГРАДЕ И
95/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
620
ОБЈЕКТИ
Просторно и
Укупно за
0001
урбанистичко
активност
планирање

66,700,000.00

0.00

51,200,000.00

УРЕЂЕЊЕ
СПОЉНИХ
ФАСАДА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
пројекат

Број 6
14. 06. 2022.

620

09

01

0001

Развој заједнице

Извори
финансирања за
функцију 620:
Приходе из
буџета
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

97/0

Укупно за
активност

630

01

0008

451000

Извори
финансирања за
функцију 630:
Приходе из
буџета

Управљање
и снабдевање
водом за пиће

СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Активност 0008 Управљање и
снабдевање водом за пиће

Функц. клас. 630 Водоснабдевање
Програм 110 КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

3,700,000.00

3,700,000.00

3,700,000.00

27,230,000.00

0.00

27,230,000.00

2,230,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00

27,230,000.00

2,230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,700,000.00

3,700,000.00

3,700,000.00

0.00 50,000,000.00 77,230,000.00

0.00 50,000,000.00

0.00

0.00

3,276,513.00

3,276,513.00

3,276,513.00

26,655,658.00

0.00

26,655,658.00

2,230,000.00

2,230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,276,513.00

3,276,513.00

3,276,513.00

0.00 2,108,900.00 28,764,558.00

2,108,900.00

0.00 26,655,658.00

0.00

0.00 2,108,900.00

0.00

0.00

88.55

88.55

88.55

37.25

4.22

97.89

100.00

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 45

630

Водоснабдевање
3,700,000.00

Страна 46
73,285,703.00
6,295,661.00

8,000,000.00

0.00

0.00 9,550,000.00 10,000,000.00

450,000.00

91,000,000.00

0.00

39,334,860.00

39,334,860.00

3,276,513.00

10,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

3,700,000.00

0.00 9,550,000.00

0.00

0.00

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
СТАЛНИ
99/0 421000
78,000,000.00
0.00 13,000,000.00
640
ТРОШКОВИ
ТЕКУЋЕ
8,000,000.00
640 100/0 425000 ПОПРАВКЕ И
0.00
0.00
ОДРЖАВАЊЕ

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Активност 0001

0.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
ЗГРАДЕ И
98/1 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
640
ОБЈЕКТИ
Унапређење
Укупно за
привредног и
0001
активност
инвестиционог
амбијента

Програм 1501

Пројекат 0501-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА
ЗГРАДЕ И
98/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
40,000,000.00
640
ОБЈЕКТИ
РЕКОНСТРУКЦИЈА
Укупно за
050140,000,000.00
ЈАВНОГ
пројекат
5001
ОСВЕТЉЕЊА

Функц. клас. 640 Улична расвета
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Укупно
за функц.
клас.
3,276,513.00

4,996,950.00

0.00

6,295,661.00

78.70

90.31

49.97

49.97

98.34

98.34

88.55

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0.00

0.00 8,900,415.00 82,186,118.00

0.00 4,996,950.00

4,996,950.00

0.00 39,334,860.00

0.00 39,334,860.00

0.00

0.00 4,996,950.00

0.00

0.00

0.00

Број 6
14. 06. 2022.

640

13

09

01

0001

Улична расвета

Извори
финансирања за
функцију 640:
Приходе из
буџета
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

Управљање/
одржавање
јавним
осветљењем

101/0

Управљање
заштитом
животне средине

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

0003

Управљање грађевинским
земљиштем
ТЕКУЋЕ
101/1 425000 ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ

0001

424000

582,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

582,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

290,152.00

6,490,637.00

6,490,637.00

118,916,224.00

0.00

0.00

118,916,224.00

79,581,364.00

8,900,415.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

290,152.00

6,490,637.00

6,490,637.00

0.00 13,897,365.00 132,813,589.00

0.00 8,900,415.00

4,996,950.00

0.00 118,916,224.00

0.00 4,996,950.00

0.00

0.00 8,900,415.00 88,481,779.00

49.85

64.91

64.91

89.14

57.24

71.39

94.04

89.38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

660

Активност

Укупно за
активност

660

Активност 0001
Управљање заштитом животне средине

0.00 22,550,000.00 149,000,000.00

15,550,000.00

0.00 15,550,000.00

0.00

126,450,000.00

7,000,000.00

0.00 126,450,000.00

0.00 7,000,000.00

0.00

0.00 13,000,000.00 99,000,000.00

0.00

126,450,000.00

86,000,000.00

Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 47

0003

Управљање
грађевинским
земљиштем

Страна 48

104/0

660

0002

514000

424000

КУЛТИВИСАНА
ИМОВИНА
Одржавање
јавних зелених
површина

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

Активност 0003 Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
СПЕЦИЈАЛИ660 105/0 421000
ЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Одржавање
Укупно за
чистоће на
0003
активност
површинама
јавне намене

Укупно за
активност

103/0

660

Активност 0002 Одржавање јавних
зелених површина

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Пројекат 1101-5001
Измештање просторија КЈП Наш дом
ЗГРАДЕ И
660 102/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
Извештавање
Укупно за
1101просторија КЈП
пројекат
5001
Наш дом

Програм 1101
СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Укупно за
активност

0.00
0.00

39,550,000.00

0.00

0.00

0.00

39,550,000.00

79,090,000.00

12,000,000.00

67,090,000.00

12,000,000.00

67,090,000.00

39,550,000.00

36,548,864.00

36,548,864.00

68,599,853.00

8,020,800.00

60,579,053.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

290,152.00

8,020,800.00

0.00 36,548,864.00

0.00 36,548,864.00

0.00 68,599,853.00

0.00

0.00 60,579,053.00

0.00

0.00

0.00

92.41

92.41

86.74

66.84

90.30

0.00

0.00

49.85

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0.00 39,550,000.00

0.00

0.00 79,090,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 10,180,000.00 10,180,000.00

0.00

290,152.00

0.00

582,000.00

10,180,000.00

0.00

0.00 10,180,000.00

0.00

0.00

582,000.00

Број 6
14. 06. 2022.

660

740

0.00

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,800,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00 10,180,000.00 139,402,000.00

2,800,000.00

129,222,000.00

0.00

0.00

0.00

10,180,000.00

0.00 129,222,000.00

0.00 10,180,000.00

0.00

0.00

129,222,000.00

2,752,201.00

2,752,201.00

2,752,201.00

2,752,201.00

111,929,506.00

0.00

111,929,506.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,752,201.00

2,752,201.00

2,752,201.00

2,752,201.00

0.00 111,929,506.00

0.00

0.00

0.00 111,929,506.00

98.29

98.29

98.29

98.29

80.29

0.00

86.62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Укупно
за функц.
клас.

01

Извори
финансирања за
функцију 740:
Приходе из
буџета
Послови
становања
и заједнице
некласификовани
на другом месту

Активност 0002 Мртвозорство
УСЛУГЕ ПО
740 106/0 423000
УГОВОРУ
Укупно за
0002
Мртвозорство
активност

Функц. клас. 740 Услуге јавног
здравства
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

Укупно
за функц.
клас.

13

09

01

Извори
финансирања за
функцију 660:
Приходе из
буџета
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Послови
становања
и заједнице
некласификовани
на другом месту

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 49

Страна 50
0.00

0.00

0.00

0.00

10,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,500,000.00

0.00

0.00

10,445,897.00

0.00

0.00

0.00

0.00 20,000,000.00 20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00 20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 10,445,897.00

0.00

0.00

0.00 13,989,827.00 13,989,827.00

0.00 13,989,827.00 13,989,827.00

0.00

0.00

99.48

69.95

69.95

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 1301-5004 Изградња
игралишта за децу
ЗГРАДЕ И
810 110/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ

Активност 1301-5002
ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА
ЗГРАДЕ И
810 109/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ИЗГРАДЊА
Укупно за
1301АТЛЕТСКОГ
активност 5002
СТАДИОНА

Активност 1301-5001 Линеарни парк
Лагатор
ЗГРАДЕ И
810 108/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
Укупно за
1301Линеарни парк
активност 5001
Лагатор

Активност 0004Функционисање локалних спортских
установа
ЗГРАДЕ И
0.00
810 107/0 511000 ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
Функционисање
Укупно за
локалних
0.00
0004
активност
спортских
установа

Фукц. клас. 810 Услуге рекреације и
спорта
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

Број 6
14. 06. 2022.

810

09

01

13015004

Извори
финансирања за
функцију 810:
Приходе из
буџета
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Услуге
рекреације и
спорта

Изградња
игралишта за
децу

10,500,000.00

0.00

10,500,000.00

10,500,000.00

0.00

40,000,000.00

0.00

40,000,000.00
3,500,000.00

0.00

0.00 3,500,000.00

0.00

39,463,689.00

39,463,689.00

0.00 3,500,000.00 43,500,000.00

0.00

39,463,689.00

10,445,897.00

0.00

10,445,897.00

10,445,897.00

43,500,000.00

0.00 3,500,000.00

0.00 20,000,000.00 30,500,000.00

20,000,000.00

10,500,000.00

0.00 10,500,000.00

0.00 20,000,000.00

0.00

0.00

0.00 10,445,897.00

0.00 10,445,897.00

2,895,520.00

0.00 39,463,689.00
0.00 2,895,520.00

0.00

0.00 2,895,520.00 42,359,209.00

0.00 2,895,520.00 42,359,209.00

0.00 13,989,827.00 24,435,724.00

0.00 13,989,827.00 13,989,827.00

0.00

0.00

82.73

98.66

97.38

97.38

80.12

69.95

99.48

99.48

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

13

01

Извори
финансирања за
функцију 830:
Приходе из
буџета
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

Активност 0004
Остваривање и унаапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
УСЛУГЕ ПО
40,000,000.00
830 111/0 423000
УГОВОРУ
Остваривање и
унаапређивање
Укупно за
0004
јавног интереса 40,000,000.00
активност
у области јавног
информисања

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 51

830

Услуге
емитовања и
штампања

Страна 52

112/0

840

01

0002

481000

Верске и остале
услуге заједнице

Извори
финансирања за
функцију 840:
Приходе из
буџета

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

860

113/0

424000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ
500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

40,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00 3,500,000.00 43,500,000.00

435,350.00

2,100,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

39,463,689.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,895,520.00

435,350.00

2,100,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

42,359,209.00

87.07

84.00

84.00

84.00

84.00

97.38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 0002
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

Функц. клас. 860 Рекреација, спорт,
култура и вере, некласификовано на
другом месту
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

840

Активност 0002 Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва

Функц. клас. 840 Верске и остале услуге
заједнице
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Укупно
за функц.
клас.

Број 6
14. 06. 2022.

117/0

860

0004

481000

424000

Функционисање
локалних
141,080,000.00
спортских
установа

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
1,080,000.00
УСЛУГЕ
ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
140,000,000.00
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

0.00

0.00

0.00

0.00 141,080,000.00

0.00 140,000,000.00

0.00

1,080,000.00

520,000.00

50,000.00

0.00

470,000.00

3,700,000.00

520,000.00

400,000.00

3,200,000.00

0.00 50,000.00

0.00

0.00 400,000.00

470,000.00

3,300,000.00

2,800,000.00

99,190,240.00

98,154,640.00

1,035,600.00

432,028.00

432,028.00

2,971,218.00

2,535,868.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,035,600.00

432,028.00

432,028.00

2,971,218.00

2,535,868.00

0.00 99,190,240.00

0.00 98,154,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.31

70.11

95.89

83.08

83.08

80.30

79.25

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Пројекат 1301-4001 Унапређење спортских
активности на територији града

Укупно за
активност

116/0

860

Активност 0004
Функционисање
локалних спортских
установа

Активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
НАКНАДЕ ЗА
860 115/0 472000 СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ
Подршка
локалним
Укупно за
спортским
0001
активност
организацијама,
удружењима и
савезима

РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Програм 1301

481000

0002

114/0

Укупно за
активност

860

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 53

118/0

Страна 54

860

13

01

13014001

481000

10,000,000.00

10,000,000.00

Активност 0001Функционисање
основних школа
УСЛУГЕ ПО
912 119/0 423000
УГОВОРУ
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
912 120/0 463000
НИВОИМА
ВЛАСТИ
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
912 121/0 472000
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА

0.00 193,834,000.00

0.00

0.00

0.00

193,834,000.00

0.00

0.00

150,532,143.00

208,491.00

102,593,486.00

0.00

102,593,486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208,491.00

0.00

0.00

0.00 150,532,143.00

0.00

0.00 102,593,486.00

0.00

0.00 102,593,486.00

0.00

0.00

77.66

83.40

66.06

0.00

66.25

0.00

0.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0.00

0.00

250,000.00

450,000.00 155,300,000.00

450,000.00

0.00 154,850,000.00

0.00

0.00

10,000,000.00

0.00 10,000,000.00

0.00

0.00 450,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

Извори
финансирања за
функцију 860:
Приходе из
154,850,000.00
буџета
Нераспоређени
вишак прихода
0.00
из ранијих
година
Рекреација,
спорт, култура
154,850,000.00
и вере,
некласификовано
на другом месту

Унапређење
спортских
активности
на територији
града

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Функц. клас. 912 Основно образовање
Програм 2002 Основно образовање и
васпитање

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
пројекат

860

Број 6
14. 06. 2022.

912

01

0001

Основно
образовање

Извори
финансирања за
функцију 912:
Приходе из
буџета
194,084,000.00

194,084,000.00

Функционисање
194,084,000.00
основних школа

920

Средње
образовање
54,000,000.00

54,000,000.00

0.00

0.00

550,000.00

53,450,000.00

54,000,000.00
0.00 54,000,000.00

0.00

0.00 54,000,000.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00 194,084,000.00

0.00 194,084,000.00

0.00 194,084,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,265,701.00

46,265,701.00

46,265,701.00

396,280.00

45,869,421.00

150,740,634.00

150,740,634.00

150,740,634.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

396,280.00

0.00 46,265,701.00

0.00 46,265,701.00

0.00 46,265,701.00

0.00

0.00 45,869,421.00

0.00 150,740,634.00

0.00 150,740,634.00

0.00 150,740,634.00

85.68

85.68

85.68

72.05

85.82

77.67

77.67

77.67

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас. 970 Образовање - истраживање и развој
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Укупно
за функц.
клас.

01

Извори
финансирања за
функцију 920:
Приходе из
буџета

Активност 0001 Функционисање средњих школа
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
53,450,000.00
920 122/0 463000
НИВОИМА
ВЛАСТИ
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
550,000.00
920 123/0 472000
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Укупно за
Функционисање
54,000,000.00
0001
активност
средњих школа

Функц. клас. 920 Средње образовање
Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 55

Страна 56

126/0

970

125/1

970

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1501Изградња фискултурне сале у Гимназији Лозница
5002

0.00

0.00

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ 12,000,000.00
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И
1,000,000.00
ОПРЕМА
Изградња Смарт
13,000,000.00
Сити центра

Изградња фискултурне
сале у Ј.Лешници
ЗГРАДЕ И
511000 ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
Изградња
1501- фискултурне
5001
сале у
Ј.Лешници

15015007

512000

511000

0.00

0.00

14,700,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

75,000,000.00

30,000,000.00

45,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

88,000,000.00

31,000,000.00

57,000,000.00

0.00 14,700,000.00

0.00

0.00

0.00

11,994,147.00

0.00

11,994,147.00

11,493,640.00

11,493,640.00

0.00 11,493,640.00

0.00 11,493,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 16,628,230.00 28,622,377.00

0.00

0.00 16,628,230.00 28,622,377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.53

0.00

50.21

78.19

78.19
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Пројекат

Укупно за
пројекат

15015001

Пројекат

Укупно за
активност

125/0

970

Пројекат
1501-5007 Изградња
Смарт Сити центра

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
НАКНАДЕ ЗА
14,700,000.00
970 124/0 472000 СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ
Функционисање
локалне
Укупно за
14,700,000.00
0001
самоуправе
активност
и градских
општина

Број 6
14. 06. 2022.

970

13

09

01

511000

Извори
финансирања за
функцију 970:
Приходе из
буџета
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Образовање истраживање и
развој
30,318,000.00

0.00 123,000,000.00 153,318,000.00

45,000,000.00

0.00 45,000,000.00

0.00

30,318,000.00
78,000,000.00

0.00

2,618,000.00

0.00 78,000,000.00

0.00

0.00

2,618,000.00

0.00

30,318,000.00

0.00

0.00

25,822,634.00

0.00

0.00

25,822,634.00

2,334,847.00

2,334,847.00

0.00

0.00 23,000,000.00 23,000,000.00

0.00

0.00

23,000,000.00

0.00 23,000,000.00

2,334,847.00

2,334,847.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 25,822,634.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 16,628,230.00 42,450,864.00

0.00 16,628,230.00 16,628,230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.69

36.95

0.00

85.17

89.18

89.18

0.00

0.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Глава 4.01 Предсколска установа Бамби
Функц. клас. 911 Предшколско
образовање

Укупно
за функц.
клас.

125/2

ЗГРАДЕ И
0.00
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
Изградња
Укупно за
1501- фискултурне
0.00
пројекат
5002
сале у Гимназији
Лозница
Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Активност 0001 Подршка раду Регионалног центра
за таленте
ТРАНСФРИ
ОСТАЛИМ
2,618,000.00
970 127/0 463000
НИВОИМА
ВЛАСТИ
Подршка раду
Укупно за
Регионалног
2,618,000.00
0001
активност
центра за
таленте

970

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 57

Страна 58

137/0

138/0

139/0

911

911

911

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

18,400,000.00

3,100,000.00

1,220,000.00

7,200,000.00

1,900,000.00

20,550,000.00
1,470,000.00
2,030,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 2,600,000.00
0.00 300,000.00
0.00 300,000.00

0.00 2,550,000.00

0.00 300,000.00

20,950,000.00

3,400,000.00

1,520,000.00

3,000,000.00

0.00 450,000.00

0.00 300,000.00

700,000.00

0.00

0.00

15,684,666.00

2,875,610.00

849,890.00

1,114,867.00

756,728.00

15,548,752.00

1,844,537.00

6,960,989.00

2,292,941.00

459,000.00

25,551,380.00

0.00 3,100,000.00

29,350,000.00

153,461,745.00

0.00 18,600,000.00 176,150,000.00
18,440,782.00

171,902,527.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,844,537.00

6,960,989.00

2,292,941.00

459,000.00

3,168,611.00

1,106,040.00

1,274,461.00

1,046,876.00

0.00 2,370,550.00 18,055,216.00

0.00 293,001.00

0.00 256,150.00

0.00 159,594.00

0.00 290,148.00

0.00 2,456,036.00 18,004,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 3,070,390.00 28,621,770.00

0.00

86.18

93.19

72.77

62.78

71.22

87.61

97.08

96.68

76.43

65.57

97.52

97.59
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ТЕКУЋЕ
425000 ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
426000 МАТЕРИЈАЛ

424000

Активност 0001
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
157,550,000.00
911 128/0
411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
26,250,000.00
911 129/0
412000
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У
700,000.00
911 130/0
413000
НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА
2,550,000.00
911 131/0
414000 ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
7,200,000.00
911 132/0
415000 ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
1,900,000.00
911 133/0
416000 И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
17,950,000.00
911 134/0
421000
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
1,170,000.00
911 135/0
422000
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
1,730,000.00
911 136/0
423000
УГОВОРУ

Програм 2001
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Број 6
14. 06. 2022.

141/0

142/0

143/0

144/0

145/0

146/0

911

911

911

911

911

911

Укупно за
активност

140/0

911

07

01

0001

Извори
финансирања за
функцију 911:
Приходе из
буџета
Трансфере од
других нивоа
власти

ПРАТЕЋИ
444000 ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
ПОРЕЗИ,
ОБАВЕЗНЕ
482000 ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И
КАМАТЕ
НОВЧАНЕ
КАЗНЕ И
483000 ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ
СУДОВА
НАКНАДА
ШТЕТЕ ЗА
ПОВРЕДЕ
ИЛИ ШТЕТУ
485000
НАНЕТУ
ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ
ОРГАНА
ЗГРАДЕ И
511000 ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И
512000
ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА
515000
ИМОВИНА

0.00

247,000,000.00

247,000,000.00

400,000.00

4,200,000.00

2,300,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

4,547,000.00

2,300,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

30,000.00

28,847,000.00

0.00 247,000,000.00

0.00 28,847,000.00

0.00

0.00 28,847,000.00 275,847,000.00

0.00

0.00 347,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234,005,283.00

234,005,283.00

360,000.00

3,926,676.00

2,230,115.00

0.00

0.00

87,387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360,000.00

4,273,176.00

2,230,115.00

0.00

0.00

87,387.00

0.00

0.00 234,005,283.00
0.00 27,683,151.00 27,683,151.00

0.00

0.00 27,683,151.00 261,688,434.00

0.00

0.00 346,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.97

94.74

94.87

90.00

93.98

96.96

0.00

0.00

34.95

0.00

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 59

Страна 60

4.01

07

01

911

Извори
финансирања за
главу 4.01:
Приходе из
буџета
Трансфере од
других нивоа
власти
Предсколска
установа Бамби

Предшколско
образовање

247,000,000.00

0.00

247,000,000.00

247,000,000.00

Активност 0004
Функционисање локалних спортских установа
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
20,700,000.00
810 147/0 411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
3,446,000.00
810 148/0 412000
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА
1,219,000.00
810 149/0 414000 ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
750,000.00
810 150/0 415000 ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

Глава 4.02 Установа за физичку културу Лагатор
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Укупно за
главу

Укупно
за функц.
клас.

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

750,000.00

1,219,000.00

3,446,000.00

20,700,000.00

0.00 28,847,000.00 275,847,000.00

28,847,000.00

0.00 247,000,000.00

0.00 28,847,000.00

0.00

0.00 28,847,000.00 275,847,000.00

672,910.00

907,449.00

3,328,909.00

19,993,450.00

234,005,283.00

0.00

234,005,283.00

234,005,283.00

0.00 234,005,283.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

672,910.00

907,449.00

3,328,909.00

0.00 19,993,450.00

0.00 27,683,151.00 261,688,434.00

0.00 27,683,151.00 27,683,151.00

0.00

0.00 27,683,151.00 261,688,434.00

89.72

74.44

96.60

96.59

94.87

95.97

94.74

94.87

Број 6
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
14. 06. 2022.

152/0

153/0

154/0

155/0

156/0

157/0

158/0

159/0

160/0

810

810

810

810

810

810

810

810

810

Укупно за
активност

151/0

810

01
0.00

60,814,000.00

Извори
финансирања за
функцију 810:
Приходе из
буџета
Трансфере од
других нивоа
власти

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

264,000.00

1,600,000.00

8,786,000.00

30,000.00

1,934,000.00

2,800,000.00

100,000.00

6,105,000.00

13,147,000.00

972,000.00

0.00

0.00 1,039,000.00

0.00

1,039,000.00

60,814,000.00

0.00 1,039,000.00 61,853,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 14,000.00

0.00

0.00

0.00 1,025,000.00

0.00

0.00

0.00

56,608,919.00

56,608,919.00

264,000.00

1,384,140.00

8,698,517.00

13,140.00

1,738,034.00

2,755,240.00

75,316.00

4,702,787.00

11,279,273.00

795,754.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

264,000.00

1,384,140.00

8,698,517.00

13,140.00

1,752,034.00

2,755,240.00

75,316.00

5,712,866.00

1,024,079.00

0.00 56,608,919.00
0.00 1,024,079.00

0.00

0.00 1,024,079.00 57,632,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 14,000.00

0.00

0.00

795,754.00

0.00 11,279,273.00

0.00

0.00 1,010,079.00

0.00

0.00

98.56

93.09

93.18

100.00

86.51

99.00

43.80

90.59

98.40

75.32

93.58

85.79

81.87

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

07

60,814,000.00

264,000.00

1,600,000.00

8,786,000.00

30,000.00

1,920,000.00

2,800,000.00

100,000.00

0004

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ,
ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И
КАМАТЕ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И
ОПРЕМА

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

Функционисање
локалних
спортских
установа

515000

512000

511000

482000

426000

425000

424000

423000

421000

416000

НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
972,000.00
И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
13,147,000.00
ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО
5,080,000.00
УГОВОРУ

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 61

Страна 62

4.02

07

01

810
60,814,000.00

Извори
финансирања за
главу 4.02:
Приходе из
60,814,000.00
буџета
Трансфере од
0.00
других нивоа
власти
Установа за
физицку културу 60,814,000.00
Лагатор

Услуге
рекреације и
спорта

Активност 0001
Функционисање локалних установа културе
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
30,500,000.00
820 161/0 411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
5,078,000.00
820 162/0 412000
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У
0.00
820 163/0 413000
НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА
1,703,000.00
820 164/0 414000 ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
960,000.00
820 165/0 415000 ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

0.00
1,039,000.00

60,814,000.00

1,883,000.00
1,150,000.00

0.00

180,000.00

170,000.00 20,000.00

50,000.00

0.00

6,105,000.00

808,000.00 219,000.00
50,000.00

36,664,000.00

0.00 1,039,000.00 61,853,000.00

0.00 1,039,000.00

0.00

0.00 1,039,000.00 61,853,000.00

4,850,000.00 1,314,000.00

Глава 4.03 Центар за културу В.Караџић
Функц. клас. 820 Услуге културе
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Укупно за
главу

Укупно
за функц.
клас.

0.00 1,024,079.00 57,632,998.00

1,024,079.00

0.00 56,608,919.00

0.00 1,024,079.00

0.00

0.00 1,024,079.00 57,632,998.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

839,553.00

913,249.00

0.00

5,460,932.00

73.00

48.50

0.00

89.45

89.46

93.18

98.56

93.09

93.18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

834,553.00

913,249.00

0.00

4,827,756.00 547,535.00 85,641.00

28,995,530.00 3,289,702.00 514,359.00 32,799,591.00

56,608,919.00

0.00

56,608,919.00

56,608,919.00

Број 6
14. 06. 2022.

168/0

169/0

170/0

171/0

172/0

173/0

174/0

175/0

176/0

177/0

178/0

820

820

820

820

820

820

820

820

820

820

820

179/0

167/0

820

820

166/0

820

523000

515000

512000

511000

483000

482000

462000

426000

425000

424000

423000

422000

421000

416000

ЗАЛИХЕ РОБЕ
ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

ПОРЕЗИ,
ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И
КАМАТЕ
НОВЧАНЕ
КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ
СУДОВА
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И
ОПРЕМА

ДОТАЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ
50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

70,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00 2,067,000.00

90,000.00

2,799,000.00 100,000.00 2,731,000.00

500,000.00

200,000.00

0.00

0.00

1,412,000.00 679,000.00 1,885,000.00

6,170,000.00 564,000.00 292,000.00

7,222,000.00 3,200,000.00 4,260,000.00

9,765,000.00 1,180,000.00 27,943,000.00

260,000.00 400,000.00 365,000.00

7,510,000.00 1,095,000.00 550,000.00

1,000,000.00

2,067,000.00

490,000.00

5,630,000.00

550,000.00

200,000.00

70,000.00

30,000.00

3,976,000.00

7,026,000.00

14,682,000.00

38,888,000.00

1,025,000.00

9,155,000.00

1,050,000.00

0.00

0.00

615,421.00

7,354,675.00

977,472.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00 1,475,000.00

186,473.00 7,350.00

1,977,943.00 3,000.00 2,711,090.00

458,000.00

0.00

0.00

0.00 3,000.00

1,166,335.00 35,500.00 776,892.00

3,210,044.00

5,015,713.00 364,489.00 4,000,153.00

1,475,000.00

193,823.00

4,692,033.00

458,000.00

0.00

0.00

3,000.00

1,978,727.00

3,219,044.00

9,380,355.00

8,402,519.00 47,528.00 15,049,229.00 23,499,276.00

72,877.00 177,544.00 365,000.00

6,480,564.00 479,793.00 394,318.00

977,472.00

71.36

39.56

83.34

83.27

0.00

0.00

10.00

49.77

45.82

63.89

60.43

60.04

80.34

93.09

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 63

Страна 64

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

820

56

15

13

09

08

07

04

01

0001

75,479,000.00

13,566,000.00

41,646,000.00

3,861,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

3,165,000.00

0.00

0.00

0.00

4,800,000.00

24,045,000.00

5,495,000.00

0.00

0.00

41,646,000.00

0.00

0.00

0.00

13,566,000.00

0.00

13,566,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,479,000.00

75,479,000.00

130,691,000.00

3,861,000.00

280,000.00

3,165,000.00

4,800,000.00

24,045,000.00

5,495,000.00

13,566,000.00

75,479,000.00

130,691,000.00

0.00

63,519,028.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,355.00

4,955,441.00 25,385,682.00

0.00 3,861,385.00

0.00

0.00 2,842,005.00

0.00 2,337,000.00

93,860,151.00

3,861,385.00

280,355.00

2,842,005.00

2,337,000.00

0.00 10,878,007.00 10,878,007.00

5,186,930.00

4,955,441.00

0.00 63,519,028.00

0.00 5,186,930.00

0.00 4,955,441.00

63,519,028.00

63,519,028.00 4,955,441.00 25,385,682.00 93,860,151.00

71.82

100.01

100.13

89.79

48.69

45.24

94.39

36.53

84.15

71.82

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Услуге културе

Извори
финансирања за
функцију 820:
Приходе из
буџета
Сопствене
приходе
буџетских
корисника
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Неутрошена
средства
донација из
ранијих година
Финанскијска
помоћ ЕУ

Функционисање
локалних
установа
културе

Број 6
14. 06. 2022.

4.03

0.00

75,479,000.00 13,566,000.00

130,691,000.00

3,861,000.00

280,000.00

3,165,000.00

4,800,000.00

24,045,000.00

5,495,000.00

13,566,000.00

75,479,000.00

63,519,028.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63,519,028.00

3,861,385.00

280,355.00

2,842,005.00

2,337,000.00

10,878,007.00

5,186,930.00

0.00

93,860,151.00

3,861,385.00

280,355.00

2,842,005.00

2,337,000.00

10,878,007.00

5,186,930.00

4,955,441.00

0.00 63,519,028.00

4,955,441.00 25,385,682.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,955,441.00

0.00

71.82

100.01

100.13

89.79

48.69

45.24

94.39

36.53

84.15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Активност 0001 Функционисање локалних установа
културе

41,646,000.00

3,861,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

3,165,000.00

0.00

0.00

0.00

4,800,000.00

24,045,000.00

5,495,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 13,566,000.00

75,479,000.00

Глава 4.04 Библиотека Вуковог Завичаја
Функц. клас. 820 Услуге културе
Програм 1201РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Укупно за
главу

56

15

13

09

08

07

04

01

Извори
финансирања за
главу 4.03:
Приходе из
буџета
Сопствене
приходе
буџетских
корисника
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфери од
физичких и
правних лица
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Неутрошена
средства
донација из
ранијих година
Финансијска
помоћ ЕУ
Центар за
културу
В.Караџић

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 65

180/0

181/0

182/0

183/0

184/0

185/0

186/0

187/0

188/0

189/0

190/0

191/0

192/0

820

820

Страна 66

820

820

820

820

820

820

820

820

820

820

820

515000

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

789,880.00

20,000.00

498,500.00

495,000.00

2,466,753.00

250,000.00

1,518,000.00

550,000.00

300,000.00

986,009.00

2,779,000.00

16,304,000.00

1,067,517.00

215,774.00

0.00

146,382.00

357,902.00

1,044,463.00

0.00

1,141,918.00

526,314.00

288,801.00

491,266.00

2,485,379.00

14,927,203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120,009.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 539,880.00

7,000.00

197,000.00

2,000.00

1,067,517.00

755,654.00

7,000.00

353,382.00

359,902.00

2,268,463.00

167,000.00

1,158,918.00

526,314.00

288,801.00

611,275.00

2,510,379.00

0.00 15,075,203.00

113,000.00 1,111,000.00

167,000.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

148,000.00

97.05

95.67

35.00

70.89

72.71

91.96

66.80

76.35

95.69

96.27

61.99

90.33

92.46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

512000

482000

426000

425000

423000

422000

421000

416000

415000

414000

412000

411000

ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
16,154,000.00 150,000.00
НАКНАДЕ
0.00
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
2,750,000.00 29,000.00
0.00
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА
866,000.00
ДАВАЊА
0.00 120,009.00
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
300,000.00
ТРОШКОВА ЗА
0.00
0.00
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
550,000.00
И ОСТАЛИ
0.00
0.00
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
1,492,000.00 26,000.00
0.00
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
0.00 250,000.00
0.00
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
1,190,000.00 165,000.00 1,111,753.00
УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ
490,000.00
ПОПРАВКЕ И
5,000.00
0.00
ОДРЖАВАЊЕ
173,500.00 315,000.00 10,000.00
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ,
ОБАВЕЗНЕ
10,000.00 10,000.00
ТАКСЕ, КАЗНЕ,
0.00
ПЕНАЛИ И
КАМАТЕ
МАШИНЕ И
250,000.00
0.00 539,880.00
ОПРЕМА

Број 6
14. 06. 2022.

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

Извори
финансирања за
главу 4.04:
Приходе из
буџета
Сопствене
приходе
буџетских
корисника
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица

Услуге културе

Извори
финансирања за
функцију 820:
Приходе из
буџета
Сопствене
приходе
буџетских
корисника
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
0.00

1,761,642.00

0.00 20,000.00

0.00

0.00

0.00

1,781,642.00

20,000.00

1,761,642.00

950,000.00

25,325,500.00

28,057,142.00

0.00

0.00

0.00

1,761,642.00

0.00

0.00

0.00 20,000.00

0.00

0.00 950,000.00

25,325,500.00

20,000.00

1,761,642.00

950,000.00

25,325,500.00

25,325,500.00 950,000.00 1,781,642.00 28,057,142.00

0.00

0.00

0.00 950,000.00

25,325,500.00

25,325,500.00 950,000.00

0.00

0.00

0.00

22,692,919.00

22,692,919.00

0.00

0.00

0.00

22,692,919.00

22,692,919.00

1,760,889.00

0.00

1,760,889.00

0.00

0.00 20,000.00

0.00

676,000.00

25,149,808.00

20,000.00

1,760,889.00

676,000.00

20,000.00

1,760,889.00

676,000.00

0.00 22,692,919.00

676,000.00 1,780,889.00

0.00

25,149,808.00

0.00 22,692,919.00

1,780,889.00

0.00 20,000.00

0.00

676,000.00

0.00

676,000.00

100.00

99.96

71.16

89.61

89.64

100.00

99.96

71.16

89.61

89.64

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

08

07

04

01

820

08

07

04

01

0001

Функционисање
локалних
установа
културе

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 67

4.04

Библиотека
Вуковог
Завичаја

Страна 68

200/0

424000

УСЛУГЕ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ

4,909,000.00

0.00
0.00

0.00

6,000.00
0.00
1,720,630.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,909,000.00

3,355,630.00

17,000.00

4,118,691.00

0.00

150,000.00

80,000.00

150,000.00

700,000.00

28,057,142.00

4,231,299.00

1,217,770.00

0.00

2,802,258.00

0.00

103,234.00

22,222.00

97,158.00

583,532.00

22,692,919.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,135,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

676,000.00 1,780,889.00

4,231,299.00

2,352,770.00

0.00

2,804,258.00

0.00

103,234.00

22,222.00

97,158.00

583,532.00

25,149,808.00

86.19

70.11

0.00

68.09

68.82

27.78

64.77

83.36

89.64

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

160

Активност 0002 Функционисање месних заједница
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
193/0
700,000.00
160
411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
194/0
150,000.00
160
412000
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА
195/0
80,000.00
160
414000 ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
196/0
150,000.00
160
415000 ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
196/1
0.00
160
416000 И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
197/0
4,112,691.00
160
421000
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
198/0
17,000.00
160
422000
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
199/0
1,635,000.00
160
423000
УГОВОРУ

1,781,642.00

0.00

25,325,500.00 950,000.00

Глава 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за
главу

Број 6
14. 06. 2022.

202/0

203/0

204/0

205/0

206/0

160

160

160

160

160

Укупно
за функц.
клас.

Укупно за
активност

201/0

160

160

08

07

01

0002

512000

484000

483000

482000

426000

425000

Опште
јавне услуге
некласификоване
на другом месту

Извори
финансирања за
функцију 160:
Приходе из
буџета
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица

ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ,
ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И
КАМАТЕ
НОВЧАНЕ
КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ
СУДОВА
НАКНАДЕ
ШТЕТЕ ЗА
ПОВРЕДЕ
МАШИНЕ И
ОПРЕМА
Функционисање
месних
заједница

48,582,651.00

0.00

0.00

48,582,651.00

48,582,651.00

1,953,408.00

350,000.00

315,000.00

81,000.00

1,953,000.00

32,176,552.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,953,408.00

350,000.00

315,000.00

81,000.00

1,971,000.00

32,218,552.00

1,744,630.00

0.00

42,000.00

1,744,630.00

48,582,651.00

0.00 1,786,630.00 50,369,281.00

0.00 42,000.00

0.00

0.00

0.00 1,786,630.00 50,369,281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 18,000.00

0.00 42,000.00

41,501,483.00

0.00

0.00

41,501,483.00

41,501,483.00

1,591,888.00

0.00

154,169.00

33,060.00

1,701,154.00

28,963,739.00

0.00

42,698,483.00

1,591,888.00

0.00

154,169.00

33,060.00

1,719,154.00

1,155,000.00

1,197,000.00

42,698,483.00

42,000.00

1,155,000.00

0.00 41,501,483.00

1,197,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 18,000.00

0.00 42,000.00 29,005,739.00

84.77

100.00

66.20

85.42

84.77

81.49

0.00

48.94

40.81

87.22

90.03

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 69

Страна 70

4.05
48,582,651.00

0.00

0.00

48,582,651.00

Активност 0001 Управљање развојем туризма
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
207/0
11,868,000.00
473
411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
208/0
1,977,000.00
473
412000
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА
209/0
290,000.00
473
414000 ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
210/0
247,000.00
473
415000 ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
211/0
817,000.00
473
416000 И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Функц. клас. 473 Туризам
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Укупно за
главу

08

07

01

Извори
финансирања за
главу 4.05:
Приходе из
буџета
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
1,744,630.00

0.00

393,000.00
262,000.00

817,000.00

0.00 103,000.00
0.00 15,000.00

0.00

795,461.00

203,262.00

288,889.00

1,975,999.00

11,867,860.00

41,501,483.00

0.00

0.00

41,501,483.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,231.00

795,461.00

203,262.00

288,889.00

1,985,230.00

0.00 55,440.00 11,923,300.00

0.00 1,197,000.00 42,698,483.00

0.00 42,000.00

1,155,000.00

0.00 41,501,483.00

0.00 1,155,000.00

0.00

97.36

77.58

73.51

99.16

99.25

84.77

100.00

66.20

85.42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0.00

2,002,000.00

0.00 25,000.00

50,369,281.00

12,013,000.00

1,786,630.00

42,000.00

1,744,630.00

48,582,651.00

0.00 145,000.00

0.00

0.00 42,000.00

0.00

0.00

Број 6
14. 06. 2022.

213/0

214/0

215/0

216/0

217/0

218/0

219/0

219/1

220/0

221/0

222/0

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

Укупно за
активност

212/0

473

0001

523000

513000

512000

511000

485000

482000

426000

425000

424000

423000

422000

421000

ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ,
ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И
КАМАТЕ
НАКНАДА
ШТЕТЕ ЗА
ПОВРЕДЕ
ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕТУ
ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ
ОРГАНА
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И
ОПРЕМА
ОСТАЛЕ
НЕКРЕТНИНЕ И
ОПРЕМА
ЗАЛИХЕ РОБЕ
ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ
Управљање
развојем
туризма

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

СТАЛНИ
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ
0.00 513,000.00

17,000.00 251,300.00

0.00

0.00

0.00 450,495.00

0.00

35,000.00 26,000.00

0.00 193,000.00

0.00

0.00 706,000.00

0.00 985,800.00

1,956,000.00

2,253,800.00

1,163,405.00

450,495.00

10,000.00

110,000.00

1,696,000.00

674,000.00

8,999,000.00

14,509,000.00

735,000.00

936,300.00

39,493,000.00 989,000.00 8,498,000.00 48,980,000.00

1,250,000.00

1,268,000.00

277,000.00 440,000.00 446,405.00

0.00

10,000.00

49,000.00

1,503,000.00

674,000.00

8,079,000.00 242,000.00 678,000.00

10,294,000.00 255,000.00 3,960,000.00

222,000.00

668,000.00

39,292,025.00

1,248,489.00

1,264,510.00

276,979.00

0.00

0.00

46,294.00

1,481,457.00

660,442.00

8,070,127.00

10,257,569.00

214,331.00

0.00

41,000.00

0.00

9,050.00

341,888.00 3,871,030.00

0.00 688,838.00

0.00 40,800.00

44,891.00 446,489.00

0.00 450,495.00

0.00

0.00

0.00 157,605.00

0.00

192,000.00

100,197.00 1,510,072.00

0.00 393,782.00

640,356.00 4,800.00 68,228.00

43,504,943.00

1,937,327.00

1,305,310.00

768,359.00

450,495.00

0.00

55,344.00

1,639,062.00

660,442.00

8,303,127.00

11,867,838.00

608,113.00

713,384.00

88.82

99.05

57.92

66.04

100.00

0.00

50.31

96.64

97.99

92.27

81.80

82.74

76.19

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 71

Страна 72

Укупно
за функц.
клас.

473

15

13

09

08

07

06

04

01

0.00

940,000.00

0.00

0.00

8,498,000.00

122,000.00

0.00

0.00

39,493,000.00 989,000.00

2,632,000.00

263,000.00

3,242,000.00

1,299,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 989,000.00

39,493,000.00

48,980,000.00

940,000.00

122,000.00

2,632,000.00

263,000.00

3,242,000.00

1,299,000.00

989,000.00

39,493,000.00

39,292,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,292,025.00

1,031,246.00

0.00

0.00

940,122.00

0.00

1,859,382.00

341,888.00 3,871,030.00

0.00

0.00

0.00

43,504,943.00

940,122.00

0.00

1,859,382.00

40,280.00

1,031,246.00

0.00

341,888.00

0.00 39,292,025.00

0.00 40,280.00

0.00

0.00

341,888.00

0.00

88.82

100.01

0.00

70.65

15.32

31.81

0.00

34.57

99.49

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Извори
финансирања за
главу 4.06:

Туризам

Извори
финансирања за
функцију 473:
Приходе из
буџета
Сопствене
приходе
буџетских
корисника
Донације од
међународних
организација
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Неутрошена
средства
донација из
ранијих година

Број 6
14. 06. 2022.

Укупно за
главу

02

01

4.06

15

13

09

08

07

06

04

01

Извори
финансирања за
раздео 4:
Приходе из
буџета
Трансфере
између
корисника на
истом нивоу

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА

Приходе из
буџета
Сопствене
приходе
буџетских
корисника
Донације од
међународних
организација
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Неутрошена
средства
донација из
ранијих година
0.00

940,000.00

0.00

0.00

0.00

2,424,767,985.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,498,000.00

122,000.00

0.00

0.00

39,493,000.00 989,000.00

2,632,000.00

263,000.00

3,242,000.00

1,299,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 989,000.00

39,493,000.00

0.00

2,424,767,985.00

48,980,000.00

940,000.00

122,000.00

2,632,000.00

263,000.00

3,242,000.00

1,299,000.00

989,000.00

39,493,000.00

0.00

2,081,769,576.00

39,292,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,292,025.00

1,031,246.00

0.00

0.00

940,122.00

0.00

1,859,382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

341,888.00 3,871,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,081,769,576.00

43,504,943.00

940,122.00

0.00

1,859,382.00

40,280.00

1,031,246.00

0.00

341,888.00

0.00 39,292,025.00

0.00 40,280.00

0.00

0.00

341,888.00

0.00

85.85

88.82

100.01

0.00

70.65

15.32

31.81

0.00

34.57

99.49

14. 06. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 6

Страна 73

Страна 74

4

2,424,767,985.00 15,505,000.00

610,289,009.00

3,861,000.00

2,634,681.00

0.00

0.00

0.00

273,287,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

207,612,000.00

24,770,000.00

74,625,683.00

18,498,645.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 15,505,000.00

3,050,561,994.00

3,861,000.00

2,634,681.00

273,287,000.00

5,000,000.00

207,612,000.00

24,770,000.00

74,625,683.00

18,498,645.00

15,505,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,910,209.00

53,428,839.00

10,980,287.00

61,358,440.00

16,972,354.00

5,973,329.00

3,861,385.00

2,321,934.00

3,861,385.00

2,321,934.00

155,160,940.00 155,160,940.00

2,910,209.00

53,428,839.00

10,980,287.00

61,358,440.00

16,972,354.00

0.00

2,081,769,576.00 5,973,329.00 306,994,388.00 2,394,737,293.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 5,973,329.00

78.50

100.01

88.13

56.78

58.20

25.73

44.33

82.22

91.75

38.53

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Раздео 5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Функц. клас. 330 Извршни и законодавни органи
Програм 0602ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за
раздео

56

15

13

12

09

08

07

06

04

Сопствене
приходе
буџетских
корисника
Донације од
међународних
организација
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
Примања
од отплате
датих кредита
и продаје
финансијске
имовине
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Неутрошена
средства
донација из
ранијих година
Финасијска
помоћ ЕУ
ГРАДСКА
УПРАВА

Број 6
14. 06. 2022.

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
222/0
5,642,000.00
330
411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
223/0
953,000.00
330
412000
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА
224/0
107,000.00
330
414000 ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
225/0
53,000.00
330
415000 ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
226/0
93,300.00
330
416000 И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ
227/0
0.00
330
421000
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
228/0
2,000.00
330
422000
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
229/0
30,000.00
330
423000
УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ
230/0
10,000.00
330
425000 ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
231/0
18,000.00
330
426000 МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ,
ОБАВЕЗНЕ
232/0
9,000.00
330
482000 ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И
КАМАТЕ
Општинско/градско
Укупно за
6,917,300.00
0004
правобранилаштво
активност
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

6,917,300.00

9,000.00

30,000.00

2,000.00

0.00

93,300.00

53,000.00

107,000.00

5,527,445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,222.00

52,067.00

103,082.00

753,507.00

4,525,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,527,445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,222.00

52,067.00

103,082.00

753,507.00

4,525,567.00

79.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.92

98.24

96.34

79.07

80.21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

953,000.00

0.00

0.00

5,642,000.00

0.00

0.00

14. 06. 2022.
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Страна 75

Страна 76

5

01

330

ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Извори
финансирања за
раздео 5:
Приходе из
буџета

01

0.00

0.00

410,000.00

410,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410,000.00

410,000.00

60,000.00

350,000.00

6,917,300.00

6,917,300.00

6,917,300.00

6,917,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,527,445.00

5,527,445.00

5,527,445.00

5,527,445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,527,445.00

5,527,445.00

5,527,445.00

5,527,445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79.91

79.91

79.91

79.91

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Извори
финансирања за
функцију 330:
Приходе из
буџета

Активност 0005 Омбудсман
ПЛАТЕ,
ДОДАЦИ И
233/0
330
411000 НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
234/0
330
412000
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Укупно за
0005
Омбудсман
активност

0.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

6,917,300.00

6,917,300.00

6,917,300.00

6,917,300.00

Раздео 6 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Функц. клас. 330 Судови
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Укупно за
раздео

Укупно
за функц.
клас.

01

Извори
финансирања за
функцију 111:
Приходе из
буџета
Извршни и
законодавни
органи

Број 6
14. 06. 2022.

Укупно за
раздео

Укупно
за функц.
клас.

09

08

07

06

04

02

01

6

01

330

Извори
финансирања за
БК 0:
Приходе из
буџета
Трансфере
између
корисника на
истом нивоу
Сопствене
приходе
буџетских
корисника
Донације од
међународних
организација
Трансфере од
других нивоа
власти
Добровољне
трансфере од
физичких и
правних лица
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине

Извори
финансирања за
раздео 6:
Приходе из
буџета
ЗАШТИТНИК
ГРАЂАНА

Судови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 15,505,000.00

0.00

2,472,335,285.00

410,000.00

410,000.00

410,000.00

207,612,000.00

24,770,000.00

74,625,683.00

18,498,645.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207,612,000.00

24,770,000.00

74,625,683.00

18,498,645.00

15,505,000.00

0.00

2,472,335,285.00

410,000.00

410,000.00

410,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,125,545,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,973,329.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,428,839.00

10,980,287.00

61,358,440.00

16,972,354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,428,839.00

10,980,287.00

61,358,440.00

16,972,354.00

5,973,329.00

0.00

2,125,545,421.00

0.00

0.00

0.00

25.73

44.33

82.22

91.75

38.53

85.97

0.00

0.00

0.00
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Страна 77

Страна 78

1101

1101

3,861,000.00

5,000,000.00

3,098,129,294.00

3,861,000.00

2,634,681.00

273,287,000.00

Члан 12.

2,472,335,285.00 15,505,000.00 610,289,009.00

0.00

2,634,681.00

0.00

0.00

0.00

273,287,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Назив програма

0004

0003

0001

Шифра
програмске
активнoсти /
пројекта

Стамбена подршка

Просторно и урбанистичко
планирање
Управљање грађевинским
земљиштем

Назив програмске
активнoсти / пројекта

2,910,209.00

3,861,385.00

2,321,934.00

3,861,385.00

2,321,934.00

155,160,940.00 155,160,940.00

2,910,209.00

8,000

15,000

80,000

Усвојен
буџет за
2021.

31,413

8,582

75,000

Текући
буџет за
2021.

26,676

4,198

26,535

Извршење у
2021.

