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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 28. јула 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице

I Потврђује се мандат одборника Мирославу Панићу, геометру, рођ. 1985. године
из Лознице, изабраном на изборима одржаним 21. јуна 2020. године са Изборне листе:
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.”.
II Одлука ступа на снагу даном доношења.
III Одлуку објавити у „Службеном листу града Лознице”.
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2
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɱɥɚɧɚ 32.
Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ”, ɛɪ.
129/07,
83/14- 83/14ɞɪ.ɡɚɤɨɧ,
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɱɥɚɧɚ
32. Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
Ɋɋ”,
ɛɪ. 129/07,
ɞɪ.ɡɚɤɨɧ,
101/16-101/16ɞɪ.ɡɚɤɨɧ
ɢ
47/18)
ɢ
ɱɥɚɧɚ
40.
ɋɬɚɬɭɬɚ
ɝɪɚɞɚ
Ʌɨɡɧɢɰɟ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɥɢɫɬ
ɝɪɚɞɚ
Ʌɨɡɧɢɰɟ”,
ɛɪ.
1/19ɩɪɟɱɢɲʄɟɧ
ɞɪ.ɡɚɤɨɧ ɢ 47/18) ɢ ɱɥɚɧɚ 40. ɋɬɚɬɭɬɚ ɝɪɚɞɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ”, ɛɪ. 1/19- ɩɪɟɱɢɲʄɟɧ
ɬɟɤɫɬ), ɬɟɤɫɬ),
ɚ ɭ ɜɟɡɢɚ ɫɚ
ɱɥɚɧɨɦ
63. Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭɫɢɫɬɟɦɭ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ”, ɛɪɨʁ
54/09,
ɭ ɜɟɡɢ
ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ
63. Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
Ɋɋ”,
ɛɪɨʁ 73/10
54/09,101/10,101/11,
73/10 101/10,101/11,
93/12, 62/13,
63/13-ɢɫɩɪɚɜɤɚ,
142/14,
68/15ɞɪ.ɡɚɤɨɧ,
103/15,
99/16,
113/17,
95/18,
31/19,
72/19,
ɢ 118/21),
93/12, 62/13, 63/13-ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 142/14, 68/15- ɞɪ.ɡɚɤɨɧ, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 149/20
72/19, 149/20
ɢ 118/21),
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɝɪɚɞɚ
Ʌɨɡɧɢɰɟ,
ɧɚ
ɩɪɟɞɥɨɝ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɜɟʄɚ,
ɧɚ
ɫɟɞɧɢɰɢ
ɨɞɪɠɚɧɨʁ
ɞɚɧɚ
28.
ʁɭɥɚ
2022.
ɝɨɞɢɧɟ,
ɞɨɧɟɥɚ
ʁɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ, ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ 28. ʁɭɥɚ 2022. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɟɥɚ
ʁɟ

ɈȾɅɍɄɍ
Ɉ ɊȿȻȺɅȺɇɋɍ
ȻɍȹȿɌȺ
ȽɊȺȾȺȽɊȺȾȺ
ɅɈɁɇɂɐȿ
ɁȺ 2022.
ɈȾɅɍɄɍ
Ɉ ɊȿȻȺɅȺɇɋɍ
ȻɍȹȿɌȺ
ɅɈɁɇɂɐȿ
ɁȺȽɈȾɂɇɍ
2022. ȽɈȾɂɇɍ

ɑɥɚɧ 1.ɑɥɚɧ 1.