78.71

100.01

88.13

56.78

58.20

84.9%

48.9%

35.4%

Проценат
извршења
у односу на
текући буџет

2,125,545,421.00 5,973,329.00 306,994,388.00 2,438,513,138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остварење програмског дела буџета за период 01.01.2021.-31.12.2021. године

БУЏЕТ ГРАДА
ЛОЗНИЦА

Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање
Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање
Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање

0

Финансијска
помоћ ЕУ

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Неутрошена
средства
донација из
ранијих година

0.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1101

Шифра
програма

Укупно за
БК

56

15

13

12

Примања
од отплате
датих кредита
и продаје
финансијске
имовине
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1501-5002
1501-5007

Програм 3. Локални
економски развој

Програм 3. Локални
економски развој

Програм 4. Развој туризма

1501

1501

1502

Управљање развојем туризма

Производња и дистрибуција
топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом
за пиће
Назив пројекта: Пречишћавање
отпадних вода - суфинансирање
Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Назив пројекта: Моја идеја за
мој град
Назив пројекта: Изградња
фискулутрне сале у Јадранској
Лешници
Назив пројекта: Изградња
фискулутрне сале у Гимназији
Лозница
Назив пројекта: Изградња
Смарт Сити центра

Зоохигијена

Назив пројекта: Измештање
просторија КЈП Наш Дом
Назив пројекта: Уређење
спољних фасада зграда
Назив пројекта: Изградња
пословног објекта МЗ Л.Поље
Назив пројекта: Пројекат
енергетске ефикасности учешће у суфинансирању
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

4,000
13,685
0

4,000
3,700
2,000

46,695

75,000

0

48,980

88,000

23,000

25,000

3,700

3,700

0

18,000

18,200

50,550

79,090

99,000

10,000

0

51,200

10,180

18,000

18,200

46,550

74,090

96,000

0

40,000

80,000

30,000

43,505

28,622

0

0

0

8,486

1,430

3,277

18,000

13,650

46,549

68,600

88,482

5,093

0

26,583

0

88.8%

32.5%

0.0%

0.0%

62.0%

35.8%

88.6%

100.0%

75.0%

92.1%

86.7%

89.4%

50.9%

51.9%

0.0%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

0001

1501-5001

П1-401

0001

1102-7001

0008

0007

0004

0003

0002

0001

1101-7001

П1-504

1101-5002

1101-5001

Програм 3. Локални
економски развој

Програм 2. Комуналне
делатности
Програм 2. Комуналне
делатности
Програм 2. Комуналне
делатности
Програм 2. Комуналне
делатности
Програм 2. Комуналне
делатности
Програм 2. Комуналне
делатности
Програм 2. Комуналне
делатности
Програм 3. Локални
економски развој
Програм 3. Локални
економски развој

Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање

Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање
Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање
Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање

1501

1501

1501

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1101

1101

1101

1101

14. 06. 2022.
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Страна 79

Страна 80
0401-7002

Програм 6. Заштита животне
средине

0401

0001
0001

Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање

Програм 9. Основно
образовање и васпитање

2002

0701-5006

П1-501

0701-4004

0701-4003

0701-4002

0002

150,000
130,000
80,000
15,000

Назив пројекта: Изградња
улица и путева
Назив пројекта: Рехабилитација
путева и улица
Назив пројекта: Изградња
пешачко бициклистичке стазе
Тршић
Назив пројекта: улица Мине
Караџић

194,850

275,500

100,000

Назив пројекта: Редовно
одржавање путева и улица

Функционисање и остваривање
предшколског образовања и
васпитања
Основно образовање и
васпитање

15,000

0

11,100

37,200

25,000

5,000

5,280

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници
Назив пројекта: Калцификација
земљишта
Назив пројекта: Унапређење
пољопривредне производње
Управљање заштитом животне
средине
Назив пројекта: Услуге
дератизације и дезинсекције на
територији града
Назив пројекта: Пројекат
очувања и заштите земљишта
као природног ресурса

194,084

275,847

8,940

0

130,000

141,600

130,000

25,200

873

11,100

37,200

28,000

5,000

3,280

150,741

261,688

8,935

0

126,580

80,376

119,739

20,560

873

9,341

32,609

23,227

4,999

3,159

77.7%

94.9%

99.9%

97.4%

56.8%

92.1%

81.6%

100.0%

84.2%

87.7%

83.0%

100.0%

96.3%
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2001

0701

0701

0701

0701

0701

0701

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

0401-4001

Програм 6. Заштита животне
средине

0001

0101-4002

0401

0401

0101

0101-4001

0001

0101

Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој

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

0101

Број 6
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1301-4001

Програм 14. Развој спорта и
омладине

1301

П1-502

Функционисање локалних
установа културе
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области
јавног информисања
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Функционисање локалних
спортских установа
Назив пројекта: Унапређење
спортских активности на
територији града
Назив пројекта: Линеарни парк
Лагатор
Назив пројекта: Изградња
атлетског стадиона

Мртвозорство

Подршка особама са
инвалидитетом
Назив пројекта: Партерно
уређење зграда социјалног
становања

Подршка рађању и родитељству

Подршка Регионалног центра за
таленте
Једнократне помоћи и други
облици помоћи
Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге
Подршка реализацији програма
Црвеног крста

Функционисање средњих школа

20,000

35,000

10,000

150,914

200

0

20,000

10,000

202,933

520

43,500

6,200

5,800
29,500

158,748

2,800

3,000

5,682

72,000

21,110

27,983

69,924

2,618

54,000

117,966

2,500

3,000

6,102

56,000

15,970

19,400

57,432

0

56,418

0

13,990

0

156,823

432

42,359

5,071

119,010

2,752

0

4,882

57,913

18,741

13,802

63,263

2,335

46,266

70.0%

0.0%

77.3%

83.1%

97.4%

81.8%

75.0%

98.3%

0.0%

85.9%

80.4%

88.8%

49.3%

90.5%

89.2%

85.7%
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1301

1301-5001

0004

Програм 14. Развој спорта и
омладине

1301

Програм 14. Развој спорта и
омладине
Програм 14. Развој спорта и
омладине

0001

Програм 14. Развој спорта и
омладине

1301

1301

0004

0002

0001

0002

0901-4001

0008

0007

0005

0004

0001

0002

0001

Програм 13. Развој културе и
информисања

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

Програм 11. Социјална и
дечија заштита

Програм 10. Средње
образовање и васпитање
Програм 10. Средње
образовање и васпитање
Програм 11. Социјална и
дечија заштита
Програм 11. Социјална и
дечија заштита
Програм 11. Социјална и
дечија заштита
Програм 11. Социјална и
дечија заштита
Програм 11. Социјална и
дечија заштита

1201

1201

1201

1801

0901

0901

0901

0901

0901

0901

2003

2003
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0501

0501

2101

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

1301

Програм 14. Развој спорта и
омладине
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе
Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије
Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије
0001-5001

40,000

Назив пројекта: Реконструкција
јавног осветљења

44,850
10,000

Функционисање извршних
органа

0002

500

30,000

2,470

7,055

565

39,995

533,553

7,000

Енергетски менаџмент

Стална буџетска резерва

0010

0001

Текућа буџетска резерва

Омбудсман

Општинско/градско
правобранилаштво

Сервисирање јавног дуга

Назив пројекта: Изградња
игралишта за децу
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Функционисање месних
заједница

0009

0005

0004

0003

0002

0001

1301-5004

40,000

19,000

40,240

500

6,366

410

6,917

513

50,369

573,592

10,500

39,335

9,052

38,248

0

0

0

5,527

504

42,698

492,553

10,446

98.3%

47.6%

95.0%

0.0%

0.0%

0.0%

79.9%

98.2%

84.8%

85.9%

99.5%
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ
Извештај је састављен по програмској структури буџета града Лознице за 2021. годину.
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра
програмске
активности/
пројекта

1101

1101-0001

1101

1101-0003

1101
1101

1101-0004
1101-5002

1101

1101-7001

1101

1101-5001

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Просторно и урбанистичко
планирање
Управљање грађевинским
земљиштем
Стамбена подршка
Уређење спољних фасада зграда
Енергетска ефикасност-учешће у
суфинансирању
Измешање просторија КЈП Наш
дом

усвојен буџет
за 2021. г.

извршење у
% извршења
2021. г.

75.000

26.535

35,4

8.582

4.198

48,9

31.413
51.200

26.676
26.583

84,9
51,9

10.000

5.093

50,9

10.180

-

-

Програмска структура
Програм 1: 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање
Опис програма: Израда планске документације на територији града Лознице, спровођење
урбанистичких и просторних планова, геодетски радови са израдом пројекта геодетског
обележавања. Израдом планске документације тежи се развоју локалне средине и
квалитетнијем урбанистичком уређењу града. Пројекти се раде у циљу развоја и унапређења
заједнице, уређења грађевинског земљишта.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Програм у суштини обухвата у већем делу израду планске документације, која се односи
на пројекте за радове на стадиону, Општој болници Лозница по фазама, где су Уговори
закључени на дужи временски период, тако да је реализација уговора у две буџетске године
2021/2022.
Циљ: Просторни развој у складу са плановима
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2021. г.

Проценат покривености
територије урбанистичком и
планском документацијом

%

2020.

36

100

40
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Програмска активност: 1101-0001 просторно и урбанистичко планирање
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности врши се наручивање пројектне
документације у циљу квалитетнијег урабанистичког уређења града Лознице.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
У току 2021. године на основу спроведених поступака јавних набавки израђена је следећа
планска документација:
-

Урбанистички пројекат за трасу прикључног гасовода високог притиска ГМРС
Лозница II;

-

ПДР за израду насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељеног места Л.Шор
и Јелав;

-

Урбанистички
Војвођанке;

-

Пројектна документација за изграду објекта у МЗ Лозничко Поље;

-

План детаљне регулације зона „Север“.

пројекат улице Митра Бакића, улице Жике Поповића и улице

Циљ: повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Проценат површине
покривен плановима
детаљне регулације

Остварена
вредности у
2021. г.

%

2020.

44

100

35

Програмска активност: 1101- 0003 управљање грађевинским земљиштем
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности предвиђена су средства
за геодетске услуге за потребе озакоњења и израде планске документације и прибављање
грађевинског земљишта планираног за јавне намене и привођење планској намени.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Реализација геодетских услуга по уговору се односи на буџетску 2021/2022 годину, тако да
средства нису реализована у једној години.
За прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене није било додатних
предлога од стране Гардског правобранилаштва планираних за експропријацију земљишта.
Циљ: Стављање у функцију грађевинског земљишта
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Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Број локација
комунално
опремљеног
земљишта

Остварена
вредности
у 2021. г.

Ком.

2020.

3

3

2

Програмска активност: 1101- 0004
Опис програмске активности:
Обезбеђење услова за становање – изградња вишепородичне стамбене зграде у Лозници, на
катастарској парцели број 15656 КО Лозница.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Пројекат започет у 2021. години, реализација у две буџетске године. Пројекат се реализује у
сарадњи са Канцеларијом Ујендињених нација за пројектне услуге („UNOPS“), по уговору
UNOPS-SHAI-2021-Grant-007
Циљ: Планско управљање стамбеном подршком
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Број корисника стамбене
број
подршке

Базна година Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

14

-

-

Пројекат: 1101-П2 Уређење спољних фасада зграда
Опис пројекта: Пројекат се заснива на додели средстава за бесповратно суфинансирање
инвестиционог одржавања активности, ближе дефинисано Јавним конкурсом Градског већа
за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења
својстава зграде – фасаде (број 06-29-17-1/20-II од 02.11.2020. године и 06-6-9-1/21-II од
04.04.2021. године).
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројекат реализован по јавном конкурсу из 2020. године и започет по конкурсу из 2021.
године. Реализација по јавном конкурсу са седнице Градског већа града Лознице одржане
05.04.2021. године одвија се у две буџетске године.
Пројектом обухваћено 5 зграда и то: стамбена зграда у ул. Краља Петра I број 22, стамбена
зграда у ул. Саве Ковачевића бр. 10, стамбена зграда у ул. Карађорђева бр.3 , стамбена зграда
Булевар Д.Обрадовића бр. 61,63,65 и 67 и стамбена зграда у ул. Краља Петра I број 18.
Циљ: унапређење инфраструктуре
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Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број обухваћених зграда

број

2020.

5

10

5

Пројекат: 1101-7001 Енергетска ефикасност- учешће у суфинансирању
Опис пројекта: Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији града
Лознице.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројектом су предвиђене мере енергетске санације и то: уградња и набавка материјала за
термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према
негрејаном простору породичних кућа и станова, замена спољних прозора и врата и других
транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима
према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима и набавка и инсталација
котолова, на природни гас, биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора за породичне
куће.
Циљ: унапређење енергетске ефикасности
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Број обухваћених пор.кућа
број
и станова

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

-

50

73

Пројекат: 1101-5001 Измешање просторија КЈП Наш дом
Опис пројекта:
Планирано пресељење, измештање просторија КЈП Наш дом из ужег центра града на
периферију Града.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
У току године одустало се од пројекта
Циљ: унапређење инфраструктуре
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Број коринсика комуналних
услуга

број

2020.

-

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
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Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

1102

1102-0001

1102

1102-0002

1102

1102-0003

1102

1102-0004

1102

1102-0007

1102
1102

1102-0008
1102-7001

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
Зоохигијена
Производња и дистрибуција
топлотне енергије
Водоснабдевање

усвојен буџет
за 2021. г.

извршење у
2021. г.

% извршења

99.000

88.482

89,4

79.090

68.600

86,7

50.550

46.549

92,1

18.200

13.650

75,0

18.000

18.000

100

3.700

3.277

88,6

4.000

1.430

35,8

Пречишћавање отпадних
вода-суфинан.

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

Надзор над одржавањем локалне и некатегорисане путне мреже;

-

Надзор над одржавањем јавне расвете и изградње електроенергетских објеката;

-

Надзор над одржавањем јавних површина,

-

Послови просторног и урбанистичког планирања;

-

Послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда;

-

Послови обједињене наплате комуналних и других услуга.
Страна 87

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

14. 06. 2022.

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

Јединица
мере

Укупна количина потрошене
ел.енергије (годишње)

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

10000

9000

7900

Програмска активност: 1102-0001 управљање/одржавање јавним осветљењем
Опис програмске активности: јавна расвета на територији града Лознице
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност се састоји од унапређења градске и сеоске електро мреже, постизања
уштеде унергије.
Одступање се односи на децембарски рачун 2021. године који доспева на наплату у 2022.
години.
Циљ: ефикасно и рационално спровеђење јавног осветљења и минималан негативан
утицај на животну средину
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Удео енергетски ефикасних
сијалица у укупном броју
сијалица јавног осветљења

%

2020.

35

35

31

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

Јединица мере

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

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

441.000

410.000

400.000

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

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавно
прометних површина

%

2020.

54

40

40

Програмска активност: 1102-0004 зоохигијена
Опис програмске активности:
Прграмска активност обухвата: хватање, збрињавање, негу и смештај паса луалица на
територији града Лознице, као и ветеринарске услуге у азилу за напуштене животиње.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност се спроводила у обиму предвиђеном за обрачунски период. Нижа
финансијска реализација је резултат чињенице да је обавеза по рачуну за децембар 2021.
године пренета у 2022. годину.
Циљ: унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број ухваћених и збринутих
паса и мачака луталица

број

2020.

200

187

Програмска активност: 1102-0007 производња и дистрибуција топлотне енергије
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на снабдевеност целокупног подручја Града електричном
енергијом
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност у посматраном периоду је реализвана у складу са планом.
Циљ: отпимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој
дистрибутивног система
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Степен покривености
корисника услугом
даљинског грејања

%

2020.

Страна 90

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

20

20

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

Програмска активност: 1102-0008 водоснабдевање
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање социјалних програма пословања ЈП
„Водовод и канализација“ за 2021. годину на основу рефундација на име попуста за плаћање
утрошене воде и канализације за социјално угрожене категорије потрошача.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност у посматраном периоду је реализвана у складу са планом.
Циљ: адекватан квлитет пружених услуга водоснабдевања
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број кварова по км
водоводне мреже

Број

2020.

650

650

570

Пројекат: 1102-7001 Пречишћавање отпадних вода-суфинансирање
Опис пројекта:
Подршка пројекту изградње станице за пречишћавање отпадних вода града Лознице
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Реализација пројекта само у делу припремних радњи везаних за учешће града у суфинансирању
пројекта.
Циљ: унапређење инфраструктуре
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Повећање процента
пречишћених отпадних
вода

%

2020.

/

10

Остварена
вредности у
2021. г.

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

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

1501

1501-0001

1501

1501-5001

1501

1501-5002

1501

1501-5007

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Изградња фискултурне сале
у Јадранској Лешници
Изградња фискултурне сале
у Гимназији
Изградња Смарт Сити
центра

усвојен буџет извршење у
% извршења
за 2021. г.
2021. г.
13.685

8.486

62,0

25.000

0

0

23.000

0

0

88.000

28.622

32,5
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Програмска структура
Програм 3: 1501 Локални економски развој
Опис програма:
Програмом се финансирају пројекти за унапређење привредног и инвестиционог амбијента,
финансирање развоја региона путем подршке Регионалне развојне агенције, спроводе се
мере активне политике запошљавања, улаже се у иновативне центре, инфраструктуру путне
мреже.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност је већим делом реализвана кроз мере активне политике запошљавања
преко Националне службе за запошљавање.
Циљ: Повећање запослености на територији Града
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Број становника града који
су запослени на новим
број
радним местима, а налазили
су се на евиденцији НСЗ

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

330

500

594

Програмска активност: 1501-0001 унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Опис програмске активности:
Програмска активност омогућује стварање инфраструктурних предуслова за подстицање
запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања, учешће у
суфинансирању пројеката Европске уније „Клуб сениора“-подршка за активну старост и
учешће Града у релаизацији пројекта (завршетак) „Унапређење еУправе у Лозници“.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Ниво реализације програмске активности је у складу са нашим учешћем по започетим
пројектима из 2019-2020 године, као и пројектима из 2021. године.
Циљ: унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за
пружање подршке постојећој привреди
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Број унапређених процедура
ради лакшег пословања
број
привреде на локалном нивоу
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Пројекат: 1501-5007 Изградња Смарт Сити центра
Опис пројекта:
Реализација пројекта подразумева изгадњу Центра где ће се у будићности спроводити
различите врсте обука и програма за подизање нивоа знања и вештине млaдих у области
израде иновационих решења за дигитализацију јавне управе на територији града Лознице.
Корисници Центра ће стицати вештине реализацијом обука, семинара, радионица и онлајн
предавања уз менторску подршку истакнутих предавача коришћењем најсавременије опреме
која ће се налазити у Центру.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Одступање се односи на реализацију у две буџетске године. Радови на изградњи у већем делу
су завршени, а јавна набавка за куповину опреме (намештај и рачунарска опрема) пренета је
на 2022. годину.
Циљ: окупљање младих кроз пословну сарадњу
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Проценат укључених
омладинаца

%

2020.

/

10

/

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

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог. усвојен буџет извршење у
Активности/пројекта за 2020. г.
2020. г.

% извршења

1502

1502-0001

Управљање развојем
48.980
туризма

88,8

43.505

Програмска структура
ПРОГРАМ 4: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Опис програма: Сврха наведеног програма је унапређење туристичке понуде у граду.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност 1502-0001 - Управљање развојем туризма односи се на трошкове
функционисања Туристичке организације града Лознице који обухватају унапређење и
промоцију туристичке понуде града, промотивно-информативне активности, организацију
и реализацију манифестација, концерата и других догађаја значајних за унапређење
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туристичке понуде града, опремање и изградња туристичке инфраструктуре и унапређење
понуде сувенира у туристичком инфо центру. Није било значајних одступања у спровођењу
програмске активности у односу на годину извештавања.
Циљ: Повећање прихода од туризма
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Пораст прихода од
боравишне таксе

број

2020.

6.688.571

12.000.000

6.525.361

Програмска активност: 0001 Управљање развојем туризма
Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности у складу са програмом
пословања и финансијским планом Туристчка организација града Лознице преузима и
извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања тј. ради
реализације основних задатака: бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала и
изградње туристичке дестинације високе категорије.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања: У наведеном периоду није било већих одступања. Долазак туриста
смањен је због пандемије изазване вирусом „COVID 19“
Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Просечан број
ноћења туриста

број

2020.

11,7

15

17,3

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

0101

0101
0101
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шифра програмске
назив програма/прог.
активности/пројекта Активности/пројекта

0101-0001

0101-4001
0101-4002

усвојен буџет
за 2020. г.

Подршка за
спровођење
пољопривредне
3.280
политике у локалној
заједници
Калцизација земљишта
5.000
на територији града
Унапређење
пољопривредне
28.000
производње

извршење у
2020. г.

% извршења

3.159

96,3

4.999

100,0

23.227

83,0
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Програмска структура
Програм 5: 0101 пољопривреда и рурални развој
Опис програма:
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
града Лознице за 2021. годину.
Сагласност за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја за Град Лозницу у 2021. години, дало је Министарство
пољопривреде, водопривреде и шумарства дана 15.04.2021. године под бројем 320-0003615/2021-09.
Програм је усвојен на седници Градског већа града Лознице дана 29.04.2021. год. под бројем
06-7-3/21-II.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
На основу Програма расписана су три конкурса и то:
1. Конкурс за доделу субвенција – подстицаја средства за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава
2. Конкурс за доделу подстицајних средстава – регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)
3. Конкурс за доделу субвенција – подстицајних средстава за инвестиције осигурања
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
4. Конкурс за доделу средстава за подршку младим пољопривредницима на територији
града Лознице.
Наведени Конкурси расписани су 31.05.2021. године и трајали су до 01.12.2021. године.
Циљ: раст производње и стабилног доходка произвођача
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Удео регистр.пољопр.
газдинстава у укупном броју Број
пољопр. газдинст.

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

1300

1500

4617

Програмска активност: 0101-0001 унапређење услова за пољопривредну делатност и
подстицај пољопривредној производњи
Опис програма:
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
града Лознице за 2021. годину.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност се односи на подстицајна средства у складу са расписаним конкурсима
у складу са
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
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развоја града Лознице за 2021. годину.
Циљ: стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Број регистрованих
пољ. газдинстава која
су корисници кредитне
Број
подршке у односу на укупан
број пољопр. газ.

Базна година

Базна
вредност

2020.

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

1500

4617

Пројекат 0101- 4001 Калцизација земљишта на територији Града
Опис пројекта:
Пројекат коришћења средстава за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта путем
набавке материјала за калцизацију којим се уређују средства за исхрану биља и оплемењивање
земљишта.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројекат је реализован у складу са планираним.
Циљ: побољшање квалитета земљишта
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Површина парцела
обухваћених мером

Ha

2020.

-

3000

3000

Пројекат 0101- 4002 Унапређење пољопривредне производње
Опис пројекта: Пројекат се односи на унапређење пољопривредне производње кроз
подтицајне мере суфинансирања, куповина пољопривредних механизација, вештачко
осемењавање, осигурање усева, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Програмска активност се односи на подстицајна средства у складу са расписаним конкурсима
у складу са
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја града Лознице за 2021. годину.
Циљ: раст производње и стабилног доходка пољопривредних произвођача

Страна 96

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број пољоп. газдинстава
којим су додељене
субвенције

број

2020.

109

350

393

У оквиру програмске активности унапређење пољопривредне активности планиран је
пројекат за подршку младим пољопривредницима на територији града Лознице у износу од
5.000.000,00 динара.
Сврха конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача,
путем финансијске помоћи за покретање нових или унапређење постојећих производних
капацитета.
У оквиру плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2021. годину планирана
су два пројекта од којих се један односи на пољопривреду и то:
Пројекат 0101-4002 Унапређење пољопривредне производње
Циљ
Раст производње и стабилност доходка
пољопривр. произвођача

Индикатор
Број пољопривредних газдинстава којим су додељене
субвенције (учешће жена %)

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године учешће жена у унапређењу пољопривредне
производење износи 17,05% од укупног проја додељених субвенција за тај период.
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

0401

0401-0001

0401

0401-4001

0401

0401-7002

назив програма/прог.
активности/пројекта

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.

Управљање заштитом
животне средине и
37.200
природних вредности
Услуге дератизације и
дезинсекције на терит. 11.100
града
Пројекат очувања и
873
заштите земљишта

% извршења

32.609

87,7

9.341

84,2

873

100

Програмска структура
Програм 6: 0401 Заштита животне средине
Опис програма: Програм обухвата пројекат санације сметлишта града Лознице, одржавање
водотокова II реда, услуге дератизације и дезинсекције на територији Града као и контрола
извршених услуга.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
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извештавања:
Програм се односи на редовну системску дератизацију и дезинсекцију на подручју града
Лознице, као и контролу обављених третмана од стране Пољопривредног факултета Нови
Сад.
Санације постојеће депоније врши се редовно сваке године, а у 2021. години вршено је и
чишћење дивљих депонија.
Циљ: унапређење квалитета животне средине
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Повећање површине
санираних депонија

м²

2020.

15.840

18.000

15.840

Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине и природних
вредности
Програмска активност се односи на реализацију XI фазе санације сметлишта. На основу
Одлуке Скупштине града Лознице број 06-19/10-19-5 од 24.12.2010. године послови
управљања пројектом санације постојећег сметлишта града Лозница поверени су КЈП „Наш
дом“ Лозница.
Циљ: испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних
планова као и мера заштите
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Саниране површине
локалних депонија
у м²

m²

2020.

15.540

17.000

16.000

Пројекат: 0401-4001 Услуге дератизације и дезинсекције на територији града
Опис пројекта:
Пројекат обухвата спровођење услуга системске дератизације и дезинсекције на подручју
града Лознице. Начелник Градске управе је 27.04.2021. год. донео Наредбу о обавезној
систематској дератизацији на подручју града Лознице (бр.549/2021-III1) и на основу Уговора
бр.404-16-376/2021 од 13.04.2021. године тај посао је поверен групи извођача : „ЕКО САН
ПЛУС“доо из Београда, „ЕКО ТИМ“ доо из Лознице и „ЕКО САН“доо из Београда. На основу
споразума ове групе понуђача „ЕКО ТИМ“ доо је вршио услуге систематске дератизације на
територији града Лознице.
Преко медија и путем плаката на видним местима, вршено је обавештавање јавности о акцији
обавезне систематске дератизације.У току акције благовремено је јавност обавештавана о
распореду дератизације по Месним заједницама.
Акцију интегралног сузбијања комараца на територији града Лознице - дезинсекцију је по
склопљеном Уговору, број: 404-15-375/2021-III1-4 од 08.04.2021. године, вршило предузеће
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„ЕКО ДЕЗ“ из Београда.
Третмани спроведени кроз акцију интегралног сузбијања комараца на територији града
Лознице за 2021. годину су:
1. Адултицидни третман са земље на површини од 9.000 хектара
2. Адултицидни третман из ваздуха је уговорен на површини од 1800 ха. А није
спроведен
3. Ларвицидни третман са земље извршен је у целости на 1.010 ха (хемијским
препаратом на 1.000 ха и биолошким препаратом на 10 ха)
4. Ларвицидни третман за домаћинства (12.000 кесица по 50 гр)
5. Стамбени улази зграда (250 улаза).
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Наведени пројекат реализован у складу са планираним, осим авио третмана (адултицидни
третман из ваздуха) који није спроведен.
Циљ: стварање хигијенских и здравствених услова за живот грађана
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Површине
обухваћене
наведеном мером

%

2020.

50

50

50

Пројекат: 0401-7002 Очување и заштита земљишта
Опис пројекта: Додела средстава за суфинансирање реализације пројекта очувања и
заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години (реализација пројекта у сарадњи са
Министраством заштите животне средине).
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројекат реализован у целости.
Циљ: очување и заштита земљишта
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Површина
обухваћена
наведеном мером

%

2020.

Базна вредност

-

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

100

100

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

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

0701

0701-0002

0701

0701-4002

0701

0701-4003

0701
0701

14. 06. 2022.

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.

% извршења

25.200

20.560

81,6

130.000

119.739

92,1

Изградња улица и путева 141.600

80.376

56,8

0701-4004

Рехабилитација путева и
улица

130.000

119.739

92,1

0701-5001

Улица Мине Караџић

8.940

8.935

99,9

Управљање и одржавање
саобр.
Редовно одржавање
путева и улица

Програмска структура
Програм 7: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Опис програма: Сврха наведеног програма је унапређење организације саобраћаја и
унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Број реализованих
пројеката у циљу повећања
безбедности саобраћаја

број

2020.

113

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Програмска активност се односи на унапређење и одржавање саобраћајне инфраструктуре
у локалној самоуправи.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност односи се на одржавање саобраћајне инфраструктуре у локалној
самоуправи. Одступање се односи на реализацију уговора из две буџетске године
2020/2021.
Циљ: опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама
Показатељи учинка/
индикатор
Дужина хоризонатлне
саоб. Сигнализације
и одржавање путева у
зимском периоду

Јединица
мере

Базна
година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности
у 2021. г.

км

2020.

500

500

410

Пројекат: 0701-4002 Редовно одржавање путева и улица
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Опис пројекта: одржавање путне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројекат се реализује у две буџетске године
Циљ: унапређење инфраструктуре
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

% обухваћене територије %

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

70

70

70

Пројекат: 0701-4003 Изградња улица и путева
Опис пројекта:
Улагања у путну инфраструктуру (реконструкција и изградња улица у градском и градскоприградском подручју)
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Реализација пројекта се односи на две буџетске године
У 2021. години асвалтиране су следеће улице: Вука Караџића у Тршићу, локални пут Л-12 у
Липници, локални пут Л-28 у Д.Недељицама.
Циљ: унапређење инфраструктуре
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Дужина новоасвалтираних
улица

км

2020.

20

12,29

Пројекат: 0701-4004 Рехабилитација путева и улица
Опис пројекта:
Рахабилитација и осавремењавање путева и улица на територији града Лознице.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Уговор за јавну набавку број 404-3-42/2021-III₁-4 закључен 18.02.2021. године и односи се на
период од годину дана, тако да се одступање односи на реализацију радова у 2022. години.
Циљ: унапређење инфраструктуре
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Дужина рехабилитованих
путева и улица

Остварена
Циљана
вредности у
вредност
2021. г.

км

2020.

37

20

13,66

Пројекат: 0701-5006 Улица Мине Караџић
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Опис пројекта:
Радови на изградњи улице Мине Караџић
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Уговор по јавној набавци закључен 10.11.2020. године. Реализација уговора у две буџетке
године 2020/2021.
Пројекат реализован у целости.
Циљ: унапређење инфраструктуре
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Дужина реконст.улице

м

2020.

112

300

350

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма
2001

шифра програмске
назив програма/прог.
активности/
Активности/пројекта
пројекта
Функционисање
2001-0001
предшколских установа

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.

% извршења

275.847

94,9

261.688

Програмска структура
Програм 8: 2001 Предшколско образовање и васпитање
Опис програма: Сврха наведеног програма је омогућавање обухвата предшколске деце у
вртићима.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност 2001-0001- Функционисање предшколских установа односи се
на несметано функционисање Предшколске установе „Бамби“ Лозница које обухвата
средства којим се обезбеђује спровођење активности којим се омогућава рад свих објеката у
склопу Установе а то подразумева средства за набавку хране, одржавање хигијене, набавку
дидактичког материјала и играчака за децу, као и инвестиције (замена унутрашње столарије
и улазних врата у објекту „Бамби“) и опрему (намештај за дечје радне собе).
Циљ: повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем
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Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година Базна вредност

Циљана
вредност

Проценат деце која су
уписана у предшколске
установе (број деце која
су уписана у односу на
укупан број деце у граду)

Остварена
вредности у
2021. г.

Број

2020.

13,5

13

12,41

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

шифра програмске
активности/пројекта

2002

2002-0001

Програмска структура

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Функционисање основних
школа

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.
194.084

150.741

% извршења
77,7

Програм 9: 2002 Основно образовање и васпитање
Опис програма:
Програм се односи на редовно финансирање рада основних школа, као и капитална улагања
у реконструкције и санацију објеката за потребе функционисања и рада школа на територији
Града.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Програм је реализован у већем делу у складу са планираним. Одступање је настало услед
нередовног рада основних школа због пандемије изазване вирусом „Covid-19“, где се у
већини случајева прешло на on-line наставу.
Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Обухват деце основним
Број
образовањем

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

6200

6400

5962

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа
Опис програмске активности:
Рад основних школа се огледа у редовном функционисању и капиталним улагањима, како у
објекте основних школа тако и уређење дворишта и игралишта.
Инфраструктурна улагања која су реализована су: израда пројектне документације за
енергетску ефикасност и кров у ОШ „Кадињача“ Лозница, постављање ограде око матичне
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школе ОШ „Вук Караџић“ Лозница, израда пројектне документације за гасификацију
школске коталрнице у ОШ „Вукова спомен школа Тршић“, замена дела кровног повкривача
на ОШ „14 октобар Драгинац“, санација и реконструкција крова на старом делу школе у ОШ
Д. Обрадовић“ Клупци, замена фасадне столарије за ОШ „Петар Тасић“ Лешница, израда
пројектне документације за фискултурну салу у ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“
Ј.Лешница, постављање демин фасаде на ОШ „Вук Караџић“ Липница, изграда техничке
документације за издвојено одељење у Д. Бадањи и архитектонснко грађевински радови на
новој згради у издвојеном одељењу у Д. Бадањи у ОШ „Степа Степановић“ у Текеришу.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност је већим делом реализована у складу са планираним.
Одступања се односе на уштеде у капиталним улагањима приликом спровођења поступака
јавних набавки, у питању је централизована јавна набавка, као и средствима планираним по
уговорима о редовном одржавању, као и прелазак на on-line наставу.
Циљ: обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним
школама
Показатељи учинка/
индикатор
Просечан број ученика по
одељењу

Јединица мере

Базна година

Број

2020.

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

20

20

20

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма
2003
2003

шифра програмске
назив програма/прог.
активности/
Активности/пројекта
пројекта
Функционисање средњих
2003-001
школа
Подршка раду Регионалног
2003-002
центра

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.

% извршења

54.000

42.266

85,7

2.618

2.335

89,2

Програмска структура
Програм 10: 2003 Средње образовање
Опис програма:
Програм се односи на редовно финансирање рада средњих школа, редовно функционисање
и рад школа на територији Града.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Програм је већим делом реализован у складу са планираним.
Одступања се односе на обавезе по уговорима које су преузете на основу редовног
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одржавања.
Циљ: доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за
образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Број деце која су обухваћена
Број
средњим образовањем

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

3100

3300

3117

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на функционисање редовног рада средњих школа и набавку
опреме за образовање.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност је реализована у складу са планираним. Одступања се односе на
уговорене обавезе као и децембарске рачуне за сталне трошкове.
Циљ: обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и
безбедно одвијање наставе
Показатељи учинка/
индикатор
Просечан број
ученика по одељењу

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Број

2020.

30

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.
30

30

Програмска активност: 2003-0002 Подршка раду Регионалног центра за таленте
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на функционисање редовног рада Регионалног центра за
таленте
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност је реализована у складу са планираним. Одступања се односе на
уговорене обавезе као и децембарске рачуне за сталне трошкове.
Циљ: унапређење рада са талентованом децом
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Број деце обухваћене радом

Број

2020.

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

12

12

Страна 105

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

14. 06. 2022.

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

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

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.

% извршења

0901

0901-0001

69.924

63.263

90,5

0901

0901-0004

27.983

13.802

49,3

0901

0901-0005

21.110

18.741

88,8

0901

0901-0007

Саветодавно терапијске и
социјално едукативне
Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Подршка рађању и
родитељству

72.000

57.913

80,4

0901

0901-0008

Подршка особама са
инвалидитетом

5.682

4.882

85,9

Социјалне помоћи

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

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Проценат корисника мера и
услуге социјалне заштите

%

2020.

6

7,5

7

Програмска активност: 0901-0001 једнократне помоћи и други облици помоћи
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на дотације удружењима из области социјалне заштите по
конкурсу, субвенционисање превоза лица старијих од 65. година старости, финансирање рада
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Центра за социјални рад, Црвеног крста, избеглих и интерно расељених лица на територији
града Лознице.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмске активности су већим делом реализоване, одступања се односе на пренета
неутрошена средства добијена од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања за услуге личног пратиоца.
Циљ: унапређење заштите сиромашних
Показатељи учинка/
индикатор
Проценат грађана који
добијају новчане накнаде и
помоћ у натури у складу са
Одлуком о социј.заштити
у односу на укупан број
грађана

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2021. г.

%

2020.

5

6,5

6

Програмска активност: 0901-0004 саветодавно терапијске и социјално едукативне
услуге
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање помоћи у кући, односно услуга
геронтодомаћица при Центру за социјални рад.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност планирана у складу са финансијским планом Центра за социјални
рад.
Циљ: подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној
заштити и Законом о социјалној заштити
Показатељи учинка/
индикатор
Број корисника услуга
у заједници у односу на
укупан број грађана

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

број

2020.

9

12

39

Програмска активност: 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање редовног функционисања рада Црвеног
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крста, где се већи део односи на рад народне кухиње на подручју града, као и манифестације
добровољног давалаштва крви, пакетића деци која су социјално угрожена.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност реализована у складу са планом за наведени период извештавања.
Циљ: социлано деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи
лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика
помоћи
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Број корисника народне
број
кухиње

Базна година Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

150

150

150

Програмска активност: 0901-0007 подршка рађању и родитељству
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање помоћи незапосленим породиљама,
подстицаја рађања, породиљама са трећим дететом, накнаде за склопљен брак и осталим
накнадама.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Одступања се већим делом односе на обавезе које су преузете на основу решења за годишњу
накнаду незапосленим породиљама, као и породиљама са трећим дететом.
Циљ: Подршка породицама да остваре жељени број деце
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Број деце корисника давања
Број
у укупном броју рођене деце

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

503

580

446

Програмска активност: 0901-0008 особама са инвалидитетом
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање услуга Дневног боравка при Центру за
социјални рад.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност планирана у складу са финансијским планом Центра за социјални
рад.
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Циљ: обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом (услуге
дневног боравка)
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број корисника услуга

Број

2020.

61

75

70

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

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.

%
извршења

1801

1801-0002

Мртвозорство

2.800

98,3

2.752

Програмска структура
Програм 12: 1801 Примарна здравствена заштита
Опис програма: Сврха овог програма је финансирање послова везаних за остварење права и
услуга у области здравстевене заштите становништва и повећање квалитета пружених услуга
здравствених установа.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
У току 2021. године због пандемије вируса „COVID 19“ број смртности био је повећан у
односу на исти 2020. године.
Циљ: Унапређење здравља становништва
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Очекивано/просечно трајање
живота становника

године
живота

2020.

71

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

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

шифра програмске
активности/пројекта

1201

1201-0001

1201

1201-0002

1201

1201-0004

назив програма/прог. усвојен буџет извршење у
Активности/пројекта за 2021. г.
2021. г.

Функционисање
локалних установа
културе
Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Остваривање и
унапређивање
јавног интереса
у области јавног
информисања

% извршења

158.748

119.010

75,0

6.200

5.071

81,8

43.500

42.359

97,4

Програмска структура
Програм 13: 1201 Развој културе и информисања
Опис програма: Сврха наведеног програма је очување, унапређење и представљање
културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној
заједници, остваривање права грађана, информисање и унапређење јавног информисања. У
оквиру наведеног програма финансирају се следеће установе културе: Центар за културу
„Вук Караџић“ и Библиотека Вуковог завичаја.
Циљ: Очување и унапређење локалног културног наслеђа, повећање броја књига у библиотеци,
повећање броја посетилаца у установама културе
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Укупан број чланова
у удружењима
грађана у области
културе

број

2020.

277

350

277

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Опис програмске активности: У оквиру наведеног програма финансирају се следеће
установе културе: Центар за културу „Вук Караџић“ и Библиотека Вуковог завичаја.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима
у години извештавања: Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних
установа културе односи се на несметано функционисање Центра за културу „Вук Караџић”
Лозница које, поред редовних расхода којим се омогућава рад објекта, обухвата средства
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којима се обезбеђује спровођење манифестација: Вуков сабор, Ђачки Вуков сабор, Мићини
и Верини дани, Дани Јована Цвијића и Свет жена) и средства за инвестициона улагања
која се односе на пројекат фасаде Вуковог дома културе и фасаде Музеја Јадра и улагања у
опрему за фасадну расвету за Вуков Дом културе, Музеј Јадра и Галерију Миће Поповић.
Осим расхода за запослене и сталних трошкова у Библиотеци Вуковог завичаја средства
су обезбеђена за организацију научних скупова, трибина и предавања, књижевних вечери,
као и за набавку књига. Разлог одступања код Центра за културу је тај што је планирана
реконструкција фасаде на згради Вуковог дома културе као и Музеја Јадра, а за чије потребе
су планирана средства на овом конту како би аплицирали за конкурсе које је расписивало
Министарство културе и информисања.
Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица
мере

Проценат запослених у
установама културе у односу
%
на укупан број запослених
у ЈЛС

Програмска активност:
стваралаштва

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

5,4

5,5

5,5

1201-0002

Јачање

културне

продукције

и

уметничког

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства
за суфинансирање пројеката за субјекте у култури због проширења културне понуде на
подручју града.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
У циљу спровођења програма у складу са Законом о култури расписан је конкурс за
финансирање и суфинансирање пројеката у култури, а у циљу очувања, унапређења и развоја
културе и уметности од значаја за наш град.
Циљ: повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком ставараштву
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Број грађана који су
учествовали у програмима
културне продукције
уметничког стваралашта

број

2020.

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

250

205

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

Јединица мере

Базна година

Број програмских садржаја
подржаних на конкурсима
јавног информисања

%

2020.

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

10

10

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

шифра програмске
активности/пројекта

1301

1301-0001

1301

1301-0004

1301

1301-4001

1301

1301-5001

1301

1301-5004

назив програма/прог.
Активности/пројекта
Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Функционисање локалних
спортских установа
Унапређење спортских
активности на територији
Града
Пројекат: Линеарни парк
Лагатор
Пројекат: изградња
игралишта за децу

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.

% извршења

520

432

83,1

202.933

156.823

77,3

20.000

13.990

70,0

10.500

10.446

99,5

10.000

Програмска структура
Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине
Опис програма: Сврха наведеног програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка
пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске
политике.
Циљ: Обезбеђење услова за рад установа из области спорта
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Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским организацијама
и удружењима и на подршку спортским манифестацијама у нашем граду.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност извршена у складу са годишњим програмима планираним за наведену
годину.
Циљ: унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује
јавни интерес у области спорта
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Број посебних програма
спортских организација
финансираних од стране
града

Број

2020.

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

25

10

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа
Опис програмске активности:
Функционисање локалних спортских објеката односи се на несметано функционисање
Установе за физичку културу „Лагатор“ Лозница и спортских клубова и удружења на
територији града, које поред редовних расхода којим се омогућава рад објекта, обухвата
средства којима се обезбеђује узорковање воде на отвореном купалишту, набавку материјала
за спорт, као и инвестиције које су се односиле на изградњу паркинг простора, уградњу лед
расвете у објекту, санацију дела фасадне столарије, пројектно планирањеи стручни надзор.
Све активности су успешно реализоване и није било значајнијих одступања.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност је реализована у складу са годишњим планом.
Циљ: Обезбеђење услова за рад установа из области спорта
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Број спортских организација
које користе установе из
број
области спорта

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

30

31

31

Други пројекат у оквиру плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2021.
годину је:
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Пројекат 1301-4001 Унапређење спортских активности на територији града
Циљ
Подршка женским клубовима на терит.
града

Индикатор
Број жена укључених у спортске активности

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године број жена укључених у спорстке
активности је 541.
Пројекат: Линеарни парк Лагатор
Опис пројекта: Предвиђена изгадња новог линеарног парка у јавном простору стамбеног
насеља Лагатор. Прва фаза парка обухвата к.п. 3481/34 и 3481/52 КО Лозница. Нови парк
је замишљен сходно постојећим потребама стамбеног насеља Лагатор. Новопројектовани
простор укључује уређење различитих типова зелених површина и поплочања, уз дефинисање
нових садржаја и просторних целина. Садржаји су груписани у централном делу простора и
окружени са две паралелне пешачке стазе и појасом зеленила. На улазима у парк, уз присутне
саобраћајнице уведена су нова паркинг места која припадају јавним парцелама. На самом
западном крају парка предвиђена је парцела за спорт и рекреацију која укључује трим стазу
и теретану на отвореном. У делу пешачке стазе које се укрштају формирају се четири целине
са различитим садржајима: игралишта за децу, зелена површина предвиђена за изглагање
скулптуре на отвореном, трг и простор за одмор.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројекат се спроводи у две фазе, прва фаза реализована у 2021. години, а друга планирана за
2022. годину.
Циљ: унапређење инфраструктуре
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Број корисника

број

2020.

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

3500

3000

Пројекат: Изградња игралишта за децу
Опис пројекта: Дечија игралишта постављена на три локације у Граду са циљем да се
обзбеди неометана игра старосних група деце предшколског (1-6 година) и школског (6-14
година).
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројекат реализован у целости.
Циљ: унапређење инфраструктуре
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Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Број деце корисника

број

2020.

Базна
вредност

Број 6

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

90

90

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог.
Активности/пројекта

усвојен буџет извршење у
% извршења
за 2021. г.
2021. г.

0602

0602-0001

Функционисање
локалних самоуправа и
градских општина

573.592

492.553

85,9

0602

0602-0002

Месне заједнице

50.369

42.698

84,8

0602

0602-0003

513

504

98,2

0602

0602-0004

6.917

5.527

79,9

0602

0602-0005

Заштитник грађана

410

-

0602

0602-0009

Текућа буџетска резерва 6366

-

0602

0602-0010

Стална буџетска резерва 500

-

Сервисирање јавног
дуга
Општинско/градско
правобранилаштво

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

Јединица
мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Суфицит/дефицит локалног
буџета

резулат

2020.

суфицит

суфицит

суфицит

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

Јединица мере

Базна година

Поценат решених предмета
у календарској години

%

2020.

Базна
вредност
93

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

92

80

Програмска активност 0602-0002 - Функционисање месних заједница
Опис програмске активности:
Функционисање месних заједница односи се на средства за спровођење активности у 56
месних заједница на територији града Лознице. Није било значајнијих одступања.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
У складу са финансијским плановима месне заједнице су преузимале и извршавале преузете
обавезе из своје надлежности. Током 2021. године обезбеђено је несметано функционисање
свих 56 месних заједница, сходно чему је остварен циљ- обезбеђено задовољење потреба и
интереса локалног становништва кроз рад савета месних заједница.
Циљ: Омогућавање несметаног функционисања месних заједница као организационих
јединица локалне самоуправе
Показатељи учинка/
индикатор
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Број реализованих
пројеката у месним
заједницама, санација
домова културе,
организовање културних
манифестација у месним
заједницама

број

2020.

2

Број 6

2

3

Програмска активност 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације јавног дуга
Града, односно извршавају се обавезе Града по основу узетих кредита.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Током 2021. године отплата главног дуга по основу кредита, као и припадајућих камата,
одвијала се према ануитетним плановима, на време и у утврђеним роковима. Кредит је
отплаћен у целости закључно са фебруаром 2021. године.
Циљ: Одржавање финансијске стабилности града
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Учешће издатака за
сервисирање дугова у %
текућим приходима

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

2020.

0,6

0,4

0,4

Програмска активност 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво
Опис програмске активности:
Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима и другим органима заступа
град Лозницу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса града Лознице.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Градско правобранилаштво је у 2021. години имало у раду укупно 1.974 предмета. Од овог
броја решено је 1.526, док је 448 предмета остало нерешено. Сви незавршени предмети су
од стране Правобранилаштва обрађени и предузете се потребне правне радње, али поступци
пред судовима и другим надлежним органима су остали незавршени.
Циљ: Заштита имовине ЈЛС
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредност у
2021. г.

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

%

2020.

67

70

19
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Програмска активност 0602-0005 Заштитник грађана
Опис програмске активности:
Заштитник грађана је независтан и самосталан државни орган, задужен
да
штити и унапређује поштовање слобода и права. Имунитет који ужива
Заштитник грађана
омогућава му независност и самосталност у раду.
Посебну пажњу Заштитник грађана посвећује заштити:
• права припадника националних мањина
• права детета
• права особа са инвалидитетом
• права лица лишених слободе
• равноправности полова
Заштитник грађана, проверавајући наводе притужбе или поступајући по сопственој
иницијативи, контролише да ли органи државне управе, републички јавни правобранилац,
органи и организације које врше јавна овлашћења према грађанима поступају у складу са
законима и другим прописима Републике Србије или начелима рада добре управе.
Улога институције Заштитника грађана, дефинисана Уставом Републике Србије и Законом
о Заштитнику грађана, је да непрестано утиче на поштовање људских слобода и права
личним ауторитетом и угледом институције. Снагом аргумената Заштитник грађана треба да
надлежне органе увери у постојање пропуста, неопходност њиховог отклањања и промену
начина рада.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програмска активност није реализована у току 2021. године.
Циљ: Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

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

Остварена
вредност у
2021. г.

Број

2020.

400

450

/

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва
Опис програмске активности:
У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име
текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
На основу захтева директног буџетског корисника, а на основу одлуке Градског већа,
Градоначелник доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
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Циљ: Реализација пројеката и извршење неопходних и непланираних расхода за које нису
планирана средства по одлуци о буџету града Лознице.
Програмска активност 0602-0010 Стална текућа резерва
Опис програмске активности:
У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву која се користе за финансирање
расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности
, као што су земљотрес, поплаве, суша, клизишта, односно других ванредних догађаја који
могу да угрозе живот људи и проузрокују штету већих размера
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних примања и прихода за
буџетску годину. Средства сталне буџетске резерве се користе на основу Одлуке Градског
већа.
У току 2021. год нису коришћена средства сталне буџетске резерве
Циљ: Отклањање последица изазаваних ванредним ситуацијама
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

шифра програмске
активности/пројекта

назив програма/прог. усвојен буџет извршење у
Активности/пројекта за 2021. г.
2021. г.

% извршења

2101

2101-0002

Функционисање
извршних органа

95,0

40.240

38.248

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

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

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

%

2020.

78

90

78

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање Скупштине
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности спроводе се послови за рад Скупштине града. Скупштина
има 59 одборника, који се бирају на период од 4 године. Скупштина одлучује о најважнијим
питањима везаним за функционисање локалне самоуправе већином гласова присутних
одборника, уколико законом или статутом није другачије одређено.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
У 2021. години укупно је одржано 5 седницa Скупштине града. На поменутим седницама
разматрано је 34 тачакa дневног реда, поводом којих је донето 66 одлука, 28 решења, 11
планова, 4 закључка. Наведени акти објављени су у ‘’Службеном листу града Лознице’’,
којих je за протекли период издато 14.
Циљ: Функционисање Скупштине
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број седница Скупштине

%

2020.

7

8

7

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања
надлежности Градског већа. Седнице заказује и њима председава Градоначелник града.
Материјале који се достављају Градском већу ради разматрања и одлучивања припремају
ораганизационе јединице ЛС.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
У 2021. години укупно је одржано 26 седница Градског већа.
Циљ: Функционисање Градског већа
Показатељи учинка/
индикатор

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број седница извршних
органа

%

2020.

39

42

26
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ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава
шифра
програма

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

усвојен буџет извршење у
за 2021. г.
2021. г.

% извршења

0501

0501-0001

Енергетски менаџмент

19.000

9.052

47,6

0501

0501-5001

Реконструкција јавног
осветљења

40.000

39.335

98,3

Опис програма: Сврха овог програма јесте боља и економичнија снабдевеност електричном
енергијом , као и постизање уштеда електричне енергије.
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у години
извештавања:
У току 2021. године извршена је замена постојећих уличних светиљки у систему јавног
осветљења са савременим ЛЕД светиљкама. Замењено је око 1.770 уличних светиљки, што је
допринело бољем осветљењу јавних површина и постизању уштеда у укупним трошковима
за електричну енергију.
Циљ: Постизање уштеда у утрошку електричне енергије

Показатељи учинка/ индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број замењених светиљки
уличне расвете

Број

2020.

450

1.800

1.770

Програмска активност: 0501-0001 Енергетски менаџмент
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на израду прикључака на дистрибутивни систем електричне
енергије у индустријскиој зони Града и измештање постојећег електроенергетског објекта са
парцеле градског стадиона на КП 3501/1 и 3501/2 КО Лозница.
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима у
години извештавања:
У складу са потписаним уговорима са Електродистрибуцијом Србије доо Београд, огранак
Електродистрибуција Лозница реализоване су активности.
Циљ: функционисање система енергетског менаџмента
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Показатељи учинка/ индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

Број израђених годишњих
енергетских биланса

Број

2020.

-

-

-

Пројекат 0501-5001 – Реконструкција јавног осветљења
Опис пројекта:
Пројекат обухвата замену постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN
комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки на територији града
Лознице.
За радове на реконстукцији јавног осветљења расписана је јавна набавка и закључен
оквирни споразум о замени постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN
комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки.
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у години
извештавања:
Пројекат реализован у складу са планираним.
Циљ: унапређење инфраструктуре
Показатељи учинка/ индикатор

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вредност

Остварена
вредности у
2021. г.

% обухваћених подручја

%

2020.

30

30

30

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Завршни рачун буџета града Лознице за 2021. годину садржи:
−
Биланс стања на дан 31.12.2021. године;
−
Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
−
Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2021. до
31.12.2021. године;
−
Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
−
Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
−
Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период
од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
−
Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и
извршеним отплатама у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
−
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од
01.01.2021. до 31.12.2021. године;
−
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2021. до
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31.12.2021. године;
−
Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених
Одлуком о буџету града Лознице за 2021. годину

Члан 14.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Лознице за 2021. годину саставни је део
ове одлуке.
Члан 15.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Лознице за 2021. годину, заједно са Извештајем
о извршењу буџета града Лознице доставити Управи за трезор.

Члан 16.
Ова одлука ће се објавити у Службеном листу Града Лознице.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2021.
ГОДИНУ
Буџет градa Лознице за 2021. годину донет је у складу са Уставом, Законом о локалној
самоуправи и Законом о буџетском систему, а заснивао се на пројекцији основних
макроекономских индикатора из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину Министарства финансија, и то:
-

Бруто друштвеном производу од 6,0%

-

Инфлацији, просек периода од 1,8%.

Планирани обим издатака буџета за 2021. годину износио je 3.098.129.294 динара, а
извршен је са 2.438.513.138 динара, што је за 21,29% мање од планираног.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА
ЛОЗНИЦА
Текући приходи буџета града Лознице, у 2021. години, планирана су у износу
2.822.207.613 динара, а остварена су у износу од 2.899.855.489 динара и већи су за 2,8% од
планираних.
У односу на план, остварење примања је следеће:
–

Порез на доходак грађана остварен је са 110,4% у односу на план;
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–

Порез на имовину остварен је са 88% у односу на план;

–

Порез на добра и услуге остварен је са 76% у односу на план;

–

Други порези остварени су са 74% у односу на план;

–

Трансфери од других нивоа власти остварени су са 104%

–

Приходи од имовине остварени су са 88% у односу на планиране

–

Приходи од продаје добара и услуга остварени су са 91% у односу на
планиране

–

Новчане казне и одузета имовинска корист остварене су са 109% у односу
на планиране

–

Добровољни трансфери од физичких и правних лица 60% у односу на
планиране

–

Мешовити и неодређени приходи остварени су са 82% у односу на
планиране

УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
УКУПНА ПРИМАЊА
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета града Лознице,
у 2021. години, остварена су у износу од 2.899.144 хиљада динара.
Примања по основу враћених бескаматних позајмица за подстицај пољопривреде,
малих и средњих предузећа и предузетника остварена су у износу од 712 хиљадa динара.
Додатни приходи из изворних активности директних и индиректних корисника
средстава буџета за 2021. годину, остварени су у износу од 404.086 хиљада динара. Директни
корисници средстава буџета града Лознице који у својој надлежности имају индиректне
кориснике средстава буџета града Лознице, доставили су након извршеног сравњења података
из завршних рачуна индиректних корисника који су у њиховој надлежности консолидоване
годишње извештаје.
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72,000,000

0

0

65,000,000

6,000,000

0

0

180,000

840,000,000

0

1,059,490,000

0

0

0

0

0

0

0

121,755,328

5

6,000,000

72,000,000

65,000,000

180,000

840,000,000

1,059,490,000

1,669,623,000

2,609,595,613

6

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

3,100,523

71,161,175

65,291,324

143,966

970,694,075

1,169,247,681

1,688,493,206

2,495,769,501

7

Средства из
буџета

0

0

0

0

0

0

0

7,387,026

0

0

0

0

0

0

0

91,774,059

8

3,100,523

71,161,175

65,291,324

143,966

970,694,075

1,169,247,681

1,688,493,206

2,594,930,586

9

Остварење I - XII /2021
Средства
Средства из из осталих УКУПНА
сопствених
извора
ЈАВНА
извора 04
финан. буџ. СРЕДСТВА
корисника

Проценат
извршења
51.7%

98.8%

100.4%

80.0%

115.6%

110.4%

101.1%

99.4%

10 (7/4)
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711145

711123

711122

711121

711111

0

1,669,623,000

15,505,000

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од
самосталних делатности
који се плаћа према
стварно оствареном
приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе од
самосталних делатности
који се плаћа према
паушално утврђеном
приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе
од самосталних
делатности који се
плаћа према стварно
оствареном приходу
самоопорезивањем
Порез на приходе од
давања у закуп покретних
ствари - по основу
самоопорезивања и по
решењу Пореске управе

4

Средства из
сопсвених
извора 04

2,472,335,285

3

2

Средства из
буџета 01

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Конто

Средства
из осталих
извора
финан. буџ.
корисника

План за 2021година

Наплаћена примања буџета Града Лознице за 2021. годину:

14. 06. 2022.
Број 6

Страна 125

Страна 126

Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе)
од физичких лица
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе)
од правних лица
Порез на наслеђе и поклон
по решењу Пореске управе
Порез на пренос
апсолутних права на
непокретности, по решењу
Пореске управе
Порез на пренос
апсолутних права на
моторним возилима,
пловилима и
ваздухопловима, по
решењу Пореске управе

Порез на остале приходе
Порез на приходе
спортиста и спортских
стручњака
ПОРЕЗ НА ФОНД
ЗАРАДА
Порез на фонд зарада
осталих запослених који
се финасирају из буџета
и фондова обав.соц.
осигурања
Порез на фонд зарада
осталих запослених
Порез на фонд зарада лица
која остварују приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
0

4,000,000

0

0

25,000,000

118,000,000

30,000,000

90,000,000

190,000,000

0

0

0

0

0

0

1,000

453,010,000

0

1,000

2,000

0

0

0

72,000,000

300,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,000,000

118,000,000

30,000,000

90,000,000

190,000,000

453,010,000

0

1,000

1,000

2,000

4,000,000

72,000,000

300,000

10,000

14,268,627

105,006,801

25,335,460

78,887,893

176,824,966

400,323,747

1,956

41

118

2,115

2,894,509

55,928,901

32,209

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,268,627

105,006,801

25,335,460

78,887,893

176,824,966

400,323,747

1,956

41

118

2,115

2,894,509

55,928,901

32,209

1,000

57.1%

89.0%

84.5%

87.7%

93.1%

88.4%

4.1%

11.8%

105.8%

72.4%

77.7%

10.7%

10.0%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

713423

713421

713311

713122

713121

712113

712112

712111

711193

711191

711147

711146

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

Број 6
14. 06. 2022.

0

515,000

2,500,000

30,200,000

600,000

12,000,000

435,000

0

0

0

0

0

0

0

75,000,000

20,000

0

0

1,000

124,121,000

10,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

30,200,000

600,000

12,000,000

435,000

20,000

515,000

75,000,000

1,000

124,121,000

10,000

1,904,920

33,648,133

484,481

6,525,361

0

0

614,130

49,608,480

0

94,589,890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,904,920

33,648,133

484,481

6,525,361

0

0

614,130

49,608,480

0

94,589,890

0

76.2%

111.4%

80.7%

54.4%

0.0%

0.0%

119.2%

66.1%

0.0%

76.2%

0.0%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

714565

714562

714553

714552

714549

714548

714543

714513

714431

713426

Порез на пренос
апсолутних права код
продаје стечајног дужника
као правног лица
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ
Комунална такса за
коришћење рекламних
паноа, укључујући и
истицање и исписивање
фирме ван пословног
простора на објектима и
просторима који припадају
јединици локалне
самоуправе(коловози,
тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)
Комунална такса за
држање моторних
друмских и прикључних
возила, осим
пољопривредних возила и
машина
Накнада за промену
намене обрадивог
пољопривредног
земљишта
Накнаде за супстанце које
оштећују озонски омотач
Накнада од емисије SO2,
NO2, прашкастих материја
и одложеног отпада
Боравишна такса
Боравишна такса по
решењу органа
Посебна накнада за
заштиту и унапређење
животне средине
Накнада за коришћењњ
простора на јавној
површини

14. 06. 2022.
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Комунална такса за
истицање фирме на
пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ
ДРЖАВА
Текуће донације од
иностраних држава у
корист нивоа градова
Текуће донације од
иностраних држава у
корист нивоа градова
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације
од међународних
организација у корист
нивоа градова
Капиталне донације
од међународних
организација у корист
нивоа градова
Текуће помоћи од ЕУ у
корист нивоа градова
Капиталне донације од ЕУ
у корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од
Републике у корист нивоа
градова

Накнада за коришћењњ
простора на јавној
површини за оглас
Накнада за коришћење
јавне по основу заузећа
ДРУГИ ПОРЕЗИ

516,500,000

516,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

516,500,000

33,000,000

33,000,000

2,300,000

550,000

0

59,613,291

15,156,440

2,043,205

2,837,000

2,323,000

22,359,645

0

0

0

81,972,936

0

0

0

0

516,500,000

576,113,291

15,156,440

2,043,205

2,837,000

2,323,000

22,359,645

0

0

0

598,472,936

33,000,000

33,000,000

2,300,000

550,000

544,950,284

544,950,284

0

0

0

0

0

0

0

0

544,950,284

24,329,773

24,329,773

1,313,807

490,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,709,076

15,156,440

2,040,824

2,074,432

1,848,000

21,119,696

0

0

0

75,828,772

0

0

0

0

544,950,284

599,659,360

15,156,440

2,040,824

2,074,432

1,848,000

21,119,696

0

0

0

620,779,056

24,329,773

24,329,773

1,313,807

490,578

105.5%

104.1%

100.0%

99.9%

73.1%

79.6%

94.5%

103.7%

73.7%

73.7%

57.1%

89.2%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

733141

732431

732331

732241

732141

731241

731141

716111

714567

714566

Број 6
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741531

741526

741522

741511

741142

733241

733144

733142

Други текући трансфери
од Републике, у корист
нивоа града
Текући наменски
трансфери, у ужем смислу,
од Републике у корист
нивоа градова
Капитални наменски
трансфер у ужем смислу
од Републике у корист
нивоа града
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД
ИМОВИНЕ
Приходи од камата на
средства корисника буџета
града
Накнада за коришћење
минералних сировина и
геотермалних ресурса
Средства остварена
од давања у закуп
пољопривредног
земљишта односно
пољопривредног објекта у
државној својини
Накнада за коришћење
шума и шумског земљишта
Комунална такса за
коришћење простора
на јавним површинама
или испред пословног
простора у пословне
сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других
публикација, производа
старих и уметничких
заната и домаће радиности
100,000

0

0

0

5,000,000

1,000

0

2,500,000

0

0

109,003,000
6,000,000

15,425,000

0

0
284,712,285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,770,000

5,347,000

53,766,291

500,000

100,000

1,000

5,000,000

2,500,000

6,000,000

109,003,000

324,907,285

5,347,000

53,766,291

500,000

126,772

0

3,700,155

1,129,459

2,975,404

96,010,079

262,161,197

0

0

0

0

0

0

0

0

7,387,026

0

0

0

0

0

0

126,772

0

3,700,155

1,129,459

2,975,404

0
0

96,010,079

280,486,510

5,346,500

48,862,576

500,000

0

10,938,287

5,346,500

48,862,576

500,000

126.8%

0.0%

74.0%

45.2%

49.6%

88.1%

86.3%

100.0%

90.9%

100.0%
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1,000

3,000,000

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

8,200,000

13,725,000

0

0

0

0

0

0

500,000

13,725,000

0

2,000,000
92,911,685

0

0

0

0

0

800,000

90,500,000

1,000

2,000,000

101,000

1,000

3,000,000

15,000,000

21,925,000

500,000

106,636,685

2,000,000

800,000

90,500,000

1,000

2,000,000

101,000

0

1,465,654

12,232,525

7,455,800

1,492,266

90,376,353

1,826,213

558,360

85,085,441

232

586,045

22,000

0

0

0

6,242,992

0

6,242,992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,465,654

12,232,525

13,698,792

1,492,266

96,619,345

1,826,213

558,360

85,085,441

232

586,045

22,000

0.0%

48.9%

81.6%

62.5%

298.5%

90.6%

91.3%

69.8%

94.0%

23.2%

29.3%

21.8%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

742144

742143

742142

742141

742126

741596

741542

741538

741535

741534

741532

Комунална такса за
коришћење простора
за паркирање друмских
моторних и прикључних
возила на уређеним и
обележеним местима
Накнада за коришћење
грађевинског земљишта
Комунална такса за
заузеће јавне површине
грађевинским материјалом
Допринос за уређење
грађевинског земљишта
Накнада за коришћење
природног лековитог
фактора
Накнада за коришћење
дрвета
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА
Накнаде о основу
конверзије права
коришћења
Приходи од продаје
добара и услуга од стране
тржисних организација у
корист нивоа градова
Приходи од давања
у закуп, односно на
коришћење непокретности
у државној својини
које користе градови и
индиректни корисници
њиховог буџета
Приходи од закупнине за
грађевинско земљиште у
корист нивоа градова
Накнада по основу
конверзије права
коришћења у право
својине у корист нивоа
града

Број 6
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743342

743341

743324

742341

742253

742242

742241

742146

Приходи остварени
по основу пружања
услуга боравка деце у
предшколским установама
у корист нивоа града
Градске административне
таксе
Такса за озакоњење објекта
у корист нивоа градова
Накнада за уређивање
грађевинског земљишта
Приходи који својом
делатношћу остваре
органи и организације
НОВЧАНЕ КАЗНЕ
И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних
казни за прекршаје,
предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на
путевима
Приходи од новчаних
казни изречених у
прекршајном поступку
за прекршаје прописане
актом скупштине града
као и одузета имовинска
корист у том поступку
Приходи од мандатних
казни и казни изречених
у управном поступку у
корист нивоа градова
0

0

200,000

5,000,000

0

0

0

0

0

0

30,000,000

35,500,000

7,000,000

300,000

12,000,000

1,500,000

45,410,685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

200,000

30,000,000

35,500,000

7,000,000

300,000

12,000,000

1,500,000

45,410,685

4,270,680

78,000

34,246,401

38,733,873

5,080,735

6,783,515

9,133,189

1,022,801

45,709,868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76.1%

68.2%

100.7%

4,270,680

78,000

34,246,401

38,733,873

5,080,735

85.4%

39.0%

114.2%

109.1%

72.6%

6,783,515 2261.2%

9,133,189

1,022,801

45,709,868
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1,500,000

10,497,600

0

0

0

1,100,000

9,500,000
800,000

1,100,000

0

600,000

600,000

0

22,297,600

25,000,000

0

25,000,000

300,000

0

0

0

0

0

0

24,770,000

24,770,000

0

1,500,000

10,497,600

800,000

10,600,000

23,397,600

25,000,000

25,370,000

50,370,000

300,000

1,072,887

10,497,598

401,672

6,386,616

18,358,773

18,640,119

42,000

18,682,119

138,792

0

0

0

810,701

810,701

0

333,333

333,333

0

0

0

0

0

0

10,938,287

10,938,287

0

1,072,887

10,497,598

401,672

7,197,317

19,169,474

18,640,119

11,313,620

29,953,739

138,792

71.5%

100.0%

50.2%

67.9%

81.9%

74.6%

44.6%

59.5%

46.3%
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745144

745143

745142

745141

744241

744141

743924

Приходи од увећања
целокупног пореског
дуга који је предмет
принудне наплате за
5% на дан почетка
поступка принудне
наплате, који је правна
последица принудне
наплате изворних
прихода јединица локалне
самоуправе
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни
трансфери од физичких
и правних лица у корист
нивоа градова
Капитални добровољни
трансфери од физичких
и правних лица у корист
нивоа градова
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист
нивоа градова
Закупнина за стан у
државној својини у корист
нивоа града
Део добити јавног
предузећа према одлуци
управног одбора јавног
предузећа у корист нивоа
градова
Закупнина за стан у
државној својини у корист
нивоа града

Број 6
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Приходи из буџета
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје
811142 станова у корист нивоа
града

791110

781111

772113

771111

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Мемморандумске ставке
за рефундацију расхода
буџета града из предходне
године
ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Трансфери између
буџетских корисника на
истом ниво
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

80,000

80,000

0
0

80,000

1,500,000

0

100,000

207,612,000

0

0

0

0

0

0

15,012,392

15,012,392

15,012,392

0

100,000

207,612,000

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

15,092,392

15,092,392

16,592,392

0

0

0

0

0

0

0

0

164,815

164,815

0

0

164,815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

304,213,325

0

0

0

0

0

0

0

5,007,000

5,007,000

5,007,000

0

2,000

304,213,325

0

0

0

0

0

164,815

164,815

5,007,000

5,007,000

5,171,815

2.0%

146.5%

11.0%

11.0%

33.2%

33.2%

31.2%
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Страна 133

Примања од отплате
811143 станова у корист нивоа
града
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје
812141 покретних ствари у корист
нивоа градова
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од продаје робе
823141 за даљу продају у корист
нивоа града
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА
Примања од продаје
841141 земљишта у корист нивоа
градова
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
Примања од отплате
кредита датих
921641
домаћинствима у земљи у
корист нивоа градова
Примања од продаје
домаћих акција и осталог
921941
капитала у корист нивоа
града
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА ОД
7+8+9 ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ

Страна 134
15,505,000

0

0

334,367,328

0

5,000,000

2,822,207,613

0

5,000,000

5,000,000

5,000,000

200,000,000

200,000,000

7,432,000

7,432,000

80,000

80,000

100,000

2,495,769,501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,387,026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396,698,962

0

711,578

711,578

711,578

299,475,061

299,475,061

4,721,562

4,721,562

14,702

14,702

2,000

2,899,855,489

0

711,578

711,578

711,578

299,475,061

299,475,061

4,721,562

4,721,562

14,702

14,702

2,000

102.8%

14.2%

14.2%

14.2%

149.7%

149.7%

63.5%

63.5%

18.4%

18.4%

2.0%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2,472,335,285

0

0

0

0

5,000,000

0

0

5,000,000

200,000,000

0

200,000,000

0

7,432,000

80,000

80,000

0

0

0

100,000

7,432,000

0

0

0

0

0

0

0

Број 6
14. 06. 2022.

14. 06. 2022.
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Број 6

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупни расходи и издаци буџета града Лознице за 2021. годину извршени су у износу
од 2.438.513 хиљаде динара, што је у односу на план извршење од 79%, или за 659.976 хиљада
динара мање од одобрених расхода и издатака.
У структури укупних текућих расхода и издатака буџета града Лозница остварено је
следеће појединачно учешће:
- расходи за запослене са 23,11%;
- коришћење услуга и роба са 38,97%;
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 0%;
- субвенције са 3,81%;
- донације, дотације и трансфери са 10,13%;
- права из социјалнoг осигурања и социјалне заштите са 4,95%;
- остали расходи са 6,73%;
- основна средства са 12,14%;
- залихе са 0,14%;
- природна имовина са 0%;
- oтплата главнице са 0,02%;

Страна 135

Страна 136

Назив раздела

ГРАДСКА УПРАВА

0.00
0.00

21,310,000.00

0.00

9,000,000.00

21,310,000.00

0.00

9,000,000.00

6,833,573.00

6,833,573.00

2,325,604.00

2,325,604.00

0.00 14,000,000.00

63,682,000.00

1,433,300.00

1,433,300.00

0.00 14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

63,682,000.00

24,350,000.00

24,350,000.00

0.00

3,500,000.00

0.00

Средства
из осталих
извора

28,143,573.00

28,143,573.00

11,325,604.00

11,325,604.00

77,682,000.00

77,682,000.00

25,783,300.00

25,783,300.00

3,500,000.00

3,500,000.00

УКУПАН
ПЛАН

18,841,370.00

18,841,370.00

6,000,000.00

6,000,000.00

62,794,528.00

62,794,528.00

22,262,604.00

22,262,604.00

2,737,000.00

2,737,000.00

Средства из
буџета 01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Средства
из
сопствених
извора 04

6,833,573.00

6,833,573.00

2,325,604.00

2,325,604.00

0.00

0.00

1,295,333.00

1,295,333.00

0.00

0.00

Средства
из осталих
извора

25,674,943.00

25,674,943.00

8,325,604.00

8,325,604.00

62,794,528.00

62,794,528.00

23,557,937.00

23,557,937.00

2,737,000.00

2,737,000.00

укупно
остварење

91.23%

91.23%

73.51%

73.51%

80.84%

80.84%

0.91

0.91

0.78

78.20%
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4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 070
Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована на
другом месту

Функц. клас. 070

4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 060
Становање

Функц. клас. 060

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

Функц. клас. 040

Укупно за функц. клас. 020 Старост

4

Функц. клас. 020

0.00

3,500,000.00

Средства
из
сопствених
извора 04
Проценат

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

Функц. клас. 010

Раздео

Средства из
буџета
01

У табели су приказани остварени расходи према функционалној класификацији.

Број 6
14. 06. 2022.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДСКА УПРАВА

0.00

55,448,450.00

0.00

0.00

48,582,651.00

513,000.00

0.00

6,865,799.00

0.00

1,786,630.00

1,786,630.00

0.00

0.00 28,584,866.00

0.00

456,837,138.00

0.00

40,240,000.00

0.00

0.00 28,584,866.00

0.00

19,160,000.00

0.00

0.00

9,082,720.00

9,082,720.00

456,837,138.00

0.00

6,997,000.00

0.00

0.00

44,182,000.00

14,083,000.00

0.00

44,182,000.00

513,000.00

57,235,080.00

50,369,281.00

6,865,799.00

485,422,004.00

485,422,004.00

40,240,000.00

19,160,000.00

6,997,000.00

14,083,000.00

53,264,720.00

53,264,720.00

503,743.00

41,501,483.00

41,501,483.00

0.00

436,949,263.00

436,949,263.00

38,248,400.00

17,700,327.00

6,915,007.00

13,633,066.00

29,051,392.00

29,051,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,248,400.00

17,700,327.00

6,915,007.00

13,633,066.00

35,510,934.00

35,510,934.00

0.00

1,197,000.00

1,197,000.00

0.00

503,743.00

42,698,483.00

42,698,483.00

0.00

12,896,154.00 449,845,417.00

12,896,154.00 449,845,417.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,459,542.00

6,459,542.00

98.20%

74.60%

84.77%

0.00%

92.67%

92.67%

95.05%

92.38%

98.83%

96.81%

66.67%

66.67%
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4

Функц. клас. 170

ГРАДСКА УПРАВА
ТЕКУЋА И СТАЛНА
4
БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА
4
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Укупно за функц. клас. 160 Опште
јавне услуге некласификоване на
другом месту

Функц. клас. 160

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

Функц. клас. 130

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

2

1

Функц. клас. 110

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

Функц. клас. 090

14. 06. 2022.
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Страна 137

Страна 138

4

ГРАДСКА УПРАВА

0.00

0.00

36,280,000.00

16,910,209.00

0.00

0.00

20,470,000.00

36,280,000.00

0.00

0.00

48,000,000.00

20,470,000.00

0.00

0.00

410,000.00

48,000,000.00

0.00

0.00

6,917,300.00

410,000.00

0.00

0.00

6,917,300.00

513,000.00

2,089,791.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,000,000.00

36,280,000.00

36,280,000.00

20,470,000.00

20,470,000.00

53,000,000.00

53,000,000.00

410,000.00

410,000.00

6,917,300.00

6,917,300.00

513,000.00

9,051,916.00

31,384,099.00

31,384,099.00

20,409,751.00

20,409,751.00

10,804,455.00

10,804,455.00

0.00

0.00

5,527,445.00

5,527,445.00

503,743.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,051,916.00

31,384,099.00

31,384,099.00

20,409,751.00

20,409,751.00

10,804,455.00

10,804,455.00

0.00

0.00

5,527,445.00

5,527,445.00

503,743.00

47.64%

86.51%

86.51%

99.71%

99.71%

20.39%

20.39%

0.00%

0.00%

79.91%

79.91%

98.20%
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Функц. клас. 435

4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 421
Пољопривреда

Функц. клас. 421

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

Функц. клас. 412

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

Функц. клас. 360

6

ЗАШТИТНИК
ГРАЂАНА
Укупно за функц. клас. 330 Судови

Функц. клас. 330

5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Укупно за функц. клас. 330 Судови

ГРАДСКО

Функц. клас. 330

Укупно за функц. клас. 170
Трансакције јавног дуга

Број 6
14. 06. 2022.

ГРАДСКА УПРАВА

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00 17,912,531.00

4,455,200.00

0.00

0.00 17,912,531.00

0.00

8,000,000.00

0.00

8,498,000.00

8,498,000.00

204,050,000.00

204,050,000.00

0.00

0.00

2,089,791.00

4,455,200.00

0.00

989,000.00

39,493,000.00

8,000,000.00

989,000.00

0.00

231,690,000.00

39,493,000.00

0.00

0.00

18,000,000.00

231,690,000.00

0.00

0.00

18,000,000.00

16,910,209.00

10,000,000.00

22,367,731.00

22,367,731.00

8,000,000.00

8,000,000.00

48,980,000.00

10,000,000.00

3,303,904.00

3,303,904.00

3,907,547.00

3,907,547.00

39,292,025.00

39,292,025.00

213,077,910.00

435,740,000.00

48,980,000.00

213,077,910.00

18,000,000.00

18,000,000.00

9,051,916.00

435,740,000.00

18,000,000.00

18,000,000.00

19,000,000.00

0.00

0.00

0.00

18,000,000.00

18,000,000.00

9,051,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

341,888.00

341,888.00

0.00

17,912,531.00

17,912,531.00

0.00

0.00

3,871,030.00

3,871,030.00

10,000,000.00

21,216,435.00

21,216,435.00

3,907,547.00

3,907,547.00

43,504,943.00

43,504,943.00

0.00 143,111,626.00 356,189,536.00

0.00 143,111,626.00 356,189,536.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

94.85%

94.85%

48.84%

48.84%

88.82%

88.82%

81.74%

81.74%

100.00%

100.00%

47.64%
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4

Функц. клас. 510

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

Функц. клас. 490

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

Функц. клас. 474

4

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
Укупно за функц. клас. 473 Туризам

Функц. клас. 473

4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 451 Друмски
саобраћај

Функц. клас. 451

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

Функц. клас. 436

Укупно за функц. клас. 435 Остала
енергија

14. 06. 2022.
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Страна 139

Страна 140

4

ГРАДСКА УПРАВА

3,700,000.00

0.00

0.00

0.00 50,000,000.00

27,230,000.00

5,000,000.00

0.00 50,000,000.00

0.00

66,700,000.00

5,000,000.00

698,352.00

698,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,230,000.00

0.00

0.00

39,474,488.00

66,700,000.00

0.00

0.00

18,200,000.00

39,474,488.00

0.00

0.00

4,000,000.00

18,200,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

10,000,000.00

3,700,000.00

77,230,000.00

77,230,000.00

71,700,000.00

71,700,000.00

40,172,840.00

40,172,840.00

18,200,000.00

18,200,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

10,000,000.00

3,276,513.00

26,655,658.00

26,655,658.00

33,394,316.00

33,394,316.00

35,633,675.00

35,633,675.00

13,650,303.00

13,650,303.00

1,430,000.00

1,430,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,108,900.00

2,108,900.00

5,000,000.00

5,000,000.00

698,352.00

698,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,276,513.00

28,764,558.00

28,764,558.00

38,394,316.00

38,394,316.00

36,332,027.00

36,332,027.00

13,650,303.00

13,650,303.00

1,430,000.00

1,430,000.00

10,000,000.00

88.55%

37.25%

37.25%

53.55%

53.55%

90.44%

90.44%

75.00%

75.00%

35.75%

35.75%

100.00%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Функц. клас. 630

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

Функц. клас. 620

4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 610 Развој
заједнице

Функц. клас. 610

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

Функц. клас. 560

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

Функц. клас. 540

4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 520
Управљање отпадом

Функц. клас. 520

Укупно за функц. клас. 510
Управљање отпадом

Број 6
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Функц. клас. 820

4
УФК ЛАГАТОР
Укупно за функц. клас. 810 Услуге
рекреације и спорта

Функц. клас. 810

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

Функц. клас. 810

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

Функц. клас. 740

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

Функц. клас. 660

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

Функц. клас. 640

Укупно за функц. клас. 630
Водоснабдевање

0.00
0.00

60,814,000.00

60,814,000.00

1,039,000.00

1,039,000.00

0.00 20,000,000.00

10,500,000.00

0.00

0.00 20,000,000.00

0.00

2,800,000.00

0.00

10,500,000.00

0.00

0.00 10,180,000.00

129,222,000.00

2,800,000.00

0.00 10,180,000.00

129,222,000.00

0.00 22,550,000.00

126,450,000.00

0.00

0.00 22,550,000.00

0.00

126,450,000.00

3,700,000.00

61,853,000.00

61,853,000.00

30,500,000.00

30,500,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

139,402,000.00

139,402,000.00

149,000,000.00

149,000,000.00

3,700,000.00

56,608,919.00

56,608,919.00

10,445,897.00

10,445,897.00

2,752,201.00

2,752,201.00

111,929,506.00

111,929,506.00

118,916,224.00

118,916,224.00

3,276,513.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,276,513.00

1,024,079.00

1,024,079.00

13,989,827.00

13,989,827.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,632,998.00

57,632,998.00

24,435,724.00

24,435,724.00

2,752,201.00

2,752,201.00

111,929,506.00

111,929,506.00

13,897,365.00 132,813,589.00

13,897,365.00 132,813,589.00

0.00

93.18%

93.18%

80.12%

80.12%

98.29%

98.29%

80.29%

80.29%

89.14%

89.14%

88.55%
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Страна 141

Страна 142

4

ГРАДСКА УПРАВА

194,084,000.00

0.00

0.00

0.00 28,847,000.00

247,000,000.00

450,000.00

0.00 28,847,000.00

0.00

154,850,000.00

450,000.00

0.00

0.00

3,500,000.00

247,000,000.00

0.00

0.00

2,500,000.00

154,850,000.00

0.00

0.00

40,000,000.00

2,500,000.00

0.00

40,000,000.00

194,084,000.00

275,847,000.00

275,847,000.00

155,300,000.00

155,300,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

43,500,000.00

43,500,000.00

158,748,142.00

100,804,500.00 14,516,000.00 43,427,642.00

3,500,000.00

28,057,142.00

1,781,642.00

25,325,500.00

950,000.00

130,691,000.00

75,479,000.00 13,566,000.00 41,646,000.00
676,000.00

150,740,634.00

234,005,283.00

234,005,283.00

102,593,486.00

102,593,486.00

2,100,000.00

2,100,000.00

39,463,689.00

39,463,689.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86,211,947.00 5,631,441.00

22,692,919.00

63,519,028.00 4,955,441.00

2,100,000.00

2,100,000.00

42,359,209.00

42,359,209.00

119,009,959.00

25,149,808.00

93,860,151.00

0.00 150,740,634.00

27,683,151.00 261,688,434.00

27,683,151.00 261,688,434.00

0.00 102,593,486.00

0.00 102,593,486.00

0.00

0.00

2,895,520.00

2,895,520.00

27,166,571.00

1,780,889.00

25,385,682.00

77.67%

94.87%

94.87%

66.06%

66.06%

84.00%

84.00%

97.38%

97.38%

74.97%

89.64%

71.82%
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Функц. клас. 912

4
ПУ БАМБИ
Укупно за функц. клас. 911
Предшколско образовање

Функц. клас. 911

4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 860
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

Функц. клас. 860

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

Функц. клас. 840

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

Функц. клас. 830

ЦЕНТАР ЗА
4.03 КУЛТУРУ
В.КАРАЏИЋ
БИБЛИОТЕКА
4.04 ВУКОВОГ
ЗАВИЧАЈА
Укупно за функц. клас. 820 Услуге
културе

Број 6
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4
ГРАДСКА УПРАВА
Укупно за функц. клас. 970
Образовање - истраживање и развој

Функц. клас. 970

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

Функц. клас. 920

Укупно за функц. клас. 912 Основно
образовање

123,000,000.00

610,289,009.00

0.00

30,318,000.00

2,472,335,285.00 15,505,000.00

123,000,000.00

0.00

0.00

0.00

54,000,000.00

0.00

0.00

30,318,000.00

0.00

0.00

54,000,000.00

194,084,000.00

2,125,545,421.00

25,822,634.00

153,318,000.00

3,098,129,294.00

25,822,634.00

46,265,701.00

46,265,701.00

150,740,634.00

153,318,000.00

54,000,000.00

54,000,000.00

194,084,000.00

5,973,329.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,450,864.00

42,450,864.00

46,265,701.00

46,265,701.00

306,994,388.00 2,438,513,138.00

16,628,230.00

16,628,230.00

0.00

0.00

0.00 150,740,634.00

78.71%

27.69%

27.69%

85.68%

85.68%

77.67%
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Страна 143

Страна 144

441000

420000

426000

Средства из
сопствених
извора 04

Средства
из осталих
извора
Укупно

Средства из
буџета
01за XII/21

Средства
из
сопствених
извора 04
4

2
3
4
5
6
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
2,250,127,668.00 14,825,000.00 239,870,945.00 2,504,823,613.00 1,951,645,093.00 5,918,088.00
И ИЗДАЦИ
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ
И НАКНАДЕ
435,354,000.00 5,000,000.00 20,059,000.00
460,413,000.00
426,099,686.00 3,437,702.00
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
72,761,000.00
837,000.00
3,344,000.00
76,942,000.00
70,943,620.00 572,535.00
НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
1,200,000.00
50,000.00
0.00
1,250,000.00
841,624.00
0.00
СОЦИЈАЛНА
ДАВАЊА
11,530,000.00
180,000.00
9,673,009.00
21,383,009.00
9,505,963.00
0.00
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ
ТРОШКОВА ЗА
14,820,000.00
170,000.00
335,000.00
15,325,000.00
13,575,386.00
0.00
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА И
10,662,300.00
50,000.00
0.00
10,712,300.00
9,876,149.00
0.00
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА
546,327,300.00 6,287,000.00 33,411,009.00
586,025,309.00
530,842,428.00 4,010,237.00
ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
194,319,691.00 1,138,000.00 21,577,300.00
217,034,991.00
178,807,929.00 501,593.00
ТРОШКОВИ
2,441,000.00
650,000.00
1,189,879.00
4,280,879.00
1,400,987.00 344,544.00
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
245,584,584.00 1,600,000.00 50,019,370.00
297,203,954.00
212,191,129.00 260,725.00
УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
162,074,488.00 3,442,000.00
5,936,352.00
171,452,840.00
139,974,510.00 556,489.00
УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ
267,202,552.00
569,000.00 81,834,000.00
349,605,552.00
239,268,783.00
2,000.00
И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
49,849,500.00
994,000.00
6,881,286.00
57,724,786.00
45,456,022.00 232,500.00
КОРИШЋЕЊЕ
921,471,815.00 8,393,000.00 167,438,187.00 1,097,303,002.00
817,099,360.00 1,897,851.00
УСЛУГА И РОБА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
1,479.00
0.00
КАМАТА

Опис

Средства из
буџета
01

74,681,417.00

3,165,262.00

0.00

131,586,156.00

4,124,280.00

81,084,278.00

4,995,655.00

27,417,913.00

1,060,808.00

12,903,222.00

28,634,342.00

0.00

5,000.00

6,453,499.00

1,479.00

950,583,367.00

49,812,802.00

320,355,061.00

145,526,654.00

239,869,767.00

2,806,339.00

192,212,744.00

563,487,007.00

9,876,149.00

13,580,386.00

15,959,462.00

841,624.00

448,547,969.00

19,010,581.00

0.00

2,138,611,616.00

6

Укупно

181,048,435.00

5

Средства из
осталих извора

73.95%

86.63%

86.29%

91.63%

84.39%

80.98%

65.56%

88.56%

96.15%

92.19%

88.62%

74.64%

67.33%

97.06%

97.42%

85.38%

7

Структура
(%)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

425000

424000

423000

422000

421000

410000

416000

415000

414000

413000

412000

411000

400000

1

Економ.
класиф.

У табели су приказани расходи према економској класификацији
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ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА КАМАТА
И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СУБВЕНЦИЈЕ
ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
СУБВЕНЦИЈЕ
ДОТАЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ
И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ,
ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

182,103,554.00

121,000,000.00

121,000,000.00

304,091,200.00

1,455,200.00

18,700,000.00

283,936,000.00

0.00

126,400,000.00

5,000,000.00

121,400,000.00

34,000.00

32,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

32,995,749.00

32,995,749.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

182,503,554.00

153,995,749.00

153,995,749.00

304,121,200.00

1,455,200.00

18,700,000.00

283,936,000.00

30,000.00

131,400,000.00

10,000,000.00

121,400,000.00

34,000.00

32,000.00

126,462,128.00

105,016,751.00

105,016,751.00

246,921,022.00

1,259,104.00

18,700,000.00

226,961,918.00

0.00

87,897,490.00

92,644.00

87,804,846.00

1,479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,641,819.00

15,641,819.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

126,462,128.00

120,658,570.00

120,658,570.00

246,924,022.00

1,259,104.00

18,700,000.00

226,961,918.00

3,000.00

92,897,490.00

5,092,644.00

87,804,846.00

1,479.00

0.00

69.29%

78.35%

78.35%

81.19%

86.52%

100.00%

79.93%

10.00%

70.70%

50.93%

72.33%

4.35%

0.00%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

481000

470000

472000

460000

465000

464000

463000

462000

450000

454000

451000

440000

444000

14. 06. 2022.
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Страна 145

Страна 146

513000

512000

ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
ОСТАЛЕ
НЕКРЕТНИНЕ И
ОПРЕМА

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

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

1,268,000.00

33,079,408.00

167,936,209.00

221,697,617.00

6,865,799.00

223,937,554.00
6,865,799.00

10,060,000.00

850,000.00

23,565,000.00

7,359,000.00

0.00

1,026,000.00
0.00

600,000.00

0.00

0.00

26,000.00

0.00

540,000.00

985,800.00

39,426,447.00

50,000.00 327,232,817.00

680,000.00 370,418,064.00

0.00

115,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

115,000.00

2,253,800.00

73,045,855.00

495,219,026.00

592,795,681.00

6,865,799.00

225,078,554.00
6,865,799.00

10,660,000.00

850,000.00

23,565,000.00

7,500,000.00

1,264,510.00

18,540,641.00

141,455,634.00

173,398,064.00

0.00

163,866,563.00
0.00

9,978,259.00

235,030.00

22,693,229.00

4,497,917.00

0.00

47,891.00

0.00

55,241.00

0.00

7,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

40,800.00

4,405,929.00

119,335,386.00

125,945,953.00
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Издаци за запослене (плате-зараде, додаци, накнаде, награде и бонуси и социјална
давања запослених) извршени су укупно са 96,15%, што је износ од 563.487.007 динара.
У буџету града Лознице за 2021. годину обезбеђена су средства за исплату расхода за
запослене са економске категорије 41 - Расходи за запослене. Поред тога и у оквиру групе
463 - Трансфери осталим нивоима власти, обезбеђује се исплата плата за део запослених у
Центру за социјални рад и у Регионалном центру за таленте.
Издаци за коришћење роба и услуга извршени су са 86,63% што је износ од 950.583.367
динара. У овим расходима учествују:
Стални трошкови извршени су у износу од 192.212.744 динара, који обухватају
трошкове платног промета, трошкове енергетских, комуналних и услуга комуникација,
трошкове осигурања и закупа;
Трошкови путовања извршени су у износу од 2.806.339 динара, који обухватају
трошкове путовања у земљи и иностранству;
Трошкови услуга по уговору извршени су у износу од 239.869.767 динара, који
обухватају административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања,
услуге информисања, стручне услуге и услуге репрезентације;
Специјализоване услуге извршене су у износу од 145.526.654 динара, у које спадају
услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања путева, услуге
одржавања паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке
и геодетске услуге;
Текуће поправке и одржавање извршене су у износу од 320.335.061 динара, у које
спадају поправке и одржавање зграда, објеката и опреме;
Трошкови материјала извршени су у износу од 49.812.802 динара, у које спадају
административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал
за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт и материјал одржавање хигијене и
угоститељство.
Отплата камата износи 1.479 динара из буџета.
Расходи за субвенције извршени су износу од 70,70% што је износ од 92.897.490
динара.
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
31.276.513 динара реализоване су преко Градске управе, и то за:
Корисник субвенције
КЈП Наш дом - Лозница
КЈП Топлана - Лозница
КЈП Водовод и канализација - Лозница

Износ
10.000.000
18.000.000
3.276.513

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама нису
извршаване у току 2021. године.
Текуће субвенције у пољопривреди извршене су у износу од 23.226.661 динара.
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
33.301.672 динара за реализацију пројеката на додели средстава за бесповратно суфинансирање
инвестиционог одржавања активности, ближе дефинисано Јавним конкурсом Градског већа
за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења
својстава зграде – фасаде и замена кровног покривача.
Расходи за трансфере (463) извршени су са 79,93% у укупном износу од 226.961.918
динара.
Средства су трансферисана републичком нивоу, и то за установе основног образовања
у износу од 150.532.143 динара, установе средњег образовања у износу од 45.869.421 динара,
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Центру за социјални рад у износу од 28.225.507 динара и Регионалном центру за таленте у
износу од 2.334.847 динара.
Расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета извршени су са 78,35% што је
износ од 120.658.570 динара. Реализација за ове намене извршена је преко Градске управе за
обезбеђивање социјалне заштите:
- старих лица износ 19.630.000 динара,
- за смештај и боравак ученика ометених у развоју установе и трошкове превоза у
образовању у износу од 396.280 динара,
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета за избегла и интерно расељена лица извршене
су у износу од 6.853.552 динара,
- Финансијска подршка рађању на територији града Лознице износ од 57.912.817
динара,
- Расходи за накнаде за социјалну заштиту извршени су у износу од 8.325.604 динара из
буџета града и од средстава одобрених од Министарства за бригу о селу за куповину
кућа на селу по пројекту.
- На основу Уговора о донацији финансијских средстава за кофинансирање спровођења
Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома града Лознице за организовање
радионица и потрошни материјал пренета су средства у износу од 997.702 динара.
- За једнократне и друге помоћи угроженом становништву 814.907 динара
- Ученичке и студентске награде 11.493.640 динара,
- Награде спортистима износ од 432.028 динара
- Социјална заштита за услуге Лични пратилац детета у износу од 13.802.040 динара,
Издаци за дотације невладиним организацијама у износу од 126.462.128 динара
Назив
Политичке странке
Остала удружења грађана
Црвени крст
Верске заједнице
Удружења грађана-култура
Спортске организације

Износ
2.193.229
2.737.000
18.741.391
2.100.000
2.535.868
98.154.640

Издаци за зграде и грађевинске објекте извршена су у износу од 260.791 хиљада
динара и то код:
1. Предшколско образовање у износу од 2.230 хиљада динара.
2. УФК „Лагатор“ у износу од 8.699 хиљада динара.
3. Развој заједнице (урбанистички планови) у износу од 26.535 хиљада динара
4. Вишенаменски развојни пројекти у износу од 222.419 хиљада динара.
5. Центар за културу у износу од 458 хиљада динара.
6. Туристичка организација у износу од 450 динара.
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Раздео 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
ољни послови.
За плате и доприносе на терет послодавца за градоначелника, заменика и помоћнике
градоначелника утрошено је 13.134.569 динара.
Отпремнине и помоћи извршене су у износу од 69.474 динара.
Накнаде за превоз за запослене су извршене у износу од 91.850 динарa.
Награде запосленима и остали посебни расходи (комисије) извршени су у износу од
100.768 динара.
Стални трошкови извршени су у износу од 73.267 динара.
Стручне услуге извршене су у износу од 163.138 динара
Раздео 2 - ГРАДСКО ВЕЋЕ
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови.
За плате и доприносе на терет послодавца за чланове Градског већа у радном односу
утрошено је 1.341.925 динара.
Накнаде за превоз за запослене су извршене у износу од 31.333 динара.
Награде запосленима и остали посебни расходи (комисије) извршене су у износу од
429.494 динарa.
Трошкови службених путовања извршени су у износу од 20.195 динара.
Стручне услуге извршене су у износу од 5.092.060 динара (накнаде члановима Градског
већа и комисије).
Раздео 3 - СКУПШТИНА ГРАДА
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови.
За плате и доприносе на терет послодавца за председника Скупштине, секретара и
заменика секретара утрошено је 4.591.295 динара.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 23.158 динара.
Награде запосленима и остали посебни расходи (комисије) извршени су у износу од
744.806 динара.
Стални трошкови који се односе на расходе за услуге мобилне телефоније извршени
су у износу од 18.731 динара.
Услуге по уговору извршене су у износу од 10.129.108 динара од чега су:
- Стручне услуге извршене су у износу од 8.885.068 динара (савети, комисије, накнаде
одборницима и чланарине за Сталну конференцију градова и општина и НАЛЕД)
- Трошкови репрезентације (поклони: новогодишњи календари и агенде) извршени су у
износу од 1.085.040 динара.
- Остале опште услуге извршене су у износу од 159.000 динара, и то за озвучење седница
Скупштине.
Дотације осталим непрофитним институцијама за финансирање редовног рада
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политичких странака које имају одборнике у Скупштини града извршене су у износу од
2.193.229 динара.
Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА
Функција 010 – Болест и инвалидност
Дотације невладиним организацијама износиле су 2.737.000 динара и извршене су на
основу резултата конкурса следећим удружењима грађана:
Удружење грађана
Извршено
Удружење рат.и мирн.вој.инвалида
250.000
Удружење глувих и наглувих
100.000
Друштво за неговање традиције ослобод. ратова
90.000
Удружење диј. тр. буб. инв. „Подриње“
200.000
Опш.орган.пензионера
130.000
СУБНОР Општ. Лозница
70.000
Општ. организ. инвалида рада
50.000
Савез слепих Србије Лозница
300.000
Удружење грађана „Светионик“
250.000
Добровољ.давал.крви М. Марин
50.000
Удружење грађана „За здравље“ Лозница
50.000
Хуманитарно друштво „Гајрет“
130.000
Удружење пенз. радн. унут. посл. Лозница
50.000
Удружење грађана „Меморијал“ Драгинац
30.000
Удружење особа са инвалидитетом Лагатор
350.000
Удруж. Срба муслиманске вероисповести
40.000
Удружење војних пензионера
60.000
Удружење жена „Александрина“
30.000
Удружење грађана „Реч и дело“ Лозница
180.000
Удр.грађ.креативни клуб Ок клуб
100.000
Српски ратни ветерани Лозница
50.000
Удружење рома „Жива ватра“ Јошева
30.000
Асоцијација доб.-Косовски божур30.000
УГ меморијал битке на Дрини 1914
50.000
Удружење“Сунце“ Лозница
67.000
_______________________________________________________________________
Функција 020 – Старост
Текућим трансферима Центру за социјални рад Лозница у износу од 2.632.604 динара
обезбеђено је пружање услуга геронтодомаћица.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у износу од 19.630.000 динара
и односе се на превоз лица старијих од 65 година у складу са одлуком Скупштине града
Лозницe.
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Функција 040 – Породица и деца
Текућим трансферима Центру за социјални рад Лозница у износу од 4.881.711 динара
обезбеђено је пружање услуга дневног боравка за децу са посебним потребама.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у укупном износу од 57.912.817
динара и то 54.009.358 за реализацију права из Одлуке о финансијској подршци рађању на
територији града Лозница, а за вантелесну оплодњу укупно су уплаћена средства у износу од
3.903.459 динара.
Функција 060 – Становање
Расходи за зграде и грађевинске објекте нису извршавани.
Расходи за накнаде за социјалну заштиту извршени су у износу од 6.000.000 динара
из буџета града за куповину кућа на селу и 2.325.604 динара и од средстава одобрених од
Министарства за бригу о селу за куповину кућа на селу по пројекту.
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
Расходи за сталне трошкове из буџета нису извршавани.
Расходи за материјал извршени су у износу од 80.000 динара за набавку грађевинског
материјала за избеглице.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у износу од 2.385.927 динара и
то: накнаде у случају смрти извршене су у износу од 75.607 динара и једнократне помоћи у
износу 2.310.320 динара (500.000 за набавку огрева за избегла и интерно расељена лица, а
1.810.320 динара за набавку грађевинског материјала, куповину сеоских кућа са окућницом
за избегла и интерно расељена лица и новчане једнократне помоћи угроженим породицама
избеглих и инерно расељених лица).
Дотацијама невладиним организацијама у износу од 18.741.391 динара обезбеђена је
реализација програма oрганизације Црвеног крста.
Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту
За функцију 090 извршени су расходи у укупном износу од 35.510.934 динара. Износ
расхода од 20.711.192 динара трансферисан је Центру за социјални рад Лозница за реализацију
права у социјалној заштити.
У следећој табели дат је преглед исплаћених средстава за реализацију права у области
социјалне заштите преко Центра за социјални рад.
Право
Расходи за запослене у Центру за социјални рад
Превоз радника
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Право
Стални трошак
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Опрема и превоз-смештај у хран.породицу
Погребни трошкови
Превоз штићеника
Накнада из буџета за становање и живот
Једнократне помоћи
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

Број 6

Исплаћено из буџета
1.132.883
207.500
529.900
149,950
120.000
889.000
943.328
139.956
11.408.745
2.473.692
299.910