ɍ Ɉɞɥɭɰɢ
ɨ ɛɭʇɟɬɭ
ɝɪɚɞɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ
ɡɚ 2022.ɡɚɝɨɞɢɧɭ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ
ɛɪɨʁ 13/21),
ɱɥɚɧ 1.ɱɥɚɧ
ɫɟ ɦɟʃɚ
ɍ Ɉɞɥɭɰɢ
ɨ ɛɭʇɟɬɭ
ɝɪɚɞɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ
2022. ɝɨɞɢɧɭ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɥɢɫɬɅɨɡɧɢɰɟ“,
ɝɪɚɞɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ“,
ɛɪɨʁ 13/21),
1. ɫɟ ɦɟʃɚ
ɢ ɝɥɚɫɢ:ɢ ɝɥɚɫɢ:

ɉɪɢɯɨɞɢ
ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ,
ɪɚɫɯɨɞɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɢ ɢɡɞɚɰɢ
ɛɭʇɟɬɚ ɛɭʇɟɬɚ
ɝɪɚɞɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ
ɡɚ 2022.ɡɚɝɨɞɢɧɭ
(ɭ ɞɚʂɟɦ
ɬɟɤɫɬɭ:ɬɟɤɫɬɭ:
„ɛɭʇɟɬ“),
ɫɚɫɬɨʁɟɫɚɫɬɨʁɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ,
ɢ ɢɡɞɚɰɢ
ɝɪɚɞɚ Ʌɨɡɧɢɰɟ
2022. ɝɨɞɢɧɭ
(ɭ ɞɚʂɟɦ
„ɛɭʇɟɬ“),
ɫɟ ɨɞ: ɫɟ ɨɞ:

Ɉɩɢɫ
Ɉɩɢɫ
1
1
Ⱥ. ɊȺɑɍɇ ɉɊɂɏɈȾȺ ɂ ɉɊɂɆȺȵȺ, ɊȺɋɏɈȾȺ ɂ ɂɁȾȺɌȺɄȺ
Ⱥ. ɊȺɑɍɇ ɉɊɂɏɈȾȺ ɂ ɉɊɂɆȺȵȺ, ɊȺɋɏɈȾȺ ɂ ɂɁȾȺɌȺɄȺ
1. ɍɤɭɩɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
1. ɍɤɭɩɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
1.1. ɌȿɄɍȶɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɭ ɱɟɦɭ:
1.1. ɌȿɄɍȶɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɭ ɱɟɦɭ:
- ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
- ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
- ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
- ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
- ɞɨɧɚɰɢʁɟ
- ɞɨɧɚɰɢʁɟ
1.2. ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ
1.2. ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ
2. ɍɤɭɩɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
2. ɍɤɭɩɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
2.1. ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ ɭ ɱɟɦɭ:
2.1. ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ ɭ ɱɟɦɭ:
- ɬɟɤɭʄɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
- ɬɟɤɭʄɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
- ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
- ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
- ɞɨɧɚɰɢʁɟ
- ɞɨɧɚɰɢʁɟ
2.2. ɂɁȾȺɐɂ ɁȺ ɇȺȻȺȼɄɍ ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ ɭ ɱɟɦɭ:
2.2. ɂɁȾȺɐɂ ɁȺ ɇȺȻȺȼɄɍ ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ ɭ ɱɟɦɭ:
- ɬɟɤɭʄɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɢɡɞɚɰɢ
- ɬɟɤɭʄɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɢɡɞɚɰɢ
- ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
- ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
- ɞɨɧɚɰɢʁɟ
- ɞɨɧɚɰɢʁɟ
ȻɍȹȿɌɋɄɂ ɋɍɎɂɐɂɌ/ȾȿɎɂɐɂɌ
ȻɍȹȿɌɋɄɂ ɋɍɎɂɐɂɌ/ȾȿɎɂɐɂɌ
ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ (ɭ ɰɢʂɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ)
ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ (ɭ ɰɢʂɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ)
ɍɄɍɉȺɇ ɎɂɋɄȺɅɇɂ ɋɍɎɂɐɂɌ/ȾȿɎɂɐɂɌ
ɍɄɍɉȺɇ ɎɂɋɄȺɅɇɂ ɋɍɎɂɐɂɌ/ȾȿɎɂɐɂɌ
Ȼ. ɊȺɑɍɇ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
Ȼ. ɊȺɑɍɇ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɨɬɩɥɚɬɭ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɭɝɚ
ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɨɬɩɥɚɬɭ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɭɝɚ
ɇȿɌɈ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ
ɇȿɌɈ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