Накнада за социјалну заштиту из буџета извршена је у износу од 13.802.040 динара за
личне пратиоце за децу са сметњама у развоју.
На основу Уговора о донацији финансијских средстава за кофинансирање спровођења
Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома града Лознице за организовање
радионица и потрошни материјал пренета су средства у износу од 997.702 динара.
Функција 130 – Опште услуге
За плате и доприносе на терет послодавца за запослене утрошено је укупно 202.890.791
динара.
Накнаде у натури су извршене у износу од 382.624 динара за превоз запослених на
посао и са посла (месечне карте) и новогодишње пакетиће.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 10.727.723 динара.
Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 4.336.387 динара (накнаде за
превоз на посао и са посла).
Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 3.568.321
динар.
Стални трошкови исплаћени су у износу од 32.004.748 динара, од чега је 723 динара
на име трошкова платног промета за јавне радове. Структуру сталних трошкова чине:
- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 2.872.683
динара,
- услуге за електричну енергију у износу од 8.810.040 динара,
- трошкови грејања у износу од 9.519.218 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 589.612 динара,
- услуге заштите имовине у износу од 75.000 динара,
- одвоз отпада у износу од 545.082 динара,
- услуге чишћења у износу од 98.600 динара,
- услуге телефоније у износу од 2.010.761 динар,
- интернет у износу од 47.073 динара,
- услуге мобилне телефоније у износу од 790.546 динара,
- остале услуге комуникација у износу од 386.434 динара,
- услуге поште у износу од 5.149.417 динара,
- осигурање имовине, опреме и запослених у износу од 885.340 динара,
- закуп осталог простора у износу од 224.942 динара.
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Трошкови путовања извршени су у износу од 336.856 динара из буџета града и 11.878
динара на основу Уговора о донацији за Заједно у подршци родитеља и деце са инвалидитетом
(број донације UNOPS-SwissPRO-2020-Grant-001) и Града Лозница од 18.08.2020. године.
Услуге по уговору извршене су у износу од 125.944.070 динара, од чега 726.953
динара за јавнe радове, 396.400 за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“, 1.475.000
динара за реализацију пројекта „Процена и мапирање ризика у сливу реке Дрине“ по Уговору
о додели средстава из Фонда за међуопштинску сарадњу који се финансира из пројекта
„Локална самоуправа за 21. век“ између Министарства државне управе и локалне самоуправе
бр. 401-00-363/21-24 од 21.04.2021. године и Града Лознице бр. 198/2021-I од 10.05.2021.
године и 958.566 динара на основу Уговора о донацији за Заједно у подршци родитеља и
деце са инвалидитетом (број донације UNOPS-SwissPRO-2020-Grant-001) и Града Лознице
од 18.08.2020. године.
Структуру ових расхода чине:
- услуге превођења у износу од 21.000 динара,
- административне услуге по уговору у износу од 10.203.611 динара,
- услуге за израду и одржавање софтвера у износу од 1.635.675 динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 144.659 динара
(котизације за семинаре, издаци за стручне испите),
- услуге ревизије извршене су у износу од 240.000 динара,
- стручне услуге извршене су у износу од 815.540 динара (правне услуге, услуге
вештачења, финансијске услуге),
- услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 506.938 динара,
- укупна репрезентација у износу од 2.257.546 динара.
- остале опште услуге у износу од 110.119.101 динар (трошкови ЈП Лозница
развој, коричење, плакете за Дан града и остале опште услуге).
За текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) утрошено је укупно
7.721.456 динара и то:
- 5.039.850 динара за текуће поправке и одржавање зграда и
- 2.681.606 динара за текуће поравке и одржавање опреме.
За материјал је плаћено 18.504.903 динара, од чега 98.800 динара за реализацију
пројекта „Михољски сусрети села“ и 76.951 динар на основу Уговора о донацији за Заједно
у подршци родитеља и деце са инвалидитетом (број донације UNOPS-SwissPRO-2020-Grant001) и Града Лозница од 18.08.2020. године. Структуру ових расхода чине:
- 8.471.479 динара за административни материјал (канцеларијски материјал, ХТЗ
опрема и униформе и биодекорација),
- 1.530.290 динара за стручну литературу за потребе запослених,
- 1.912.063 динара за материјал за саобраћај,
- 1.421.391 динара за материјал за хигијену,
- 5.169.680 динара за потрошни материјал (ауто-гуме, заставе, печати, остали
потрошни материјал, противградне ракете);
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у износу од 791.807
динара из буџета града и 23.100 динара на основу Одлуке о поглашењу ванредног стања
- град Лозница је отворио наменски рачун за прикупљање донација физичких и правних
лица за помоћ угроженим грађанима на територији града Лозница током ванредног стања
проглашеног због избијања епидемије COVID-19.
Порези, обавезне таксе и казне извршени су у износу од 4.318.036 динара.
Новчане казне и пенали по решењу судова су извршени у износу од 22.539.060
динара.
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Накнаде штете услед елементарних непогода извршене су у износу од 235.030
динара.
Накнаде штете за повреде (уједи паса) извршене су у износу од 10.155.327 динара.
Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 4.505.349 динара, од чега 261.000
динара на основу Уговора о донацији за унапређење еУправе у Лозници између Канцеларије
Уједињених нација за пројектне услуге (бр. донације UNOPS-SwissPRO-2019-Grant-032) и
Града Лознице (бр.637/2019-I од 26.11.2019. године) и 88.908 динара на основу Уговора о
донацији за Заједно у подршци родитеља и деце са инвалидитетом (број донације UNOPSSwissPRO-2020-Grant-001) и Града Лозница од 18.08.2020. године.
Издаци за нематеријалну имовину износили су 990.000 динара.
Функција 170 – Управљање јавним дугом
За отплату домаћих камата потрошено је 1.479 динара.
За отплату главнице домаћим кредиторима извршено је 502.264 динара.
Функција 360 – Услуге јавног реда и мира
Расходи за услуге по уговору извршене су у износу од 44.000 динара.
Расходи за материјал извршени су у износу од 469.200 динара за куповину дрога
теста за потребе ПС у Лозници.
Зграде и грађевински објекти извршени су у износу од 5.279.455 динара за изградњу
семафорске сигнализације на територији града Лознице.
Расходи за машине и опрему извршени су у износу од 5.011.800 динара и то 528.000
динара за куповину тастера за слепе особе, 1.488.000 динара за набавку мотоцикла за потребе
ПС у Лозници и 2.995.800 динара за систем видео надзора на територији града Лознице.
Функција 412 - Општи послови по питању рада
Плате, додаци и накнаде запосленима извршене су у износу од 1.465.710 динара.
Социјални доприноси на терет послодавца извршени су у износу од 244.041 динара.
Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање извршене су у износу
од 18.700.000 динара Националној служби за запошљавање по Споразуму o уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања
за 2021. годину.
Функција 421 – Пољопривреда
Стални трошкови су извршени у износу од 65.720 динара.
Услуге по уговору извршене су у износу од 3.092.968 динара за превоз пчелара на
сајам пчеларства, услуге израде карте плодности пољопривредног земљишта и мапирање
пољопривредне производње на подручју града и набавка материјала за калцизацију земљиш
та.
Расходи за потрошни материјал извршени су у износу од 4.998.750 динара за набаку
кречњака.
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршене су у
износу од 23.226.661 динара у складу са расписаним конкурсом по Програму мера подршке
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за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града за 2021. годину.
Функција 435 – Електрична енергија
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 9.051.916 динара за
изградњу елетро енергетских објеката на територији града Лознице.
Функција 436 –Остала енергија
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за ЈКП
„Топлана Лозница“, извршене су у износу од 18.000.000 динара за текуће субвенције у циљу
обезбеђења услова за редовно пружање комуналних услуга према плану и програму за 2021.
годину.
Функција 451 - Друмски саобраћај
Расходи за текуће поправке и одржавање извршени су у износу од 20.559.909 динара
за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре.
Расходи за текуће поправке и одржавање извршени су у износу од 119.738.918 динара
за редовно одржавање путева и улица.
Расходи за текуће поправке и одржавање извршени су из буџета града у износу од
126.579.987 динара за рехабилитацију путева и улица на територији града Лознице.
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 8.934.809 динара за
реконструкцију улице Мине Караџић у Лозници.
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 80.375.913 динара за
реконструкцију пута у МЗ Доње Недељице и МЗ Липница, улицу Планирана III на Лагатору,
улицу Вука Караџића у Тршићу и улицу Вука Караџића у Лешници.
Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти
За специјализоване услуге (геодетске услуге) утрошено је 3.907.547 динара.
Расходи за земљиште нису извршавани.
Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 4.955.009 динара и то
пренос средстава на подрачун ГУ – UNOPS Активно укључивање Рома и подршка становању
у Лозници за капитално одржавање стамбеног простора за социјално становање.
Расходи за остале донације и трансфере извршени су у износу од 1.259.104 динара
за пренос средстава на подрачуне Клуб сениора - подршка за активну старост, ГУ-УНОПС
SWISS PRO.
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Функција 510 – Управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за ЈКП „Наш
дом“, извршене су у износу од 10.000.000 динара, за текуће субвенције у циљу обезбеђења
услова за редовно пружање комуналних услуга према плану и програму за 2021. годину.
Функција 520 – Управљање отпадним водама
Расхови су реализовани у износу од 1.430.000 динара за израду пројекта хидролошке
студије Болничког потока и потока Жеравија.
Функција 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Расходи за специјализоване услуге извршени су у износу од 13.650.303 динара за
услуге зоохигијене КЈП “Наш дом“.
Функција 560 - Заштита животне средине
Расходи за услуге по уговору нису извршавани.
Расходи за специјализоване услуге извршени су у износу од 36.332.027 динара, и то
за услуге дератизацијеи дезинсекције у износу од 9.340.932 динара, за санацију санитарне
депоније XI фаза у износу од 26.118.155 и за услуге санације земљишта 872.940 динара.
Функција 610 – стамбени развој
Субвенције приватним предузећима извршене су у износу од 5.092.644 динара за
реализацију пројекта мера енергетске санације у сарадњи са Министарством рударства и
енергетике.
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
33.301.672 динара за реализацију пројеката на додели средстава за бесповратно суфинансирање
инвестиционог одржавања активности, ближе дефинисано Јавним конкурсом Градског већа
за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења
својстава зграде – фасаде и замена кровног покривача.
Функција 620 - развој заједнице
Зграде и грађевински објекти у износу од 26.534.558 динара извршене су за прибављање
пројектне документације.
Расходи за услуге по уговору износили су 2.230.000 динара (чланарине РРА).
Функција 630 – Водоснабдевање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршене су у
износу од 3.276.513 динара, и то за ЈКП „Водовод и канализација“ за текуће субвенције у циљу
обезбеђења услова за редовно пружање услуга према плану и програму за 2021. годину.
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Функција 640 - Улична расвета
Стални трошкови извршени су у износу од 73.285.703 динара из буџета града и
8.900.415 динара из осталих извора финансирања.
За текуће поправке и одржавање уличне расвете, за дванаест месеци, извршење је
6.295.661 динара.
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у укупном износу од 44.331.810
динара и то за реконструкцију јавне расвете 39.334.860 динара и 4.996.950 динара за центар
за видео надзор.
месту

Функција 660 - Стамбени развој и развој заједнице некласификоване на другом

Извршени су укупни расходи у износу од 111.929.506 динара за КЈП “Наш дом“, и то
за специјализоване услуге – одржавање водотокова другог реда 6.490.637 динара, одржавање
зелених површина према плану и програму за 2021. годину износ од 59.393.024 динара,за
чишћење и прање улица по плану и програму рада за 2021. годину износ од 36.548.864
динара, за одржавање сливника износ од 1.186.029 динара, озелењавање на територији града
Лознице износ од 8.020.800 динара и 290.152 динара за израду постамента.
Функција 740 – Јавно здравство
Услуге по уговору су извршене у износу од 2.752.201 динара и односе се на накнаде
за мртвозорнике.
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти извршени су у износу од 24.435.723 динара за изградњу
Линерарног парка Лагатор - I фаза и изградњу игралишта за децу (постављена три парковска
игралишта)
Функција 830 -Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 42.359.209 динара, од тога
24.199.209 динара за оглашавање, објављивање тендера и информативних огласа, набавку
недељног листа,остале медијске услуге, закуп билборда, услуге штампања - флајери,
службени лист, плакати.
По Јавном конкурсу Градског већа града Лознице исплаћена су средства у износу од
18.160.000 за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног
информисања на територији града Лознице у 2021. години.
Функција 840 -верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама извршeне су у износу од 2.100.000 динара СПЦ
Епархији Шабачкој, и то:
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СПЦО Новолозничка ............................................................................ 500.000
СПЦО Текериш ....................................................................................... 80.000
СПЦО Доња Бадања ............................................................................. 100.000
СПЦО Старолозничка .......................................................................... 500.000
СПЦО Ново Село .................................................................................. 70.000
СПЦО Јошева...................... ................................................................. .500.000
СПЦО Грнчарска у Липници.............................................................. 50.000
Манастир Чокешина ..............................................................................100.000
СПЦО Бања Ковиљача ........................................................................ 100.000
СПЦО Зајача ......................................................................................... 100.000
месту

Функција 860 - Рекреација, спорт култура и вере некласификовани на другом

Расходи за специјализоване услуге извршени су у износу 435.350 динара за услуге културе.
Дотације невладиним организацијама извршене су у износу од 2.535.868 динара за културноуметничка друштва по годишњем програму рада за реализацију програма и пројеката.
Расходи за специјализоване услуге извршени су у износу од 1.035.600 динара (Дринска регата
и остале услуге превоза).
Расходи за накнаде за социјална давања из буџета извршени су у износу од 432.028 динара и
то 405.000 динара за награде за најбоље спористе и 27.028 динара за пехаре.
Дотације невладиним организацијама износиле су 98.154.640 динара и распоређене су на
следећи начин:
Организација

Извршено I-XII 2021.

Рагби клуб Лозница ....................................................................................... 300.000
Мото-клуб Хард Ендуро Ло ............................................................................ 300.000
Боксерски клуб Лозница ................................................................................. 3.000.000
Лозница град ЖРК ......................................................................................... 1.900.000
Мушки рукометни клуб Лозница ...................................................................2.600.000
Карате клуб Гучево .......................................................................................... 350.000
МКК Лозница .................................................................................................. 3.500.000
Фудбалски клуб Лозница ............................................................................. 20.000.000
ФК Антимон Зајача .......................................................................................... 300.000
ФК Цер Ј.Лешница ........................................................................................... 500.000
ФК Студенац Г.Ковиљача ................................................................................. 300.000
ФК Младост Брезјак ......................................................................................... 200.000
ФК Јелав Јелав .................................................................................................. 200.000
ФК Слога Коренита ............................................................................................300.000
ФК Младост Лозница .........................................................................................200.000
ФК ТЕ Гучево Трбушница ................................................................................300.000
ФК Подриње Л.Поље ....................................................................................... 750.000
ФК Слога Л.Шор ............................................................................................. 500.000
ФК Синђелић Липница ..................................................................................... 500.000
ФК Прва искра Руњани .................................................................................... 300.000
ФК Младост Д.Добрић ....................................................................................1.300.000
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ФК Раднички Клупци ......................................................................................1.400.000
ФК Лук Воћњак .................................................................................................. 200.000
ФК Борац Лешница ........................................................................................ 1.300.000
ФК Борац Козјак ................................................................................................ 300.000
Карате клуб Јадар Драгинац ............................................................................ 350.000
Шаховски клуб Лозница град ........................................................................... 300.000
Стрељачки клуб Соколови ............................................................................... 350.000
Теквондо клуб Лозница .................................................................................... 140.000
Шаховски клуб Клупци .......................................................................................200.000
Шаховски клуб Слога Л.Шор ............................................................................ 200.000
Одбојкашки клуб Лозница ............................................................................. 2.400.000
ФК Јадар Ступница .......................................................................................... 200.000
ФК Слога Стража ............................................................................................. 200.000
Одбојкашки клуб Пролетер Лозница ............................................................ 1.650.000
Карате клуб Лозница ......................................................................................... 350.000
Реални аикидо .................................................................................................... 250.000
ФК Хајдук Рибарица ........................................................................................... 300.000
ФК Јадар 1961 Г. Добрић ................................................................................... 300.000
Пливачки клуб Дрина .......................................................................................... 230.000
Рукометни клуб Гучево Б.Ковиљача ................................................................ 650.000
Шах Клуб Лешница Лешница ............................................................................ 200.000
Омладински рукометни клуб Лозница ........................................................... 1.650.000
Карате клуб Шампиони Б.Ковиљача ................................................................ 430.000
Теквондо клуб Тае Ло ........................................................................................ 140.000
Клуб за олимп.диз.тегова „АС“ ........................................................................ 300.000
ФК Милан Орлић Ново Село ........................................................................... 500.000
Боксерски и фул контакт клуб „Рокица“ ........................................................ 600.000
Вукови са Дрине – Кик бокс .............................................................................. 300.000
Ју Јутсу клуб Лозница Тршић ............................................................................ 190.000
ФК Видојевица Лешница ................................................................................... 500.000
Стонотениски клуб Лешница ............................................................................. 280.000
Женски фудбалски клуб Лозница ....................................................................1.000.000
Кик бокс клуб Петровић тим ........................................................................... 350.000
ФК Пчелињо Лозница ......................................................................................... 120.000
Самбо сп.удр. Предатор Тршић .......................................................................... 90.000
СУФ Респект Лозница ........................................................................................ 120.000
Аикидо клуб Марумеро Лозница ....................................................................... 90.000
ФК Јадар 07 Лозница ......................................................................................... 250.000
Шах клуб Учитељ Љубо ..................................................................................... 90.000
Нинђуцу клуб Лозница ......................................................................................... 90.000
Карате клуб Херкулес .......................................................................................... 90.000
Сп.удружење малог фудбала 2018 .................................................................. 4.500.000
Фуд.спорт.удр. Гучево 1929................................................................................ 500.000
Стрељач.спорт.удружење „Гимназион“............................................................100.000
Кошаркашко удружење“Апач“...........................................................................250.000
Мото клуб“Black dragons“...................................................................................150.000
Планинарски клуб Гучево...................................................................................120.000
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Фитнес клуб “Lady“............................................................................................. 80.000
Children cintetics..................................................................................................100.000
Тениски клуб „Сет“............................................................................................100.000
ФСУ Пасковац....................................................................................................200.000
Голубарски савез................................................................................................. 50.000
ФСУ Миша 2017.................................................................................................100.000
Од укупног износа исплаћених средстава клубовима и спортским удружењима,
по решењу Већа исплаћено је 35.654.640 динара, и то Боксерски клуб Лозница 5.000.000
динара, ЖРК“Лозница“ 200.000 динара, МРК „Колзница“ 1.150.000 динара, МКК „Лозница“
1.200.000 динара, ФК „Лозница“ 10.000.000 динара, ФК „Антимон“ Зајача 160.000 динара,
ФК „Младост“ Брезјак 60.000 динара, Мото клуб „Black dragons“ 150.000 динара, Ауто мото
удружење Лознице 150.000 динара, ФК „Јелав“ 100.000 динара, ФК „Те-Гучево“ Трбушница
60.000 динара, ФК „Подриње“ Л.Поље 100.000 динара, ФК „Раднички“ Клупци 4.050.000
динара, ФК „Борац“ Лешница 800.000 динара, ФК „14.октобар“ Драгинац 140.000 динара,
ФК „Борац“ Козјак 60.000 динара, Теквондо клуб Лозница 50.000 динара, Шах клуб Клупци
250.000 динара, Одбојкашки клуб Лозница 100.000 динара, ФК „Слога“ Стража 160.000
динара, Карате клуб Лозница 50.000 динара, ФК „Јадар 1961“ Г.Добрић 60.000 динара,
Ловачко удружење Гучево 1.292.000 динара, Рукометни клуб Гучево 80.000 динара, Карате
клуб Шампиони Бања Ковиљача 120.000 динара, Мото клуб „Гонзалес“ Лешница 150.000
динаа, Женски фудбалски клуб Лозница 300.000 динара, Кик бокс Петровић тим 300.000
динара, ФСУ Фер плеј 2020 60.000 динара, ФСУ Респект Лозница 200.000 динара, КСУ Ло 015
500.000 динара, ФК „Јадар 07“ Лозница 760.000 динара, Спортско удружење малог фудбала
2018 7.200.000 динара, ФСУ „Гучево 1929“ 200.000 динара, ФСУ „Градилиште“ 60.000
динара, Удружење „Ловачке шапе“ 142.640 динара, ФСУ „Крајишници“ 60.000 динара, ФСУ
„Вук“ Тршић 60.000 динара, Спорт.и рек. Ajba academy 20.000 динара и ЗСУМФ „Ад дринум
2020“ Лозница 100.000 динара.
Функција 912 - Основно образовање
Из буџета Града за период 01.01.2021.-31.12.2021. године за основно образовање су
трансферисана средства у износу од 150.740.634 динарa.
Врста трошка
Услуге по уговору (интерресорна комисија)
Накнаде у натури
Социјална давања
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима (јубиларне награде)
Стални трошкови (ел. енергија, вода, одвоз смећа, грејање,
платни промет, осигурање)
Трошкови путовања (трошкови службеног пута, превоз на
семинар, превоз ученика )
Услуге по уговору (стручни испити, котизација за семинаре...)
Специјализоване услуге (санитарни прегледи)
Текуће поправке и одржавање
Материјал (канц. материјал, средства за хигијену, образовни
материјал)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне

Планирано 2021.
Извршено 2021.
250.000
208.491
209.000
23.530
5.422.240
3.741.383
23.115.600
19.071.527
9.294.840
6.392.609
74.224.032

62.064.596

25.374.432

19.392.213

6.565.460
693.764
12.538.980

3.655.767
394.360
10.240.744

8.435.396

5.451.189

1.650.044
726.820

694.995
0,00
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Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
Зграде и грађевински објекти- инвестиције
Опрема за образовање
Смештај и превоз ученика са сметњама у развоју
Укупно:

14. 06. 2022.

373.392
19.290.000
5.920.000
0,00
194.084.000

182.000
13.884.522
5.342.708
0,00
150.740.634

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

Планирано
2021.
10.680.000
15.014.000
19.770.000
10.435.000
13.777.000
7.440.000
6.613.000
13.000.000
21.108.000
10.790.000
23.354.000

Извршено 2021.
8.215.709
13.050.944
15.236.557
8.952.032
12.288.228
6.527.175
5.804.532
8.124.870
16.817.438
8.002.341
18.441.535

16.018.000

7.977.345

10.672.000
10.629.000
4.434.000
100.000
193.834.000

8.713.281
8.879.276
3.500.880
0,00
150.532.143

За услуге по уговору за интерресорну комисију издвојено је 208.491 динара.
Функција 920 - Средње образовање
Из буџета Града за период 01.01.2021-31.12.2021. године извршени су трансфери установама
за средње образовање у износу од 46.265.701 динара.
Врста трошка
Социјална давања (солидарна помоћ)
Накнада трошкова за запослене
Награде и бонуси
Стални трошкови (ел. енергија, вода, одвоз смећа, грејање,
платни промет, осигурање)
Трошкови путовања (дневнице на сл. путу, превоз на
семинар, превоз ученика)
Услуге по уговору (стручни испити, котизација за
семинаре, одржавање рачунара и софтвера...)
Специјализоване услуге (трошкови здравствених и
санитарних прегледа)
Текуће поправке и одржавање
Материјал (канцеларијски материјал, производи за
чишћење и средства за хигијену, образовни материјал)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Новчане казне и пенали по решењу судова
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Планирано
2021.
1.961.043
6.214.000
4.029.000

Извршено
2021.
1.806.549
5.443.855
3.607.360

31.594.957

27.121.533

408.000

206.588

1.077.000

389.820

40.000

40.000

2.005.000

1.953.636

2.131.000

1.875.629

490.000
0.00

224.411
0
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Зграде и грађевински објекти- инвестиције
Опрема за образовање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (превоз деце са
сметњама у развоју)
Укупно:
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0,00
3.500.000

0
3.200.040

550.000

396.280

54.000.000

46.265.701

Средњим школама су трансферисана средства у износу од 45.869.421 динара:
Школа
Економска школа
Гимназија “Вук Караџић”
Средња школа “Свети Сава“
Техничка школа
Укупно:

Планирано

2021.
14.209.000
13.000.000
12.226.000
14.015.000
53.450.000

Извршено
2021.
12.638.064
11.474.469
10.801.831
10.955.058
45.869.422

Такође, на нивоу средњег образовања за превоз деце са сметњама у развоју утрошено је
396.280 динара.
Функција 970 - Образовање-истраживање и развој
Из буџета Града за период 01.01.2021.-31.12.2021. године за истраживање и развој образовања
утрошена су средства у износу од 42.450.864 динарa.
У извештајном периоду из буџета је финансиран рад Регионалног центра за таленте у
износу од 2.334.847 динара.
Врсте трошка
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси
Награде запосленима (јубиларне награде)
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно:

Планирано
2021.
1.125.000
190.000
0.00
491.000
17.000
234.000
107.000
12.000
12.000
430.000
2.618.000

Извршено
2021.
1.120.222
186.517
0.00
475.097
5.040
226.416
62.000
9.810
10.875
238.870
2.334.847

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 11.493.640 динара исплаћене су за
ученичке и студентске награде.
Из буџета Града за период 01.01.2021.-31.12.2021. године за изградњу Smart city центра и
набавку опреме (намештај и рачунарска опрема) су трансферисана средства у износу од
28.622.377 динарa.
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Глава 4.01. - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
Функција 911 - Предшколско образовање
Предшколској установи „Бамби“ су у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године из
буџета града Лознице трансферисана средства у износу од 261.688.434 динара. Добијена
новчана средства утрошена су у целости.
За расходе за запослене (плате и додатке, социјалне доприносе на терет послодавца,
накнаде у натури и социјална давања запосленима) извршено је укупно 200.524.297 динара
од чега је 179.013.125 динара из буџета града.
Накнаде у натури извршене су и износу од 459.000 динара из буџета града.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 2.292.941 динара из буџета
града.
Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 6.960.989 динара из буџета
града.
Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 1.844.537
динара из буџета града.
На име сталних трошкова утрошено је укупно 18.004.788 динара, од чега је 15.548.752
динара из буџета града.
Трошкови путовања извршени су у износу од 1.046.876 динара, од чега је 756.728
динара из буџета града.
Услуге по уговору су извршене у укупном износу од 1.274.461 динара, од чега је
1.114.867 динара из буџетских средстава.
Специјализоване услуге извршене су у укупном износу од 1.106.040 динара, од чега
је 849.890 динара из буџета града.
Текуће поправке и одржавања (услуге и материјали) извршени су у износу од
3.168.611 динара, од чега је 2.875.610 динара из буџета града.
Расходи за материјал су извршени у укупном износу од 18.055.216 динара, од чега је
15.684.666 динара из буџета града, а 2.370.550 динара из осталих извора финансирања.
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, извршени
су у износу од 87.387 динара, све из буџета града.
Издаци за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 2.230.115 динара
из буџета града.
Расходи за машине и опрему извршени су у износу од 4.273.176 динара, од чега је
3.926.676 динара из буџета града и 346.500 динара из осталих извора финансирања.
Расходи за нематеријалну имовину извршени су у износу од 360.000 динара из
буџета града.
Глава 4.02. – УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ЛАГАТОР“
Функција 810 - Услуге рекреације и спорта
За расходе за запослене (плате и додатке, социјалне доприносе на терет послодавца,
накнаде у натури) извршено је укупно 23.322.359 динара из буџета града.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 907.449 динара из буџета
града.
За накнаде за запослене, утрошено је 672.910 динара из буџета града.
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Награде, бонуси и остали посебни расходи извршени су у износу од 795.754 динара
из буџета града.
Стални трошкови извршени су у укупном износу од 11.279.273 динара из буџета
града.
Услуге по уговору реализоване из буџетских средстава за дванаест месеци у износу
од 4.702.787 динара, а из осталих извора финансирања у износу од 1.010.079 динара.
Специјализоване услуге извршене су у износу од 75.316 динара из буџетских
средстава.
Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршени су у
износу од 2.755.240 динара из буџета града.
Расходи за материјал извршени у периоду од XII месеци у износу од 1.738.034
динара, од чега је 14.000 из осталих извора финансирања.
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, извршени
су у износу од 13.140 динара, све из буџета града.
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 8.698.517 динара
из буџета града.
Расходи за машине и опрему извршени су у износу од 1.384.140 динара у периоду од
XII месеци, све из буџета града.
Расходи за нематеријалну имовину извршени су у износу од 264.000 динара из
буџета града.
Глава 4.03. – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“
Функција 820 - Услуге културе
За расходе за запослене утрошено је укупно 38.260.523 динара, од чега је 33.823.286
динара, из буџета града.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 913.249 динара из буџета
града.
Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 834.553 динара из буџета
града и 5.000 динара из осталих извора финансирања.
Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 977.472
динара из буџета града.
Стални трошкови извршени су у износу од 7.354.675 динара, од чега је из буџета
града одвојено 6.480.564 динара.
Трошкови путовања извршени су у износу од 72.877 динара из буџета града и 542.544
из осталих извора финансирања.
Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 23.499.276 динара од чега је
8.402.519 динара из буџета града, а 15.096.757 динара из осталих извора финансирања.
Специјализоване услуге извршене су у износу од 9.380.355 динара, и то 5.015.713
динара из буџета града, а 4.364.642 динара из осталих извора финансирања.
Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршени су у
износу од 3.210.044 динара из буџета града и 9.000 динара из осталих извора финансирања.
Расходи за материјал извршени су у износу од 1.166.335 динара из буџета града
и 812.392 динара из осталих извора финансирања, што је укупно извршење од 1.978.727
динара.
Дотације међународним организацијама извршене су у износу од 3.000 динара из
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осталих извора финансирања.
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од 458.000 динара из
буџета града
Расходи за машине и опрему извршени су у износу од 1.977.943 динара из средстава
буџета града Лознице и 2.714.090 динара из осталих извора финансирања.
За нематеријалну имовину утрошено је 186.473 динара из буџета града и 7.350
динара из осталих извора финансирања.
За залихе робе за даљу продају извршење за дванаест месеци износи 1.475.000
динара из осталих извора финансирања.
Глава 4.04. – БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ ЗАВИЧАЈА
За расходе за запослене утрошено је укупно 17.412.582 динара из буџета града и
173.000 динара из осталих извора финансирања.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 491.266 динара из буџета
града и 120.009 динара из осталих извора финансирања.
Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 288.801 динара, све из
буџета града.
Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 526.314
динара из буџета града
Стални трошкови извршени су у укупном износу 1.158.918 динара, од чега је
1.141.918 динара из буџета града.
Трошкови путовања извршени су у износу од 167.000 динара из осталих извора
финансирања.
Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 2.268.463 динара, од чега је
1.044.463 динара из буџета града и 1.224.000 динара из других извора финансирања.
Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) за дванаест
месеци реализовани су у износу од 357.902 динара из средстава буџета града и 2.000 динара
из осталих извора финансирања.
Расходи за материјал извршени су у износу од 353.382 динара, од чега је 146.382
динара из буџетских средстава, а 207.000 динара из осталих извора финансирања.
За порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате извршено је 7.000,00 динара из
осталих извора финансирања.
За машине и опрему извршено је 215.774 динара из буџета града и 539.880 динара из
осталих извора финансирања.
Расходи за нематеријалну имовину извршени су у износу од 1.067.517 динара из
буџета града.
Глава 4.05 – МЕСНА САМОУПРАВА
Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
За расходе за запослене утрошено је 680.690 динара из буџета града.
Социјална давања запосленима извршена су у укупном износу од 22.222 динара из
буџета града.
Накнаде трошкова за запослене извршене су из буџета града у износу од 103.234
динара.
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Стални трошкови извршени су у износу 2.802.258 динара из буџета града и 2.000
динара из осталих извора финансирања.
Услуге по уговору извршене су у износу од 1.217.770 динара из буџета града и
1.135.000 динара из осталих извора финансирања.
Трошкови специјализованих услуга извршени су у износу од 4.231.299 динара из
буџета града.
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршени су у износу од
28.963.739 динара из буџета града и 42.000 из осталих извора финансирања.
За материјал је утрошено 1.701.154 динара из буџета града и 18.000 динара из осталих
извора финансирања.
Порези, обавезне таксе, казне и пенали извршени су у износу од 33.060 динара из
буџета града.
Новчане казне и пенали по решењу судова извршени су у износу од 154.169 динара
из буџета града.
За набавку машина и опреме утрошено је 1.591.888 динара из буџета града.
У периоду од 01.01.-30.12.2021. вршила искључиво трансферна плаћања за своје
индиректне кориснике месне заједнице у укупном износу од 41.501.483 динара.
Буџетска средства су пренета месним заједницама у следећим износима за период
01.01.-30.12.2021.године:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАЊА КОВИЉАЧА
БАШЧЕЛУЦИ
БРАДИЋ
БРЕЗЈАК
БРЊАЦ
ВЕЛИКО СЕЛО
ВОЋЊАК
ГОРЊА БАДАЊА
ГОРЊИ ДОБРИЋ
ГОРЊА КОВИЉАЧА
ГОРЊА СИПУЉА
ГОРЊА БОРИНА
ГЕОРГИЈЕ ЈАКШИЋ
ГРАДИЛИШТЕ
ГРНЧАРА
ДОЊА БАДАЊА
ДОЊИ ДОБРИЋ
ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ
ДРАГИНАЦ
ЗАЈАЧА
ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА
ЈАРЕБИЦЕ
ЈЕЛАВ
ЈОШЕВА
КРАЈИШНИЦИ
КОРЕНИТА
КОЗЈАК

Извршење месних
заједница
1.176.528
703.867
544.129
594.491
694.240
1.636.502
282.894
426.047
326.368
489.485
320.306
299.283
474.031
362.461
602.024
839.140
1.610.364
627.185
592.013
544.503
945.383
495.157
514.110
713.879
849.200
961.407
799.017
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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КЛУПЦИ
КРИВАЈИЦА
ЛИПНИЧКИ ШОР
ЛИПНИЦА
ЛЕШНИЦА
МИЛИНА
НОВО НАСЕЉЕ
НОВО СЕЛО
ПЛОЧА
ПАСКОВАЦ
ПОДРИЊЕ
РИБАРИЦЕ
РУЊАНИ
СИМИНО БРДО
СТЕПА СТЕПАНОВИЋ
СТРАЖА
СТУПНИЦА
ТЕКЕРИШ
ТРБУШНИЦА
4.ЈУЛИ-ТРБУШНИЦА
ТРБОСИЉЕ
ТРШИЋ
ФИЛИПОВИЋИ
ФИЛИП КЉАЈИЋ
ЦЕНТАР
ЦИКОТЕ
ЦРНОГОРА
ЧОКЕШИНА
ШУРИЦЕ
УКУПНО :
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2.145.568
440.097
1.395.415
767.726
1.829.974
805.985
359.217
717.007
927.317
452.285
886.796
425.675
1.341.709
478.131
297.117
421.048
766.315
908.054
1.744.611
455.428
771.631
623.612
1.161.373
260.784
111.179
1.157.291
444.138
564.939
417.047
41.501.483

Највећи износ расхода, посматрано по месним заједницама извршен је у МЗ
КЛУПЦИ у износу од 2.145.568 динара за чишћење канала, репрезентацију, набавку
горива, радове на дому, насипање путева и плаћање сталних трошкова, МЗ ЛЕШНИЦА
у износу од 1.829.974 динара за лични доходак и друге накнаде запосленом раднику у
месној заједници, гориво, канцеларијски материјал, ситни и материјал за посебне намене,
поправку основних средстава, репрезентацију, чишћење канала, пројекат за асфалтирање,
канцеларијску опрему, опрему за заштиту животне средине и плаћање сталних трошкова,
МЗ ТРБУШНИЦА у износу од 1.744.611 динара за гориво, чишћење канала, набавку
материјала за бетонирање малских путева, насипање путева и набавку опреме, МЗ
ВЕЛИКО СЕЛО у износу од 1.636.502 динара за чишћење канала, геодетске услуге,
насипање путева, пројектну документацију за асфалтирање, ограђивање месног гробља,
материјал и радове на капели, материјал за израду подзиде и плаћање сталних трошкова и
МЗ ДОЊИ ДОБРИЋ у износу од 1.610.364 динара за чишћење канала, геодетске услуге,
молерске радове на дому, насипање путева, набавку рефлектора, пројектну документацију
за асфалтирање, уређење просторија месне заједнице, материјал за посебне намене,
блокаду по судском решењу и сталне трошкове.
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Глава 4.06 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
Функција 473 – Туризам
За плате, додатке и доприносе на терет послодаваца за запослене извршено је
13.908.530 динара, од чега је 13.843.859 динара из буџета града.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 288.889 динара из буџета
града.
Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 203.262 динара из буџета
града.
Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 795.461,00
динара из буџета града.
Стални трошкови извршени су у износу од 713.484 динара, од чега је 640.356 динара
из буџета града.
Трошкови путовања реализовани су у износу од 214.331 динара из буџета града и
393.782 динара из осталих извора финансирања.
Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 11.617.838 динара, од чега је
10.257.569 динара из буџета града, а 1.360.269 динара из осталих извора финансирања.
Специјализоване услуге извршене су у износу од 8.303.127 динара, од чега је
8.070.127 динара из буџета града.
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршене су износу од 660.442
динара из буџета града.
Трошкови за материјал извршени су у износу од 1.639.062 динара, од чега је 1.481.457
динара из буџета града Лознице.
За порезе, обавезне таксе, казне и пенале наметнуте од једног нивоа власти другом
утрошено је 46.294 динара из буџета града и 9.050 динара из осталих извора.
За зграде и грађевинске објекте утрошено је укупно 450.495 динара из осталих
извора финансирања.
За набавку машина и опреме извршено је 276.979 динара из буџета града и 491.380
динара из осталих извора финансирања.
За остале некретнине и опрему извршено је 1.264.510 динара из буџета града и
40.800 динара из осталих извора финансирања.
Залихе робе за даљу продају извршене су у износу од 1.937.327 динара, од чега је
1.248.489 динара из буџета града.
Раздео 5 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Функција 330 – Судови
За зараде и доприносе на терет послодавца за запослене утрошено је 5.279.074
динара.
Социјална давања запосленима извршена су у износу од 103.082 динара.
Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 52.067 динара и то за превоз
запослених на посао.
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Расходи за награде запосленима извршени су у износу од 93.222 динара.
Расходи за социјална давања, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору
текуће поправке, материјал и порезе и таксе нису извршавани.
Раздео 6 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Функција 330 – Судови
Расходи нису извршавани.

ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА У ПЕРИОДУ I - XII 2021. ГОДИНE
1. Градска управа, раздео 4:
Функ. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту,
економска кл. 423 - услуге по уговору, 511 - зграде и грађ. објекти и 512 - машине
и опрема
Средства опредељења у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице у 2021.
години који је усвојен на Градком већу 29.04.2021. године.
Део активности из области научно-истраживачког рада, унапређења саобраћајног
васпитања и образовања и превентивно-промотивних активности је реализован
у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, а без ангажовања обезбеђених
средстава из буџета града Лознице.
Део активности за које је носилац ЈП ‘’Лозница развој’’, предвиђених законом о
путевима, нису реализоване из разлога што за њима није било потребе или уз сопствене
ресурсе без повлачења средстава из буџета града Лознице.
Део активности предвиђених Програмом БС (нпр. Израда планова, програма, извештаја
и сл.) је реализован кроз редовне активности надлежних институција, без утрошка
средстава.
Функ. клас. 490 Економски послови некласификовани на другом месту, економска
класификација 511 - зграде и грађевински објекти
Пројекат изградње вишепородичне стамбене зграде за 14 породица.
Пројекат започет у 2021. години, реализација у две буџетске године. Пројекат
се реализује у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге
(„UNOPS“), по уговору UNOPS-SHAI-2021-Grant-007.
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Функ. клас. 520 Управљање отпадним водама, економска класификација 511зграде и грађевински радови
Пројекат пречишћавања отпадних вода
Планирано учешће у суфинансирању пројекта. Реализовани само припремни радови
везани за пројекат.
Функ. клас. 610 Стамбени развој, економска класификација 454 - субвенције
Пројектом су предвиђене мере енергетске санације и то: уградња и набавка материјала
за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача
према негрејаном простору породичних кућа и станова, замена спољних прозора
и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим
термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и
становима и набавка и инсталација котолова, на природни гас, биомасу (дрвни пелет,
брикет, сечка), грејача простора за породичне куће.
Део пројекта реализован у 2021. години а други пренет у наредну годину.
Функ. клас. 620 Развој заједнице, економска класификација 511 - зграде и
грађевински објекти
Израда пројектне документације
Уговори по јавним набавкама о изради пројектно техничке документације, односе се
на пројекте изградње и реконструкције на Општој болници Лозница. С обзиром да
изабрани пројектанти нису (из разлога усаглашавања појединих решења са Општом
болницом) завршили пројекте то није извршено плаћање за исте.
Функ. клас. 640 Улична расвета, економска класификација 511 - зграде и
грађевински објекти
Испорука и уградња опреме за центар за видео надзор и камере.
Уговор по јавној набавци број 54/2021 закључен 24.12.2021. године. Реализација у две
буџетске године.
Функ. клас. 970 Образовање – истраживање и развој, економска класификација
511 - зграде и грађевински радови
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Пројектат изградње Смарт Сити центра
Одступање се односи на реализацију у две буџетске године, као и настале проблеме
у току извођења радова, по питању пројектантских и техничких решења за поједине
врсте радова (кровна изолација, систем за вентилацију, спуштени плафон).
Радови на изградњи у већем делу су завршени, а јавна набавка за куповину опреме
(намештај и рачунарска опрема) пренета је на 2022. годину.
1) Глава 4.01, функцонална класификација 911 – Предшколско образовање
- Предшколска установа „Бамби“ – До одступања реализације у односу на финансијски
план за 2021. годину из буџета града Лознице дошло је на платама запослених и
доприносима на терет послодавца. Установа је ангажовала мање замена за запослене
које су привремено спречене за рад услед болести, повреде или одржавања трудноће.
До 31.12.2021. године исплаћене су плате за свих дванаест месеци 2021. године.
Исплата накнада у натури односи се на поклонеза децу запослених за Нову годину,
тако да је реализација остварена у последњем кварталу 2021. године. До одступања
реализације у односу на план дошло је зато што се не може планирати тачан број
деце која могу остварити право на поклон због честих измена у броју ангажованих
радника.
Услуге по уговору су ниже од планираних вредности. У току овог извештајног периода
реализована су четири семинара за васпитаче по уговору о ауторском хонорару.
Ангажован је службеник за јавне набавке и лице задужено за безбедност и здравље на
раду.
Трошак за специјализоване услуге, због обавезних здравствених прегледа радника и
анализа намирница је мањи од планираних вредности. Реализована су оба обавезна
здравствена прегледа за све раднике. Узорковање и анализа намирница обавља се више
пута у току године. Контролу исправности намирница врши Завод за јавно здравље.
2) Глава 4.03, функцонална класификација 820 – Услуге културе
Центар за културу „Вук Караџић“, између извршених расхода и одобрених средстава
настала су значајнија одступања на апропријацијама 423, 424 и 425. Одступање на
апропријацијама 423 и 424 се највећим делом односи на археолошка истраживања и
ископавања.
Разлог одступања на апропријацији 425 је тај што је планирана реконструкција
фасаде на згради Вуковог дома културе као и Музеја Јадра, а за чије потребе су
планираа средства на овом конту како би аплицирали за конкурсе које је расписивало
Министарство културе и информисања.
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ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. ГОДИНИ
I КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У периоду I- XII 2021. године коришћена су средства текуће буџетске резерве на основу:
1. По одлуци број 73/21-I од 08.02.2021. године о преносу средстава у текућу резерву
пренета су средства у износу од 5.000.000,00 динара, од планиране апропријације
на Раздео 3 – Скупштина града, функционална класификација 110 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 423 – Услуге по уговору.
2. По решењу број 74/21-I од 08.02.2021. године у износу од 5.000.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација
830 – Услуге емитовања и штампања, eкономска класификација 4234 – услуге
информисања за реализацију конкурса за суфинансирање пројеката у области
информисања.
3. По решењу број 130/21-I од 11.03.2021. године у износу од 469.200,00 динара, који
су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 360
– Јавни ред и безбедност, eкономска класификација 4269 – материјали за посебне
намене за набавку тестова на наркотике Полицијској станици Лозница.
4. По решењу број 131/21-I од 11.03.2021. године у износу од 309.250,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге и то: МЗ Доњи Добрић
– 100.000,00 динара, МЗ Зајача – 10.000,00 динара, МЗ Ново Село – 20.000,00
динара, МЗ Стража – 10.000,00 динара, МЗ Цикоте – 60.000,00 динара и економска
класификација 4213 – Комуналне услуге за трошкове воде и то: МЗ Драгинац –
10.000,00 динара, МЗ Козјак – 50.000,00 динара. МЗ Брњац – 5.000,00 динара и МЗ
4.јули Трбушница – 44.250,00 динара.
5. По решењу број 132/21-I од 11.03.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 - опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката МЗ Липнички Шор за замену покривача на крову Дома културе.
6. По решењу број 133/21-I од 11.03.2021. године у износу од 100.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене, МЗ
Крајишници за набавку контејнера за сеоско гробље.
7. По решењу број 134/21-I од 11.03.2021. године у износу од 15.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката МЗ Горња
Борина за набавку и уградњу цеви за бетонски канал за доток воде за воденицу.
8. По решењу број 135/21-I од 11.03.2021. године у износу од 35.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом
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месту, eкономска класификација 4822 – Обавезне таксе МЗ Пасковац за трошкове
прикључка сеоског дома на градску воду.
9. По решењу број 136/21-I од 11.03.2021. године у износу од 100.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката МЗ Ступница за насипање путева.
10. По решењу број 137/21-I од 11.03.2021. године у износу од 3.500.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација
810 – Услуге рекреације и спорта, eкономска класификација 5112 – Изградња
зграда и објеката за изградњу игралишта за децу.
11. По решењу број 165/21-I од 08.04.2021. године у износу од 17.200,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4215 – Трошкови осигурања МЗ Козјак за исплату
дуга на име трошкова премије осигурања.
12. По решењу број 166/21-I од 08.04.2021. године у износу од 70.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката МЗ Горња Бадања за стављање у функцију просторија које користи месна
заједница (уређење мокрог чвора).
13. По решењу број 167/21-I од 08.04.2021. године у износу од 80.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката МЗ Георгије Јакшић
за израду пројектне документације за зацевљење потока у Поенкаревој улици.
14. По решењу број 168/21-I од 08.04.2021. године у износу од 150.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге МЗ Руњани за чишћење канала поред локалног пута Л1 у дужини
од око 500м од уласка у Руњане до моста на Жеравији.
15. По решењу број 169/21-I од 08.04.2021. године у износу од 30.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге за МЗ Текериш за санацију дела речног корита у Помијачи.
16. По решењу број 170/21-I од 08.04.2021. године у износу од 61.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 - опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге МЗ Клупци за плаћање
трошкова електричне енергије.
17. По решењу број 208/21-I од 13.05.2021. године у износу од 36.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 - опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4235 – Стручне услуге у износу од 6.000,00 динара
МЗ Руњани за трошкове вештачења и eкономска класификација 4249 – Остале
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специјализоване услуге у износу од 30.000,00 динара МЗ Шурице за копање канала
поред главног сеоског пута.
18. По решењу број 211/21-I од 13.05.2021. године у износу од 23.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 5 – Градско правобранилаштво, функционална
класификација 330 - Судови, eкономска класификација 4143 – Отпремнине и
помоћи за исплату солидарне помоћи запосленом.
19. По решењу број 212/21-I од 13.05.2021. године у износу од 200.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 1 – Градоначелник, функционална класификација
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални и спољњи послови,
eкономска класификација 4235 – Стрчне услуге за исплату накнада члановима
Радне групе за контролу аката.
20. По решењу број 213/21-I од 13.05.2021. године у износу од 167.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 - опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге и то: МЗ Стража –
25.000,00 динара, МЗ Цикоте – 50.000,00 динара и eкономска класификација 4213
– Комуналне услуге и то: МЗ Брезјак – 70.000,00 динара, МЗ Горњи Добрић –
5.000,00 динара, МЗ Ступница – 5.000,00 динара, МЗ Брњац – 10.000,00 динара и
МЗ Цикоте – 2.000,00 динара.
21. По решењу број 223/21-I од 13.05.2021. године у износу од 5.000.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација
610 – Стамбени развој, eкономска класификација 4542 – Капиталне субвенције
приватним предузећима за доделу средстава за реализацију Програма финансирања
активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години.
22. По одлуци број 224/21-I од 20.05.2021. године о преносу средстава у текућу резерву
пренета су средства у износу од 5.000.000,00 динара, од планиране апропријације
на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 610 – Стамбени развој,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.
23. По решењу број 261/21-I од 04.06.2021. године у износу од 3.600.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.02., функционална
класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, eкономска класификација 5112 –
Изградња зграда им објеката за изградњу паркинг простора за потребе Установе за
физичку културу „Лагатор“ Лозница.
24. По решењу број 262/21-I од 04.06.2021. године у износу од 2.000.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.03, функционална
класификација 820 – Услуге културе, eкономска класификација 4239 – Остале
опште услуге за ангажовање лица на пословима физичко-техничког обезбеђења и
лица по уговору о привременим и повременим пословима због недовољног броја
запослених у Центру за културу „Вук Караџић“
25. По решењу број 263/21-I од 04.06.2021. године у износу од 100.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05, функционална
класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, МЗ
Клупци и то на eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге у износу од
50.000,00 динара и економска класификација 4213 – Комуналне услуге у износу од
50.000,00 динара.
26. По решењу број 264/21-I од 04.06.2021. године у износу од 150.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05, функционална
класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
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eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
МЗ Бања Ковиљача за набавку грађевинског материјала за санацију и проширење
моста у насељу Зеленица у Бањи Ковиљачи.
27. По решењу број 359/21-I од 04.06.2021. године у износу од 208.904,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација
130 – опште услуге, eкономска класификација 4729 – Остале накнаде из буџета
на име једнократних помоћи породицама настрадалих у саобраћајној несрећи на
Текеришу.
28. По решењу број 397/21-I од 04.08.2021. године у износу од 210.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 - опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге и то: МЗ Стража
– 20.000,00 динара, МЗ Ново Село – 50.000,00 динара, МЗ Руњани – 80.000,00
динара, МЗ Доњи Добрић – 10.000,00 динара и eкономска класификација 4213 –
Комуналне услуге и то: МЗ Доњи Добрић – 10.000,00 динара.
29. По решењу број 398/21-I од 04.08.2021. године у износу од 50.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4246 – Геодетске услуге за МЗ Руњани
за геодетско снимање дела корита реке Жеравије (150м) и дела улице Дринска
дивизија (180м).
30. По решењу број 399/21-I од 04.08.2021. године у износу од 50.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Јелав за завршетак радова на изградњи капеле.
31. По решењу број 400/21-I од 04.08.2021. године у износу од 15.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4269 – Материјали за посебне намене
за МЗ Симино Брдо за куповину средстава за прскање корова око путева у месној
заједници.
32. По одлуци број 452/21-I од 12.08.2021. године о преносу средстава у текућу резерву
пренета су средства у износу од 10.500.000,00 динара, од планиране апропријације
на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 610 – Стамбени развој,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, пројекат 1101-502 –
Уређење спољних фасада зграда.
33. По решењу број 453/21-I од 12.08.2021. године у износу од 10.500.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 610
– стамбени развој, eкономска класификација 4512 – Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање активности
инвестиционог одржавања зграда – уређаји и опрема, инсталације и кровови.
34. По решењу број 474/21-I од 26.08.2021. године у износу од 460.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 - опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге и то: МЗ Стража
– 20.000,00 динара, МЗ Ново Село – 50.000,00 динара, МЗ Липница – 20.000,00
динара, МЗ Доњи Добрић – 50.000,00 динара, МЗ Цикоте – 50.000,00 динара и
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eкономска класификација 4213 – Комуналне услуге и то: МЗ Доњи Добрић
– 20.000,00 динара, МЗ Брезјак – 20.000,00 динара и МЗ Клупци – 225.000,00
динара.
35. По решењу број 510/21-I од 28.09.2021. године у износу од 174.488,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација
560 – Заштита животне средине, eкономска класификација 4249 – Остале
специјализоване услуге за учешће у финансирању Пројекта очувања и заштите
земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији града Лознице.
36. По решењу број 511/21-I од 28.09.2021. године у износу од 15.000.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација
860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту,
eкономска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама
за финансирање програма спортских друштава, организација и клубова.
37. По одлуци број 541/21-I од 01.11.2021. године о преносу средстава у текућу резерву
пренета су средства у износу од 4.820.000,00 динара, од планиране апропријације на
Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 660 – Послови становања
и заједнице некласификовани на другом месту, економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти.
38. По решењу број 548/21-I од 01.11.2021. године у износу од 654.000,00 динара, који
су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 912 –
Основно образовање, eкономска класификација 4631 – Текући трансфери осталим
нивоима власти и то за радове на уградњи и превозу котла на пелет и у износу од
1.170.000,00 динара на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација
912 – Основно образовање, eкономска класификација 4632 – Капитални трансфери
осталим нивоима власти за набавку котла на пелет у ОШ „14.октобар“ Драгинац.
39. По решењу број 693/21-I од 23.11.2021. године у износу од 25.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 - опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге и то: МЗ Пасковац –
10.000,00 динара, МЗ Крајишници – 5.000,00 динара и eкономска класификација
4213 – Комуналне услуге и то: МЗ Драгинац – 10.000,00 динара.
40. По решењу број 694/21-I од 23.11.2021. године у износу од 100.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Зајача за насипање путева.
41. По решењу број 696/21-I од 23.11.2021. године у износу од 159.241,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге за МЗ Јаребице
за измирење дуга за електричну енергију на капели на гробљу.
42. По решењу број 697/21-I од 23.11.2021. године у износу од 100.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Ступница за насипање путева.
43. По решењу број 698/21-I од 23.11.2021. године у износу од 120.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
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функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Бања Ковиљача за насипање макадамских и брдских путева
дробљеним каменим агрегатом - ризлом.
44. По решењу број 744/21-I од 15.12.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Доње Недељице за насипање пута.
45. По решењу број 745/21-I од 15.12.2021. године у износу од 400.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Подриње за израду пројеката и насипање путева.
46. По решењу број 746/21-I од 15.12.2021. године у износу од 40.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, eкономска класификација 4831 – Новчане казне и пенали по решењу
судова за МЗ Јошева за неизмирене обавезе по судском решењу на име утрошене
електричне енергије.
47. По решењу број 747/21-I од 15.12.2021. године у износу од 10.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 - опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, eкономска класификација 4212 – Енергетске услуге и то: МЗ Ступница –
5.000,00 динара, МЗ Доњи Добрић – 5.000,00 динара.
48. По решењу број 748/21-I од 15.12.2021. године у износу од 867.960,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Филиповићи за реконструкцију крова на објекту месне
канцеларије.
49. По решењу број 749/21-I од 15.12.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Текериш за насипање путева.
50. По решењу број 750/21-I од 15.12.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Брадић за насипање путева.
51. По решењу број 751/21-I од 15.12.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, eкономска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине,
науке и геодетске услуге за МЗ Тршић за чишћење канала поред пута.
52. По решењу број 752/21-I од 15.12.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
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функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Липница за насипање путева.
53. По решењу број 753/21-I од 15.12.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Јошева за насипање оштећених макадамских путева.
54. По решењу број 754/21-I од 15.12.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Грнчара за насипање малских и некатегорисаних путева.
55. По решењу број 755/21-I од 15.12.2021. године у износу од 250.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Трбушница за насипање категорисаних и некатегорисаних
путева.
56. По одлуци број 803/21-I од 28.12.2021. године о преносу средстава у текућу резерву
пренета су средства у износу од 2.000.000,00 динара, од планиране апропријације
на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 435 – Електрична
енергија, економска класификација 5112 – Изгрдња зграда и објеката, у износу од
3.600.000,00 динара, од планиране апропријације на Раздео 4 – Градска управа,
функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, економска
класификација 5112 – Изгрдња зграда и објеката, у износу од 2.400.000,00
динара, од планиране апропријације на Раздео 4 – Градска управа, функционална
класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 5112 –
Изгрдња зграда и објеката.
57. По решењу број 804/21-I од 28.12.2021. године у износу од 3.000.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација
660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, eкономска
класификација 4213 – Комуналне услуге и у износу од 5.000.000,00 динара, који
су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 660
– Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, eкономска
класификација 4245 – Услуге очувања националних паркова и природних површина
и то за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних
зелених површина.
58. По решењу број 805/21-I од 28.12.2021. године у износу од 100.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Јелав за равњање пута грејдером.
59. По решењу број 806/21-I од 28.12.2021. године у износу од 300.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Клупци за потребе шљунчења, грејдерисања и ризлања
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некатегорисаних путева.
60. По решењу број 807/21-I од 28.12.2021. године у износу од 50.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за набавку цеви (фи 500, дужине 5 метара) за одвод атмосферских
вода и проширење пута у улици Дели Радивоја и у износу од 250.000,00 динара
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за потребе шљунчења, грејдерисања и насипања ризлом
неасфалтираних путева за МЗ Крајишници.
61. По решењу број 808/21-I од 28.12.2021. године у износу од 100.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Пасковац за насипање пута.
62. По решењу број 809/21-I од 28.12.2021. године у износу од 70.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Рибарице за санацију речног корита реке Војиновац кроз
који пролази пут за Матића малу.
63. По решењу број 810/21-I од 28.12.2021. године у износу од 150.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за насипање путева и у износу од 100.000,00 динара који
су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4252 – Текуће поправке и одржавање
опреме за ангажовање дизалице за постављање новогодишњих украса за МЗ Бања
Ковиљача.
64. По решењу број 811/21-I од 28.12.2021. године у износу од 90.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Руњани за насипање Ћосића пута на Поповом раскршћу.
65. По решењу број 812/21-I од 28.12.2021. године у износу од 15.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, eкономска класификација 4831 – Новчане казне и пенали по решењу
судова за МЗ Јошева за неизмирене обавезе по судском решењу на име утрошене
електричне енергије.
66. По решењу број 813/21-I од 28.12.2021. године у износу од 60.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, eкономска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине,
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науке и геодетске услуге за МЗ Цикоте за геодетске услуге за део улице Ракићи
бб.
67. По решењу број 814/21-I од 28.12.2021. године у износу од 80.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката за МЗ Козјак за санацију путева.
68. По решењу број 815/21-I од 28.12.2021. године у износу од 160.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.05 Месне заједнице,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, eкономска класификација 4264 – Материјал за саобраћај за: МЗ
Текериш (20.000,00 динара), МЗ Горња Сипуља (20.000,00 динара), МЗ Јадранска
Лешница (20.000,00 динара), МЗ Козјак (20.000,00 динара), МЗ Трбосиље (20.000,00
динара), МЗ Зајача (20.000,00 динара), МЗ Пасковац (20.000,00 динара) и МЗ
Тршић (20.000,00 динара). МЗ Рибарице за санацију речног корита реке Војиновац
кроз који пролази пут за Матића малу.
69. По решењу број 818/21-I од 28.12.2021. године у износу од 1.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, глава 4.03 Центар за културу
„Вук Караџић“, функционална класификација 820 – услуге културе, eкономска
класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом због отварања апропријације.
70. По решењу број 819/21-I од 28.12.2021. године у износу од 582.000,00 динара, који
су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 660
– Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, eкономска
класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката за радове на
изградњи постамента за постављање спомен обележја.
71. По решењу број 820/21-I од 28.12.2021. године у износу од 100.000,00 динара,
који су распоређени на Раздео 2 – Градско веће, функционална класификација 110
– Извршни и законодавни органи, финансијски и фисклани и спољни послови,
eкономска класификација 4235 – Стручне услуге за накнаде члановима Градског
већа.
72. По решењу број 821/21-I од 28.12.2021. године у износу од 600.000,00 динара, који
су распоређени на Раздео 4 – Градска управа, функционална класификација 912 –
Основно образовање, eкономска класификација 4631 – Текући трансфери осталим
нивоима власти, 4212 – Енергетске услуге ОШ „Кадињача“ за плаћање трошкова
грејања.
II КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У периоду I-XII 2021. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗВЕШТАЈ О ИЗДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ ФИСКАЛНЕ 2021. ГОДИНЕ
У складу са Законом о јавном дугу Град није издавао гаранције у току 2021. године.
ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ КАО
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И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
А. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У ПЕРИОДУ I- XII 2021. ГОДИНЕ