Страна 2

ɂɡɧɨɫ
2

ɂɡɧɨɫ
2

3.526.748.118,00
3.526.748.118,00
3.358.636.118,00
3.358.636.118,00
3.234.078.324,00
3.234.078.324,00
15.449.000,00
15.449.000,00
109.108.794,00
109.108.794,00
168.112.000,00
168.112.000,00
2.854.232.088,00
2.854.232.088,00
2.768.292.294,00
2.768.292.294,00
14.743.000,00
14.743.000,00
71.196.794,00
71.196.794,00
847.257.752,00
847.257.752,00
807.976.752,00
807.976.752,00
706.000,00
706.000,00
38.575.000,00
38.575.000,00
-350.521.202,00
-350.521.202,00
5.000.000,00
5.000.000,00
-345.521.202,00
-345.521.202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.521.202,00
345.521.202,00
0,00
0,00
345.521.202,00
345.521.202,00

02. 08. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 7

ɉɪɢɯɨɞɞɢ ɢ ɩɪɢɦɚʃ
ʃɚ, ɪɚɫɯɨɞɢ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɛɭʇʇɟɬɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɫɥɟɞɞɟʄɢɦ ɢɡɧɨɫɫɢɦɚ:
Ɉɩɢɫ
1
ɍɄɍɉɇɂ
ɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɂ ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ
Ⱦ ɉɊɈȾȺȳȿ ɇȿ
ȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋ
ɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇ
ɇȿ
1.
ɉɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
1.1. ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ, ɞɨɛɢɬ
ɞ
ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɛɢɬɤɟ (ɨɫɢɦ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɫɚ)
1.2. ɋɚɦ
ɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫ
1.3. ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ
1.4. Ɉɫɬɚɚɥɢ ɩɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɢɯɨɞɢ
1.5. Ⱦɪɭɝɝɢ ɩɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɯɨɞɢ
2.
ɇɟɩɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢɢ, ɭ ɱɟɦɭ:
ɩɨʁɟɟɞɢɧɟ ɜɪɫɬɟ ɧɚɤɧɧɚɞɚ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ (ɧɚɦ
ɦɟɧɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ))
ɩɪɢɯɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚɚ
3.
Ɇɟɦ
ɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɚɜɤɟ
4.
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ
5.
Ɍɪɚɧɧɫɮɟɪɢ
6.
ɉɪɢɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɍɄɍɉɇɂ
ɂ ɊȺɋɏɈȾɂ ɂ ɂɁȾȺɐɂ
ɂ
ɁȺ ɇȺ
ȺȻȺȼɄɍ ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ȿ ɂ ɎɂɇȺɇɋɂ
ɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂ
ɂɇȿ (ɁȻɂɊ
1+2+3)
1.
Ɍɟɤɭɭʄɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
1.1. Ɋɚɫɯɯɨɞɢ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɧɟ
1.2. Ʉɨɪɢɢɲʄɟʃɟ ɪɨɛɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
ɭ
1.3. Ɉɬɩɥɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ
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ɑɥɚɧ 2. ɦɟʃɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:
ɝ

ȿɤɨɧɨɦ.
ɤɥɚɫɢɮ.
2

ɂɡɧɨɫɫ
3
3.5266.748.118,00
2.2900.290.000,00
1.5877.282.000,00
0,00
5377.000.000,00
1333.006.000,00
333.000.000,00
411.153.493,00
0,00
0,00
177.731.079,00
388.452.874,00
601.008.672,00
1688.112.000,00
3.8777.269.320,00

71
711
711180
713
714
716
74
77
731+732
733
8
4
41
42
44
45
47
48+49+464+
465
463
5
62

2.8666.125.568,00
6477.937.000,00
1.2777.779.660,00
50.000,00
1499.000.000,00
1366.672.033,00
3000.796.805,00
3533.860.070,00
1.011.143.752,00
0,00
5
5.000.000,00
5
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3455.521.202,00
0,00

92
91
911
912
61
611
612
613
6211
3
3

ɑɥɚɧ 2.

ɉɨɬɪɟɛɧɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢɪɚʃɟ ɛɭʇɟɬɬɫɤɨɝ ɞɟɮɢɰɰɢɬɚ ɨɞ 350.521.202 ɞɢɧɧɚɪɚ ɨɛɟɡɛɟɞɞɢʄɟ ɫɟ ɨɞ ɩɪɢɦɚʃɚ
ɩ
ɨɞɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɢɧɟ ɭ ɢɡɧɨɫɫɭ ɨɞ 5.000.0000 ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɢɡ ɩɪɟɧɟɟɬɢɯ ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɢɯ ɫɪɟɞɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɩɪɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɝ
ɭ
ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ
ɨ 345.521.2202 ɞɢɧɚɪɚ.
ɑɥɚɧ 3.
ɇɟɪɚɫɩɨɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɨɞɚ ɢɡ 20221.ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 345.521.2202ɞɢɧɚɪɚ ɪɚɫɩɨɪɟɻɭʁɟɟ ɫɟ ɧɚ ɪɚɚɡɞɟɨ 4,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 020, ɟɤɨɧɨɨɦɫɤɭ ɤɥɚɫɢɮɤɚɰɢʁɭ 4233-ɭɫɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɭ
ɭ ɢɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 1666.045 ɞɢɧɚɚɪɚ, 425ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɟ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 1.353.0000 ɞɢɧɚɪɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ
ɟ
ɤ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢ
ɢʁɭ 426-ɦɚɬɬɟɪɢʁɚɥ ɭ ɢɡɡɧɨɫɭ ɨɞ
26.597 ɞɢɧɚɪɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɰɢʁɭ 512-ɦɚɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚɭ ɢɡɧɨɫɭ
ɢ
ɨɞ 15.234 ɞɢ
ɢɧɚɪɚ,ɮɭɧɤɰɰɢɨɧɚɥɧɭ
ɤɥɚɫɢɮɢɢɤɚɰɢʁɭ 0900, ɟɤɨɧɨɦɫɤɤɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɤɚɰɢʁɭ 472--ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞɞ12.064.943 ɞɢɧɚɪɚ,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 130, ɟɤɨɧɨɨɦɫɤɭ ɤɥɚɫɢɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 426-ɦɚɬɟɪɢʁ
4
ʁɚɥ ɭ ɢɡɧɨɫɭɭ ɨɞ 46.500 ɞɢɧɚɪɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ
ɤɥɚɫɢɮɢɢɤɚɰɢʁɭ 4722-ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ
ɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 280.752 ɞɢɧɚɪɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɥɧɭ ɤɥɚɫɢɮ
ɮɢɤɚɰɢʁɭ
451,ɟɤɨɧɧɨɦɫɤɭ ɤɥɚɚɫɢɮɤɚɰɢʁɭ 425- ɬɟɤɭʄʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɚɜɚʃɟ ɭ ɢɡɡɧɨɫɭ ɨɞ 553.838.800 ɞɢɧɚɪɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ
ɤɥɚɫɢɮɢɢɤɚɰɢʁɭ 511 -ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɝ
ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɢɡɧɨɫɭ
ɢ
ɨɞ 60.408.200 ɞɢɢɧɚɪɚ, ɮɭɧɤɤɰɢɨɧɚɥɧɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢ
ɤ
ɢʁɭ 474,
ɟɤɨɧɨɦɫɫɤɭ ɤɥɚɫɢɮ
ɮɢɤɚɰɢʁɭ 513-ɨɫɬɚɥɟ
5
ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟɟ ɢ ɨɩɪɟɦ
ɦɚ ɭ ɢɡɧɨɫɫɭ ɨɞ 50.1180.000ɞɢɧɚɚɪɚ, ɮɭɧɤɰɰɢɨɧɚɥɧɭ
ɤɥɚɫɢɮɢɢɤɚɰɢʁɭ 4900, ɟɤɨɧɨɦɫɫɤɭɤɥɚɫɢɮɢɤɤɚɰɢʁɭ 423--ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɨɞ 74.385 ɞɢɧɚɪɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ
20222
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ɤɥɚɫɢɮɢɢɤɚɰɢʁɭ 426-ɦɚɬɪɢʁɚɥ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 49.535
4
ɞɢɧɚɪɪɚ, 511-ɡɝɪɚɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɤɬɢ ɭ ɢɡɧɨɫɭɭ ɨɞ 439.3188 ɞɢɧɚɪɚ,
ɧɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 620, ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɰɢʁɭ 511512-ɦɚɲ
ɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɟɦɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭɭ ɨɞ 2.319.1000 ɞɢɧɚɪɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ
ɮ
ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɬɢ ɭ ɢɡɧɨɫɫɭ ɨɞ 50.0000.000ɞɢɧɚɚɪɚ, ɮɭɧɤɰɢɢɨɧɚɥɧɭ ɤɥɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁʁɭ 810, ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ
ɤɥɚɫɢɮɢɢɤɚɰɢʁɭ511--ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɢɡɧɨɫɭ
ɢ
ɨɞ 79.392.799 ɞɢɧɚɪɚ,
ɞ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɰɢʁɚ 970,
ɟɤɨɧɨɦɫɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮ
ɮɢɤɚɰɢʁɚ 5111-ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɢ ɭ ɢɡɧɨɫɭɭ ɨɞ 32.4330.994 ɞɢɧɚɚɪɚ, ɮɭɧɤɰɰɢɨɧɚɥɧɭ
ɤɥɚɫɢɮɢɢɤɚɰɢʁɭ 8200- ɭɫɥɭɝɟ ɤɭɥɭɬɭɪɟ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ1.800.000
ɨ
ɞɢɧɚɪɚ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚɚ ɤɭɥɬɭɪɭ „ȼɭɤ Ʉɚɪɚɚʇɢʄ“) ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 473 -ɬɭɪɢɡɚɚɦ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 635.000 ɞɢɧɚɪɚ
ɞ
(Ɍɭɪɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ
ɝ
Ʌɨɡɧɢɢɰɟ).