1. На основу Одлуке о поглашењу ванредног стања град Лозница је отворио наменски
рачун за прикупљање донација физичких и правних лица за помоћ угроженим грађанима
на територији града Лозница током ванредног стања проглашеног због избијања епидемије
COVID-19. У 2020. години уплаћено је 1.786.000 динара и потрошено 1.734.328,45 динара. У
2021. години потрошено је 23.100,02 динара.
Град Лозница је добио донацију за Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе у подрегији
Подриње на основу Уговора о донацији између Канцеларије Уједињених нација за пројектне
услуге и града Лознице бр. 354/2019-I од 19.06.2019. године, у износу од 10.429.948,83 динара.
У 2019. години није било трошења средстава. У 2020. години уплаћено је учешће локалних
самоуправа (град Лозница и општине Крупањ, Мали Зворник и Љубовија) за пројекат
Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе у подрегији Подриње у износу од 2.586.940,21
динара. Потрошено је 4.733.957 динара за услуге по уговору, 587.000 динара за материјал,
6.075.188 динара за набавку административне опреме и 3.130.000 динара за нематеријалну
имовину (софтвер). Пројекат је реализован у 2020. години, непотрошена средства у износу
од 31.106,92 динара враћена су сразмерно локалним самоуправама у првој половини 2021.
године.
На основу Уговора о донацији за Унапређење еУправе у Лозници између Канцеларије
Уједињених Нација за пројектне услуге (број донације UNOPS-SwissPRO-2019-Grant-032)
и Града Лозница (бр. 637/2019-I од 26.11.2019. године) добијена су средства у износу од
768.953,09 динара и нису трошена у 2019. години. У 2020. години потрошено је 650.000
динара за набавку софтвера. У 2021. години је на име донације уплаћено 80.182,41 динар
а потрошено је 180.000,00 динара за набавку електронске опреме. Неутрошена средства
враћена су донатору у износу од 19.135,50 динара.
На основу Уговора о донацији за Заједно у подршци родитеља и деце са инвалидитетом
(број донације UNOPS-SwissPRO-2020-Grant-001) и Града Лозница (од 18.08.2020. године)
добијена су средства у износу од 1.060.974,87 динара. У 2020. години потрошено је 101.563,00
динара за услуге по уговору. У 2021. години добијена су средства од донатора у износу од
176.890,44 динара, а потрошено је 11.878,06 за трошкове путовања (гориво), 958.566,00
динара за услуге по уговору, 76.950,75 динара за материјал за образовање и 88.907,50 динара
за опрему (фотоапарат и рачунар). Неутрошена средства враћена су донатору у износу од
2.308,62 динара и буџету града Лознице у износу од 84.823,70 динара.
На основу уговора о донацији између СКГО и града Лознице бр. 716/1 од 15.12.2020.
године, као вид подршке ЕУ инклузији Рома, град је добио донацију у износу од 500.000,00
динара. У 2020. није било трошења средстава. У 2021. години потрошено је 497,801,83
динара на име једнократне помоћи. Преостала средства у износу од 2.198,17 динара враћена
су донатору.
На основу Уговора о донацији број 558/2021-III1 од 05.05.2021. године закљученог
између УНОПС-а и града Лознице за имплементацију социјалне заштите на локалном нивоу
за кориснике рањивих друштвених група, град је добио донацију у износу од 1.433.300,94
динара. У 2021. години потрошено је 878.848,69 динара на име осталих општих услуга,
262.375,23 динара за набавку административног материјала, 57.791,67 динара за набавку
електронске опреме и 96.316,67 динара за набавку рачунарске опреме.
На основу Уговора о гранту број 2321 -Регионални стамбени програм-Стамбени
пројекат у Републици Србији RHP-W8-VHG/COMP4-DG-2020, закљученог 04.05.2020. године
између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, јединице за управљање
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пројектима у јавном сектору доо Београд и Града Лознице, прималац је добио донацију у
износу од 4.467.625,80 динара, а потрошено је на име једнократне помоћи 4.467.625,80 динара
у извештајном периоду.
На основу уговора о донацији за активно укључивање Рома и подршци становању
у Лозници (број донације UNOPS-SHAI-2021-Grant-007) и Града Лознице од 30.06.2021.
године добијена су средства од донатора у износу од 15.002.322,34 динара. У 2021. години
средства су у целости утрошена за капитално одржавање стамбеног простора за социјалне
категорије.
2. Туристичка организација града Лозница је у оквиру хуманитарне манифестације
„Приђи срцем“ прикупила 40.280,00 динара. Прикупљена средства Одлуком директора бр.
31/21 од 25.01.2021. године додељена су за помоћ у лечењу деце. Уплата је извршена на име
старатеља Ђукић Славице из Лознице.
3. У складу са Уговором са даваоцем донације „Rio Sava Exploration“ d.o.o Београд примљена
су средства у износу од 10.878.006,73 динара. Од овог износа утрошено је 3.888.215,37 динара
за археолошка истраживања и ископавања-стручна лица, 835.696,56 динара за угоститељске
услуге, 5.551.728,00 динара за археолошка истраживања и ископавања – физички радници,
427.152,94 динара за услуге науке, 78.715,68 динара за материјал за саобраћај, 70.180,00
динара за материјал за посебне намене и 26.318,18 динара за трошкове платног промета.
У складу са Уговором о прекограничној сарадњи на пројекту „Музејске приче“ примљена
су средства у износу од 3.861.385,42 динара. Од тога је утрошено 1.848.000,00 динара за
штампу каталога и 16.255,42 динара за остале индиректне трошкове и 1.997.130,00 динара за
набавку опреме за културу.
4. У извештајном периоду Библиотека Вуковог завичаја је остварила донацију од компаније
ДДОР Нови Сад у износу од 20.000,00 динара. Донација је утрошена у износу од 20.000,00
динара за набавку дечјих кишобрана са логом Библиотеке Вуковог завичаја.
Б. ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И
КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
Град Лозница је по Уговору о кредиту број 404-20-790/2015- III1 од 20.06.2015. године
код Банке Интеза отворио кредитну линију са могућношћу задуживања до 705.060,67 ЕУР.
Искоришћена кредитна средства у 2015. години била су 39.909.731 динара на рок од 60
месеци, од момента појединачног пуштања средстава. Отплата главнице кредита у 2016.
години износи 12.724.498 динара. Отплата главнице у 2017. години износи 14.596.119
динара. Отплата главнице у 2018. години износи 13.242.747 динара. Отплата главнице у 2019.
години износи 12.936.616 динара. Отплата главнице у 2020. години износи 12.160.992 динара
главнице. У периоду од 01.01.- 31.12.2021. године отплаћено је 502.264 динара главнице чиме
је у потпуности измирен дуг по Уговору о кредиту број 404-20-790/2015- III1 од 20.06.2015.
године.
Начин отплате кредита, враћање главнице, уплате камате, накнаде и осталих трошкова
за сваку појединачну траншу кредита регулисани су припадајућим анексима основног
Уговора.
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На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13одлукаУС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/ 14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/ 18) и члана
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације
за изградњу спортско-рекреативних
садржаја у насељеном месту Тршић
Члан 1.
Приступа
се
изради
Плана
детаљне регулације за изградњу спортскорекреативних садржаја у насељеном месту
Тршић ( у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирна граница обухвата Плана
обухвата целе кп. 434/1, 434/2 и 435, све у
КО Тршић, у укупној површини од 1ха 52ара
37м2.
Оквирна граница обухвата Плана дата
је на Графичком прилогу који је саставни део
Одлуке о изради Плана.
Коначна граница обухвата Плана
биће дефинисана нацртом Плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана је
Просторни план града Лозницa („Службени
лист града Лозница’’, бр. 12/11 и 13/11) којим

Број 6

су утврђени намена, површина и правила
уређења и грађења.
Просторни план града Лознице
прописује израду плана детаљне регулације
за спортско-рекреативне зоне веће од 1ха.
За потребе израде Плана потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске
подлоге и катастар подземних инсталација, у
дигиталном облику, за катастарске парцеле,
у делу који је обухваћен границом Плана.
Члан 4.
Циљ израде Плана на предметном
простору је целовита и детаљнија планска
разрада простора ради уређења будућих
спортско-рекреативних површина и
садржаја, као и уређењa саобраћајних
површина и инфраструктурних система.
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
површина и грађевинске линије
са елементима за обележавање на
геодетској подлози,
- нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план),
- попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте,
- коридори и капацитети за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру,
- локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује
конкурс,
- правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама,
- графички део
- друге елементе значајне за спровођење
плана.
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Члан 6.

Члан 10.

Израда Плана је поверена ЈП за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој” из Лознице које је дужно
да План изради у року од 6 месеци од дана
ступања на снагу ове Одлуке.

У складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину, Одељење за планирање и изградњу
донело је Одлуку о неприступању изради
стратешке процене утицаја Плана на животну
средину број Сл./2022-V од 16.05.2022.
године.

Члан 7.
За израду Плана неће бити потребно
обезбедити средства у буџету града
Лознице.
Члан 8.
Нацрт Плана ће бити изложен на
јавни увид у трајању од 30 дана у згради
Скупштине града Лознице.
Подаци о начину излагања нацрта
Плана на јавни увид и трајању јавног увида
огласиће се у дневном и локалном листу.
Члан 9.
План је потребно израдити у четири
примерка у аналогном и шест примерака у
дигиталном облику.
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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: 06-18/22-16-4				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɅɈɁɇɂɐȿ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Ȼɪɨʁ: 06-18/22-16-4
Ⱦɚɬɭɦ: 9. ʁɭɧ 2022. ɝɨɞɢɧɟ
Ʌ ɨ 06-18/22-16-4
ɡɧɢɰɚ
Број:
			

Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɐȺ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɇɢɥɟɧɚ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ, ɫ.ɪ.

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је
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13

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем – Центра за културу „Вук
Караџић’’ Лозница за период
јануар-децембар 2021. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем – Туристичке организације
града Лознице за период
јануар-децембар 2021. године

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем Центра за културу „Вук Караџић’’ Лозница
за период јануар-децембар 2021. године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем Туристичке организације града Лознице за
период јануар-децембар 2021. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Центру за
културу „Вук Караџић’’ Лозница.

Ову одлуку доставити Туристичкој
организацији града Лознице.

Члан 3.

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-18/22-16-5/1				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 194

Број: 06-18/22-16-5/2				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

14

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је

Број 6

15

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем – Библиотеке Вуковог
завичаја Лозница за период
јануар-децембар 2021. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем - Центра за социјални рад
„Лозница” Лозница за период јануардецембар 2021. године

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем
- Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за
период јануар-децембар 2021. године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем Центрa зa социјални рад Лозница „Лозница”
за период јануар-децембар 2021. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Библиотеци
Вуковог завичаја Лозница.

Ову одлуку доставити Центру за
социјални рад „Лозница” Лозница.

Члан 3.

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-18/22-16-5/3				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-18/22-16-5/4				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 195

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

16

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је

14. 06. 2022.

17

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем – Апотекарске установе
Лозница за период
јануар-децембар 2021. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем – Предшколске установе
„Бамби’’ Лозница за период јануардецембар 2021. године

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем
– Апотекарске установе Лозница за период
јануар-децембар 2021. године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем Предшколске установе „Бамби’’ Лозница за
период јануар-децембар 2021. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Апотекарској
установи Лозница.

Ову одлуку доставити Предшколској
установи „Бамби’’ Лозница.

Члан 3.

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-18/22-16-5/5				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 196

Број: 06-18/22-16-5/6				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

18

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем – Установе за физичку
културу „Лагатор’’ Лозница за период
јануар-децембар 2021. године
Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем
- Установе за физичку културу „Лагатор’’
Лозница за период јануар-децембар 2021.
године.
Члан 2.
Ову одлуку доставити Установи за
физичку културу „Лагатор’’ Лозница.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-5/7				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број 6

19

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем –Црвеног крста Лозница за
период јануар-децембар 2021. године
Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем
- Црвеног крста Лозница за период јануардецембар 2021. године.
Члан 2.
Ову одлуку доставити Црвеном крсту
Лозница.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-5/8				
Датум: 9. јун 2022. године				
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 197

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

20

На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
чланова 20, 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, бр.
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној дана 9. јуна
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Комуналног јавног предузећа
„Наш дом’’ Лозница за 2022. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Комуналног јавног предузећа „Наш дом’’
Лозница за 2022. годину, који је Надзорни
одбор Комуналног jавног предузећа „Наш
дом’’, донео одлуком броој 424/1, на седници
одржаној 27. 05. 2022. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-6/1
		
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

21

На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Страна 198

14. 06. 2022.

Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
чланова 20, 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, бр.
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној дана 9. јуна
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа „Водовод и
канализација’’ Лозница за 2022. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног предузећа „Водовод и канализација’’
Лозница за 2022. годину, који је Надзорни
одбор Јавног предузећа „Водовод и
канализација’’ донео одлуком број 659, на
седници одржаној 25. 05. 2022. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-6/2
		
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

22

На основу члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Србије“ бр. 129/07,
83/14 - други закон, 101/16 - други закон,

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

47/18 и 111/21-други закон), члана 2. и
9. Закона о комуналним делатностима
(,,Службени гласник Републике Србије“ бр.
88/11, 46/14 - Одлукa УС РС, 104/16  и 95/18),
члана 11., 13. и 29. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (,,Службени
гласник Републике Србије”, бр. 88/11, 15/16
и 104/16) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице (,,Службени лист града Лознице“
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 9. јуна
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Концесионог акта за
поверавање обављања делатности
градско-приградског превоза путника на
Пакету ''Ц'' линија
на територији града Лознице
Члан 1.
Усваја се Концесиони акт за
поверавање обављања делатности градско-

Број 6

приградског превоза путника на Пакету ''Ц''
линија на територији града Лознице.
Члан 2.
Саставни део ове одлуке чини
Концесиони акт за поверавање обављања
делатности градско-приградског превоза
путника на Пакету ''Ц'' линија на територији
града Лознице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-6/3
		
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Страна 199

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ГРАД ЛОЗНИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Концесиони акт
за поверавање обављања делатности
градско–приградског превоза путника
на Пакету ‘’Ц’’ линија
на територији града Лознице

______________________________________________________
Лозница, 2021. година
Страна 200

14. 06. 2022.

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6
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►Уводна разматрања ................................................................................................................ 4
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корисника, питања услова и начина вршења надзора, и цене и опште услове за
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за извршавање концесионих обавеза ................................................................... 25
►Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет
концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника,
питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за коришћење
добара и обављање делатности ............................................................................. 26
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Законски прописи који су коришћени при изради Предлога Концесионог акта
Закон о јавно–приватном партнерству и концесијама
Закон о комуналним делатностима
Закон о локалној самоуправи
Закон о јавним набавкама
Закон о превозу путника у друмском саобраћају
Закон о основама система образовања и васпитања
Одлука о организацији и начину обављања градског и приградског линијског
превоза путника на територији града Лознице и други општи акти локалне
самоуправе
Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Лознице
и други општи акти Града Лознице
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског
превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лозница
Уводна разматрања
Након спроведеног отвореног поступка – концесије број К4/2015, а по Јавном позиву за
прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања комуналне делатности линијског
превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету Ц линија на територији града
Лознице који је објављен у «Сл. гласник РС», бр. 43/2015 од 15.05.2015. године, са превозником
‘’Банбус’’ ДОО из Обреновца потписан је Јавни уговор о поверавању обављања делатности
градско – приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице
бр. 307/2015–I од 01.10.2015. године (Скупштина града Лознице је претходно усвојила и
Одлуку о избору најповољније понуде у отвореном поступку број К4/2015 – Одлука бр. 0626/15-25-11 од 10.09.2015. године), а за реализацију пројекта јавно–приватног партнерства
са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности,
односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градскоприградском саобраћају на територији града Лознице, за Пакет ‘’Ц’’ линија, сходно одредбама
Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама.
Како је у октобру 2020. године истекао рок од 5 година на који је превознику ''Банбус''
ДОО из Обреновца поверено обављање делатности градско–приградског превоза путника
на територији града Лознице на Пакету ''Ц'' линија (сходно одредбама Јавног уговора о
поверавању обављања делатности градско–приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија
на територији града Лознице бр. 307/2015–I од 01.10.2015. године), Градско веће града Лознице
Страна 202

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

је благовремено покренуло поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са
елементима концесије за обављање комуналне делатности градско-приградског превоза
путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице – Закључак Градског већа града
Лознице бр. 06-22-12/20-II од 07.09.2020. године.
Градско веће града Лознице је такође, Решењем бр. 06-22-13/20-II од 07.09.2020. године
именовало Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно–приватног
партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје
надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза
путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице – на Пакету ''Ц''
линија, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јован Миладиновић, дипл. инг. – председник,
Дејан Сталовић, дипл. ецц – заменик председника,
Слађана Бодирога, дипл. правник – члан,
Славица Милетић, дипл. правник – члан,
Данијела Мирковић, дипл. ецц. – члан,
Милан Вучићевић, дипл. ецц. – члан,
Ненад Ђукановић, дипл. инг.– члан.

Појам концесије
Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама је прописано да
је концесија, у смислу овог закона, уговорно или институционално ЈПП са елементима
концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства,
добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела или
обављања делатности од општег интереса, које јавни партнер уступа приватном партнеру,
на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од
стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за
комерцијално коришћење предмета концесије.
Предмет концесије
Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на
територији града Лознице је у надлежности Града Лознице, што је прописано одредбама:
•
•
•
•

Закона о превозу путника у друмском саобраћају,
Закона о локалној самоуправи,
Закона о комуналним делатностима,
Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског
превоза путника на територији града Лознице.

Сходно наведеном, треба напоменути да је предмет концесије поверавање обављања
делатности градског и приградског линијског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на
територији града Лознице.
У Прилогу овога акта је дат детаљнији преглед – опис Пакета ''Ц'' линија на територији
града Лознице.
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Такође треба истаћи да предметно јавно-приватно партнерство са елементима
концесије не предвиђа оснивање ДПН (Друштва за посебне намене).
Разлози за давање концесије
Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској
обавези Града Лознице да обезбеди организацију обављања градског и приградског линијског
превоза путника на територији града.
Правни основ, као и разлози, односно оправданост за спровођење поступка реализације
пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од
општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности
градско–приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лозница,
садржани су у законској обавези Града Лознице да обезбеди организацију обављања градског
и приградског превоза путника на својој територији, где треба навести да је:
•

чланом 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано да јединице
локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и
начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице
локалне самоуправе и такси превоза,

•

чланом 64. став 6. Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано да
јединица локалне самоуправе уређује начин регистрације и овере реда вожње у
градском и приградском превозу,

•

чланом 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи прописано да општина
преко својих органа у складу са Уставом и законом, уређује и обезбеђује обављање
и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског
земљишта и пословног простора,

•

чланом 2. Закона о комуналним делатностима прописано да су комуналне
делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од
значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је
јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег
квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим
вршењем, као и да су комуналне делатности делатности од општег интереса, али и
да је као комунална делатност, између осталог, дефинисана и делатност градског
и приградског превоза путника,

•

чланом 4. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано да јединица локалне
самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и
друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и
за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање
комуналних делатности и њихов развој,

•

чланом 4. став 3. Закона о комуналним делатностима прописано да јединица локалне
самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности,
права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга
и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности обезбеђујући
нарочито:
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1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева
нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима
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, ефикасности и других услова пружања
услуга;
3) сагласност са начелима одрживог развоја, која су дефинисана посебним
законом који уређује одређену комуналну делатност;
4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних
делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе
и другим активностима када за то постоји могућност;
5) конкуренцију у обављању делатности,
•

•

•

чланом 9. Закона о комуналним делатностима прописано да се поверавање обављања
комуналне делатности врши се на основу одлуке скупштине јединице локалне
самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању,
осим када се оснива јавно предузеће, као и да се на поступак поверавања обављања
комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне
самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично
наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују одредбе закона
којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије,
чланом 11. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама прописано да се
концесија може дати ради комерцијалног коришћења природног богатства, добра
у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела
или обављања делатности од општег интереса, а нарочито за јавни превоз (тачка
6),
чланом 13. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама прописано да
јавно тело има право да самостално покрене поступак реализације пројекта ЈПП
са елементима концесије за коришћење природног богатства, добра у општој
употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела или
обављања делатности од општег интереса из своје надлежности, као и да давалац
концесије може бити:
1) Влада, у име Републике Србије када су јавна тела и предмет концесије у
надлежности Републике Србије;
2) Влада аутономне покрајине, у име аутономне покрајине када су јавна тела и
предмет концесије у надлежности аутономне покрајине;
3) скупштина јединице локалне самоуправе, када су јавна тела и предмет
концесије у надлежности јединице локалне самоуправе;
4) јавно предузеће;
5) правно лице овлашћено посебним прописима за давање концесије,
Страна 205

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

•

14. 06. 2022.

чланом 4. тачка 7. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама прописано
да је јавно тело:
(1) државни орган, организација, установа и други директни или индиректни
корисник буџетских средстава у смислу закона којим се уређује буџетски
систем и буџет, као и организација за обавезно социјално осигурање;
(2) јавно предузеће;
(3) правно лице које обавља и делатност од општег интереса, уколико је
испуњен неки од следећих услова:
- да више од половине чланова органа управљања тог правног лица чине
представници јавног тела;
- да више од половине гласова у органу тог правног лица имају
представници јавног тела;
- да јавно тело врши надзор над радом тог правног лица;
- да јавно тело поседује више од 50% акција, односно удела у том
правном лицу;
- да се више од 50 % финансира из средстава јавног тела;
(4) правно лице основано од јавног тела, а које обавља и делатност од општег
интереса и које испуњава најмање један од услова из тачке 7) подтачка (3)
овог члана,

•

•

•

чланом 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања
прописано да у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства и
за превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског
програма на удаљености већој од два километра, ученика основне школе на
удаљености већој од четири километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану
деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без
обзира на удаљеност места становања од школе; превоз деце и ученика који имају
пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на удаљености већој
од четири километра од седишта школе и у случајевима када ученици основне
школе похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе – ако је
школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на
републичка и међународна такмичења,
чланом 189. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано
да у буџету јединице локалне самоуправе могу да се обезбеде средства и за превоз
ученика средњих школа и ученика који похађају наставу у дуалном образовању који
имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на удаљености
већој од четири километра од школе, односно од просторија послодавца код којег
обављају учење кроз рад, као и у случајевима када су школа, односно просторије
послодавца код којег ученици обављају учење кроз рад на територији друге
јединице локалне самоуправе,
кроз организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника
на територији града Лознице потребно обезбедити првенствено адекватан превоз
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ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија
грађана Лознице, а који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског
превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно Град Лозница је
дужан да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног
превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и
материјалних могућности Града, а сходно члану 5. Одлуке о организацији и начину
обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града
Лознице,
чланом 12 а. Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског
линијског превоза путника на територији града Лознице прописано да се средства
за обављање градског и приградског линијског превоза путника обезбеђују из цене
услуге и из буџета Града, као и да ће Скупштина града Лознице за сваку годину
утврдити категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу, као и
висину субвенције,
чланом 15. став 1. и став 5. Одлуке о организацији и начину обављања градског
и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице прописано
да превозник може почети линијски превоз путника тек по упису реда вожње у
Регистар реда вожње код надлежног органа управе за послове саобраћаја, као и да
орган управе из става 1. овог члана региструје и оверава ред вожње у року од 15
дана од дана достављања истог,
чланом 20. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Лознице
прописано право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година која су држављани
Републике Србије и имају пребивалиште на територији града Лознице.

Како Град Лозница нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског
и приградског линијског превоза путника, неопходно је спровести поступак реализације
пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од
општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности
линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на Пакету ''Ц'' линија на територији
града Лознице, а сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, а
како би се обезбедио адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних
места, али и других категорија грађана Лознице, који исказују захтеве за коришћењем услуга
градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација.
Одузимање поверених послова
Чланом 53. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама је прописан
начин престанка ЈПП-а, односно дефинисано је да ЈПП са или без елемената концесије
престаје:
1) испуњењем законских услова;
2) раскидом јавног уговора због јавног интереса;
3) споразумним раскидом јавног уговора;
4) једностраним раскидом јавног уговора;
5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или
поништава.
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Чланом 53. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама је такође
прописано и да JПП са или без елемената концесије престаје испуњењем законских услова:
1) истеком рока на који је закључен јавни уговор;
2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера.
Истим чланом, ставом 3. је прописано и да изузетно од става 2. тачка 2) овог члана
ЈПП са или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем члана
конзорцијума, ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу
испуњења дела јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је
окончан стечајни поступак, уз претходну сагласност јавног партнера.
Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је прописан
чланом 54. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, а у коме се наводи
да јавни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у следећим случајевима:
1) ако приватни партнер у случају концесије није платио концесиону накнаду више од
два пута узастопно или континуирано неуредно плаћа концесиону накнаду;
2) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према
стандардима квалитета за такве радове, односно услуге на начин како је договорено
јавним уговором;
3) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у
општој употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара;
4) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући
за оцену његове квалификованости приликом избора најповољније понуде;
5) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора
у уговореном року;
6) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне
радње које су у супротности са јавним уговором;
7) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без
претходног одобрења јавног партнера;
8) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима
облигационог права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту уговора.
Чланом 54. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама је прописано
да се критеријуми на основу којих јавни партнер утврђује постојање разлога за раскид јавног
уговора из става 1. тач. 2) до 7) овог члана утврђују јавним уговором.
Ставом 3. истог члана је прописано да пре једностраног раскида јавног уговора, јавни
партнер мора претходно писаним путем упозорити приватног партнера о таквој својој намери
и одредити примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора и за изјашњавање
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о тим разлозима, где је ставом 4. поменутог члана дефинисано да ако приватни партнер не
отклони разлоге за раскид јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни партнер раскида
јавни уговор.
Чланом 54. ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама је прописано
да у случају једностраног раскида јавног уговора од стране јавног партнера, јавни партнер
има право на накнаду штете коју му је проузроковао приватни партнер у складу са општим
правилима облигационог права.
Ставом 6. поменутог члана је прописано да се на последице превременог раскида
јавног уговора због пропуста приватног партнера примењују посебна правила утврђена
јавним уговором као и општа правила облигационог права.
Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и
друге привредне области, на ефикасно функционисање техничко-технолошких
система
Обављањем комуналне делатности градско–приградског превоза путника на Пакету
''Ц'' линија на територији града Лозница обезбеђује се адекватан превоза ђака до школских
установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана Лознице који
исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника, а за долазак
до циљних дестинација.
Веома значајно је истаћи да се функционисањем градско–приградског превоза путника
на територији града Лознице обезбеђује одговарајућа мобилност грађана који исказују
захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних
дестинација, што за последицу има смањење броја индивидуалних путничких аутомобила у
свакодневној употреби, те самим тим и смањење количине издувних гасова возила у ваздуху,
уз напомену да је ово веома значајно са аспекта заштите животне средине.
Емисија штетних издувних гасова од стране моторних возила представља главни
чинилац аеро загађења у свим већим срединама, а посебну угроженост имају најоптерећеније
саобраћајнице које имају највећи пролазак аутобуса, што доводи до повећане концентрације
штетних материја изнад дозвољених вредности.
Главни штетни састојци емисије данашњих мотора који користе конвенционално
гориво су:
• угљен моноксид,
• оксиди азота,
• угљо-водоници,
• сумпордиоксид,
• микро честице,
• емисија угљен диоксида која има утицај на изазивање ефеката стаклене баште и
киселих киша.
У земљама Европске уније се од 2010. године, примењује Директива 33/2009 која
се односи на промовисање енергетски ефикасних и еколошки чистих возила у друмском
транспорту која се користе у јавном сектору, као што су аутобуси за јавни превоз.
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Директива дефинише стратегију смањења емисије угљен моноксида за 20% до 2020.
године, у поређењу са 1990. годином, као и еколошке и енергетске критеријуме код набавки
нових возила.
На основу наведеног, спроведена су бројна истраживања, те се дошло до закључка да
један аутобус са ЕУРО 0 стандардом загађује исто као и 20 аутобуса са ЕУРО 4 стандардом.
У складу са претходно наведеним, заштита животне средине се обезбеђује и кроз
критеријум Укупан број регистрованих аутобуса и просечна старост возила, где се кроз
бодовање даје предност превозницима који конкуришу ‘’млађим’’ возним парком, односно
возилима која испуњавају савремене еколошке стандарде.
Модернизација и даљи развој градско-приградског превоза путника на територији
града Лознице би требало да има веома повољан утицај на животну средину и еколошку
одрживост, и то у смислу:
• смањења буке од саобраћаја,
• смањења загађење ваздуха,
• смањења негативног утицаја саобраћаја на земљиште,
• смањења потрошње енергије неопходне за одвијање саобраћаја.
Треба истаћи и да функционисање градско-приградског превоза путника мора бити
усклађено и са законском регулативом у области заштите животне средине:
• Законом о заштити животне средине,
• Законом о управљању отпадом,
• Законом о процени утицаја на животну средину,
• Законом о заштити ваздуха,
• Законом о заштити буке у животној средини,
• Законом о заштити земљишта и др.
Такође треба напоменути да је важећим прописима дефинисано и следеће:
•

•

•
•

чланом 5. став 2. Закона о заштити животне средине прописано је да су правна
и физичка лица дужна да у обављању својих делатности обезбеде: рационално
коришћење природних богатстава; урачунавање трошкова заштите животне
средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа,
односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом,
чланом 9. став 1. тачка 5. Закона о заштити животне средине прописано је: Начело
одговорности загађивача и његовог правног следбеника - правно или физичко
лице које својим незаконитим или неисправним активностима доводи до загађења
животне средине одговорно је у складу са законом, као и да је загађивач или његов
правни следбеник обавезан да отклони узрок загађења и последице директног или
индиректног загађења животне средине,
чланом 40. став 3. Закона о заштити животне средине прописано је да превозна
средстава која се производе и/или пуштају у промет морају испуњавати услове у
погледу емисије за мобилне изворе загађивања,
чланом 102. Закона о заштити животне средине прописано је да је правно и физичко
лице дужно да у обављању своје активности обезбеди заштиту животне средине,
и то:
• применом и спровођењем прописа о заштити животне средине;
• одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије;
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увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем обновљивих
природних ресурса;
употребом производа, процеса, технологија и праксе који мање угрожавају
животну средину;
предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања и
штете по животну средину;
вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и
енергије, испуштању загађујућих материја и енергије, класификацији,
карактеристикама и количинама отпада, као и о другим подацима и њихово
достављање надлежним органима;
контролом активности и рада постројења који могу представљати ризик
или проузроковати опасност по животну средину и здравље људи;
другим мерама у складу са законом,

чланом 103. став 2. Закона о заштити животне средине прописано је да је
за загађивање животне средине одговорно и правно и физичко лице које је
незаконитим или неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање
животне средине,
чланом 104. Закона о заштити животне средине прописано је да је загађивач који
својим чињењем или нечињењем проузрокује загађивање животне средине дужан
да, без одлагања, предузме мере утврђене планом заштите од удеса и санационим
планом, односно да предузме неопходне мере ради смањења штета у животној
средини или уклањања даљих ризика, опасности или санације штете у животној
средини, као и да ако штета нанета животној средини не може да се санира
одговарајућим мерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за накнаду
у висини вредности уништеног добра,
чланом 164. став 1. и став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
прописано је да учесници у саобраћају не смеју да предузимају радње које могу
изазвати или изазивају угрожавање животне средине, као и да возило у саобраћају
не сме да проузрокује прекомерну буку,
чланом 164. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да
учесници у саобраћају не смеју, на путу или поред њега, да испуштају, односно
одлажу материје, отпад којим се угрожава живот и здравље људи, животиња,
биљака или загађује животна средина,
чланом 3. Закона о управљању отпадом прописано је да се управљање отпадом
врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља
људи и животне средине, контролом и мерама смањења:
• загађења вода, ваздуха и земљишта;
• опасности по биљни и животињски свет;
• опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;
• негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;
• нивоа буке и непријатних мириса,
чланом 36. став 1. Закона о управљању отпадом прописано је да се отпад складишти
на местима која су технички опремљена за привремено чување отпада на локацији
произвођача или власника и/или другог држаоца отпада, у центрима за сакупљање,
трансфер станицама и другим локацијама у складу са овим законом,
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чланом 47. став 7. Закона о управљању отпадом прописано је да је власник и/или
други држалац истрошених батерија и акумулатора, осим домаћинстава, дужан да
их преда ради третмана лицу које за то има дозволу,
чланом 48. став 1. и став 2. Закона о управљању отпадом прописано је да отпадна
уља, у смислу овог закона, јесу сва минерална или синтетичка уља или мазива,
која су неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су
хидраулична уља, моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска уља, уља
или течности за изолацију или пренос топлоте, остала минерална или синтетичка
уља, као и уљни остаци из резервоара, мешавине уље - вода и емулзије, као и да
је забрањено:
• испуштање или просипање отпадних уља у или на земљиште, површинске
и подземне воде и у канализацију,
• одлагање отпадних уља и неконтролисано испуштање остатака од прераде
отпадних уља,
• мешање отпадних уља током сакупљања и складиштења са PCB и
коришћеним PCB или халогеним материјама и са материјама које нису
отпадна уља, или мешање са опасним отпадом,
• свака врста прераде отпадних уља која загађује ваздух у концентрацијама
изнад прописаних граничних вредности,
чланом 48. став 4. Закона о управљању отпадом прописано је да су власници и/
или други држаоци отпадних уља који нису произвођачи отпадног уља дужни да
отпадно уље предају лицу које врши сакупљање и третман.

Поред овога треба напоменути да функционисање градско–приградског превоза
путника подразумева коришћење мреже општинских путева, улица у насељу и државних
путева на територији града Лознице, а што је веома значајно са становишта даљег развоја
мреже путева, али и других делова путне инфраструктуре (аутобуских стајалишта, пешачких
стаза и сл.), уз напомену да је у прилогу овог акта дат детаљан преглед општинских, улица у
насељу и државних путева на територији града Лозница који се користе приликом обављања
делатности градско–приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија.
Такође треба истаћи да се на овакав начин стварају и потребни услови за нормалну
свакодневну комуникацију грађана Лознице, а у циљу обављања својих редовних школских
активности у процесу образовања свих категорија ученика и студената, радних активности
запосленог становништва, као и у циљу обављања привредних и свих осталих активности од
значаја за свакодневно функционисање различитих категорија становништва, што је веома
значајно за успостављање и развој адекватног привредног, образовног и др. амбијента на
територији града Лозница.
У прилогу овог акта, а у оквиру предлога пакета линија у градском и приградском
линијском превозу путника на територији града Лознице дат је и преглед школских установа
(по насељеним местима у којима се налазе, али и по категорији путева који пролазе поред
школских објеката), преглед броја ученика по појединим школским установама, преглед
насељених места која гравитирају одређеном пакету линија (уз преглед броја становника у тим
насељеним местима), као и преглед путне инфраструктуре – државних путева, општинских
путева и улица, који се експлоатишу приликом функционисања градско-приградског линијског
превоза путника, на Пакету ''Ц'' линија.
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Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у
поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора
концесионара и преговарања
Техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку –
понуђач мора да испуњава (цена превоза, капацитет возног парка – број аутобуса, старост
аутобуса, поседовање паркинг простора, објеката за одржавање возила и сл.) дефинисане су
у оквиру јавног позива и конкурсне документације, где су критеријуми за бодовање и избор
најповољније понуде такође дефинисани у оквиру јавног позива и конкурсне документације,
уз напомену да ће бити изабрана најповољнија понуда за одређену групу линија на основу
поменутих критеријума.
Пре свега ово подразумева да је понуђач у обавези да обавља делатност градско–
приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице, са
минималним бројем од 4 поласка и 4 повратка по линији (на тај начин се пре свега обезбеђује
превоз радника и ђака у 1. и 2. смени).
Понуђач може да конкурише за предметни пакет линија, а по расписаном јавном
позиву за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице, а у понуди,
превозник може да предложи нове линије и поласке, али давалац концесије задржава право
да не прихвати те предлоге.
Коначна верзија Пакета ‘’Ц’’ линија у градско-приградском превозу путника на
територији града Лозницe биће дефинисана јавним уговором.
Понуда по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију – поверавање
обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на
територији града Лознице обавезно мора да 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 комуницирања;
извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је привредно друштво, односно
правно лице регистровано за обављање јавног линијског превоза путника;
лиценцу за превоз издату од стране надлежног министарства за послове саобраћаја,
а о испуњености услова за обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају
– за домаћи/међународни линијски превоз путника;
доказ о техничкој опремљености основних средстава – аутобуса (листа возила
понуђача са којима се конкурише за предметни пакет линија, потврде о регистрацији
аутобуса са уписаном годином производње аутобуса, односно, оверена фотокопија
саобраћајне дозволе у случају да година производње аутобуса није уписана у
наведеној потврди);
доказ о власништву над паркинг простором и простором за одржавање возила,
а у случају да није власник истих, оверене фотокопије уговора о закупу паркинг
простора и оверених уговора о одржавању возила са привредним друштвом,
другим правним лицем или предузетником, који испуњавају услове за одржавање и
оправку друмских моторних возила (уз напомену да се паркинг простор и простор
за одржавање возила морају налазити на територији града Лознице);
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предлози тарифе и предлози висина повластица за ђачке и месечне карте за
запослене;
Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;
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 испуњење
уговорних обавеза у износу од 600.000,00 динара, са роком важности 30 дана дуже
од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе;
тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, плативе на први
позив без права на приговор 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 наручилац, промењену
месну надлежност за решавање спорова одређену у Уговору, нити услове везане за
пословну политику банака.

Понуда по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију – поверавање
обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на
територији града Лознице може да садржи и предлог нових линија.
Цена превоза
Обављање поверене комуналне делатности спроводиће се по ценама на које је
сагласност дата решењем Градског већа града Лознице, а промена истих вршиће се на
образложен захтев превозника уз сагласност Скупштине града Лознице, а у складу са Законом
о комуналним делатностима.
У даљем тексту ће бити дате цене превоза и попусти са којима понуђач може да
конкурише по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију – поверавање
обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на
територији града Лознице.
а) Цена превоза путника у градско-приградском саобраћају по дужини релације којом
понуђач може да конкурише по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за
концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника
на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице:
Релација –корак Важећа цена превоза путника Предлажемо следеће цена превоза
(у km)
(у РСД)
путника (у РСД):
- обавезно уписати износе у свако
поље 0 – 2,5
65,00
3–5
65,00
6 – 10
100,00
11 – 15
115,00
16 – 20
125,00
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155,00
155,00
170,00
170,00
170,00
175,00

Напомене: 1) предложене цене не могу бити веће од важећих цена,
2) промене цена у току године вршиће се на образложен захтев превозника
уз сагласност Скупштине града Лознице, а у складу са Законом о комуналним
делатностима.
Примена критеријума бодовања код елемента – цена по дужини релације: биће бодована
просечна цена која ће бити израчуната као просек понуђених цена за свих 11 корака.
б) Комерцијални попуст за издавање месечних карата којим понуђач може да конкурише
по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију – поверавање
обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на
територији града Лознице:
Категорија корисника превоза

Предлажемо следеће попусте (у %):
- обавезно уписати износе у свако поље –

ученици основних школа
ученици средњих школа
запослени
Капацитет возног парка – број аутобуса – старост аутобуса
Понуђач по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију –
поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’
линија на територији града Лознице доставља оверену листу или извод из пописних листи
основних средстава – возила са којима конкурише за одређени пакет линија, уз напомену да
ове информације даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
У оквиру овог критеријума потребно је да понуђач достави:
•

потврде о регистрацији аутобуса са уписаном годином производње аутобуса, односно,
оверена фотокопија саобраћајне дозволе у случају да година производње аутобуса
није уписана у наведеној потврди,
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листа возила понуђача са којима се конкурише за предметни пакет линија.

У наведеној листи возила (Образац бр. 5 из конкурсне документације) потребно је
уписати само регистроване аутобусе који су обухваћени лиценцом за превоз издату од стране
надлежног министарства за послове саобраћаја, а о испуњености услова за обављање јавног
превоза путника у друмском саобраћају – за домаћи/међународни линијски превоз путника;
Примена критеријума бодовања код елемента - укупан број регистрованих аутобуса и
просечна старост возила: биће бодована возила обухваћена поменутом лиценцом, којима се
конкурише за предметну групу линија..
Одржавање и контрола техничке исправности возила којима би се обављала
делатност градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
Понуђач по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију –
поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’
линија на територији града Лознице доставља изјаву да ли одржавање и контролу техничке
исправности возила којима би обављао делатност градско-приградског превоза путника врши
у сопственој радионици (ауто-бази) или на основу уговора са трећим лицем.
Понуђач даје изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Паркинг простор за возила којима би се обављала делатност градско-приградског
превоза путника на територији града Лознице
Понуђач по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију –
поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’
линија на територији града Лознице доставља изјаву да ли поседује или узима у закуп паркинг
простор за возила којима би се обављала делатност градско-приградског превоза путника на
територији града Лознице.
Понуђач даје изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
У даљем тексту ће бити дати критеријуми за оцењивање предметне понуде.
Критеријуми за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је ‘’економски најповољнија понуда’’.
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума “економски
најповољније понуде”, тј. понуда која одговара следећим критеријумима:
-

ако се тражи минимална понуда:
Вр = Вmax x Рmin / Р
где је:
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Вр – број бодова који добија понуђач
Вmax – максимални број бодова предвиђен за одређени критеријум
Рmin – минимална понуда за одређени критеријум
Р – понуда за одређени критеријум
-

ако се тражи максимална понуда:
Вр = Вmax x Р / Рmax
где је:
Вр –број бодова који добија понуђач
Вmax – максимални број бодова предвиђен за одређени критеријум
Рmax – максимална понуда за одређени критеријум
Р –понуда за одређени критеријум
Подкритеријум за оцењивање понуда

У случају да две или више понуда имају исти број бодова, биће изабрана понуда са
нижом просечном старошћу возила којима се конкурише, а у случају да је просечна старост
иста биће изабрана понуда са нижом просечном ценом.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА / БРОЈ БОДОВА

Просечна цена
Комерцијални попуст
- за ученике основних школа
- за ученике средњих школа
- за раднике
Укупан број регистрованих аутобуса са којима се
конкурише за предметни пакет линија који су обухваћени
лиценцом за превоз издату од стране надлежног
министарства за послове саобраћаја, а о испуњености
услова за обављање јавног превоза путника у друмском
саобраћају – за домаћи/међународни линијски превоз
путника
Просечна старост возила са којима се конкурише
за предметни пакет линија обухваћених поменутом
лиценцом

мах 10
маx 10
маx 10
маx 10
маx 25

маx 25
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Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола
техничке исправности
- сопствено
- по уговору
Обезбеђеност паркинга за сва возила
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мах 5
(5)
(2)
мах 5

- сопствено

(5)

- по уговору

(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 елемената – укупан број регистрованих аутобуса
и просечна старост возила: биће бодована возила обухваћена поменутом лиценцом,
којима се конкурише за предметни пакет линија.
Рок трајања концесије – образложење предложеног рока
Рок трајања концесије–поверавања обављања делатности градског и приградског
линијског превоза путника на територији града Лознице је 5 година, односно обављање
градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице
поверава се на период од 5 година и биће ближе регулисан закључењем јавног уговора о
поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града
Лознице, којим ће бити регулисан и поступак раскида уговора пре истека времена на које је
закључен и права и обавезе које из тога проистичу.
Образложење предложеног рока је садржано у одредбама Одлуке о организацији и
начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града
Лознице, као и у одредбама Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама, где треба
истаћи да је:
•

чланом 7. Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског
линијског превоза путника на територији града Лознице прописано да се
поверавање делатности врши на време до 5 (пет) година, што ће се прецизније
одредити закључивањем уговора између градоначелника и превозника,
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•

чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама прописано да
се рок на који се закључује јавни уговор одређује на начин који не ограничава
тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација
улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено
узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета
уговора, али и да рок из става 1. овог члана не може бити краћи од пет година ни
дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи
нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим
законом,

•

чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама је такође
прописано да када се јавним уговором додељује концесија, рок се утврђује у складу
са овим законом, осим ако рок на који се даје концесија није одређен посебним
прописом којим се уређује област из које је предмет концесије.