ɑɥɚɧ 3. ɦɟʃɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:
ɝ

ɑɥɚɧ 4.

ɉɅȺɇ
ɇ ɊȺɋɏɈȾ
ȾȺ ɉɈ ɉɊ
ɊɈȽɊȺɆɂ
ɂɆȺ
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ: 01.01.2022-31.12.2022

ɇɚɡɢɜ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɚ
1
ɋɌȺɇɈȼȺȵȿ
ȿ, ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ
Ɇ ɂ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ
Ɉ ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ
ȿ
2
ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ
ȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
ɂ
3
ɅɈɄȺɅɇɂ ȿɄ
ɄɈɇɈɆɋɄɂ ɊȺ
ȺɁȼɈȳ
4
ɊȺɁȼɈȳ ɌɍɊɂ
ɂɁɆȺ
5
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊ
ɊȿȾȺ ɂ ɊɍɊȺɅɇ
ɇɂ ɊȺɁȼɈȳ
6
ɁȺɒɌɂɌȺ ɀɂ
ɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾ
Ⱦɂɇȿ
7
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂ
ɂȳȺ ɋȺɈȻɊȺȶȺ
ȺȳȺ ɂ ɋȺɈȻɊȺ
ȺȶȺȳɇȺ ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
8
ɉɊȿȾɒɄɈɅɋ
ɋɄɈ ȼȺɋɉɂɌȺȵ
ȵȿ
9
ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻ
ȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
10
ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
11
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɂ ȾȿɑȳȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
12
ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇ
ɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
13
ɊȺɁȼɈȳ ɄɍɅɌ
ɌɍɊȿ ɂ ɂɇɎɈɊ
ɊɆɂɋȺȵȺ
14
ɊȺɁȼɈȳ ɋɉɈɊ
ɊɌȺ ɂ ɈɆɅȺȾɂ
ɂɇȿ
15
ɈɉɒɌȿ ɍɋɅɍ
ɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇȿ
ȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ
16
ɉɈɅɂɌɂɑɄɂ
ɂ ɋɂɋɌȿɆ ɅɈɄ
ɄȺɅɇȿ ɋȺɆɈɍ
ɍɉɊȺȼȿ
17
ȿɇȿɊȽȿɌɋɄȺ
Ⱥ ȿɎɂɄȺɋɇɈɋ
ɋɌ ɂ ɈȻɇɈȼȴɂ
ɂȼɂ ɂɁȼɈɊɂ ȿɇ
ɇȿɊȽɂȳȿ
ɍɤɭɩ
ɩɧɨ ɡɚ ȻɄ

20222

Страна 4

ɂɡɧɨɫ
159.610.318,000
349.472.000,000
246.163.920,000
69.615.000,000
35.280.000,000
53.700.000,000
443.138.000,000
323.100.000,000
239.254.070,000
73.298.000,000
195.629.281,000
3.000.000,000
194.577.780,000
533.757.000,000
746.154.401,000
43.519.550,000
168.000.000,000
3.877.269.320,000
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ɑɥɚɧ 4. ɦɟʃɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:
ɝ
ȿɤɨɧɨɦ.
ɤɥɚɫɢɮ..

Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ

1

2

Ɉ
Ɉɩɢɫ

2022.

2023.

20024.

3

4

5

6

Ⱥ. ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ
Ʉ
ɉ
ɉɊɈȳȿɄɌɂ

1. ɊȿɄ
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳȺ
Ⱥ ȳȺȼɇɈȽ Ɉɋȼ
ȼȿɌȴȿȵȺ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021

60.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

14.800.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

83.000.000,00

0,00

0,00

76.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 60.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 60.000.000,00
2. ȼɂȾ
ȾȿɈ ɇȺȾɁɈɊ ȳ.ɉɈȼɊɒɂɇȺ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 20.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ: 20.0000.000,00
3. ɋɟɦ
ɦɚɮɨɪɢ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 20222
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20023
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 14.800.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 14.800.000,00
4. ɂɁȽ
ȽɊȺȾȵȺ ɉɈɋɅɈ
ɈȼɇɈȽ ɈȻȳȿɄɌ
ɌȺ ɆɁ Ʌ.ɉɈȴȿ
ȿ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 20222
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20023
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 20.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ: 20.0000.000,00
5. Ʌɢɧɧɟɚɪɧɢ ɩɚɪɤ Ʌɚɝɚɚɬɨɪ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 83.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɇɟɪɚɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲ
ɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ: 53.000.000,00
5
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 30.000.000,00
6. ɂɁȽ
ȽɊȺȾȵȺ ȺɌɅȿɌ
ɌɋɄɈȽ ɋɌȺȾɂɈɇȺ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 76.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ: 76.0000.000,00
7. ɂɡɝɪɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (Ƚ.Ʉɨɜɢʂɚɱɚ
(
- Ʌ.ɉɨʂɟ):
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 20222
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20023
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 8.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 8.000.000,00
8. ɂɡɝɪɪɚɞʃɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɬɚ ɡɚ ɞɟɰɭ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 10.500.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ: 180.0000,00
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 10.320.000,00
9. Ɏɭɞɞɛɚɥɫɤɢ ɫɬɚɞɢɨɧ--ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 20222
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20023
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 100.000.000,00
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ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɇɟɪɚɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲ
ɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ: 26.392.799,00
2
ɉɪɢɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ: 20.0000.000,00
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 53.607.201,00
10. Ⱥɭɬɨɨɛɭɫɤɨ ɫɬɚʁɚɥɢɲ
ɲɬɟ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 20222