Поред тога што је рок за поверавање обављања делатности градског и приградског
линијског превоза путника дефинисан претходно поменутим прописима, сматрамо и да је
период од пет година довољан како би изабрани превозник унапредио квалитет обављања
делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лозница.
С друге стране, досадашње искуство у поверавању градско-приградског превоза путника
различитим превозницима , утицало је да рок трајања концесије није дужи од 5 година.
Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања,
начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање
концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су
предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника,
питања услова и начина вршења надзора, и цене и опште услове за коришћење добара
и обављање делатности
Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог
улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава
обезбеђења за извршавање концесионих обавеза
Што се тиче података о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог
улагања, начину плаћања и сл., треба истаћи да је чланом 12 а. Одлуке о организацији и
начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града
прописано да се средства за обављање градског и приградског линијског превоза путника
обезбеђују из цене услуге и из буџета Града, као и да ће Скупштина града Лознице за сваку
годину утврдити категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу, као и висину
субвенције.
Треба напоменути да је давање гаранција или других средстава обезбеђења за
извршавање концесионих обавеза дефинисано тачком 7. Јавног позива, односно дефинисано
је да понуда обавезно садржи и:
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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 испуњење
уговорних обавеза у износу од 600.000,00 динара, са роком важности 30 дана дуже
од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе;

•

тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, плативе на први
позив без права на приговор 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 наручилац, промењену
месну надлежност за решавање спорова одређену у Уговору, нити услове везане за
пословну политику банака.
Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет
концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих
корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови
за коришћење добара и обављање делатности

Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије
и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина
вршења надзора, као и општи услови за обављање предметне делатности, прописани су
одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Одлуке о организацији и начину
обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице,
Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама, уз напомену да ће предметна тематика
бити дефинисана и одредбама јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и
приградског линијског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице.
Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање
адекватног превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других
категорија грађана Лознице који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског
превоза путника, а за долазак до циљних дестинација, на линијама градско-приградског
линијског превоза путника у оквиру утврђених пакета линија, односно обављање комуналне
делатности градско – приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији
града Лозница, где треба додати да Град поверава на временски период од 5 (пет) година
обављање делатности градско–приградског превоза путника на територији града Лознице, на
предметним линијама градско-приградског превоза.
Пре свега ово подразумева да је концесионар у обавези да обавља делатност градско
– приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лозница, са
минималним бројем од 4 поласка и 4 повратка по линији (на тај начин се пре свега обезбеђује
превоз радника и ђака у 1. и 2. смени), уз напомену да концесионар не може уступати линије
другим превозницима.
Треба напоменути да изабрани превозник/концесионар (са којим је потписан јавни
уговор) има искључиво право обављања комуналне делатности градско-приградског превоза
путника на територији града Лознице на Пакету ‘’Ц’’ линија:
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• Пакет ‘’Ц’’ линија у градско – приградском превозу путника:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лозница – Драгинац – Пауља – Доња Бадања – Бања Бадања – Текериш,
Лозница – Драгинац – Прљуша,
Драгинац – Јаребице – Гвозденовићи,
Драгинац – Филиповићи,
Лозница – Слатина – Ступница – Шурице – Драгинац,
Лозница – Кривајица,
Лозница – Гнила – Доње Недељице – Горње Недељице – Брезјак,
Лозница – Брадић – Брњац – Велико Село,
Лозница – Руњани – Попово раскршће – Грнчара – Крст – Лозница.
Ђачке линије

10. Драгинац – Јаребице – Велико Село – Брњац,
11. Драгинац – Цикоте – Ступница,
12. Драгинац – Рибарице,
13. Текериш – Помијача – Сипуља,
14. Текериш – Трбосиље,
15. Липница – Брадић – Грнчара.
Изузетно, концесионар може привремено из оправданих разлога вршити одступања
од регистрованих линија, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, у погледу
скраћења, продужења и/или измене трасе линија, о чему мора обавестити Саобраћајну
инспекцију и благовремено информисати кориснике услуга, а према законским и подзаконским
актима, а оправданим разлозима самтрају се разлози дефинисани Одлуком о организацији
и начину обављања градско-приградског линијског превоза путника на територји града
Лознице:
•

елементарне непогоде (снежни наноси, поледица, поплаве и сл.);

•

знатна оштећења улица и путева и путних објеката који не омогућавају безбедан
превоз;

•

извођење радова на реконструкцији пута, улице или путног објекта;

•

због мера надлежног органа које непосредно утичу на ограничење саобраћаја,
док те мере трају.

По потписивању јавног уговора о поверавању делатности градско – приградског превоза
путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице са изабраним концесионаром/
превозником, биће извршена регистрација и овера редова вожње за линије из Пакета ‘’Ц’’, а у
складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Одлуке о организацији
и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града
Лознице.
Кроз регистрацију и оверу редова вожње за линије из Пакета ''Ц'' ће бити дефинисане
обавезе концесионара / превозника према корисницима услуга, а у вези са дефинисањем:
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•

трасе линије,

•

редоследа станица и стајалишта и њихове удаљености од почетне станице,
односно стајалишта,

•

временима полазака и долазака на сваку станицу и стајалиште,

•

временским периодом одржавања линије – режимом обављања превоза,

•

роком важења реда вожње и сл.

Инспекцијски надзор над обављањем делатности градског и приградског линијског
превоза путника на територији града Лознице обављају надлежне инспекцијске службе
(саобраћајна инспекција, комунална инспекција, инспекција рада и др.), комунална полиција
и др, а у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Одлуке
о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на
територији града Лознице и др. важећим прописима.
Треба истаћи да се спровођењем адекватних активности инспекцијског надзора, а пре
свега усмерених на спречавање незаконитог превоза путника на територији града Лознице,
смањује и ризик у пословању приватног партнера приликом обављања делатности градског
и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице.
Концесионар може раскинути јавни уговор под условом да обавести другу уговорну
стану, као и кориснике услуга превоза у градско-приградском превозу путника, најкасније 30
(тридесет) дана пре раскида јавног уговора, односно престанка обављања делатности.
Уколико концесионар престане са обављањем делатности линијског превоза путника у
градско-приградском саобраћају на територији града Лознице на регистрованим линијама, за
које постоје регистровани и оверени редови вожње, пре истека отказног рока од 30 (тридесет)
дана, исти се обавезује да обезбеди превоз путника до истека рока од 30 (тридесет) дана.
Поред свега претходно наведеног, обавезе превозника, односно концесионара, у току
трајања јавног уговора треба да буду и да:
• обезбеди континуирано обављање превоза путника градско-приградском превозу
путника на територији града Лознице,
• организује свој рад и пословање тако да обезбеди квалитет превоза који
захтевају услови утврђени конкурсном документацијом и овим концесионим
актом,
• послове превоза обавља у складу са одредбама закона који уређује превоз путника
у друмском саобраћају, закона који уређује обављање комуналне делатности, у
складу са градском одлуком која регулише превоз путника у градском и приградском
саобраћају и другим прописима који утврђују ову област,
• у току трајања јавног уговора поседује довољан број возила за несметано обављање
делатности услуге превоза и да омогући да број возила и њихов капацитет буде у
складу са регистрованим и овереним редовима вожње, као и очекиваним бројем
путника,
• обезбеди адекватан простор за паркирање и одржавање возила,
• врши редовне провере исправности возила на дневном нивоу и отклањање уочених
недостатака и кварова, како би омогућио да возила буду у потпуности безбедна
за вожњу, као и да одржава у исправном стању сва возила у смислу безбедност
саобраћаја и квалитет превоза;
Страна 222

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

• обезбеди чиста возила и температуре унутар возила прилагођене
спољним утицајима,
• примени сва неопходна и расположива средства како би олакшао и омогућио
приступ и коришћење услуге превоза особама са смањеном мобилношћу и
инвалидитетом, уз најбоље могуће услове безбедности,
• обезбеди поуздану, тачну и редовну услугу на линијама према регистрованим и
овереним редовима вожње,
• у случају поремећаја у вршењу превоза или прекида превоза услед разлога које
превозник није могао да предвиди или спречи, предузме мере на отклањању узрока
поремећаја,
• спроводи активности у циљу обезбеђивања развоја и унапређења обављања
делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице.
тексту.

Детаљан преглед и опис Пакета ''Ц'' линија на територији града Лозница је дат у даљем

Цена комуналне услуге градско-приградског линијског превоза путника
Поред претходно наведеног у вези са ценом превоза у градско-приградском превозу
путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице, треба истаћи и да је чаном 12а.
Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника
на територији града Лознице прописано да се средства за обављање градско-приградског
линијског превоза путника обезбеђују из цене услуге и из буџета Града, као и да ће Скупштина
града Лознице утврдити категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу, али и
да се цене комуналне услуге из става 1. овог члана образују на основу елемената за образовање
цена комуналних услуга прописаних одговарајућим законом, уз сагласност Скупштине града
Лознице.
Такође треба напоменути да је Скупштина града Лознице донела Одлуку о правима и
услугама социјалне заштите града Лознице, где је чланом 20. прописано право на бесплатан
превоз лица старијих од 65 година која су држављани Републике Србије и имају пребивалиште
на територији града Лознице.
Дакле, из буџета града Лознице врши се субвенционисање одређених категорија
корисника услуге, а не субвенционисање превозника.
Укупан годишњи износ субвенција којима се финансира право на бесплатан превоз
лица старијих од 65 година која су држављани Републике Србије и имају пребивалиште на
територији града Лознице, на пакету ''Ц'' линија, кретао се у распону од 8.253.995,00 динара
у 2018. години, преко 10.970.000,00 динара у 2019. години, па до 9.494.332,00 динара у
2020. години. Овде је потребно напоменути да су надлежни органи града Лознице донели
акте којима се право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година остварује употребом
идентификационе картице у градско-приградском превозу - чиме су се стекли услови за
реализацију поступка субвенционисања утврђени чланом 29. став 2. Закона о комуналним
делатностима.
Поред бесплатног превоза лица старијих од 65 година, треба истаћи и да Град Лозница
обезбеђује и финансирање превоза ђака основних школа са територије града Лознице, а у
складу са чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања.
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Законска обавеза обезбеђивања средстава за превоз ученика основних школа на пакету
‘’Ц’’ линија, финансира се из буџета града у годишњем износу од 12.165.928,50 динара у
2018. години, односно 11.175.999,50 динара у 2019. години до 6.547.131,00 динара у 2020.
години.
Поред свега наведеног, такође треба истаћи да приватни партнер преузима ризик и
одговорност за трошкове пословања. Средства за обављање комуналне делатности градскоприградског превоза путника на територији града Лознице на пакету ‘’Ц’’ линија обезбеђују
се из цене услуге коју плаћају корисници превоза и из буџета града Лознице за категорије
лица која ће остварити право на субвенционисану цену превоза.
Концесиона накнада
У поступку реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима
концесије за обављање комуналне делатности градско-приградског превоза путника на
Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице не постоји могућност, као ни оправданост, за
одређивање концесионе накнаде.
Град Лозница је суочен са одређеним проблемима у организацији градско-приградског
превоза путника, јер се у значајној мери смањује број путника, а истовремено постоје и
проблеми у вези са незаконитим превозом путника, а све ово за последицу има да превозници,
такорећи, послују на граници исплативости, те би одређивање концесионе накнаде, у овом
случају, додатно дестимулисало потенцијалне превознике за пријаву на јавни позив за
прикупљање понуда за концесију–поверавање обављања делатности градско-приградског
превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице.
Процена вредности концесије
Процену вредности концесије у поступку реализације пројекта јавно-приватног
партнерства са елементима концесије за обављање комуналне делатности градскоприградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице, због своје
специфичности (пружање услуга од јавног значаја-комунална делатност од општег интереса)
није могуће утврдити у тачном износу, већ се она утврђује као условна вредност заснована на
бази трошкова превоза путника у градско-приградском превозу (цени коштања километра).
Образац по којем се врши процена условне вредности концесије гласи:
ЦК x ДЛ x БП x период = процењена вредност концесије
при чему је:
ЦК – цена коштања превоза путника у градско-приградском превозу путника по 1km,
односно трошкови превоза за соло аутобус који обавља делатност превоза путника у градскоприградском превозу путника (последњи објављени податак преузет са веб-странице
Пословног удружења друмског саобраћаја ‘’Србијатранспорт’’ АД Београд),
ДЛ – укупна дужина линија у градско-приградском превозу путника на Пакету ‘’Ц’’ линија
на територији града Лознице,
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БП – број обавезних / минималних полазака (полазак + повратак) на свакој од линија
дневно,
период – период на који се поверава обављање градско-приградском превозу путника на
Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице.
За предметни пројекат јавно-приватног партнерства са елементима концесије за
обављање комуналне делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија
на територији града Лознице, вредности параметара за процену вредности концесије на бази
трошкова превоза путника у градско-приградском превозу путника су следећи:
ЦК = 144,51 дин/км
ДЛ = 298,50 км
БП = 4 поласка + 4 повратка = 8
Период = 5 година
На основу свега претходно наведеног, процена вредности концесије у поступку
реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање
комуналне делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на
територији града Лознице, заснована на бази трошкова превоза путника у градско-приградском
превозу путника (цени коштања километра) је:
ЦК x ДЛ x БП x период = 144,51 РСД/км x 298,50 км x 8 x 365 дана x 5 =
= 629.789.031,00 динара.
На крају треба истаћи да овакву процену вредности концесије треба схватити као
условну, из разлога што је пре свега заснована на бази трошкова превоза путника у градскоприградском превозу путника (цени коштања километра), као и укупној дужини свих
линија из Пакета ‘’Ц’’, минималном броју полазака и повратака (4+4) и периоду од 5 година
поверавања обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на
Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лозница.
Предлог линија у градско-приградском линијском превозу путника на Пакету
‘’Ц’’ линија на територији града Лознице
У даљем тексту (у Прилогу овог акта), биће представљен предлог линија у градско–
приградском превозу путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице, као и:
•

преглед основних школа (са издвојеним одељењима) и средњих школа на територији
града Лознице, а које гравитирају Пакету ''Ц'' линија,

•

број ученика по школама у школској 2020. /2021. години,
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•

преглед насељених места и броја становника који гравитирају Пакету ''Ц'' линија,

•

преглед државних путева, општинских путних праваца и улица, који се користе
приликом обављања градског и приградског линијског превоза путника на Пакету
''Ц'' линија на територији града Лознице.

Ради јаснијег приказа Пакета ''Ц'' линија, биће дат табеларни приказ за наведени пакет,
а који садржи податке о броју линија, броју школских објеката, броју ученика, броју насељених
места, броју становника, као и о броју државних и општинских путева, који гравитирају
поменутом пакету линија, али и табеларни приказ броја основних и средњих школа на
територији насељеног места Лозница (градског подручја) и броју ученика у истим.

Насељено место / градско подручје
Број основних школа на ужем градском
подручју
Број ученика у основним школама у школској
години 2020. / 2021. години
Број средњих школа на ужем градском
подручју
Број ученика у средњим школама у школској
години 2020. / 2021. години

Лозница

4
2.510
4
3.117

Пакет ‘’Ц’’ линија

Назив пакета линија
Број линија
Укупна дужина линија
Број
школских
објеката
која
гравитирају Пакету ‘’Ц’’ линија
Број ученика у основним школама у
школској години 2020. / 2021. години
Број насељених места која гравитирају
Пакету ‘’Ц’’ линија
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Број становника насељених места
која гравитирају Пакету ‘’Ц’’ линија
Број
државних
путева
који
се
експлоатишу
приликом
функционисања ЈГПП – а на Пакету
‘’Ц’’ линија.
Број општинских путева који
се
експлоатишу
приликом
функционисања ЈГПП – а на Пакету
‘’Ц’’ линија.
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20.116

3

17

Предлог линија у градско-приградском превозу путника на територији града
Лознице – Пакет ‘’Ц’’ линија
Пакет ‘’Ц’’ линија у градско–приградском 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 – Шурице – Драгинац,
6. Лозница – Кривајица,
7. Лозница – Гнила – Доње Недељице – Горње Недељице – Брезјак,
8. Лозница – Брадић – Брњац – Велико Село,
9. Лозница – Руњани – Попово раскршће – Грнчара – Крст – Лозница.
Ђачке линије

10. Драгинац – Јаребице – Велико Село – Брњац,
11. Драгинац – Цикоте – Ступница,
12. Драгинац – Рибарице,
13. Текериш – Помијача – Сипуља,
14. Текериш – Трбосиље,
15. Липница – Брадић – Грнчара.
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Преглед основних школа и издвојених одељења основних школа која гравитирају
Пакету ''Ц'' линија
На делу наведене територије налазе се основне школе:
•

Одељења са осам разреда у Текеришу, Доњој Бадањи, Горњој Бадањи, Драгинцу,
Брезјаку и Клупцима

Назив насељеног места

Текериш

Доња Бадања

Основна школа / одељење

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
•

Горња Бадања

Драгинац

•

Издвојено одељење -

Д.Бадања

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
•

Издвојено одељење – Горња
Бадања

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац

Брезјак

Основна школа «Мика Митровић»
- Брезјак

Клупци

Основна школа «Доситеј Обрадовић»
- Клупци

Пут поред кога се
налази основна
школа
Државни пут
IIА реда
бр. 137

Државни пут
IIА реда
бр. 137

Општински пут
Л - 18

Општински пут
Л-1
Државни пут
IБ реда
бр. 27
Општински пут
Л – 1 / општински
пут
Л - 30

Одељења са четри разреда налазе се у Трбосиљу, Рибарици, Горњој Сипуљи,
Јаребицама, В. Селу, Цикотама, Ступници, Д. Недељицама, Брадићу и
Руњанима

Страна 229

Број 6
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Назив насељеног места

Трбосиље

Основна школа / одељење

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
•

Рибарице

Јаребице

Цикоте

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац
Издвојено одељење - Јаребице

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац
•

Издвојено одељење – Велико
Село

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац
•

Страна 230

Издвојено одељење – Рибарице

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
• Издвојено одељење – Горња
Сипуља

•

Велико Село

Трбосиље

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
•

Горња Сипуља

Издвојено одељење -

Издвојено одељење - Цикоте

14. 06. 2022.

Пут поред кога се
налази основна
школа

Државни пут
IIА реда
бр. 138

Општински пут
Л - 18

Општински пут
Л - 22

Општински пут
Л - 33

Општински пут
Л – 1.1

Државни пут
IБ реда
бр. 27

14. 06. 2022.

Ступница

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац
•

Доње Недељице

Брадић

Основна школа «Мика Митровић»
- Брезјак
•

Издвојено одељење – Доње
Недељице

Основна школа «Вук Караџић»
- Липница
•

Руњани

Издвојено одељење - Ступница

Издвојено одељење -

Брадић

Основна школа «Доситеј Обрадовић»
- Клупци
•

Издвојено одељење – Руњани

Број 6

Општински пут
Л - 23

Општински пут
Л - 28

Општински пут
Л-1

Општински пут
Л–1

Страна 231
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Страна 232
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14. 06. 2022.

•

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

Преглед броја ученика у основним школама / издвојеним одељењима обухваћеним
Пакетом ‘’Ц’’ линија ЈГПП – а на територији града Лозница – у школској години
2020. / 2021.

Назив насељеног
места

Текериш

Доња Бадања

Основна школа / издвојено одељење

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
•

Горња Бадања

Издвојено одељење -

Број ученика

30

22

Д.Бадања

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
• Издвојено одељење – Горња
Бадања

12

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац

174

Брезјак

Основна школа «Мика Митровић»
- Брезјак

149

Клупци

Основна школа «Доситеј Обрадовић»
- Клупци

428

Драгинац

Трбосиље

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
•

Рибарице

Издвојено одељење -

Трбосиље

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
•

5

-

Издвојено одељење – Рибарице

Страна 233

Број 6
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Горња Сипуља

Јаребице

Основна школа «Степа Степановић»
- Текериш
• Издвојено одељење – Горња
Сипуља
Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац
•

Велико Село

Цикоте

Ступница

Доње Недељице

Брадић

•

Страна 234

12

Издвојено одељење - Цикоте

Издвојено одељење - Ступница

7

Основна школа «Мика Митровић»
- Брезјак
•

Издвојено одељење – Доње
Недељице

Основна школа «Вук Караџић»
- Липница
Издвојено одељење -

7

28

Брадић

Основна школа «Доситеј Обрадовић»
- Клупци
•

Укупно

17

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац

•

Руњани

8

Издвојено одељење – Велико Село

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац
•

2

Издвојено одељење - Јаребице

Основна школа « 14 октобар»
- Драгинац
•

14. 06. 2022.

23

Издвојено одељење – Руњани

Све школе

924

14. 06. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

Насељена места на територији града Лознице која гравитирају Пакету ‘’Ц’’ линија
Пакет ''Ц'' линија у градско-приградском превозу путника на територији града
Лозница обухвата следећа насељена места:
•

Клупци

•

Руњани

•

Липница

•

Грнчара

•

Доње Недељице

•

Горње Недељице

•

Брезјак

•

Слатина

•

Ступница

•

Шурице

•

Брадић

•

Брњац

•

Велико Село

•

Јаребице

•

Драгинац

•

Рибарице

•

Југовићи

•

Горња Бадања

•

Доња Бадања

•

Бања Бадања

•

Симино Брдо

•

Филиповићи

•

Помијача

•

Доња Сипуља

•

Горња Сипуља

•

Текериш

•

Цикоте
Страна 235
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Страна 236
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46
Страна 237
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* Број становника по насељеним местима која гравитирају Пакету ''Ц'' линија
у градско – приградском превозу путника на територији града Лозница

Назив насељеног места – град
Лозница

Број
становника

Укупно

20.116

Клупци

7.112

Руњани

2.487

Липница

894

Грнчара

588

Доње Недељице

512

Горње Недељице

717

Брезјак

167

Слатина

151

Ступница

891

Шурице

216

Брадић

735

Брњац

532

Велико Село

418

Јаребице

1.173

Драгинац

146

Рибарице

337

Југовићи

124

Горња Бадања

461

Доња Бадања
(Бања Бадања)

384

Симино Брдо

223

Филиповићи

131

Помијача

128

Доња Сипуља

176

Горња Сипуља

179

Текериш

286

Цикоте

948

* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику – Statistical Office
of the Republic of Serbia – Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици
Србији 2011.
Страна 238
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Број 6

Путни правци који се користе за обављање градско – приградског превоза путника на
Пакету ‘’Ц’’ линија
Пакет ''Ц'' линија у градско-приградском превозу путника на територији града
Лозница подразумева коришћења следећих путних праваца:
•

Државни путеви IБ реда–државни пут IБ реда број 27 Лозница-Ваљево;

•

Државни путеви II реда:
o државни пут IIА реда број 137 Текериш – Завлака,
o државни пут IIА реда број 138 Л.Шор – Текериш;

*Сви државни путеви на територији града Лозница имају савремени коловоз.
Општински (локални) путеви:
Бр.

Назив-од места до места

Савремени
коловоз км

Туцаник
км

Земљани
км

Укупно км

Л-1

Клупци-Руњани-Брадић-Драгинац-Карлаган

22

0

0

22

Л-1.1

Крак Брдарице-В.Село

1

1

0

2

Л-12

Л.Шор (од Р-257 Л.Шор-Текериш)-ЛипницаГрнчара-Крст до М-4 (Лозница-Ваљево)

8

0

0

8

Л-13

Брезјак (од М-4)-В.Село-Кнежевина-Иверак

0,5

8

2

10,5

Л-18

Драгинац-Д.Бадања-Пауље

11,2

0

0

11,2

Л-20

Драгинац-Симино брдо-Филиповићи-Б.Бадања до
споја са Р-127 (Текериш-Завлака)

1,1

3,1

2,8

7

Л-21

Текериш (од Р-127)-Помијача

0

3,8

0

3,8

Л-22

Пауља (од Р-127)-Г.Сипуља-Букор-до границе града

0

3,9

0

3,9

Л-23

Побрдаље-Ступница-Пантићи

5,2

0,8

0

6

Л-23.1

крак од школе у Ступници

1,9

0

0

1,9

Л-23.2

крак до М-4

1,5

0,7

0

2,2

Л-24

Пут Кулић (од М-4)-Дворска

1,2

3,8

0

5

Л-26

Ваљевски пут-Шурице-Дворска

5

0

0

5

Л-28

Гнила-Д.Недељице-Биљег-Вујића мала

4

0

0

4

Л-33

Јаребице-(од Л-1)-школа у Јаребицама

1

0

0

1

Л-34

Пут Брезјак-Г.Недељице до Л-28

6,5

0

0

6,5

Л-53

Јаребице (од Л-1)-Доња мала-Аврамовићи-Аџића
мала (Прљуша)

3

1,5

0

4,5

Страна 239
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Број 6

Градске улице и улице које су делови општинских и државних путева које се користе
приликом обављања градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на
територији ужег подручја града Лознице
Пакет ‘’Ц’’ линија у градско-приградском превозу путника на територији града
Лознице подразумева коришћења следећих улица:
Градско подручје Лознице
•

улица Војводе Путника

•

булевар Доситеја Обрадовића

•

улица Луке Стевића

•

улица трга Вука Караџића

•

улица Пашићева

•

улица трга Јована Цвијића

•

улица Георгија Јакшића

•

улица Светога Саве

•

улица Бањска

•

улица Војводе Мишића

Градилиште
•

‘’Бањски пут’’

•

улица Жике Поповића

•

улица Радничка

Клупци
•

улица Дринске дивизије

•

улица Церовачка

Страна 241
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Основне и средње школе на ужем градском подручју на територији града Лознице

•

Основне школе

Назив насељеног места

Основна школа / одељење

Пут поред кога се
налази основна
школа

Лозница

Основна школа «Анта Богићевић»
- Лозница

Улица Јанка
Веселиновића
/ трг Анте
Богићевића

Лозница

Основна школа «Јован Цвијић»
- Лозница

Улица
Партизанска /
Његошева

Лозница

Основна школа «Кадињача»
- Лозница

Улица Ђуре
Јакшића /
генерала П. Ј.
Штурма

Лозница

Основна школа «Вук Караџић»
- Лозница

Општински пут
Л – 72 / улица
Филипа Кљајића

Преглед броја ученика у основним школама на територији насеља Лозница – у
школској години 2020. / 2021.

Назив насељеног места

Основна школа / издвојено одељење

Број ученика

Лозница

Основна школа «Јован Цвијић»
- Лозница

674

Лозница

Основна школа «Анта Богићевић»
- Лозница

680

Страна 243
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Лозница

Основна школа «Кадињача»
- Лозница

700

Лозница

Основна школа «Вук Караџић»
- Лозница

456

Укупно

•

14. 06. 2022.

Све школе

2.510

Средња школа

Пут / улица поред
кога се налази
средња школа

Гимназија «Вук Караџић» – Лозница

Улица
Гимназијска /
улица Трга Јована
Цвијића

Средње школе

Назив насељеног места

Лозница

Лозница

Средња техничка школа – Лозница

улица Трга
Јована Цвијића
- државни пут
IIБ реда бр. 330
Улица Мике
Борисављевића

Лозница

Средња школа «Свети Сава» –
Лозница

улица Трга
Јована Цвијића
- државни пут
IIБ реда бр. 330
Улица Саве
Ковачевића

Страна 244
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Средња економска школа – Лозница

Број 6

Улица Вука
Караџића државни пут
IIБ реда бр. 330
улица Трга
Јована Цвијића



Преглед броја ученика у средњим школама на територији насеља Лозница – у
школској години 2020. / 2021.

Назив насељеног места

Средња школа

Број ученика

Лозница

Гимназија «Вук Караџић» – Лозница

685

Лозница

Средња техничка школа – Лозница

810

Лозница

Средња школа «Свети Сава» –
Лозница

726

Лозница

Средња економска школа – Лозница

896

Укупно

Све школе

3.117

Страна 245
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Динамика развоја пројекта
Покретање поступка
Градско веће града Лознице је покренуло поступак реализације пројекта јавноприватног партнерства са елементима концесије за обављање комуналне делатности градскоприградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице – Закључак
Градског већа Града Лознице бр. 06-22-12/20-II од 07.09.2020. године,
Затим је Решењем бр. 06-22-13/20-II од 07.09.2020. године именовало Стручни тим
за спровођење поступка реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима
концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно
поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градскоприградском саобраћају на територији града Лознице – на Пакету ''Ц'' линија.
Концесиони акт
Стручни тим за спровођење поступка реализације предметног пројекта јавно–
приватног партнерства са елементима концесије је урадио Предлог Концесионог акта за
поверавање обављања делатности градско – приградског превоза путника на Пакету
''Ц'' линија на територији града Лозница.
Предлог Концесионог акта се доставља Комисији за ЈПП, ради давања мишљења и
оцене да ли се конкретни пројекат може реализовати у форми ЈПП са елементима концесије,
а сходно одредбама Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама.
Усвајање концесионог акта
Након добијања мишљења и оцене Комисије за ЈПП, Предлог Концесионог акта се
доставља на разматрање Скупштини града Лознице (даваоцу концесије), а која доноси Одлуку
о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског
превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице.
Ради брже реализације предметног пројекта Скупштина града Лознице ће на истој
седници донети следеће одлуке:
•

Одлуку о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице;

•

Одлуку о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију – поверавање
обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на
територији града Лознице.
Објављивање јавног позива

Након усвајања Предлога Концесионог акта следи објављивање Јавног позива за
прикупљање понуда за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза
путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице од стране Скупштине града
Лознице, која доноси Одлуку о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију
– поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц''
линија на територији града Лознице.
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Објављивање јавног позива – рок за достављање понуда
Након ових активности, следи објављивање Јавног позива за прикупљање понуда за
концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету
''Ц'' линија на територији града Лознице, у складу са одредбама Закона о јавно–приватном
партнерству и концесијама.
Јавни позив се у истоветном тексту објављује у «Службеном гласнику Републике
Србије», у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој територији Републике
Србије, на интернет-страници града Лознице и на Порталу јавних набавки.
Јавни позив се објављује на српском и на енглеском језику.
Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у «Службеном
гласнику Републике Србије», закључно са 60-тим даном до 12,00 часова.
Понуде се достављају у писаном облику лично или путем поште у затвореним
ковертама са назнаком: ‘’ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. К6/2021 - НЕ ОТВАРАТИ’’ на
адресу Скупштина града Лознице, 15300 Лозница, ул. Карађорђева бр. 2, у једном примерку,
овереном и запечаћеном.
На полеђини обавезно треба написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона,
особу за контакт.
Понуде морају да буду на српском језику, писане ћириличним писмом.
Јавно отварање понуда Стручни тим ће извршити истог дана по истеку рока за
достављање понуда у 13,00 часова у просторијама Градске управе Лозница.
Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда при чему мора
имати овлашћење оверено и потписано од стране одговорног лица.
Одлука о избору најповољније понуде/Одлука о поништају поступка
давања концесије
Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно–приватног
партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје
надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза
путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице – на Пакету ''Ц''
линија, ће након истека рока за достављање понуда и јавног отварања понуда, извршити
увид у документацију пристиглих понуда по расписаном јавном позиву.
Затим ће Стручни тим на основу оцене пристиглих понуда, а на основу предвиђених
критеријума за бодовање, утврдити најповољнију понуду и урадити Предлог Одлуке о избору
најповољније понуде у отвореном поступку број К6/2021, по јавном позиву објављеном
у Службеном гласнику Републике Србије, а за давање концесије, односно поверавање
обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија
на територији града Лознице.
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Стручни тим ће након овога Предлог Одлуке о избору најповољније понуде у поменутом
поступку, упутити на разматрање и усвајање даваоцу концесије, односно Скупштини града
Лознице, у складу са одредбама Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама.
У случају да не буде исправних понуда или да не буде ниједна понуда по расписаном
јавном позиву, Стручни тим ће урадити Предлог Одлуке о поништају поступка давања
концесије – отвореног поступка број К6/2021, а за давање концесије, односно поверавање
обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија
на територији града Лознице, и исти упутити на разматрање и усвајање даваоцу концесије,
односно Скупштини града Лознице, у складу са одредбама Закона о јавно – приватном
партнерству и концесијама.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају
поступка давања концесије, износи 60 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање
понуда.
Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.
Захтев за заштиту права може да подсесе привредни субјект, односно понуђач који је
имао или има интерес за доделу уговора у конкретном посупку концесије и који указује да је
због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН оштећен или би могла да настане штета
услед доделе уговора.
Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних
набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, односно у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом
наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка концесије, а
најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке
наручиоца којом се окончава поступак концесије у складу са ЗЈН.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручоца преузете након истека
рока за подношење понуда подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке
наручииоца на Порталу јавних набавки.
Сагласност на јавни уговор
Поред свега наведеног, Скупштина града Лознице даје и сагласност на Нацрт Јавног
уговора за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету
''Ц'' линија на територији града Лознице, односно Скупштина града Лознице после доношења
Одлуке о избору најповољније понуде у поменутом поступку доноси и:
•
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Потписивање јавног уговора
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза
путника на Пакету ''Ц’’ линија на територији града Лознице ће са најповољнијим понуђачем
(утврђеним Одлуком о избору најповољније понуде у предметном поступку) бити потписан
по истеку периода мировања који износи 15 дана од дана достављања ове одлуке понуђачу,
уколико није поднет захтев за заштиту права.
Ако је у периоду мировања поднет захтев за заштиту права и покренут поступак
правне заштите, јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског
превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице може се закључити по
доношењу одлуке о одбијању, односно одбацивању захтева за заштиту права, у складу са
Законом о јавним набавкама.
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника
на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице ће бити потписан у року који није дужи од
30 дана од дана истека периода мировања, односно од доношења одлуке о одбијању, односно
одбацивању захтева за заштиту права.
Треба истаћи да је чланом 46. став 1. и став 2. Закона о јавно–приватном партнерству и
концесијама прописано да јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни
партнер сматра корисним за испуњавање задатка приватног партнера и за однос приватног
партнера са другим учесницима који играју значајну улогу у реализацији ЈПП са или без
елемената концесије, као и да приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавни
партнер уређује следећа питања:
1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди
приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном
позиву;
2) расподела ризика између јавног и приватног партнера;
3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у интересу
јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења ових
захтева у погледу квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење
накнаде приватном партнеру из тачке 9) овог става;
4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје;
5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за добијање
дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП или концесије;
6) захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала
и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара,
организационе структуре и пословних просторија као и пословних активности ДПН;
7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе
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уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних
службености;
8) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има;
9) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада
за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично
усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни
партнер треба да изврши приватном партнеру;
10) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном партнеру
у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката;
11) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката,
планова изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну
инспекцију, одобрење и пријем инфраструктурног објекта као и извршених услуга,
ако је потребно;
12) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано
утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/
или повећању накнаде (укључујући трошкове финансирања);
13) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену објеката
или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи
за услугом, њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим условима
свим корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) за
приватног партнера;
14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају
право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена;
15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење
најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног
партнера или са другим повезаним лицима или других уговора којима се поверава
обављање одређених послова од стране приватног партнера трећим лицима, ако је
такво поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом;
16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући
јемства јавног партнера финансијерима) или други начин обезбеђења плаћања;
17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер;
18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши
своје уговорне обавезе;
19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за
неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално
ван њене контроле (виша сила, промена закона и сл.);
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20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог
истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру),
поступак продужења уговореног рока укључујући његове последице на финансирање
пројекта;
21) компензација и пребијање потраживања;
22) последице штетне промене прописа;
23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се
мора исплатити јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из
којих ће бити исплаћена накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене
у тачки 19) овог става;
24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна;
25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне
намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих
уговора на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном
партнеру дозвољава да закључи уговор са финансијерима приватног партнера и да
обезбеди права на пренос јавног уговора на лице које наведу финансијери у одређеним
околностима;
26) меродавно право и механизам за решавање спорова;
27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено
или на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера
како би се обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објеката који
су предмет уговора у случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању
његових обавеза;
27а) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу
заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност
или угрожавање животне средине и здравља људи или повреде обавеза приватног
партнера/концесионара из јавног уговора, у потпуности или делимично прекине
извршење уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног партнера/
концесионара (step-in right), уз дефинисање последица коришћења тог права;
28) опорезивање и фискална питања - ако постоје.
Регистрација и овера редова вожње/обављање делатности градскоприградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града
Лознице
По потписивању Јавног уговора о поверавању делатности градско–приградског превоза
путника на Пакету ''Ц’’ линија на територији града Лознице са изабраним концесионаром/
превозником, биће извршена регистрација и овера редова вожње за линије из Пакета ‘’Ц’’, а у
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складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Одлуке о организацији
и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града
Лознице.
Кроз регистрацију и оверу редова вожње за линије из Пакета ‘’Ц’’ ће бити дефинисане
обавезе концесионара / превозника према корисницима услуга, а у вези са дефинисањем:
•

трасе линије,

•

редоследа станица и стајалишта и њихове удаљености од почетне станице,
односно стајалишта,

•

временима полазака и долазака на сваку станицу и стајалиште,

•

временским периодом одржавања линије – режимом обављања превоза,

•

роком важења реда вожње и сл.

Најзначајнија обавеза концесионара /превозника према корисницима услуга јесте
обезбеђивање адекватног превоза ђака до школских установа, као и радника до радних
места, али и других категорија грађана Лознице који исказују захтеве за коришћењем услуга
градско-приградског превоза путника, а за долазак до циљних дестинација, на линијама
градско-приградског линијског превоза путника у оквиру утврђеног пакета линија, односно
обављање комуналне делатности градско–приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија
на територији града Лозница, где треба додати да Град поверава обављање делатности
градско–приградског превоза путника на територији града Лознице, на предметним линијама
градско-приградског превоза, на временски период од 5 (пет) година.
Пре свега ово подразумева да је концесионар/превозник у обавези да обавља делатност
градско – приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице, са
минималним бројем од 4 поласка и 4 повратка по линији (на тај начин се пре свега обезбеђује
превоз радника и ђака у 1. и 2. смени), уз напомену да концесионар не може уступати линије
другим превозницима.
Треба напоменути да изабрани превозник/концесионар (са којим је потписан јавни
уговор) има искључиво право обављања комуналне делатности градско-приградског превоза
путника на територији града Лознице на Пакету ‘’Ц’’ линија.
Инспекцијски надзор над обављањем делатности градског и приградског линијског
превоза путника на територији града Лознице обављају надлежне инспекцијске службе
(саобраћајна инспекција, комунална инспекција, инспекција рада и др.), комунална полиција
и др, а у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Одлуке о
организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на
територији града Лознице и др. важећим прописима.
Превозник/концесионар може раскинути јавни уговор под условом да обавести другу
уговорну стану, као и кориснике услуга превоза у градско-приградском превозу путника,
најкасније 30 (тридесет) дана пре раскида јавног уговора, односно престанка обављања
делатности.
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Уколико превозник/концесионар престане са обављањем делатности линијског превоза
путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице на регистрованим
линијама, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, пре истека отказног рока
од 30 (тридесет) дана, исти се обавезује да обезбеди превоз путника до истека рока од 30
(тридесет) дана.
Динамика развоја пројекта /
Реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за
обављање комуналне делатности градско-приградског превоза путника на Пакету
‘’Ц’’ линија
на територији града Лознице
Градско веће града Лознице је покренуло
Покретање поступка
поступак - Закључак Градског већа Града
Лознице бр. 06-22-12/20-II од 07.09.2020.
године
Стручни тим за спровођење поступка
реализације предметног пројекта јавно–
приватног партнерства са елементима
концесије је урадио Предлог Концесионог
акта за поверавање обављања делатности
градско – приградског превоза путника на
Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града
Израда Концесионог акта
Лозница.
- август 2021. године

Усвајање концесионог акта
- септембар-октобар 2021. године

Предлог Концесионог акта је достављен
Комисији за ЈПП, ради давања мишљења
и оцене да ли се конкретни пројекат може
реализовати у форми ЈПП са елементима
концесије.
Након добијања мишљења и оцене Комисије
за ЈПП, Предлог Концесионог акта се
доставља на разматрање Скупштини града
Лознице (даваоцу концесије), а која доноси
Одлуку о усвајању Концесионог акта за
поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’
линија на територији града Лознице.
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Након усвајања Предлога Концесионог
акта следи објављивање Јавног позива за
прикупљање понуда за поверавање обављања
делатности градско-приградског превоза
путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији
града Лознице од стране Скупштине града
Лознице, која доноси Одлуку о објављивању
Јавног позива за прикупљање понуда за
концесију – поверавање обављања делатности
градско-приградског превоза путника на
Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града
Лознице.
Рок за достављање понуда је 60 дана од дана
објављивања јавног позива у “Службеном
гласнику Републике Србије”, закључно са
60-тим даном до 12,00 часова.
Стручни тим ће на основу оцене пристиглих
понуда, а на основу предвиђених критеријума
за
бодовање,
утврдити
најповољнију
понуду и урадити Предлог Одлуке о избору
најповољније понуде у отвореном поступку
број К6/2021, по јавном позиву објављеном у
Службеном гласнику Републике Србије.

Стручни тим ће након овога Предлог Одлуке
о избору најповољније понуде у поменутом
поступку, упутити на разматрање и усвајање
Одлука о избору најповољније понуде / даваоцу концесије, односно Скупштини
Одлука о поништају поступка давања града Лознице.
концесије
У случају да не буде исправних понуда или да
- децембар 2021. године
не буде ниједна понуда по расписаном јавном
јануар-фебруар 2022. године
позиву, Стручни тим ће урадити Предлог
Одлуке о поништају поступка давања
концесије – отвореног поступка број К6/2021,
и исти упутити на разматрање и усвајање
даваоцу концесије, односно Скупштини
града Лознице.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније
понуде, односно одлуке о поништају поступка
давања концесије, износи 60 дана, а почиње
да тече даном истека рока за достављање
понуда.
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Правна заштита у поступку доделе јавног
уговора обезбеђује се у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.
Захтев за заштиту права
- децембар 2021. године
јануар-фебруар 2022. године

Сагласност на јавни уговор
- децембар 2021. године
јануар-фебруар 2022. године

Захтев за заштиту права може да подсесе
привредни субјект, односно понуђач који је
имао или има интерес за доделу уговора у
конкретном посупку концесије и који указује
да је због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН оштећен или би могла да
настане штета услед доделе уговора.
Захтев за заштиту права подноси се
електронским
путем
преко
Портала
јавних набавки истовремено наручиоцу и
Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки, односно у
писаном облику, непосредном предајом или
препорученом поштом наручиоцу, у ком
случају је подносилац захтева дужан да копију
захтева достави Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може да се поднесе у
току целог поступка концесије, а најкасније
у року од десет дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки одлуке наручиоца
којом се окончава поступак концесије у
складу са ЗЈН.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају
радње наручоца преузете након истека рока
за подношење понуда подноси се у року од
десет дана од дана објављивања одлуке
наручииоца на Порталу јавних набавки.
Скупштина града Лознице даје и сагласност
на Нацрт Јавног уговора за поверавање
обављања делатности градско-приградског
превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија
на територији града Лознице, односно
Скупштина града Лознице после доношења
Одлуке о избору најповољније понуде у
поменутом поступку доноси и Одлуку о
давању сагласности на Коначни нацрт јавног
уговора о поверавању обављања делатности
градско-приградског превоза путника на
Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града
Лознице.
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Јавни уговор о поверавању обављања
делатности градско-приградског превоза
путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији
града Лознице ће са најповољнијим
понуђачем (утврђеним Одлуком о избору
најповољније понуде у предметном поступку)
бити потписан по истеку периода мировања
који износи 15 дана од дана достављања ове
одлуке понуђачу, уколико није поднет захтев
за заштиту права.
Ако је у периоду мировања поднет захтев
за заштиту права и покренут поступак
правне заштите, поменути јавни уговор
може се закључити по доношењу одлуке о
одбијању, односно одбацивању захтева за
заштиту права, у складу са Законом о јавним
набавкама.
Предметни јавни уговор ће бити потписан у
року који није дужи од 30 дана од дана истека
периода мировања, односно од доношења
одлуке о одбијању, односно одбацивању
захтева за заштиту права.
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По потписивању Јавног уговора о поверавању
делатности градско – приградског превоза
путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији
града Лознице са изабраним концесионаром
/ превозником, биће извршена регистрација
и овера редова вожње за линије из Пакета
‘’Ц’’.
Регистрација и овера редова вожње
/ обављање делатности градскоприградског превоза путника на
Пакету ‘’Ц’’ линија на територији
града Лознице
- фебруар-март 2022. године

Концесионар / превозник је у обавези да
обавља делатност градско – приградског
превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на
територији града Лозница, са минималним
бројем од 4 поласка и 4 повратка по линији
(на тај начин се пре свега обезбеђује превоз
радника и ђака у 1. и 2. смени), уз напомену
да концесионар не може уступати линије
другим превозницима.

Најзначајнија обавеза концесионара /
превозника према корисницима услуга јесте
обезбеђивање адекватног превоза ђака до
школских установа, као и радника до радних
места, али и других категорија грађана
Лознице који исказују захтеве за коришћењем
услуга градско-приградског превоза путника,
а за долазак до циљних дестинација, на
линијама градско-приградског линијског
превоза путника – на Пакету ‘’Ц’’ линија на
територији града Лозница, где треба додати
да Град поверава обављање делатности
градско–приградског превоза путника на
територији града Лознице, на предметним
линијама градско-приградског превоза, на
временски период од 5 (пет) година.
Напомена: Процена је да је временски период неопходан за реализацију пројекта
јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање комуналне делатности
градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице
од 4 до 6 мецеци, од добијања мишљења Комисије за ЈПП на Предлог Концесионог акта
за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’
линија на територији града Лознице, а узимајући у обзир рокове, процедуре, активносрти
и др, које је потребно испоштовати и предузети у складу са важећим прописима, у циљу
реализације предметног пројекта:
•

одржавање најмање две седнице Скупштине града Лознице потребне за:
o усвајање Концесионог акта,
o објављивање јавног позива,
o доношење одлуке о избору најповољније понуде / поништају поступка,
o давање сагласности на нацрт јавног уговора и сл,
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временски рок за достављање понуда по расписаном јавном позиву,
процедуру око евентуалног подношења захтева за заштиту права против одлука јавног
тела које спроводи поступак,
процедуру око потписивања Јавног уговора о поверавању делатности градско –
приградског превоза путника на Пакету ‘’Ц’’ линија на територији града Лознице са
изабраним концесионаром / превозником,
процедуру око регистрације и овере редова вожње за линије из Пакета ‘’Ц’’ и др.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-18/22-16-6/3
		
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
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На основу члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Србије” бр. 129/07,
83/14 - други закон, 101/16 - други закон,
47/18 и 111/21 - други закон), члана 2. и
9. Закона о комуналним делатностима
(,,Службени гласник Републике Србије”, бр.
88/11, 46/14 - одлукa УС РС, 104/16  и 95/18),
члана 11., 13., 22., 33. и 35. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама
(,,Службени гласник Републике Србије”,
бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 40. и 84.
Статута града Лознице (,,Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст),
као и Концесионог акта за поверавање
обављања делатности градско-приградског
превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на
територији града Лознице, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 9. јуна 2022.
године, донела је

Број 6

Након објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, Јавни позив из
става 1. овог члана објављује се и у средству
јавног информисања које се дистрибуира
на целој територији Републике Србије, на
интернет-страници града Лознице, као и на
порталу јавних набавки, са навођењем дана
када је јавни позив објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини текст
Јавног позива бр. К6/2021 – отворени поступак
– за прикупљање понуда за концесију –
поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника на Пакету ''Ц''
линија на територији града Лознице.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о објављивању Јавног позива за
прикупљање понуда за концесију –
поверавање обављања делатности
градско-приградског превоза путника на
Пакету ''Ц'' линија на територији града
Лознице

Ова Одлука ступа на снагу даном
ступања на снагу Одлуке о усвајању
Концесионог акта за поверавање обављања
делатности градско-приградског превоза
путника на Пакету ''Ц'' линија на територији
града Лознице и биће објављена у
,,Службеном листу града Лознице”.

Члан 1.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Објављује се Јавни позив на
српском и енглеском језику бр. К6/2021
– отворени поступак – за прикупљање
понуда за концесију – поверавање обављања
делатности градско-приградског превоза
путника на Пакету ''Ц'' линија на територији
града Лознице, у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

Број: 06-18/22-16-6/4
		
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник Републике
Србије” бр. 88/11, 46/14 - Одлукa УС РС, 104/16  и 95/18), чланова 22. и 35. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11,
15/16 и 104/16), чланова 15. и 40. Статута града Лознице (,,Службени лист града Лознице“
бр. 1/19 – пречишћен текст), као и Концесионог акта за поверавање обављања делатности
градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице

ГРАД ЛОЗНИЦА
расписује

ЈАВНИ

ПОЗИВ

бр. K6/2021 – отворени поступак

за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника 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 делатности градско-приградског
превоза путника на Пакету ”Ц’’ линија на територији града Лознице на период од 5 година.
2. Право достављања понуда по јавном позиву имају привредна друштва и друга
правна лица (у даљем тексту понуђачи) која су регистрована за обављање делатности јавног
линијског превоза путника и испуњавају услове утврђене Законом о превозу путника у
друмском саобраћају.
3. Градско-приградски превоз путника обављаће се на следећим линијама:
Пакет ‘’Ц’’ линија:
1. Лозница – Драгинац – Пауља – Доња Бадања – Бања Бадања – Текериш,
2. Лозница – Драгинац – Прљуша,
3. Драгинац – Јаребице – Гвозденовићи,
4. Драгинац – Филиповићи,
5. Лозница – Слатина – Ступница – Шурице – Драгинац,
6. Лозница – Кривајица,
7. Лозница – Гнила – Доње Недељице – Горње Недељице – Брезјак,
8. Лозница – Брадић – Брњац – Велико Село,
9. Лозница – Руњани – Попово раскршће – Грнчара – Крст – Лозница.
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Ђачке линије
10. Драгинац – Јаребице – Велико Село – Брњац,
11. Драгинац – Цикоте – Ступница,
12. Драгинац – Рибарице,
13. Текериш – Помијача – Сипуља,
14. Текериш – Трбосиље,
15. Липница – Брадић – Грнчара.
Минималан број полазака и повратака по линијама дат је у конкурсној
документацији.
Понуђач може да конкурише за предметни пакет линија, а по расписаном јавном
позиву за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице, а у понуди,
превозник може да предложи нове линије и поласке, али давалац концесије задржава право
да не прихвати те предлоге.
Коначна верзија Пакета "Ц" линија у градско-приградском превозу путника на
територији града Лозницe биће дефинисана јавним уговором.
4. Понуђач може да конкурише само за цео пакет линија. Уколико за предметни пакет
линија не буде барем једна исправна понуда или не буде заинтересованих понуђача, давалац
концесије ће закључити привремени уговор о превозу на том пакету линија – до окончања
новог поступка избора превозника за наведени пакет линија, а на одређено време, у складу
са одредбама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског
превоза путника на територији града Лозница.
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 конзорцијума, као што је замена чланова, припајање
понуђача конзорцијуму или спајање конзорцијума или распуштање конзорцијума;
Забрањују се измене код подизвођача чији су капацитети потребни понуђачу или
конзорцијуму да би испунио критеријуме за избор.
5. Рок трајања концесије–поверавања обављања делатности градског и приградског
линијског превоза путника на територији града Лознице је 5 година, односно обављање
градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице
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поверава се на период од 5 година и биће ближе регулисан закључењем јавног уговора о
поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града
Лознице, којим ће бити регулисан и поступак раскида уговора пре истека времена на које је
закључен и права и обавезе које из тога проистичу.
6. Обављање поверене комуналне делатности спроводиће се по ценама на које
је сагласност дата решењем Градског већа града Лознице, а промена истих вршиће се на
образложен захтев превозника уз сагласност Скупштине града Лознице, а у складу са Законом
о комуналним делатностима.
7. Понуђач је дужан да, на основу књиговодствене, финансијске и правне нормативне
документације, докаже своју техничку и организациону оспособљеност за обављање
комуналне делатности која се поверава.
Понуда по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију –
поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету
"Ц" линија на територији града Лознице обавезно мора да 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 комуницирања;

•

извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је привредно друштво, односно
правно лице регистровано за обављање јавног линијског превоза путника;

•

лиценцу за превоз издату од стране надлежног министарства за послове саобраћаја,
а о испуњености услова за обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају
– за домаћи/међународни линијски превоз путника;

•

доказ о техничкој опремљености основних средстава – аутобуса (листа возила
понуђача са којима се конкурише за предметни пакет линија, потврде о регистрацији
аутобуса са уписаном годином производње аутобуса, односно, оверена фотокопија
саобраћајне дозволе у случају да година производње аутобуса није уписана у
наведеној потврди);

•

доказ о власништву над паркинг простором и простором за одржавање возила,
а у случају да није власник истих, оверене фотокопије уговора о закупу паркинг
простора и оверених уговора о одржавању возила са привредним друштвом,
другим правним лицем или предузетником, који испуњавају услове за одржавање и
оправку друмских моторних возила (уз напомену да се паркинг простор и простор
за одржавање возила морају налазити на територији града Лознице);

•

предлози тарифе и предлози висина повластица за ђачке и месечне карте за
запослене;

•

Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;
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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 испуњење
уговорних обавеза у износу од 600.000,00 динара, са роком важности 30 дана дуже
од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе;

•

тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, плативе на први
позив без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну
надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је
одредио давалац концесије, мањи износ од онога који је одредио давалац концесије,
промењену месну надлежност за решавање спорова одређену у Уговору, нити
услове везане за пословну политику банака.

Понуда по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију –
поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц"
линија на територији града Лознице може да садржи и предлог нових линија.
8. Опширно образложење критеријума за избор најповољније понуде дато је у прилогу
Јавног позива, као и у конкурсној документацији, а биће изабрана најповољнија понуда на
основу бодовања.
У случају да две или више понуда имају исти број бодова, биће изабрана понуда са
нижом просечном старошћу возила којима се конкурише, а у случају да је просечна старост
иста биће изабрана понуда са нижом просечном ценом.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају
поступка давања концесије, износи 60 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање
понуда.
Одлуку о избору најповољније понуде, односно одлуку о поништају поступка, са
копијом записника о отварању и оцени понуда, давалац концесије, без одлагања, доставља у
року од три дана од дана доношења исте, сваком понуђачу, у складу са законом.
10. Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.
Захтев за заштиту права може да поднесе привредни субјект, односно понуђач који је
имао или има интерес за доделу уговора у конкретном посупку концесије и који указује да је
због поступања даваоца концесије противно одредбама ЗЈН оштећен или би могла да настане
штета услед доделе уговора.
Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки
истовремено даваоцу концесије и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, односно у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом
даваоцу концесије, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави
Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка концесије, а
најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке
даваоца концесије којом се окончава поступак концесије у складу са ЗЈН.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње даваоца концесије у вези са
одређивањем врсте поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом
сматраће се благовременим ако је примљен од стране даваоца концесије најкасније три дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње даваоца концесије преузете након
истека рока за подношење понуда подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке
даваоца концесије на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима
када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено законом.
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. Сва додатна обавештења у вези са Јавним позивом могу се добити на телефон:
015/879–200, локал 256, контакт особа Ненад Ђукановић, дипл. инг. саобраћаја.
12. Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у
„Службеном гласнику Републике Србије”, закључно са 60-тим даном до 12,00 часова.
Благовременом понудом се сматра понуда која је поднета електронским средствима
путем портала јавних набавки и која је примљена у писарници Градске управе града Лознице
у року одређеном за достављање понуда.
Понуде се подносе електронским средствима путем портала јавних набавки, као и у
писаном облику лично или путем поште у затвореним ковертама са назнаком: ''ПОНУДА ПО
ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. К6/2021 - НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу Скупштина града Лознице, 15300
Лозница, ул. Карађорђева бр. 2, у једном примерку, овереном и запечаћеном. На полеђини
коверте обавезно треба написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за
контакт.
Понуде морају да буду на српском језику, писане ћириличним писмом.
13. Јавно отварање понуда Стручни тим ће извршити истог дана, одмах по истеку
рока за достављање понуда, у просторијама Градске управе Лознице. Представник понуђача
може присуствовати јавном отварању понуда при чему мора имати овлашћење оверено и
потписано од стране одговорног лица.
14. Предметна концесија се даје у складу са чл. 35-41. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (,,Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/11, 15/16 и
104/16).
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА / БРОЈ БОДОВА
Просечна цена
Комерцијални попуст
- за ученике основних школа
- за ученике средњих школа
- за раднике
Укупан број регистрованих аутобуса са којима се конкурише за
предметни пакет линија који су обухваћени лиценцом за превоз
издату од стране надлежног министарства за послове саобраћаја,
а о испуњености услова за обављање јавног превоза путника у
друмском саобраћају – за домаћи/међународни линијски превоз
путника
Просечна старост возила са којима се конкурише за предметни
пакет линија обухваћених поменутом лиценцом
Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола техничке
исправности
- сопствено
- по уговору
Обезбеђеност паркинга за сва возила

мах 10

маx 10
маx 10
маx 10
маx 25

маx 25
мах 5
(5)
(2)
мах 5

- сопствено

(5)

- по уговору

(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 елемената – укупан број регистрованих аутобуса
и просечна старост возила: биће бодована возила обухваћена поменутом лиценцом,
којима се конкурише за предметни пакет линија.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

На основу члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије’’ бр. 129/07,
83/14 - други закон, 101/16 - други закон,
47/18 и 111/21 - други закон), члана 13.
Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије’’
бр. 88/11, 104/16  и 95/18) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’ бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о организацији и
начину обављања градског и
приградског линијског превоза путника
на територији града Лознице
Члан 1.
У Одлуци о организацији и начину
обављања градског и приградског линијског
превоза путника на територији града
Лознице („Службени лист града Лознице’’
бр. 7/09, 1/11, 4/11, 16/12, 2/14 – др. одлука,
2/17 – др. одлука и 4/19), у члану 5. додаје се
став 2. који гласи:
„Превозник је дужан да корисницима
услуга омогући континуирано изјашњавање,
најмање једном годишње, о квалитету
пружања услуга и то електронским путем,
односно на својој или интернет страници
Града Лознице, или на други погодан
начин.’’
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
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На основу члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије’’ бр. 129/07,
83/14 - други закон, 101/16 - други закон,
47/18 и 111/21 - други закон), члана 13.
Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије’’
бр. 88/11, 104/16  и 95/18) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’ бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о градском водоводу и
канализацији
Члан 1.
У Одлуци о градском водоводу
и канализацији („Службени лист града
Лознице’’ бр. 3/15, 21/16, 4/19 и 28/20), у
члану 4. додаје се став 2. који гласи:
„Вршилац комуналне делатности
је дужан да корисницима услуга омогући
континуирано изјашњавање, најмање једном
годишње, о квалитету пружања услуга и то
електронским путем, односно на својој или
интернет страници Града Лознице, или на
други погодан начин.’’
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-6/6
		
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије’’, број 15/16 и 88/19),
чл. 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’, број
1/19 - пречишћен текст) и Упутства о
начину достављања образаца тромесечних
извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних
предузећа Министарства привреде број 11000-72/2016-09, а у вези са чл. 46. тачка 5б)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18)
и чл. 63. тачке 5а) и 5б) Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’
бр. 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној 9. јуна
2022. године, донела је

Број 6

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
степену усклађености планираних и
реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01. 01. 2022. до
31. 03. 2022. године
1. Прихвата се Информација о
степену усклађености планираних
и реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01. 01. 2022. до
31. 03. 2022. године коју је поднело
Градско веће града Лознице.
2. Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је
оснивач град Лозница за период од
01. 01. 2022. до 31. 03. 2022. године је
саставни део овог закључка.
3. Овај закључак, преко надлежног
одељења Градске управе града
Лознице, доставити Министарству
привреде Републике Србије, ради
даљег извештавања у складу са
законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
4. Овај закључак (са саставним делом)
објавити у „Службеном листу града
Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-6/7
		
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 46. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’, број 15/16 и 88/19), чл. 63. тачке
5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени лист града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен
текст) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства
привреде број 110-00-72/2016-09, Градско веће града Лознице, на седници одржаној 30. 5.
2022. године, усвојило је

ИНФОРМАЦИЈУ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2022. ДО 31. 03. 2022. ГОДИНЕ

Лозница, мај 2022. године
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ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2022. ДО 31. 03. 2022. ГОДИНЕ
Увод
Поступак праћења реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе уређен је одредбама следећих
прописа:
− Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 15/16 и
88/19) у члану 63. прописано је да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне
самоуправе доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе тромесечне
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја,
− обрасци тромесечних извештаја јавних предузећа утврђени су Правилником о
обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије’’ бр.
36/16),
− Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства
привреде бр. 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године (у даљем тексту Упутство)
утврђено је да се обрасци достављају уредно попуњени и одштампани, уз пропратно
писмо и акт надлежног органа (надзорни одбор јавног предузећа) о усвајању
тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања, и то у року од 30 дана од дана истека тромесечја,
− члан 64. Закона о јавним предузећима прописује да надлежни орган јединице локалне
самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности за јавна предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе, а на основу претходно достављених тромесечних извештаја
јавних предузећа,
− Упутством је, такође, прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе,
на основу достављених тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа, сачињава информацију о степену
усклађености планираних и реализованих активности, коју доставља Министарству
привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја,
− форму и садржину информације о степену усклађености планираних и реализованих
активности утврдило је Министарство привреде - Сектор за контролу, надзор и управне
послове у области јавних предузећа и привредних регистара и о томе обавестило
јединице локалне самоуправе дана 19. 7. 2016. године.
Поред наведеног, неопходно је напоменути да је чланом 13. Закона о изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије’’ бр. 47/18)
прописано да општинско/градско веће прати реализацију програма пословања и врши
координацију рада јавних предузећа чији је општина/град оснивач и да подноси тромесечни
извештај о раду јавних предузећа скупштини општине/града, ради даљег извештавања у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Нaведене надлежности
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Градског већа утврђене су и чланом 63. тачке 5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен текст).
Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница
за период од 01. 01. 2022. до 31. 03. 2022. године
Пет јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, у складу са чланом 63. Закона о
јавним предузећима, доставило је извештаје о реализацији годишњег програма пословања
за први квартал 2022. године:
1. Јавно предузеће „Водовод и канализација’’ Лозница (у даљем тексту: ЈП
„Водовод и канализација’’),
2. Комунално јавно предузеће „Наш дом’’ Лозница (у даљем тексту: КЈП „Наш
дом’’),
3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана - Лозница’’ Лозница (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће
„Топлана – Лозница’’),
4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој’’
Лозница (у даљем тексту: ЈП „Лозница развој’’) и
5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ Лозница (у даљем тексту: ЈКП
„Паркинг сервис’’).
У наставку Информације следи збирни приказ планираних и реализованих показатеља
пословања јавних предузећа за период од 01. 01. до 31. 03. 2022. године - кроз две задате
табеле, уз образложење најзначајнијих одступања од планираних вредности.
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8.900

ЈКП „Паркинг сервис’’
435.275

37.297

38.700

УКУПНО (1+2+3+4+5):

124.895

81.375

375.392

8.562

77.092

127.546

91.350

214.950

Укупни приходи
План
Реализација

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

ЈП „Водовод и канализација’’

1.

2.

Јавно предузеће

Ред.
бр.

Табела 1.

442.707

8.767

38.700

81.375

100.999

212.866

371.762

6.341

28.267

121.744

89.993

125.417

Укупни расходи
План
Реализација

- 7.432

+ 133

0

0

- 9.649

+ 2.084

+ 3.630

+ 2.221

+ 9.030

+ 3.151

- 12.901

+ 2.129

у 000 динара
Бруто резултат
План
Реализација

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. ДО 31. 03. 2022. године
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Укупни приходи. У односу на планиране вредности за први квартал 2022. године реализовани
приходи су збирно нижи за 14 %. Проценат реализације планираних прихода креће се у
интервалу од 59% у ЈП „Водовод и канализација’’ до 153% у Јавном комуналном предузећу
„Топлана – Лозница’’.
У структури укупних прихода код јавних предузећа доминирају пословни приходи. Ови
приходи из редовних пословних активности представљају 95% укупних прихода. Одступање
пословних прихода навише од планираних бележи Јавно комунално предузеће „Топлана –
Лозница’’ за 55% (разлог за то је неадекватно планирање, односно неуважавање сезонске
природе претежне делатности и, с тим у вези, сезонске природе прихода од услуга грејања;
наиме, динамика прихода (и расхода) је планирана равномерно по кварталима, али је у пракси
та динамика, због сезонског карактера делатности, значајно неравномерна).
У четири јавна предузећа пословни приходи су нижи у односу на планиране: у ЈП „Водовод
и канализација’’ за 40% (главни узрок томе јесте неадекватно планирање за први квартал
2022. године), у КЈП „Наш дом’’ за 13% (основни разлог за то јесу приходи „зимске службе’’
чија је реализација значајно испод планираног нивоа - услед мањег обима снежних падавина) ,
у ЈКП „Паркинг сервис’’ за 4% (разлог за то је смањен број паркинг места, због изградње
стадиона) и у ЈП „Лозница развој’’ за 3% (главни разлог је кашњење грађевинских радова
због неповољних временских прилика у I кварталу 2022. године).
Укупни расходи. Збирно посматрано, јавна предузећа су реализовала мање расхода од
планираних, док су, појединачно посматрано, једино у Јавном комуналном предузећу „Топлана –
Лозница’’ реализовани расходи су већи од планираних.
У структури укупних расхода преовлађују пословни расходи а, као такви, основни су узрок
одступања планираних и реализованих вредности укупних расхода. Степен реализације
планираних расхода највиши је у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’ (156%)
- што је последица превасходно, претходно објашњеног неадекватног планирања. Код четири
јавна предузећа степен реализације планираних пословних расхода креће се од 55% у ЈП
„Водовод и канализација’’ (поново је узрок неадекватно планирање за први квартал 2022.
године), потом 72% у ЈП „Лозница развој’’, 77% у ЈКП „Паркинг сервис’’ до 91% у КЈП
„Наш дом’’. Значајне уштеде на позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи у ова четири јавна предузећа основни су узрок одступања пословних расхода наниже
у односу на планиране.
Бруто резултат. Одступање бруто резултата пословања јавних предузећа за период од 01.
01. до 31. 03. 2022. године узроковано је претходно образложеним одступањима укупних
прихода и укупних расхода у односу на планиране износe.
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2.

1.

Ред.
бр.

УКУПНО

КЈП „Наш дом’’
Јавно комунално
предузеће
„Топлана Лозница’’
Јавно предузеће
„Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

ЈП „Водовод и
канализација’’

Јавнопредузеће

Табела 2.

482

17

21
411

14.054

47

53

118.610

4.885

11.710

53

47

36.750

План

51.211

119

Реализација

99.808

3.362

11.669

11.164

42.457

31.156

Реализација

Средства за зараде (Бруто I)

181

223

132

План

Број запослених

13.000

0

0

10.000

2.000

1.000

План

12.692

0

0

10.000

2.000

692

Реализација

Субвенције

124.229

0

0

0

0

124.229

у 000динара
Кредитна
задуженост
Стање на дан
31. 03. 2022.
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Број запослених. Укупан број запослених у јавним предузећима чији је оснивач Град Лозница,
на дан 31. 03. 2022. године, износи 411, од чега је на неодређено време запослено 368 лице, а
на одређено 43. Број запослених у свим јавним предузећима је мањи од броја запослених који
је планиран за први квартал текуће године.
Средства за зараде (Бруто I). Трошкови зарада запослених у пет јавних предузећа реализовани
су на нивоу од 84% планираних. Подаци о трошковима зарада и броју запослених показују да
јавна предузећа чији је оснивач Град Лозница у потпуности примењују смернице економске
политике Владе Републике Србије у области зарада и запошљавања.
Субвенције. У периоду од 01. 01. до 31. 03. 2022. године исплаћене су текуће субвенције
комуналним јавним предузећима (ЈП „Водовод и канализација’’, КЈП „Наш дом’’ и Јавно
комунално предузеће „Топлана – Лозница’’) у укупном износу од 12,7 мил. динара. Наведене
исплате нису у потпуности усклађене са Одлуком о буџету града Лознице за 2022. годину,
годишњим програмима пословања и посебним годишњим програмима коришћења буџетске
помоћи јавних предузећа, а разлог за то јесте рачуноводствено одступање обрачунског од
буџетског (готовинског) основа.
Кредитна задуженост. ЈП „Водовод и канализација’’ је кредитно задужено. Користи кредит
KFW Банке за унапређење система водоснабдевања и канализације у градовима /општинама
средње величине. Сервисирање обавезе по наведеном кредиту је уредно.
Градско веће града Лознице подноси Информацију о степену усклађености планираних
и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за
период од 01. 01. 2022. до 31. 03. 2022. године Скупштини града Лознице ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-17-3/22-II
Датум: 30. 5. 2022. године				
Лозница
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-

кат. парцела: 3485/3, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3485/4, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3485/5, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3485/6, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3485/7, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/14, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/15, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/16, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/17, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/18, КО Лозница;

Члан 1.

-

кат. парцела: 3486/19, КО Лозница;

Неформално насеље на локацији
Лагатор (у даљем тексту: неформално
насеље) је у обухвату Плана детаљне
регулације зона III Лагатор („Службени лист
града Лознице”, број 4/20).

-

кат. парцела: 3486/20, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/21, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/23, КО Лозница.

На основу члана 82. Закона о
становању и одржавању стамбених зграда
(„Службени гласник РС”, број 104/16 и 9/20)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број 1/19 пречишћен текст), Скупштина града Лознице
на седници одржаној дана 9. јуна 2022.
године, донела је
ОДЛУКУ
о неопходности исељења са Планом
пресељења домаћинстава која живе
у неформалном насељу на локацији
Лагатор

Члан 2.

Члан 4.

Домаћинства која живе у неформалном
насељу је неопходно иселити, односно
преселити из разлога што живе на земљишту
које се планира за изградњу и успостављање
нове саобраћајне мреже (изградњу
саобраћајница) и објеката јавне комуналне
инфраструктуре, као и за површине јавних
намена – комуналне површине, зелени појас
и зелене површине и стамбених објеката
спратности од П+2 до П+3+Пс.

Планом исељења неформалног
насеља обухваћено је 55 лица која живе у 15
домаћинстава и то са:

Члан 3.
Неформално насеље, у обухвату
планског документа, налази се на
катастарским парцелама број:
-

кат. парцела: 3481/7, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3485/1, КО Лозница;

-

1 чланом – 1 домаћинство,

-

2 члана - 3 домаћинства,

-

3 члана - 5 домаћинстава,

-

4 члана - 2 домаћинства,

-

5 чланова - 2 домаћинства,

-

6 чланова - 1 домаћинство,

-

9 чланова - 1 домаћинство.
Члан 5.

Рок за исељење неформалног насеља
је најкасније до 15.10.2022. године.
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Члан 6.
Саставни део ове одлуке је графички
приказ насеља из којег је потребно извршити
исељење (а попис парцела дат је у члану 3.
ове одлуке) и План пресељења домаћинстава
која живе у неформалном насељу на локацији
Лагатор од 28.1.2022. године који је донела
Градске управа града Лознице.

14. 06. 2022.

од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-7
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

На основу члана 82. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник
РС’’, број 104/2016 и 9/2020), Градска управа града Лознице доноси
ПЛАН ПРЕСЕЉЕЊА ДОМАЋИНСТАВА
КОЈА ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНOМ НАСЕЉУ НА ЛОКАЦИЈИ ЛАГАТОР
1. УВОД
План пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор (у
даљем тексту: План пресељења) урађен је на основу одредби Закона о становању и одржавању
зграда, а у циљу спровођења Плана детаљне регулације-зоне III Лагатор („Сл. лист града
Лознице’’, број 4/20), (у даљем тексту: ПДР). и привођења простора планираној намени, што
подразумева физичко измештање неформалног насеља. Пресељење домаћинстава планира
се у оквиру пројекта „Активно укључивање Рома и подршка становању у Лозници’’ који се
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финансира из средстава Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (у даљем тексту:
„УНОПС’’) за допринос повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и
дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу, омогућавајући им да
живе достојанствено и активно учествују у друштву.
Вишепородични објекат социјалног становања, чија је изградња у току, налази се у Лозници
у ул. Железничка бб, на катастарској парцели бр. 15656 Лозница. Спратност објекта је П+3.
Град Лозница има обавезу да изради и спроведе План пресељења домаћинстава која
живе у неформалном насељу на локацији Лагатор, на земљишту планираном за изградњу
стамбених објеката спратности од П+2 до П+3+Пс са успостављањем нове саобраћајне мреже
(изградњу саобраћајница) и објеката јавне комуналне инфраструктуре. Како ће пројекат из
става 1. делом бити финансиран из средстава међународних финансијских институција, План
пресељења такође мора бити у складу са захтевима ових институција.
2. ОПИС ПРОЈЕКТА И ЛОКАЦИЈЕ
Плански основ за израду Плана пресељења је План детаљне регулације-зоне III Лагатор.
Оквирна граница обухвата ПДР-а представља простор између улица Војводе Путника (са
јужне стране), улице Марка Радуловића (са источне стране), са западне стране границом
парцела трафостанице, ватрогасног дома, Лагаторског потока, са северне стране улица
Момчила Гаврића и улица Планирана III .
Посматрано подручје се налази у северо-источном делу града Лознице, у делу шире градске
централне зоне. Подручје је делимично изграђено.
У оквиру границе ПДР изграђени су следећи објекти:
-

Црква
Објекат Предшколске установе ‘’Бамби’’
Ватрогасни дом
Трафостаница
Објекти становања ниске густине
Објекти вишепородичног становања
Комерцијално - пословни садржаји

Сви ови објекти су скорије градње, грађени су плански и у добром су стању.
Укупна површина обухваћена ПДР-ом је 29,2 ha. Изграђено земљиште заузима површину
од око 17,08 ha док остале површине представљају грађевинско подручје али неизграђене
површине 12,12 ha.
У оквиру грађевинског подручја најраспрострањенији вид становања је становање високих
густина, затим комерцијални садржаји па тек становање малих густина.
Основни циљ израде ПДР је стварање планског основа за уређење и коришћење простора
намењеног за изградњу.
2.1.

Планирана намена површина

Грађевинско земљиште у оквиру границе ПДР планирано је за изградњу: површине
јавне намене и површина осталих намена.
Планиране површине по намени приказане су у Табели 1 (биланс површина):
Табела 1: Биланс површина:
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ɇȺɆȿɇȺ
ɉɊɈɋɌɈɊȺ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
(hɚ)

ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
(%)
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ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ (%)
(hɚ)

ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ
ɉɈȼɊɒɂɇȿ ȳȺȼɇȿ ɇȺɆȿɇȿ
1.1 ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ

7,08

24,2

6,48

22,1

-

-

0,22

0,73

0,44

1,5

0,44

1,5

-

-

0,18

0,6

-

-

1,16

3,95

0,99

3,4

1,88

6,5

1,3

4,5

1,3

4,5

-

-

0,71

2,4

Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ

0,48

1,61

0,63

2,1

1.8 ɋɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ

0,23

0,79

0,19

0.62

ɋɜɟɝɚ

10,52

36,0

13,19

45.0

ɉɚɪɤɢɧɝ
1.2 Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ
ȼɪɬɢʄ
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ
1.4 Ɂɟɥɟɧɢɥɨ
ɍɪɟɻɟɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
ɉɚɪɤ
1.5 ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɫɟɛɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ - ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢ ɞɨɦ
1.6 ȳɚɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɥɢ
ɤɨɦɭɧɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
1.7 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ

ɉɈȼɊɒɂɇȿ ɈɋɌȺɅȿ ɇȺɆȿɇȿ
2.1 ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɧɢɫɤɟ ɝɭɫɬɢɧɟ
ȼɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨ
ɫɪɟɞʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ
ȼɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨ
ɜɢɫɨɤɟ ɝɭɫɬɢɧɟ
2.2 ɉɨɫɥɨɜɚʃɟ ɢ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ

1,41

4,8

3,24

11,1

1,42

4,9

2,38

8,2

1,47

5,1

9,91

33,9

1,75

6,0
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2.1 ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɧɢɫɤɟ ɝɭɫɬɢɧɟ
1,41
4,8
2,38
ȼɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨ
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ɫɪɟɞʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ
3,24
11,1
ȼɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨ
9,91
ɜɢɫɨɤɟ ɝɭɫɬɢɧɟ

8,2
5,1
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33,9

2.2 ɉɨɫɥɨɜɚʃɟ ɢ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ

1,42

4,9

1,75

6,0

2.3 ȼɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬ

0,49

1,7

0,5

1,8

2.4 ɇɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ

12,12

41,5

-

-

ɋɜɟɝɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ

18,68

64,0

16,01

55,0

29,2

100

29,2

100

ɉɈȾɊɍɑȳȿ ɉɅȺɇȺ

29,2

100

29,2

100

3

Биланс површина по намени:
ɍ ɨɤɜɢɪɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
"Ʌɚɝɚɬɨɪ",
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ су
ɫɭ ɢɧɬɟɪɧɢ
У оквиру
грађевинског
комплекса
“Лагатор”,
планирани
интерниɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ
саобраћајни и
ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ
инфраструктурни
објекти у функцији објеката, који су заједно са конфигурацијом терена
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɨɦ ɬɟɪɟɧɚ ɭɫɥɨɜɢɥɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ.
условили распоред основних функционалних целина.
2.2.

ȳɚɜɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɢɦɨɜɢɧɚ

2.2. ɋɩɢɫɚɤ
Јавни
интерес иɩɚɪɰɟɥɚ
имовина
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ
ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨ ɧɚɫɟʂɟ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ
ɝɪɚɧɢɰɚнаɉȾɊ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ
Ʌɚɝɚɬɨɪ ɢɡɜɪɲɟɧɚ
ʁɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
Списак катастарских
парцела
којима
је формирано
неформално
насеље

ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭ ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ
ɧɚɫɟʂɟ
2): ПДР локације Лагатор извршена је идентификација следећих
У оквиру(ɋɥɢɤɚ
граница

катастарских парцела
КО Лозница
наɄɈ
којима
се налази нехигијенско насеље (Слика 2):
- ɤɚɬ.уɩɚɪɰɟɥɚ:
3481/7,
Ʌɨɡɧɢɰɚ;
-

ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3485/1, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;

-

ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3485/4, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;

-

кат. парцела:
3481/7, КО
Лозница;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ:
3485/3,
ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;

-

- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ:
3485/5,
ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
кат. парцела:
3485/1, КО
Лозница;

-

- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3485/6, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ:
3485/7,
ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
кат. парцела:
3485/3, КО
Лозница;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3486/14, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ:
3486/15,
ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
кат. парцела:
3485/4, КО
Лозница;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3486/16, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ:
3486/17,
ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
кат. парцела:
3485/5, КО
Лозница;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3486/18, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3486/19, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
кат. парцела: 3485/6, КО Лозница;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3486/20, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3486/21, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ;
кат. парцела:
3485/7, КО Лозница;
- ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ: 3486/23, ɄɈ Ʌɨɡɧɢɰɚ.

кат. парцела:
3486/14,
КОɫɟ
Лозница;
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ

ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɡɚ ɞɪɭɝɭ ɧɚɦɟɧɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉȾɊ-ɨɦ.
кат. парцела:
3486/15, КО ɩɚɪɰɟɥɚ
Лозница;ɤɨʁɟ ɧɚɫɟʂɚɜɚʁɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɞɚɬ ʁɟ ɧɚ ɨɪɬɨɋɩɢɫɚɤ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ
ɮɨɬɨ ɫɧɢɦɤɭ (ɋɥɢɤɚ 1.) ɫɚ ɨɛɟɥɟɠɟɧɢɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢɦ
- ɩɪɢɤɚɡɨɦ
кат. парцела:
3486/16, ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ
КО Лозница; ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ
ɩɨɩɢɫɚɧɢɯ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨ ɧɚɫɟʂɟ.

-

-

кат. парцела: 3486/17, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/18, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/19, КО Лозница;
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-

кат. парцела: 3486/20, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/21, КО Лозница;

-

кат. парцела: 3486/23, КО Лозница.

14. 06. 2022.

Катастарске парцеле се налазе на површинама јавне намене и површинама планираним
за другу намену у складу са ПДР-ом.
Списак катастарских парцела које насељавају домаћинства дат је на орто-фото
снимку (Слика 1.) са обележеним катастарским парцелама и графичким приказом пописаних
катастарских парцелама на којима је формирано неформално насеље.

Орто фото снимак катастарских парцела са Геосрбије

Слика 1 - Орто фото снимак са обележеним катастарским парцелама, извор: Градска управа
града Лознице
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Слика 2 - Приказ локације на којој се налази неформално насеље, извор: План детаљне
регулације
3. ПРАВНИ ОКВИР
3.1.

Законодавство Републике Србије

Према позитивним прописима Републике Србије, свако лице које бесправно заузме,
користи и узурпира туђу имовину, исту мора да напусти. Неформална насеља су пример
бесправног заузимања и коришћења туђег земљишта и град Лозница приступа пресељењу
у складу са међународним и домаћим правним актима, настојећи да обезбеди неопходну
помоћ и подршку становницима тих насеља (обезбеђивање личних докумената, утврђивање
социјалног статуса, основне социјалне и здравствене заштите, образовање, стицање
квалификација и легално запошљавање).
У складу са претходним, овај План пресељења је израђен у складу са прихваћеним
међународним стандардима, законодавством Републике Србије, као и са принципима
стратешких докумената који тренутно дефинишу оквир политике социјалне инклузије
у Србији, укључујући постојећу Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња
у Републици Србији 2016 – 2025 („Службени гласник РС’’, број 26/2016), као и Полазну
студију за израду Стратегије за инклузију Рома у Србији усаглашену са Стратегијом Европа
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2020, Први и Други Национални извештај о социјалној инклузији и смањењу сиромаштва у
Србији, Национални програм за интеграцију Републике Србије у ЕУ, Националну стратегију
за одрживи развој, Националну стратегију за економски развој Републике Србије и друге
релевантне стратешке документе.
Обавеза државе да се пресељење спроводи када је то крајње решење, као и да пруже
заштиту људских права становницима насеља из којих се пресељава, проистиче из неколико
међународних правних аката (Универзална декларација о људским правима, Међународни
пакт о економским, социјалним и културним правима, Конвенција о правима детета,
Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације над женама и Међународној
конвенцији о елиминацији свих облика расне дискриминације) који штите људско право
на адекватно становање као и друга са тим повезана људска права. Документ „Оквир ЕУ
за националне стратегије за интеграцију Рома до 2020. године“, такође, ставља акценат на
обезбеђивање адекватних услова становања Рома.
Право на адекватан смештај уграђено је у члан 11. став 1. Међународног пакта
о економским, социјалним и културним правима. Примењиви међународни стандарди
наводе да се одговарајући смештај или уточиште могу мерити по квалитету, безбедности,
приступачности, усељивости, културној примерености, лакоћи приступа и локалним
карактеристикама. Одговарајући смештај требало би да пружи предвидљиву дужину боравка
и омогући приступ могућности запошљавања и основној инфраструктури и услугама, као
што су вода, струја, санитарни чвор, здравствена заштита и образовање.
У наставку се даје приказ релевантних закона и политика Републике Србије, који се
односе на недобровољно пресељење и друге утицаје овог процеса:
Устав Републике Србије као највиши правни акт, прокламује начела демократије,
људских и мањинских права и слобода, која су загарантована, и јемчи посебну заштиту
националним мањинама ради остваривања потпуне равноправности и очувања њиховог
идентитета и забрањује се свака дискриминација.
Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр.53/95, ‘’Сл.лист СРЈ’’, бр
16/2001-одлука СУС и ‘’Сл.гласник РС’’,бр.20/2009, 55/20-одлука УС и 106/2016-аутентично
тумачење) обезбеђује законодавни оквир за експропријацију имовине у Републици Србији
за лица која имају формална законска права на имовину (земљиште/објекте). Особе које
се налазе на земљишту које се експроприше, а које немају законско право на земљишту и
објектима које користе, као што је случај са особама које живе на подручју обухваћеном овим
пројектом и које је у јавној својини града Београда, немају право на било какву накнаду по
Закону о експропријацији у Србији.
Иако су Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009
– испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021)
и Закон о легализацији објеката („Службени гласник РС“, бр.95/2013 и 117/2014 дозвољавали
легализацију, односно Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.96/2015,
83/2018 и 81/2020- одлука УС), који дозвољава озакоњење објеката бесправно подигнутих
на земљишту у јавној својини, објекти обухваћени овим пројектом не испуњавају ниједан од
главних критеријума за могућу легализацију, односно о озакоњење, па самим тим ни за каснију
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компензацију у складу са Законом о експропријацији. Наиме, земљиште обухваћено Планом
није предвиђено за становање, а квалитет објеката – углавном састављених од дрвених дасака
и картонског отпада, без било какве инфраструктуре – не испуњавају ниједан од техничких
услова за легализацију, односно озакоњење. У случајевима када легализација, односно
озакоњење објеката није могућа, закон налаже њихово уклањање, без икакве компензације.
Уколико се људи у оваквој ситуацији иселе без обезбеђивања адекватних решења за смештај,
њихово право на адекватно становање, као што је дефинисано чланом 11, првим пасусом
Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, могу бити нарушена.
Како би се оваква ситуација избегла, неопходно је домаћинствима обухваћеним пројектом
обезбедити одговарајући алтернативни смештај, уз сигурност поседа, тако да буду заштићени
од будућих исељења.
У Републици Србији постоји законски оквир који пружа помоћ и решења при пресељење
неформалних насеља. Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“,
бр. 104/2016 и 9/2020-др.закон) који је ступио на снагу и примењује се од 01.01.2017. године,
ближе су дефинисани појмови «исељење» и «пресељење». Пре свега, утврђена је обавеза
свих субјеката који учествују у спровођену поступка исељења и пресељења да се придржавају
следећих принципа: „принцип законитости“, „принцип сразмерности“, „принцип заштите
достојанства“, „принцип заштите посебно угрожених лица“ и „принцип међусобне сарадње“.
Утврђени су разлози за исељење, а које се у начелу спроводи када је потребно извршити
исељење лица из објекта који је изграђен супротно закону којим се уређује планирање простора
и изградња објеката и који се налази на земљишту у својини другог физичког или правног
лица и спроводи се када је то неопходно и оправдано ради остварења јавног интереса, када је
важећим планским документом предвиђено привођење земљишта урбанистичкој намени за
изградњу објеката за које се у складу са посебним законом утврђује јавни интерес.
Исељење представља измештање лица, односно лица и ствари из настањеног објекта,
односно насеља или дела насеља у којима се налазе објекти изграђени супротно закону којим
се уређују планирање простора и изградња објекта, а у претходно наведеним случајевима.
Исељење, у претходно наведеним случајевима, се врши само у случајевима када
објекте, односно насеље или део насеља није могуће задржати на постојећој локацији.
Уколико је неопходно извршити исељење, лице које се исељава, под условима
предвиђеним наведеним законом, остварује право на пресељење у одговарајући смештај који
обезбеђује надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији то лице има
пребивалиште и који је донео решење о исељењу, односно уколико лице нема пребивалиште
на територији јединице локане самоуправе која је донела решење о исељењу, одговарајући
смештај за пресељење обезбеђује јединица локалне самоуправе на чијој територији то лице
има пријављено последње пребивалиште.
Закон о становању и одржавању стамбених зграда, третира решавање проблема
смештаја социјално угрожених лица кроз институт «Стамбена подршка». Сходно наведеном,
предвиђени су разни видови стамбене подршке које Република Србија, на свим нивоима
власти, обезбеђује сваком лицу - њеном држављанину које је без стана, односно одговарајућег
стана у смислу овог закона, а из социјалних, економских и других разлога не може сопственим
средствима да реше стамбену потребу по тржишним условима за себе и своје породично
домаћинство. Ради остварења јавног интереса у области становања, а на основу Националне
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стамбене стратегије и Акционог плана који доноси Влада РС, јединице локалне самоуправе
(градови и општине), доносе своје локалне стамбене стратегије и акционе планове за њено
спровођење кроз програме и пројекте, тј. разне видове стамбене подршке у циљу решавања
смештајних проблема социјално угрожених лица која испуњавају законом прописане услове
за остваривање социјалне подршке и која званично обитавају на њиховој територији.
Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС“, број: 24/2011) гарантује
свим грађанима право на различите облике финансијских социјалних давања и неке услуге
социјалне заштите.
У правном систему Републике Србије постоје и други закони на основу којих угрожене
групе могу добити помоћ како би побољшале свој животни стандард (здравство, образовање,
запошљавање, итд.) и исти су коришћени као основ при дефинисању посебних права у
оквиру овог Плана пресељења. На пример, Уставом Републике Србије („Службени гласник
РС“,број 83/2006) и Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“,
број 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др.закон и 129/2021) загарантовано је свима, под
једнаким условима обавезно и бесплатно предшколско и основно образовање; Законом о
здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 25/2019) свим угроженим групама,
а посебно Ромима, пружа право на бесплатну здравствену заштиту; Закон о запошљавању
и осигурању за случај незапослености Републике Србије (Службени гласник РС“, број
36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017-др.закон и 49/2021) предвидео је посебне мере
усмерене на заштиту најугроженијих група становништва (укључујући Роме), као и обавезу
Националне службе за запошљавање да примењује активне мере запошљавања и обезбеди
примену мера афирмативне акције.
Остваривање горе поменутих права, пре свега на приступ социјалној заштити,
образовању, здравству и запошљавању, тесно су везани за поседовање личних докумената
- личне карте, извода из матичне књиге рођених, потврде о држављанству и пребивалишту.
Званично пребивалиште је место где грађани остварују наведена права. Примера ради, право
на услуге Центра за социјални рад се одређује по месту пребивалишта, где могу да се пријаве
за социјалну заштиту, приступ локалној школи у коју ће уписати децу и локалној Националној
служби запошљавања по месту пребивалишта, где ће се пријавити као незапослени.
4. ЦИЉ ПЛАНА ПРЕСЕЉЕЊА
Циљ Плана пресељења је да обезбеди свеобухватан приступ планирању и осталим
активностима везаним за пресељење домаћинстава са локације Лагатор и обезбеђење
адекватних услова за живот пресељених појединаца, тј. за реализацију тог пресељења, који
у потпуности одражава поштовање стандарда људских права чланова домаћинстава.
Пресељење домаћинстава са локације се врши у складу са националним
законодавством, међународним стандардима и овим Планом пресељења који у потпуности
одражава поштовање стандарда људских права, а из разлога што ова домаћинства, с обзиром
на врсту објеката које користе на наведеној локацији (бараке и сл.), не могу бити пресељене
применом одредаба Закона о експропријацији Службени гласник РС“, бр.53/95, ‘’Сл.лист
СРЈ’’, бр 16/2001-одлука СУС и ‘’Сл.гласник РС’’,бр.20/2009, 55/20-одлука УС и 106/2016аутентично тумачење.
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Стандардни циљеви Плана пресељења су:
1) Да идентификује пројектом погођене особе и њихову пројектом обухваћену
имовину;
2) Да осмисли и имплементира укључивање заинтересованих страна, као и помоћ за
време пресељења.
5. ПРИПРЕМА ПЛАНА ПРЕСЕЉЕЊА
Решењем заменика градоначелника града Лознице број 500/2021-I, од 28.9.2021.
године, образована је Радна група за израду и праћење реализације Плана пресељења, у чијем
саставу су:
- Владимир Радојчић, дипл.правник, председник,
- Љиљана Ранковић, санитарни еколошки инжењер,
- Роса Савић, дипл.специјални педагог,
- Радојка Станковић, дипл.правник,
- Јелена Тодоровић, дипл.инжењер архитектуре.
Задатак Радне групе је да изради предлог Плана пресељења и исти достави Градском
већу, односно Скупштини града Лознице на усвајање. По усвајању Плана пресељења, задатак
Радне групе је да прати реализацију истог.
Радна група сагласно констатује:
- да су чланови радне групе више пута изашли на терен и обишли локацију Лагатор.
- први попис домаћинстава обављен je 20.06.2019.године; други 14.01.2021. године, а
трећи 24.08.2021. године;
Од 24.8.2021. до 1.10.2021. спроведена је анкета и прикупљани подаци о социјалноекономском статусу домаћинстава од стране представника Градске управе града Лознице,
Центра за социјални рад Лозница и Мобилног тима за инклузију Рома; а у периоду од 08.09.
до 29.09.2021.године спроведени су индивидуални разговори са члановима домаћинстава од
стране стручних радника Центра за социјални рад. 14.01.2021. године je датум одређен као
датум пресека за стицање права на пресељење у складу са овим Планом пресељења.
Извршена је анализа социјалног статуса домаћинстава на локацији и провера да ли се
налазе у евиденцији Центра за социјални рад о чему је сачињен Извештај који је достављен
пројектном тиму 01.10.2021.године;
Током 2021. године, обављен је консултативни састанак са свим домаћинствима.
Чланови домаћинстава су телефонским путем обавештени о одржавању састанка. Састанку
су присуствовали и представници невладиних организација које су позвали становници
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насеља. Том приликом је прочитан списак домаћинстава која су била пописана 14.01.2021.
године и присутнима је речено да је тај списак коначан, тј. да они који су прочитани имају
право на пресељење. Представници града Лознице су објаснили становницима насеља да је
ово само први од консултативних састанака и да ће их бити још, када ће добити све додатне
информације доступне у том тренутку. Становници насеља су добили и број телефона и
адресу одговорног лица где могу да се обрате са било којим питањем. Замољени су од стране
представника града Лознице да сарађују како би цео процес био што продуктивнији, а са
своје стране становници насеља су током интервјуа вођеног од стране експерата Центра за
социјални рад, изразили жељу да се преселе што пре.
На основу претходних консултација и расположиве документације Радна група овим
Планом пресељења утврђује даље активности пресељавања у поступку пресељења становника
неформалног насеља са локације.
6. РЕЗУЛТАТИ АНКЕТА И САСТАНАКА
Анекте су спроведене 14.01.2021.године и у периоду од 24.08.2021. до 1.10.2021.године
тимови сачињени од представника Градске управе – Одељења за друштвене делатности,
Центра за социјални рад Лозница и Мобилног тима, прикупљали су податке о становницима
неформалног насеља које ће бити пресељено.
6.1.

Домаћинства из неформалног насеља

У упитник о социо-економском статусу домаћинстава, била су укључена питања из
следећих области:
Општи подаци/подаци о упитнику; информације за контакт главе домаћинства који/
која је интервјуисан; подаци о пребивалишту, дужини боравка у насељу и поседовању
имовине; демографски подаци; образовање; здравствени подаци и подаци о угрожености;
извори прихода и приступ инфраструктури и услугама.
Подаци су прикупљени у складу са Законом о заштити података личности, а домаћинства
су дала писмену сагласност за прикупљање података, као и анализу истих.
6.2.

Основни подаци из анкете

Aнкета спроведена јануар/август-октобар 2021.године је обухватила 15 домаћинстава
(укупно 55 лица) чији су чланови били присутни у својим кућама у периоду од 24.08.2021.
године до 1.10.2021.године. Од тога су: 34 мушкарца, 21 жена, 17 малолетних (испод 18
година), 38 одраслих.
Старост чланова лица обухваћених анкетом приказан је у Табели 2.
Табела 2. Старосне категорије
Године

0-5

6-10

11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-65 65+

Број
чланова

4

4

6
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Величина домаћинстава

Домаћинства су највећим делом двочлана и трочлана (преко 60%), седам домаћинстава
има четири и више чланова.
Подаци о величини домаћинстава приказани су у Табели 3.
Табела 3. Величина домаћинства
Број чланова
домаћинства

1

2

3

4

5

6

9

Број домаћинстава

1

3

5

2

2

1

1

6.4.

Дужина боравка у насељу

Сва домаћинства тврде да стално бораве у насељу, сва лица која су пописана „глава
домаћинства - породице“ или супружник имају пријављено последње пребивалиште на
територији града Лознице.
Од 15 домаћинстава која су пописана на последњем попису: 14 домаћинстава је
затечено у насељу на сва три пописа, а 15 домаћинстава су затечена само на последњем
попису.
Дужина боравка у насељу приказана је у Табели 4.
Табела 4. Дужина боравка у насељу
Године

До 3.
године

10-20 година

20-30
година

Преко 30 Није се
година
изјаснило

Број домаћинстава

0

0

4

9

6.5.

2

Висина примања

Домаћинства су замољена да процене месечна примања сваког члана. Осим тога,
тражено је и да наведу примарне и секундарне изворе прихода и износе које остварују из тих
извора. Појединачни износи су сабрани и узети као процена прихода целог домаћинства на
месечном нивоу.
Подаци о висини примања дати су у Табели 5.
Табела 5. Висина примања, у динарима
Примања

до 10.000

10.000-15.000

Преко 15.000

Није се изјаснило

Број домаћинстава

4

4

5

2
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Већина домаћинстава известила је да живи са месечним примањима преко 15.000
динара - укупно 5 испитаника, од 10.000-15.000 динара 4 испитаника, док 4 домаћинства
имају месечна примања до 10.000 динара.
6.6.

Извори прихода

Међу главним изворима дохотка домаћинстава у анкети су наведени: право на новчану
социјалну помоћ града Лознице остварује 10 домаћинстава.
Од анкетираних домаћинстава, провером са Центром за социјални рад у Лозници,
утврђено је да се укупно 10 домаћинства могу сматрати социјално угроженим у складу са
Законом о социјалној заштити и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите града
Лознице, као корисници новчане социјалне помоћи.
6.7.

Власништво над објектом

Сва домаћинства живе у нелегално саграђеним баракама. Након провере имовинског
статуса и прихода по другом основу, утврђено је да се 4 станара задужују порезом на имовину
обвезника за објекте који се не налазе у неформалном насељу. Ради се о појединцима који имају
незнатан удео у власништву над објекатом, који су трошни, руинирани и не задовољавају
минималне захтеве за становање, односно не сматрају се одговарајућим станом за становање.
Из тих разлога сва домаћинства имају право на решавање стамбеног проблема.
6.8.

Лична документа

Табела 6. Лична документа
Тип документа

Лична
карта

Извод из
матичне књиге
рођених

Извод из књиге
држављанства

Здравствена
књижица

Број чланова
домаћинстава

36

55

55

35

Као што је приказано у Табели 6. личну карту поседује 36 лица старијих од 15 година.
55 лица има извод из матичне књиге рођених, 55 лица поседује и Извод из књиге држављана
Републике Србије. Здравствене књижице има 35 лица.
6.9.

Образовање

Табела 7. Образовање

Ниво образовања

Недовршена
Основно
Средње
Виша /
Неписмено
основна школа образовање образовање Високо
образовање

Број чланова
домаћинства

9
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Као што је приказано у Табели 7. 9 лица има недовршену основну школу, 16 лица
има завршено основно образовање, 14 лица имају завршену средњу школу, 0 лица завршену
Вишу школу, док су неписмена 2 лица. 14 станара још увек иде у школу.
7. КРИТЕРИЈУМИ И ПРАВА
7.1.

Домаћинства из неформалног насеља

Домаћинство које испуњава критеријуме за пресељавање је дефинисано као група
људи која живи заједно, под истим кровом, у време пописа спроведеног 14.01.2021. године.
Наведени датум пописа је кључни датум пресека затечених лица/домаћинстава
на локацији која имају право на пресељавање под условима дефинисаним овим Планом
пресељења.
Анализом података, утврђено је да су сва домаћинства која су била на попису
тог датума, такође била присутна и на претходном попису од 20.06.2019. године, осим 1
домаћинства. С обзиром да је ово 1 домаћинство присутно у насељу приликом провера,
одлучено је да и они добију право на пресељење по овом Плану пресељења.
Домаћинства која нису била присутна у насељу приликом сва три пописа, а која су се
накнадно пријављивала да живе у насељу, неће имати право на пресељење по овом Плану
пресељења.
Домаћинства су обавештавана о поступцима везаним за њихово пресељење, као и о
правима која могу да остваре.
Домаћинства су контактирана телефонским путем од стране стручних радника Центра
за социјални рад и Мобилног тима, када су најављиване посете насељу и састанци.
Ниједно домаћинство које се населило на територији утицаја пројекта после наведеног
рока неће имати право на пресељавање по овом Плану пресељења.
Уколико је особа, која је глава домаћинства, преминула, напустила своје домаћинство
или се преселила на друго место после наведеног рока, остатак чланова домаћинства ће
испуњавати критеријуме за пресељавање у складу са одредбама Плана пресељења.
Међутим, сва домаћинства које су се после пописа раздвојила - на пример, ако су се
млађи чланови венчали и засновали ново домаћинство, партнери се раздвојили или развели,
или се проширена породица раздвојила после смрти родитеља - неће аутоматски имати
право на одвојене стамбене јединице. Радна група ће размотрити стање ових домаћинстава
од случаја до случаја и понудити решење за раздвојена домаћинства, на основу претходно
прибављеног мишљења Центра за социјални рад.
На основу извршеног пописа и анкете, која је спроведена 14.01.2021 године,
регистровано је укупно 15 домаћинстава са укупно 55 лица, које живе на локацији и које
треба раселити, односно иселити и преселити у складу са чланом 78. и 79. Закона о становању
и одржавању стамбених зграда, одлуком надлежног органа града Лознице о неопходности
исељења и овим Планом пресељења.
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Списак укупног броја домаћинстава и укупног броја лица које је неопходно иселити
дат је у Прилогу број 1 који чини саставни део овог Плана пресељења.
На основу тога да ли поседују имовину, или не, сва домаћинства обухваћена пројектом и
испуњавају услове за пресељење уз стамбену подршку, могу се поделити у две категорије:
а) Категорија 1- Домаћинства у којима глава породице или било који други чланови
домаћинства који су регистровани приликом анкете, поседују неку непокретност (земљу,
кућу, стан); и
б) Категорија 2 - Домаћинства у којима глава породице или било који други чланови
домаћинства регистровани приликом анкете, не поседују никакву непокретност (земљу,
кућу, стан).
Сва домаћинства, односно сви чланови ових домаћинстава, без обзира на категорију
имају право на помоћ при прибављању личних докумената, упису деце у школу, остваривању
права на здравствену заштиту, при запошљавању, при остваривању права на социјалну
заштиту и другу помоћ у складу са овим Планом пресељења.
Домаћинство из категорије 2, за које се накнадно утврди да је глава породице или
било који други члан домаћинства, поседовало неку непокретност (земљу, кућу, стан) на
дан 01.10.2021. године, или коју је накнадно, до дана пресељења, стекло, а чије постојање у
сваком случају није пријавило, губи право на пресељење уз стамбену подршку, као и другу
помоћ, дефинисану овим Планом пресељења.
7.2.