3.500.000,00

0,00

0,00

42.500.000,00

0,00

0,00

48.500.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00
31.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 3.500.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 3.500.000,00
11. ɂɡɝɪɪɚɞʃɚ ɮɢɫɤɭɥ.ɫɚɚɥɟ ɭ ȳ.Ʌɟɲɧɢɰɢɢ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 42.500.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɇɟɪɚɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲ
ɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ: 12.430.994,00
1
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 30.069.006,00
12. ɂɡɝɪɪɚɞʃɚ ɮɢɫɤ.ɫɚɥɟɟ ɭ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɢ Ʌɨɨɡɧɢɰɚ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 48.500.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 48.500.000,00
13. ɂɡɝɪɪɚɞʃɚ ɋɦɚɪɬ ɋɢɢɬɢ ɰɟɧɬɪɚ:
14. ɋɦɚɚɪɬ ɋɢɬɢ ɰɟɧɬɚɪ -ɨɩɪɟɦɚʃɟ
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 45.000.0000,00
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 31.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 56.000.000,00
ɇɟɪɚɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲ
ɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ: 20.000.000,00
2
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ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ,, ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɢ ɡɚ ɛɭʇɟɬɫɤɭɭ 2022. ɝɨɞɢ
ɢɧɭ ɢ ɧɚɪɟɞɧɧɟ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɧɟ, ɢɫɤɚɡɚɧɢ
ɢ ɫɭ ɭ ɬɚɛɟɥɢɢ:
ȿɤɨɧɨɦ..
ɤɥɚɫɢɮ..
1

Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
2

Ɉ
Ɉɩɢɫ

2022.

2023.

20024.

3

4

5

6

Ȼ. ɁȺ
ȺȳȿȾɇɂɑɄɂ ɉɊɈȳȿɄɌɂ
ɉ

1. ɉɪɨʁʁɟɤɚɬ ɟɧɟɪɝ.ɟɮɢɤɤɚɫɧɨɫɬɢ-ɭɱɟɲʄɟɟ ɭ ɫɭɮɢɧɚɧɢɪɚʃ
ʃɭ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021

24.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 24.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
Ɍɪɚɧɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ: 10.000.000,00
ɉɪɢɯɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 14.000.000,00
2. ɉɪɟɱɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ -ɫɭɮɢɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 2.500.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 2.500.000,00
3. ɍɱɟɲ
ɲʄɟ ɭ ɫɭɮɢɧɚɧ.ɩɩɪɨʁɟɤɬɚ - Ɉɛʁɟɤɚɚɬ ɜɪɬɢʄ ɭ Ʌ.ɉɨʂ
ʂɭ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2022
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20023
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 5.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 5.000.000,00

ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɞɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟɟ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɢ ɡɚ ɛɭʇɟɬɫɤɤɭ 2022. ɝɨɞɢ
ɢɧɭ ɢ ɧɚɪɟɞɞɧɟ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɢɫɤɚɡɚɧɢ
ɢ ɫɭ ɭ ɬɚɛɟɥɥɢ:
ȿɤɨɧɨɦ..
ɤɥɚɫɢɮ..
1
426

Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
2

Ɉ
Ɉɩɢɫ

2022.

2023.

2024..

3

4

5

6

ȼ. ɋɌȺɇȾȺɊȾɇɂ
ɋ
ɉɊɈȳȿɄɌɂ
1. ɄȺɅ
ɅɐɂɁȺɐɂȳȺ Ɂȿ
ȿɆȴɂɒɌȺ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021

5.000.000,00

0,00
0

0,00

2
28.000.000,00

0,00
0

0,00

12.500.000,00

0,00
0

0,00

14.000.000,00

0,00
0

0,00

1333.838.800,00

0,00
0

0,00

Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 5.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 5.000.000,00
2. ɍɧɚɩɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɜɨɞʃɟ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 28.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 28.000.000,00
3. ɍɋɅ
ɅɍȽȿ ȾȿɊȺɌɂɁɁȺɐɂȳȿ ɂ ȾȿɁɂ
ɂɇɋȿɄɐɂȳȿ ɇȺ
Ⱥ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ
ɂ
ȽɊȺ
ȺȾȺ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 12.500.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 12.500.000,00
4. ȼɨɞɨɨɬɨɰɢ II ɪɟɞɚ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2022
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20023
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 14.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 14.000.000,00
5. Ɋɟɞɨɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ::
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022

20222
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Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
2

Ɉ
Ɉɩɢɫ
3
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 133.838.800,00

02. 08. 2022.