Матрица права

Услов / категорија

Права

Надлежност

А) ДОМАЋИНСТВА ИЗ НЕФОРМАЛНОГ НАСЕЉА
Смештај у већ изграђене/или станове који се граде на Град Лозница
територији града Лознице
I
Пребивалиште на
територији града
Лознице
Укупно: 15
домаћинстава
(Прилог бр. 1)

Страна 290

•

Превоз чланова домаћинстава и њихових
ствари (личних предмета, намештаја и кућних
љубимаца) до куће/стана

•

Помоћ при прибављању личних докумената

•

Помоћ при упису деце у школу

•

Помоћ при остваривању права на здравствену
заштиту

•

Помоћ при запошљавању
успостављању извора прихода

•

Помоћ при остваривању права на социјалну
заштиту

и

поновном
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8. ПРАВА ОСОБА ОБУХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКТОМ
8.1.

Стамбено збрињавање

8.1.1. Домаћинства са пребивалиштем на територији града Лознице
Корисници, који испуњавају услове у складу са Законом о становању и одржавању
стамбених зграда и критеријумима предвиђеним овим Планом биће смештени у станове
града Лознице који ће се градити за потребе овог Пројекта.
8.1.2. Смештај у већ изграђене неопредељене станове у својини града Лознице
Сва домаћинства која се налази на списку пописа од 14.01.2021. када је утврђен пресек
стања домаћинстава на Лагатору биће смештена у станове који су у јавној својини града
Лознице.
У зависности од величина домаћинстава обухваћених пројектом, величине и структуре
стамбених јединица одређене су у складу са чланом 90. Закона о становању и одржавању
зграда (Службени гласник РС“, бр. 104/2016 и 9/2020-др.закон), и то:
•

За једночлано домаћинство - гарсоњера или једнособан стан, нето корисне површине
од 22 m2 до 30 m2;

•

За двочлано домаћинство – једнособан, једноипособан или двособан стан, нето
корисне површине од 30 m2 до 48 m2;

•

За трочлано домаћинство – једноипособан, двособан или двоипособан стан, нето
корисне површине од 40 m2 до 56 m2;

•

За четворочлано домаћинство – двособан, двоипособан или трособан стан, нето
корисне површине од 50 m2 до 64 m2;

•

За петочлано домаћинство – двоипособан, трособан или троипособан стан, нето
корисне површине од 56 m2 до 77 m2;

•

За шесточлано и веће домаћинство – трособан, троипособан или четворособан стан,
нето корисне површине од 64 m2 до 86 m2.

Изграђени станови по овом модалитету додељивали би се на коришћење по основу
уговора о закупу на период од пет година и уз плаћање закупнине и осталих комуналних и
других трошкова у складу са овим Планом пресељења.
Станови ће бити додељени домаћинствима у складу са истим основним условима и
обавезама који се примењују на друге кориснике социјалног становања (стамбене подршке)
у граду. Власник зграда и станова је град Лозница, а становима ће управљати Градска управа
града Лознице. Закуп ће бити обезбеђен уз непрофитну закупнину на одређени период
од пет година, а продужетак ће бити условљен поштовањем правила уговора о закупу од
стране закупца, као и испуњавањем услова социјалне угрожености која изискује социјално
становање.
Домаћинства ће морати да сносе трошкове редовног одржавања и трошкове било
каквих поправки у становима, укључујући инсталације и намештај који је обезбедио град
Лозница, које проузрокују намерно или непажњом од стране било ког члана домаћинства.
Остале трошкове, који подразумевају инвестиционо одржавање ће сносити град
Лозница и то ће бити детаљно регулисано уговорима о закупу станова по основу закупа.
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Сва домаћинства ће морати да плаћају накнаде за комуналне услуге која укључује:
воду, одношење смећа, канализацију. Домаћинства ће такође морати да плаћају рачуне за
електричну енергију.
Месечни трошкови закупнине, комуналија и одржавања ће бити наплаћивани у складу
са важећим прописима, на начин на који то плаћају све особе које се налазе у програму
социјалног становања (стамбене подршке).
Град Лозница ће овим домаћинствима, као и свим другим социјално угроженим
грађанима, омогућити да плаћају комуналне услуге са попустом од 15% до 50% у зависности
од врсте социјалне помоћи коју домаћинство остварује, или од висине месечних примања
домаћинства, у складу са интервентним мерама заштите најугроженијих грађана.
Пресељена домаћинства ће такође имати право на попуст код плаћања утрошене
електричне, односно друге топлотне енергије, који обезбеђује Електродистрибуција,
односно други испоручиоци топлотне енергије, а све сходно одредбама Уредбе о енергетски
угроженом купцу („Службени гласник РС“, бр 113/15 и 59/18).
Социјални радници ће имати обавезу да информишу домаћинства о могућности да
остваре ове олакшице, у складу са законом и наведеним уредбама.
Домаћинствима која немају никаква примања и због тога нису у могућности да плаћају
комуналне услуге и трошкове за утрошену електричну енергију, Центар за социјални рад ће
првенствено помоћи да остваре право на новчану социјалну помоћ, те способним члановима,
у складу са могућностима, помоћи да нађу запослење, у складу са важећим прописима којима
се регулишу права и услуге из области социјалне заштите.
Станови дати на коришћење по основу закупа не могу се откупљивати.
Након усвајања овог Плана пресељења и решења градоначелника града Лознице,
Градска управа града Лознице ће са корисничким домаћинствима закључити одговарајући
уговор о давању стана у закуп на пет година, са могућношћу продужавања. Даном закључивања
наведеног уговора сматраће се да су домаћинства која живе на локацији, пресељена са
локације.
8.2.

Остала права повезана са пресељавањем

Поред права дефинисаних у , сва домаћинства обухваћена пројектом имаће право на
следеће облике помоћи за чије остваривање ће бити одговоран град Лозница односно његови
надлежни органи и организације.
8.2.1. Помоћ при добијању личних докумената
Свим појединцима који немају лична документа ће бити пружена помоћ да их добију.
Особама старијим од 16 година ће бити пружена помоћ да добију личне карте. Родитељима
ће се помоћи да добију изводе из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година.
8.2.2. Помоћ при упису деце у школу
Пре самог пресељавања, сва деца млађа од 14 година ће бити уписана у припремни
предшколски програм и основну школу, у складу са обавезним предшколским и основним
образовањем дефинисаним позитивним прописима Републике Србије.
Похађање наставе ће бити редовно праћено у сарадњи са директорима школа,
наставницима и надлежним службама града Лознице.
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Да би домаћинства остваривале сва права на помоћ дефинисану овим Планом
пресељења у обавези су да редовно шаљу своју децу у школу.
8.2.3. Помоћ при остваривању права на здравствену заштиту
После пресељавања онима који немају здравствене картоне биће пружена помоћ да
се пријаве и да добију картоне у домовима здравља. Инвалидима, хронично оболелима и
трудницама ће бити пружена помоћ да се пријаве у одговарајуће здравствене установе и
добију одговарајућу здравствену помоћ.
8.2.4. Помоћ при запошљавању и поновном успостављању извора прихода
Град Лозница ће помоћи особама обухваћеним пројектом да поново успоставе и
побољшају своје изворе прихода следећим мерама:
понудом сезонских послова;
понудом послова кроз програме јавних радова;
понудом послова у сарадњи са НСЗ – Националном службом за запошљавање (израда
и спровођење индивидуалних планова запошљавања, обуке за тражење посла као и
курсеви преквалификације и образовање одраслих, понуде расположивих послова,
посредовање у запошљавању, услуге подстицаја и развоја предузетништва, посебни
програми за појединце који спадају у угрожене и теже запошљиве групе);
понудом помоћи за запошљавање и самозапошљавање у оквиру расположивих
програма и пројеката невладиних и других организација (нпр. Програм IPA 2016 ЕУ
Подршка инклузији Рома – оснаживање локалних заједница за инклузију Рома, који
финансира Европска Унија, а спроводи Стална конференција градова и општина, у
сарадњи са локалним самоуправама широм Србије);
понудом курсева за образовање одраслих и занатске обуке;
8.2.5. Помоћ при остваривању права на социјалну помоћ
Социјални радници ће обрадити сва домаћинства како би утврдили која од њих имају
право и на коју врсту социјалне помоћи, и помоћи им да ту помоћ остваре, сходно Закону о
социјалној заштити и Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Лознице.
8.3.

Списак радно способних појединаца ће се саставити пре пресељавања

Појединци који се нађу у некој од следећих ситуација, више од три пута, биће избрисани
са горе поменутог списка и више неће добијати помоћ у тражењу посла, ако:
-

се не појаве на прецизно заказаном разговору за посао који одговара њиховим
квалификацијама и искуству; или

-

не прихвате званично понуђени посао који одговара њиховим квалификацијама и
искуству; или

-

прекину уговор/радни однос на сопствени захтев (који мора бити документован);
или,

-

изгубе посао због тога што нису задовољили својим радом, што мора бити
документовано од стране послодавца, на пример, не појављују се на послу, стално
касне, непримерено се понашају, итд.),
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Они појединци који буду радно ангажовани на привременим (тромесечним,
краткорочним) уговорима, а који задовоље својим радом и успешно испуне своје уговоре, ће
бити поново стављени на списак за запошљавање и НСЗ ће наставити да им нуди нова радна
места, како се буду отварала.
8.4.

Средства за активности повезане са спровођењем Плана пресељења

Све активности предвиђене овим Планом пресељења захтевају употребу људских
ресурса, тј. запослених из релевантних градских и других служби, који ће у оквиру својих
редовних радних дужности обављати послове предвиђене овим Планом пресељења. Средства
неопходна нпр. за обезбеђивање социјалне помоћи ће бити обезбеђена у буџету града Лознице
и/или државном буџету, у зависности од врсте помоћи. КЈП „Наш Дом“ ће са расположивим
возилима обављати пресељење домаћинстава са Лагатора.
9. ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА, КОНСУЛТАЦИЈЕ И ПРИТУЖБЕ
У поглављу 5. су представљене све консултације које су обављене током израде
овог Плана пресељења. У овом поглављу се наводе планови за будућу комуникацију у вези
спровођења Плана пресељења и наведене су кључне информације и теме за комуникацију.
9.1.

Информисање
Домаћинства и појединци који су обухваћени Планом пресељења морају бити:

1) Информисана о модалитету њиховог пресељавања са локације, коначном избору
локације за пресељење, а посебно о динамици пресељења;
2) Упозорене да они који не пријаве имовину, или тај податак сакрију, могу изгубити
право на одређену помоћ дефинисану овим Планом пресељења, што ће бити утврђено од
стране града Лознице, на одговарајући начин;
3) Информисане о трошковима коришћења станова, тј. мора се домаћинствима
предочити да ће имати обавезу плаћања закупа и трошкова за комуналне услуге, али и да ће
град Лозница путем субвенција да им помогне да измире ове трошкове, као и да ће им град
Лозница помоћи и код израде личних докумената, уписа деце у школу, здравствене заштите,
социјалне заштите и проналаска посла;
4) У складу са Законом о образовању упозорени на најважнију обавезу сваког родитеља,
а то је, обавеза редовног похађања наставе;
5) Информисане о томе да они неће бити власници социјалних станова, него корисници
и то на период од пет година са могућношћу продужења. У случају да се њихова материјална
ситуација за то време не промени, уговори о коришћењу станова биће продужени на још пет
година.
6) Информисани о томе да ће изгубити право на помоћ у запошљавању уколико се
три пута нађу у некој од ситуација описаних у тачки 8.3. овог Плана пресељења, као и о томе
да ће се помоћ наставити и након краткорочних послова, уколико задовоље својим радом и
успешно испуне своје уговоре.
Страна 294

14. 06. 2022.

9.2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

Планиране консултације и састанци пре и после пресељавања

Након усвајања Плана пресељења, град Лозница ће, преко Градске управе, наставити са
редовним информисањем и консултовањем домаћинстава обухваћених пројектом о следећим
активностима:
- План размештања домаћинстава по становима;
- Појединачни разговори са власницима имовине и договор о активностима које ће
бити предузете како би им се помогло;
- Представљање и потписивање уговора;
- Датум почетка пресељавања и планирани превоз домаћинстава и њихових ствари
(домаћинства ће бити обавештена о тачном датуму пресељавања најмање две недеље пре тог
датума).
Надлежне институције ће наставити индивидуалне контакте са домаћинствима
како би се реализовале остале врсте помоћи које су предвиђене Планом пресељења, а биће
одржавани и заједнички састанци где то буде могуће и потребно, у зависности од локација на
које се домаћинства преселе.
Са свим особама погођеним пројектом ће такође бити организовани састанци током
праћења и евалуације спровођења Плана пресељења.
9.3.

Притужбе које се односе на пресељавање

Особе обухваћене пројектом су већ обавештене о начину на који могу да поднесу
притужбу или да добију информације, обраћајући се надлежној служби Градске управе за
социјалну заштиту. На располагању су им следећи подаци за контакт:
- Градска управа – Служба за социјалну заштиту града Лознице,
- Телефон: 015/879-269
- Пријем странака: радним даном између 9,00 и 15,00 часова.
Запосленима из Службе за социјалну заштиту града Лознице особе могу да се обрате
телефоном и/или да дођу лично у просторије Службе, где ће им запослени помоћи да саставе
писане притужбе/захтеве.
Сва домаћинства обухваћена пројектом могу да поднесу притужбе и предлоге Служби
за социјалну заштиту града Лознице, која ће исте проследити Радној групи.
Радна група ће евидентирати сваку притужбу и о истој одлучивати. Сви одговори биће
припремљени од стране Радне групе, у писменој форми и дати Служби за социјалну заштиту
града Лознице да обавести домаћинства телефонским путем и да им уручи одговоре лично.
Одговор на сваку притужбу мора бити дат подносиоцу у року од 30 дана од дана подношења
исте.
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10. ОДГОВОРНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ПРЕСЕЉЕЊА
10.1.

Спровођење пресељавања

Градска управа-Одељење за имовинске и правне послове, Одељење за друштвене
делатности, Одељење за привреду и локални економски развој и Центар за социјални рад
Лозница, као и ЈКП ‘’Наш дом’’ су водеће организационе јединице за израду и спровођење
Плана пресељења.
Радна група је задужена да координира рад са горе наведеним организационим
јединицама града Лознице, као и са Центром за социјални рад.
Радна група ће утврдити предлог размештаја домаћинстава по становима, на основу
кога ће надлежне организационе јединице спровести даљу процедуру у вези са наведеним
предлогом.
Посебна одговорност за спровођење овог Плана пресељења је на:
- Одељењу за имовинске и правне послове који ће бити задужен за израду потребних
уговора, предлога одлука надлежним органима на усвајање, а у вези са реализацијом
модалитета пресељавања из Плана пресељења.
Након извршеног пресељавања и уклањања објеката домаћинстава обухваћених
Пројектом, локацију ће обезбеђивати од накнадног насељавања Комунална милиција и
Комунална инспекција града Лознице, у оквиру својих надлежности и овлашћења.
Непосредно физичко обезбеђење локације од накнадног насељавања и поновног
формирања неформалног насеља на локацији, обезбеђиваће до предаје у посед изабраном
извођачу радова на реализацији Пројекта, ЈКП ‘’Наш дом’’.
10.2.

Координација и праћење реализације Плана пресељења

Радна група и Градска управа – Одељење за друштвене делатности ће координирати
активности свих осталих учесника у имплементацији и пратити спровођење свих активности.
Радна група ће у том смислу сачињавати одговарајуће извештаје о реализацији, уз оцену
напретка и потреби за изменом одређених активности како би се реализовали циљеви овог
Плана пресељења.
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социјални рад

Град Лозница

Надлежна
институција
окт

нов

2021.
дец

јан

феб

мар

апр

мај

јуни

2022.
јули
авг

11. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ПРЕСЕЉЕЊА

сеп

окт

нов

дец
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Надлежна
институција

Пресељење
домаћинстава
Започињање
Град Лозница
процедуре
прибављања
Центар за
докумената за оне
социјални рад
особе које их не
поседују
Упис деце у школе, Град Лозница
почетак школске
године
Центар за
социјални рад
Утврђивање
вештина, жеља и
капацитета особа
обухваћених
пројектом за
запошљавање –
индивидуални
разговори

Активност
окт

нов

2021.
дец

јан

феб

мар

апр

мај

јуни

2022.
јули
авг

сеп

окт

нов

дец
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ЦСР

Град Лозница

Град Лозница

Праћење напретка
у спровођењу
Плана пресељења

Извештавање

Град Лозница

НСЗ

Надлежна
институција

Праћење похађања
наставе

Пружање помоћи
свим особама
обухваћеним
пројектом као
што је предвиђено
Планом
пресељења,
нарочито понуда
запослења/обука

Активност
окт

нов

2021.
дец

јан

феб

мар

апр

мај

јуни

2022.
јули
авг

сеп

окт

нов

дец
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12. ПРАЋЕЊЕ, евалуација И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење спровођења Плана пресељења ће се вршити од стране Радне групе у сарадњи
са свим осталим организационим јединицама града Лознице укљученим у спровођење Плана
пресељења.
Имплементација спровођења пресељавања и обнове животних услова ће се пратити
и оцењивати кроз праћење учинка и праћење утицаја, а у циљу процене ефикасности Плана
пресељења, да ли су или нису циљеви за пресељење били одговарајући и да ли су приходи и
животни стандард обновљени или побољшани, односно да ли је друштвено-економско стање
пројектом погођених домаћинстава побољшан у односу на стање пре имплементације Плана
пресељења.
Радна група ће пратити спровођење Плана пресељења најмање годину дана после
пресељавања.
Радна група ће припремати кварталне извештаје које ће достављати Градском већу,
као и завршни извештај, годину дана након пресељавања са локације Лагатор. Извештаји ће
бити достављени и донаторима.
Радна група ће документовати све састанке и консултације записницима.
Индикатори који ће се користити за праћење и оцену имплементације Плана пресељења
дати су у Табели 14.
Табела 14 – оквирни индикатори за праћење спровођења и успешности Плана пресељења
Показатељ
Показатељи улагања
Свеукупна потрошња средстава
употребљених за пресељавање
Број запослених / одељења
(организација, институција)
укључених у пресељавање

Извор података

Учесталост мерења

Финансијски извештаји
Градске управе града Лознице
Извештаји Градске управе
града Лознице

Месечно - током
трајања Пројекта
Квартално - током
трајања Пројекта

Врсте и број услуга пружених
особама под утицајем Пројекта,
по категоријама

Извештаји Градске управе
града Лознице

Број консултативних састанака
одржаних са особама
обухваћеним пројектом (групних
или појединачних)
Показатељи резултата
Број домаћинстава пресељених
у станове (број потписаних
уговора)

Извештаји Градске управе
града Лознице

Месечно
током првих
12 месеци,
потом
квартално
Месечно током првих
12 месеци, потом
квартално
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Показатељ
Број особа / домаћинстава
укључених у активности
предвиђене планом, по
категоријама
Број особа обухваћених
пројектом уписаних на списак
за запошљавање / број особа
скинутих са тог списка из разлога
наведених у Плану пресељења
(уз опис разлога)

Број 6

Извор података
Извештаји Градске управе
града Лознице

Учесталост мерења
Месечно током првих
12 месеци, потом
квартално

Извештаји Националне
службе за запошљавање

Месечно током првих
12 месеци, потом
квартално

Извештаји Градске управе
града Лознице

Број новозапослених лица и
врсте послова
Број особа које су успешно
завршиле своје уговоре
о запошљавању и које су
поново стављене на списак за
запошљавање
Број и врста примљених жалби

Динамика спровођења свих
активности у односу на
временски оквир представљен у
Плану пресељења
Показатељи исхода
Број нерешених жалби и
трендови решавања
Број особа које редовно плаћају
закуп / комуналије, број особа
које плаћају комуналије уз попуст
Број и проценат деце уписане у
предшколске и школске установе
и тренд похађање наставе
Да ли су домаћинства задовољна
новим смештајем

Извештаји Градске управе
града Лознице

Месечно током првих
12 месеци, потом
квартално

Извештаји Градске управе
града Лознице

Месечно током првих
12 месеци, потом
квартално

Квартални извештаји Радне
групе
Подаци о примљеним и
решеним жалбама (Радна
група)
Извештаји Градске управе
града Лознице

Месечно током првих
12 месеци, потом
квартално
Квартално

Извештаји Градске управе
града Лознице

Квартално

Анкета особа обухваћених
Планом пресељења

Након 12 месеци
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13. ПРОЦЕДУРА ПРИЛИКОМ ИСЕЉЕЊА И ПРЕСЕЉАВАЊА
13.1.

Пре исељења и пресељавања

Према члану 81. Закона о становању и одржавању стамбених зграда, министарство
надлежно за послове урбанизма, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе
припрема нацрт одлуке о неопходности исељења са планом пресељења уз консултације и
сарадњу са лицима која су погођена пресељавањем и организацијама за заштиту људских
права.
Упоредо са припремом нацрта одлуке о неопходности исељења потребно је урадити
следеће:
1) Утврђивање социjaлно-економског статуса становника неформалног насеља;
2) Утврђивање локација за пресељавање станара неформалног насеља;
3) Правовремено обавештење лица која живе у насељу и организација које се баве
заштитом људских права, о одржавању раног јавног увида и јавног увида у нацрт одлуке о
неопходности исељења;
4) Организовање раног јавног увида и јавни увид у нацрт одлуке о неопходности
исељења, ради упознавања јавности са планским решењем, обухватом насеља из којег је
потребно извршити исељење, као и разлозима и могућим начинима исељења;
5) Доношење одлуке о неопходности исељења заједно са актом о доношењу планског
документа. Саставни део одлуке о исељењу је план пресељења;
6) Консултације и информисање домаћинстава која имају право на пресељење;
7) Консултације и информисање примајуће заједнице.
13.2.

Поступак исељења и пресељавања:

Током трајања исељења и пресељења према члану 86. Закона о становању и одржавању
стамбених зграда, државни и други органи, као и субјекти који учествују у спровођењу ових
поступака, дужни су да омогуће:
права;

1) Присуство посматрача и представника организација које се баве заштитом људских

2) Присуство надлежних јавних служби - хитна помоћ, ватрогасна служба, служба
социјалне заштите, служба за преношење животиња и обезбеђивање пијаће воде за лица која
се исељавају или пресељавају. Све наведене службе учествују у самом поступку пресељења
домаћинстава;
3) Одговарајуће идентификовање свих лица која су погођена поступком исељења и
пресељења;
4) Документовање и доказивање могућих штета и губитака на имовини до којих долази
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приликом спровођења поступка;
5) Преузимање материјала од којег је објекат изграђен од стране лица којима се руши
објекат из којег се исељавају.
13.3. Активности које се спроводе након пресељења:
1) Потписивање Уговора са корисничким домаћинствима;
2) Израда личних докумената за домаћинства;
3) Пружање помоћи при остваривању права из области социјалне заштите;
4) Пружање помоћи при остваривању права на здравствену заштиту;
5) Пружање помоћи при упису деце у припремни предшколски програм или школу;
6) Помоћ при запошљавању и поновној успостави извора прихода.
13.4. Опште напомене у вези са исељењем и пресељењем:
1) На основу претходних консултација са службама које учествују у пресељењу, Радна
група, заказује тачан датум пресељења домаћинстава. Надлежна организациона јединица
Градске управе града Лознице, усмено уз службену забелешку или писмено, обавестиће
сва домаћинства о тачном датуму и времену пресељења, најкасније две недеље пре датума
одређеног за пресељење. Одељење за имовинско-правне послове Градске управе града
Лознице доноси решење о исељењу.
2) Град Лозница је, на дан пресељења, дужан да обезбеди присуство свих служби које
учествују у реализацији пресељења (полиција, комунална милиција, Одељење за инспекцијске
послове, КЈП „Наш дом“ Служба, Хитна помоћ, Центар за социјални рад, организациона
јединица града Лознице надлежна за социјалну заштиту, комуналне службе и друге, ради
пружања одговарајуће помоћи, асистенције и интервенције у оквиру својих надлежности и
овлашћења.
3) Град Лозница је, на дан пресељења, дужан да обезбеди превоз лица и њихових личних
ствари од места са кога се пресељавају до насеља у које се пресељавају. Координацију јавних
комуналних предузећа спроводи члан Градског већа задужен за рад јавних предузећа.
4) Домаћинствима која се пресељавају неће бити исплаћена никаква одштета за
уклоњене објекте, али могу да, након рушења објеката, без одлагања, преузму преостали
материјал.
5) Посебна пажња ће се водити о непокретним лицима и лицима са инвалидитетом,
женама, деци и лицима старости преко 65 година. За непокретна лица и особе са инвалидитетом
потребно је обезбедити адекватан превоз сходно њиховим потребама.
6) КЈП „Наш Дом“ ће привремено преузети кућне љубимце ради ветеринарског
прегледа и вакцинације, након чега ће бити враћени власницима.
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14. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКА
Овим Планом пресељења, град Лозница је препознао потребу за пресељавањем
и пружањем помоћи у запошљавању и поновном успостављању извора прихода, у циљу
ублажавања последица реализације Пројекта.
Овај План пресељења је дефинисао, у складу са могућностима, оптималну понуду
помоћи појединцима под утицајем пројекта, а која је по свим питањима усклађена са захтевима
националних закона, са најбољом праксом и IFC Стандардом бр. 5 и EBRD Условом бр. 5.
Радна група је испоштовала поменуте стандарде и захтеве, као и препоруке и пре
усвајања Плана пресељења, тј. у фази дефинисања коначног предлога за усвајање. Радна
група је такође детаљно информисала лица обухваћена планом о битним детаљима Плана
пресељења. Уговорена врста и обим права дефинисани су коначним предлогом Плана
пресељења.
Овај План пресељења је саставни део Одлуке о неопходности исељења.
Овај План пресељења се објављује у ‘’Службеном листу града Лознице’’.
ПРИЛОЗИ:
Прилог бр. 1 - Списак домаћинстава (и појединачних чланова) који имају право на
пресељавање по овом Плану пресељења
Прилог бр. 2 – Подаци о особама које се задужују за порез на имовину, са
пребивалиштем у граду Лозници

Прилози 1 и 2 неће бити објављени јер садрже личне податке.

Лозница, 28.01.2022. године

Заменик начелника Градске управе
Милорад Матић, с.р.
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На основу чланова 18 – 22 а у вези
са чланом 96. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС”, бр. 14/22), члана 52.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
лист града Лознице”, број 16/08), чланова 40.
и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града
Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је

Број 6

42/91 и 71/94 ), члaна 17. став 2. Закона о
библиотечко-информационој делатности
(,,Службени гласник РС”, број 52/11 и 78/21),
члана 35. став 1. Закон о култури (,,Службени
гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 - испр.,
6/20, 47/21 и 78/21), и члана 40. тачка 10)
и 84. Статута града Лознице (‘’Службени
лист града Лознице’’, број 1/19–пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о образовању Градске
изборне комисије Лознице у сталном
саставу

Р Е Ш Е Њ Е
o именовању директора Библиотеке
Вуковог завичаја у Лозници

I Разрешава се дужности члана
Градске изборне комисије Лознице у сталном
саставу Миодраг Дишић, дипл. економиста
из Лознице, на предлог Одборничке групе
Српске напредне странке.

I Именује се Мирјана Пејак,
дипломирани библиотекар из Лознице за
директора Библиотеке Вуковог завичаја у
Лозници, на мандатни период од 4 године.

II Именује се у Градску изборну
комисију Лознице у сталном саставу
Владимир Радишић, дипломирани правник
из Клубаца, за члана, на предлог Одборничке
групе Српске напредне странке.

II Доношењем овог решења
разрешава се Мирјана Пејак дужности в.д.
директора Библиотеке Вуковог завичаја у
Лозници, коју је именовала Скупштина града
Лознице решењем број 06-11/21-10-7/5 од 9.
јуна 2021. године.

III Ову одлуку објавити на вебпрезентацији Републичке изборне комисије
и „Службеном листу града Лознице”.

III На именовање односно разрешење
директора Библиотеке Вуковог завичаја
сагласност даје директор библиотеке који
обавља матичне функције за ту библиотеку.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

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

Број: 06-18/22-16-8/1
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 18. став 1. Закона
о јавним службама („Сл. гласник РС”, број

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-8/2
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 305
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На основу члана 34. Закона о јавним
предузећима (,,Службени гласник РС“, бр.
15/16 и 88/19), члана 8. Одлуке о начину
и поступку именовања диреткора јавних
предузећа чији је оснивач град Лозница
(,,Службени лист града Лознице“, број
21/16) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице (,,Службени лист града Лознице“,
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 9.
јуна 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница
I Образује се Комисија за спровођење
јавног конкурса за избор диреткора јавних
предузећа чији је оснивач град Лозница у
саставу:
1. Јован Миладиновић, дипл. инж.
пољопривреде, председник
2. Данијела Марковић, дипл. социолог,
заменик председника
3. Драгана Симић, дипл. економиста,
члан
4. Вера Унковић, дипл. економиста,
члан
5. Ивана Јаковљевић, дипл. економиста,
члан
II За секретара Комисије именује се
Ксенија Бошковић, дипломирани правник,
запослена у Градској управи града Лознице.
III Мандат Комисије траје три године.
IV Задатак Комисије је да у
складу са Законом о јавним предузећима,
подзаконским актима, Статутом града
Лознице, Одлуком о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа чији
Страна 306
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је оснивач град Лозница, оснивачким актима
и статутима јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница, спроведе јавни конкурс за
именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница.
V Доношењем овог решења престајe
мандат Комисији за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница која је образована
решењем Скупштине града Лознице, број
06-22/19-33-7 од 16. јула 2019. године.
VI Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено и ,,Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-18/22-16-8/3
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 2. Закона о начину
и условима 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”, број 18/91, 20/92, 42/98) и
члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл.
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 9. јуна 2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању предлога за разрешење и
именовање члана Комисије за вођење
поступка и доношење решења по захтеву
за враћање земљишта

14. 06. 2022.
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I Предлаже се Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије да разреши Гојка
Зиројевића, геометра из Лознице, дужности
члана Комисије за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање
земљишта, на лични захтев.
II Предлаже се да се за члана
Комисије за вођење поступка и доношење
решења по захтеву за враћање земљишта
именује Владан Спасеновић, геометар из
Лознице.

Број 6

доноси Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике
Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-18/22-16-8/4
Датум: 9. јун 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

III Закључак o именовању члана
Комисије, на предлог Скупштине града,

– ГРАДСКО ВЕЋЕ –
32
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-15-1/22-II
Датум: 16.05.2022. године
Лозница
На основу члана 51. став 1. тачка
2. и члана 53. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017 – др. закон), члана 63. став 1. тачка
7) Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 1/19 - пречишћен текст),
члана 2. став 1. тачка 7) и члана 35. Одлуке
о Градском већу града Лознице („Службени
лист града Лознице“, бр. 20/08 и 4/19), Градско
веће града Лознице на седници одржаној дана
16.05.2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о престанку радног односа
I ВЛАДИМИРУ РАДОЈЧИЋУ,
начелнику Градске управе, престаје радни

однос у Градској управи града Лознице дана
15.05.2022. године, због подношења писмене
оставке.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

33
Република Србија
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-15-2/22-II
16.05.2022. године					
Лозница
На основу чланa 15. Правилника о
суфинансирању мера енергетске санације
породичних кућа, станова које се односе
на унапређење термичког омотача,
термотехничких инсталација и уградње
соларних колектора за централну припрему
потрошне топле воде по јавном позиву
Страна 307
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Управе за подстицање и унапређење
енергетске ефикасности ЈП 1/22 бр. 06-1113/22- II од 18.04.2022. године и члана 34.
Одлуке о Градском већу („Сл. лист града
Лознице’’, број: 20/08 и 4/19) Градско веће
града Лознице, на 54. редовној седници,
одржаној дана 16.05.2022. године, донело је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса
за учешће привредних субјеката у
спровођењу мера енергетске санације у
домаћинствима на територији
града Лознице за 2022. годину
I Градско веће расписује Јавни
конкурс за учешће привредних субјеката
у спровођењу мера енергетске санације у
домаћинствима на територији града Лознице
за 2022. годину.
II Јавни конкурс из тачке 1. Одлуке
спроводи Комисија за реализацију мера
енергетске санације.
III Јавним конкурсом се спроводи избор
директних корисника ( привредних субјеката)
за спровођење активности на реализацији
мера енергетске ефикасности у складу са
чланом 6. Правилника о суфинансирању
мера енергетске санације породичних
кућа, станова које се односе на унапређење
термичког омотача, термотехничких
инсталација и уградње соларних колектора
за централну припрему потрошне топле
воде по јавном позиву Управе за подстицање
и унапређење енергетске ефикасности ЈП
1/22.
IV Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Лознице” и на званичној интернет
страници града Лознице.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.
Страна 308
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34
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-19-1/22-II
Датум: 03.06.2022. године
Лозница
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС’’, број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018 ), члана 34. став 2.
Закона о јавној својини („Службени гласник
РС”, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.
закон, 108/16, 113/17 и 95/118), члана 10. став
1. тачка 6) Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикуљања писмених понуда („Службени
гласник РС’’, број 16/2018, члана 63. тачка
10а) Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, број 1/19-пречишћен текст)
и члана 2. Одлуке о Градском већу града
Лознице („Службени лист града Лозницe”,
број 20/08 и 4/19), поступајући по предлогу
Комисије за спровођење поступка давања у
закуп, односно на коришћење непокретности
у јавној својини града Лознице, Градско веће
града Лознице на 57. седници одржаној дана
03.06.2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању у закуп непокретности у јавној
својини града Лознице
Члан 1.
Даје се у закуп Туристичкој
организацији града Лознице, непосредном
погодбом без накнаде за данe 09.06.2022.

14. 06. 2022.
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и 10.06.2022. године непокретност у јавној
својини града Лознице – Спортски центар
Лагатор у Лозници, улица Милоша Поцерца
бр. 56, који се налази на катастарској парцели
бр. 3492 К.О. Лозница, у јавној својини града
Лознице, са обимом удела 1/1, уписан у Л.Н.
10785 К.О. Лозница.

Број 6

Члан 3.
Овлашћује се заменик начелника
Градске управе града Лознице да у име града
Лознице са овлашћеним представником
Туристичке организације града Лознице
потпише уговоре о давању у закуп
непокретности у јавној својини града
Лознице.
Члан 4.

Члан 2.
Након доношења Решења о давању у
закуп непокретности у јавној својини града
Лознице са овлашћеним представником
Туристичке организације града Лознице
закључиће се уговор о закупу непокретности
у јавној својини града Лознице.

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу града Лознице”.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

– ГРАДСКА УПРАВА –
35
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: Сл./2022-V
Датум: 16.05.2022. године
Лозница
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и
52/21), члана 18. Одлуке о Градској управи
града Лознице („Сл. лист града Лознице”,
број 20/08, 9/09, 8/10, 3/15 и 13/17) и члана
69. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст),
Градска управа града Лознице, Одељење за

планирање и изградњу, доноси
ОДЛУКУ
о неприступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације за изградњу
спортско-рекреативних садржаја у
насељеном месту Тршић
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја Плана детаљне регулације
за изградњу спортско-рекреативних садржаја
у насељеном месту Тршић на животну
средину (у даљем тексту: Стратешка процена
утицаја).
Члан 2.
Оквирна граница обухвата Плана
детаљне регулације за изградњу спортскорекреативних садржаја у насељеном месту
Тршић је утврђена Одлуком о изради Плана
Страна 309
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детаљне регулације за изградњу спортскорекреативних садржаја у насељеном месту
Тршић.
Коначна граница Плана детаљне
регулације ће се утврдити приликом израде
и верификације нацрта Плана.
Члан 3.
Не приступа се изради Стратешке
процене утицаја, јер се имала у виду намена
планирана у Плану детаљне регулације за
изградњу спортско-рекреативних садржаја
у насељеном месту Тршић, којом нису
предвиђени будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину.
Утврдило се да План детаљне регулације за
изградњу спортско-рекреативних садржаја
у насељеном месту Тршић не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја
на животну средину у смислу одредбе члана
9. Закона о стратешкој процени утицаја на
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животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/2004 и 88/2010).
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке
о изради Плана детаљне регулације за
изградњу спортско-рекреативних садржаја у
насељеном месту Тршић.
Члан 5.
Спровођење ове Одлуке не захтева
посебна финансијска средства.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић,
дипл. простор. план., с.р.

– Комисија за израду Предлога Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта –

36
Република Србија
Град Лозница
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Комисија за израду Предлога Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта Града Лознице
за 2023. годину
Број: 02/2022
Датум:10.06.2022. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА 2023. ГОДИНУ

Страна 310

У складу са Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС”, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015,
80/2017 и 95/2018 - др.закон) и Правилником
о условима и поступку давања у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини („Службени гласник
РС”, број 16/2017,111/2017,18/2019 и
45/2019,3/2020 , 25/2020, 133/2020 и 63/2021),
Комисија за израду Предлога Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
града Лознице за 2023( у даљем тексту:
Комисија), расписује јавни позив којим
обавештава:
- образовнe
установe
школe,
стручнe пољопривреднe службe и
социјалнe установe да им се може
дати на коришћење површина
пољопривредног
земљишта
у
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државној својини која је примерена
делатности којом се баве, а највише
до 100 хектара;
високообразовнe установe - факултетe
и научнe институтe чији је оснивач
држава и установe за извршење
кривичних санкција да им се може
дати на коришћење површина
пољопривредног
земљишта
у
државној својини која је примерена
делатности којом се баве, а највише
до 1.000 хектара;
правнa лицa у државној својини
регистрована за послове у области
шумарства;

да доставе потребну документацију ради
остваривања коришћења без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији града Лознице за 2023.
годину, до дана 31. октобра 2022. године.
Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног
коришћења без плаћања накнаде
потписан од стране одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно
извод из привредног регистра за
правно лице (не старији од шест
месеци) којим се доказује да је
оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне
самоуправе;
3) Изјашњење надлежног министарства
за послове науке, просвете, социјалне
заштите, пољопривреде, односно
правде из ког се може утврдити
правни статус подносиоца захтева
ради утврђивања испуњености услова
за остваривање права на коришћење
замљишта без накнаде.
Подносиоци захтева достављају
потребну документацију из овог јавног
позива, у неовереним копијама које морају
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бити читљиве, при чему Комисија града
Лознице, задржава право да у случају потребе
затражи достављање оригинала или оверене
копије достављене документације.
Образац захтева може се преузети
сваког радног дана од 7 до 15 часова, у
просторијама Одељења за привреду и ЛЕР
Градске управе Лозница, улица Карађорђева
бр.2, канцеларија бр.19 или са сајта www.
loznica.rs
Рок за достављање захтева и потребне
документације из овог јавног позива је 31.
октобар 2022. године. Захтев приспео по
истеку датума одређеног у овом јавним позиву
сматраће се неблаговременим и Комисија ће
га вратити подносиоцу неотвореног.
Захтев са потребном документацијом
се подноси непосредно на писарници града
или поштом, у затвореној коверти са назнаком
на предњој страни: „Право коришћења
пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде за 2023. годину“
за Комисију за израду Предлога Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2023. годину,
на адресу: Одељење за привреду и локални
економски развој Градске управе града
Лознице, ул.Карађорђева бр.2. На полеђини
коверте наводи се назив и адреса подносиоца
захтева.
Контакт особа за све информације
у вези са овим јавним позивом је
Горица Тодосић, телефон: 015/879-274,
email:gtodosic@loznica.rs или лично у
просторијама Одељења за привреду и
локални економски развој Градске управе
Лозница,ул. Карађорђева бр.2.канцеларија
бр.19.
Овај јавни позив је објављен у
„Службеном листу Града Лознице”, на
интернет страници Града Лознице-www.
loznica.rs,„Лозничком недељнику’’, огласној
табли Градске управе и огласним таблама
Месних канцеларија.
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Република Србија
Град Лозница
Градска управа
Комисија за израду Предлога Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта града Лознице
за 2023.годину
Број: 01/2022
Датум:10.06.2022. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ
ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА 2023. ГОДИНУ
У
складу
са
Законом
о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон,
41/09, 112/2015 и 80/17 и 95/2018 - др.закон) и
Правилником о условима и поступку давања
у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини („Службени
гласник РС”, број 16/2017,111/2017,
18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020
и 63/2021), Комисија за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
града Лознице за 2023.годину, расписује
јавни позив свим физичким и правним
лицима, којим обавештава:
- власнике система за наводњавање,
одводњавање,
рибњака,
пољопривредног објекта, стакленика,
пластеника и вишегодишњих засада
(воћњака и винограда који су у роду)
на пољопривредном земљишту у
државној својини и који су уписани
у
Регистар
пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном
статусу најмање три године (у
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даљем
тексту:
пољопривредна
инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су
и власници, односно закупци објеката
за гајење тих животиња на територији
јединице локалне самоуправе на којој
се право пречег закупа остварује,
који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе
се у активном статуту најмање једну
годину (у даљем тексту: сточарство),
да доставе потребну документацију
ради доказивања права пречег закупа на
пољопривредном земљишту у државној
својини на територији града Лознице за
2023. годину, до дана 31. октобра 2022.
године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за
остваривање права пречег закупа по
основу власништва над пољопривредном
инфраструктуром je :
1. Захтев за признавање права пречег
закупа по основу власништва над
пољопривредном инфраструктуром
потписан од стране физичког лица,
односно одговорног лица у правном
лицу
(доставља
подносилац
захтева);
2. Доказ
о
власништву
над
пољопривредном инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о
непокретности за пољопривредну
инфраструктуру која је укњижена у
јавној евиденцији о непокретности
(прибавља
јединица
локалне
самоуправе)и/или
б) Пописна листа и књиговодствена
документација потписана и оверена
у складу Законом о рачуноводству
за правно лице, за пољопривредну
инфраструктуру која није укњижена
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у јавној евиденцији о непокретности
(доставља подносилац захтева) и/
или
в) Сагласност/одобрење Министарства
надлежног
за
послове
пољопривреде на инвестициона
улагања
за
пољопривредну
инфраструктуру која је подигнута
након јула 2006. године, односно
купопродајни уговор физичког лица
(подносиоца захтева) са правним
лицем које је подигло пољопривредну
инфраструктуру у складу са тада
важећим прописима (доставља
подносилац захтева).
3. Записник Републичке пољопривредне
инспекције (доставља подносилац
захтева);
4. Доказ да је подносилац захтева
носилац или члан Регистрованог
пољопривредног
газдинстава
у
активном статусу најмање три
године (прибавља јединица локалне
самоуправе);
II
Потребна документација за
остваривање права пречег закупа по основу
сточарства je:
1. Захтев за признавање права пречег
закупа по основу сточарства потписан
од стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу
(доставља подносилац захтева);
2. Доказ да је подносилац захтева
носилац или члан Регистрованог
пољопривредног
газдинстава
у
активном статусу најмање једну
годину (прибавља јединица локалне
самоуправе);
3. Доказ да је правно или физичко
лице власник домаћих животиња и
власник, односно закупац објекта за
гајење тих животиња са утврђеним
бројем условних грла:
a) Потврду о броју условних
грла коју издаје Институт за
сточарство
Београд-Земун
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(изузев за коње коју издаје
Пољопривредни
факултет
Београд-Земун), односно за
територију АП Војводине
Пољопривредни
факултет
Нови
Сад-Департман
за
сточарство – за животиње
у
систему
уматичења
(доставља
подносилац
захтева);
б)
Записник
Републичког
ветеринарског инспектора - за
животиње које нису у систему
уматичења
(доставља
подносилац захтева).
(Напомена: Републички ветеринарски
инспектор
записником
утврђује број условних грла која
обрачунава на осносву затеченог
стања, односно исправе лица о
продаји, предаји на клање и извозу
животиња)
4. Уговоре о закупу пољопривредног
земљишта закључене са другим
лицима за земљиште које се налази
на територији јединице локалне
самоуправе на којој се подноси
захтев, а који су оверени од стране
надлежног
органа
(доставља
подносилац захтева)
5. Изјава подносиоца захтева којом даје
сагласност да се изврши провера
података код надлежних органа који
су неопходни за реализацију јавног
позива (Образац 1а –за физичко лице,
1б-за правно лице);
6. Изјава
подносиоца
захтева
о
тачности података, потписанa од
стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу,
дату
под
пуном
кривичном,
прекршајном
и
материјалном
одговорношћу,(Образац
2а-за
физичко лица или 2б за правно лице)
која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који
се односе на закуп пољопривредног
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земљишта на територији локалне
самоуправе на којој је поднео захтев,
- списак повезаних лица
(назив
правног лица са матичним бројем/
име презиме физичког лица, сродство
и ЈМБГ)
(Напомена: код физичких лица
повезаним лицима сматра се: деда,
баба, мајка, отац, деца, супружник,
усвојеник,
ванбрачни
партнер
уколико имају пребивалиште на
истој адреси; код правних лица
повезаним лицима сматра се:
правно лице и/или физичко лице које
у том правном лицу има најмање 25%
учешћа у капиталу (акција, удела или
гласова) а код задруге повезаним
лицима сматра се : физичко лицечлан задруге.
7. Уверење из јавне евиденције о
непокретности којим се доказује
укупна површина пољопривредног
земљишта које подносилац захтева
има у свом власништву на територији
јединице локалне самоуправе на којој
се подноси захтев (прибавља јединица
локалне самоуправе);
8. Уверење из јавне евиденције о
непокретности којим се доказује
укупна површина пољопривредног
земљишта које је у власништву
повезаних лица са подносиоцем
захтева. (прибавља јединица локалне
самоуправе након увида у списак
тих лица из изјаве из тачке 6. који
доставља подносилац захтева )
Сва ограничења из члана 64а става
17. Закона о пољопривредном земљишту
(уговор са другим лицима, власништво
пољопривредног земљишта, власништво
пољопривредног земљишта повезаних
лица, закуп пољопривредног земљишта у
државној својини) односе се на територију
јединице локалне самоуправе где се налази
објекат, односно животиње.
Напомена: Сва лица која су
заинтересована за остваривање права
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пречег закупа по основу пољопривредне
инфраструктуре дужна су да благовремено,
а најкасније до 1. септембра 2022. године,
поднесу Захтев за излазак Републичке
пољопривредне инспекције, односно за
остваривање права пречег закупа по основу
сточарства Захтев за излазак Републичке
ветеринарске инспекције најкасније до 1.
септембра 2022. године.
Записник Републичке пољопривредне
инспекције је саставни део документације
која се доставља до 31. октобра 2022. године
и обавезно садржи тачно наведене све
катастарске парцеле, или делове парцела,
на којима је утврђена функционалност
система за наводњавање, одводњавање,
рибњака,
пољопривредног
објекта,
стакленика, пластеника, као и рода воћњака
и винограда.
Документацију из дела I тачке 2а и 4,
односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица
локалне самоуправе прибавља најкасније
до 30. новембра 2022. године.
Напомињемо да се код лица која
испуњавају услове за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства,
у складу са овим Јавним позивом,
опредељивање површине пољопривредног
земљишта у државној својини у Годишњем
програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта се врши на
начин да се површина која им је утврђена по
броју условних грла, умањује за површину
пољопривредног земљишта,у складу са
чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном
земљишту .
Сва документација која се доставља у
складу са овим Јавним позивом мора да гласи
на исто правно или физичко лице, које
може бити носилац или члан Регистрованог
пољопривредног газдинстава и мора бити
оверена и потписана од стране надлежног
органа који издаје исправу.
Уколико је правно или физичко
лице власник више врста животиња, за
сваку врсту животиња достaвља посебну
потврду, односно записник из дела II
тачке 3.
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За период закупа који је дужи од једне
године, поред уплате закупнине за прву
годину закупа, ради закључивања Уговора
о закупу потребно је доставити средство
обезбеђења плаћања, које може да буде:
гаранција пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или
уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или доказ
о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство обезбеђења плаћања
закупнине који ће се у случају редовног
плаћања рачунати као плаћена закупнина за
последњу годину закупа.
Уколико за катастарске парцеле које
су опредељене лицима по основу права
пречег закупа дође до промена површине по
било ком законском основу, даљи поступак
давања пољопривредног земљишта у закуп
по праву пречег закупа ће се спровести само
за тако утврђену површину земљишта.
Образац захтева може се преузети
сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова,
у просторијама Одељења за привреду и
локални економски развој Градске управе
града Лознице, улица Карађорђева бр.2,
канцеларија бр.19 или са сајта www.loznica.
rs.
Рок за достављање захтева и
потребне документације из овог јавног
позива је 31. октобар 2022. године. Захтев
приспео по истеку датума одређеног у овом
јавним позиву сматраће се неблаговременим
и Комисија ће га вратити подносиоцу
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неотворен.
Захтев са потребном документацијом
се подноси непосредно на писарници или
поштом, у затвореној коверти са назнаком на
предњој страни: „Захтев за за остваривање
права пречег закупа по основу власништва
пољопривредне инфраструктуре за 2023.
годину“ или „Захтев за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства за 2023.
годину“, за Комисију за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територији
града Лознице, на адресу:Одељење за
привреду и ЛЕР,
ул.Карађорђева бр.2,
Лозница. На полеђини коверте наводи се
назив/име и презиме и адреса подносиоца
захтева.
Контакт особа за све информације
у вези са овим јавним позивом је Горица
Тодосић, телефон: 879-274, email:gtodosic@
loznica.rs или лично у просторијама
Одељења за привреду и ЛЕР Градске управе
града Лозница, улица Крађорђева, бр.2,
канцеларија бр.19.
Овај јавни позив je објављен у
‘’Службеном листу’’ Града Лознице ,
на интернет страници Града Лознице,
‘’Лозничком недељнику’’, огласној табли
Градске управе и огласним таблама Месних
канцеларија.
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