2022.

2023.

2024..

4

5

6

ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɇɟɪɚɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ: 3.838.800,00
3
ɉɪɢɯɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 130.000.000,00
6. ɂɁȽɊȺȾȵȺ ɍɅɂɐȺ
Ⱥ ɂ ɉɍɌȿȼȺ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021

111.299.200,00

0,00
0

0,00

1770.000.000,00

0,00
0

0,00

3.510.000,00

0,00
0

0,00

10.000.000,00

0,00
0

0,00

Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 111.299.2200,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 50.891.000,00
ɇɟɪɚɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ: 60.408.200,00
6
7. Ɋɟɯɚɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 170.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 120.000.000,00
ɇɟɪɚɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ: 50.000.000,00
5
8. ɉɚɪɬɬɟɪɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɝɝɪɚɞɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2022
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 3.510.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 3.510.000,00
9. ɍɧɚɩɩɪɟɻɟʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɧ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɪɚɞɚ:
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɧɚɧɫɢɪɚʃɚ: 2021
Ƚɨɞɢɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
ɮ
20022
ɍɤɭɩɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɪɨʁɟɤɬɚ: 10.000.0000,00
ɂɡɜɨɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ
ʃɚ:
ɉɪɢɯɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ: 10.000.000,00

20222
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0

1
110
2101

Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

2022

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɨɪɝɚɧɚ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4160000
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺ
ȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋɏ
ɏɈȾɂ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
0002
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ

1.238.000,00
208.000,00
40.000,00
650.000,00
50.000,00
5.800.000,00
7.986.000,00

15.475.000,00
15.475.000,00

15.475.000,00
15.475.000,00

12.160.000,00
2.025.000,00
200.000,00
120.000,00
510.000,00
110.000,00
100.000,00
250.000,00
15.475.000,00

ɋɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ
01

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

0,00

0,00

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

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

ɋɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɫɨɩɫɬɜɟɟɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ 04
ɢɡɜɨɪɚ

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

77

0,03
0,01
0,00
0,02
0,00
0,15
0,21

0,40

0,40

0,31
0,05
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,40

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
(%)

7 ɨɞ

1.238.000,00
208.000,00
40.000,00
650.000,00
50.000,00
5.800.000,00
7.986.000,00

15.475.000,00

15.475.000,00

12.160.000,00
2.025.000,00
200.000,00
120.000,00
510.000,00
110.000,00
100.000,00
250.000,00
15.475.000,00

ɍɤɭɩɧɨ
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0002
110
9/0
110
10/0
110
11/0
110
12/0
110
13/0
110
14/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɪɚɡɞɟɨ 1:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭɭʇɟɬɚ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅ
ɅɇɂɄ

ȽɊȺȾɋɄ
ɄɈ ȼȿȶȿ
ɂɡɜɪɲɧ
ɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɚɧɢ, ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧɢ
ɮ
ɩɨɫɥɨɜɢ ɢ ɫɩ
ɩɨʂɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ
ɉɈɅɂɌ
ɌɂɑɄɂ ɋɂɋɌȿɆ ɅɈ
ɈɄȺɅɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺ
Ⱥȼȿ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɪɚɡɡɞɟɨ

2
110
2101

011
1

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭɭʇɟɬɚ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤ
ɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ, ɮɢ
ɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧ
ɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɢ
ɫɩɨʂɧɢ ɩɨɫɥɨɜɜɢ

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɨɪɝɚɧɚ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4140000
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4160000
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺ
ȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋɏ
ɏɈȾɂ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
0002
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ɋɚɡɞɟɨ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

Ɉɩ
ɩɢɫ

2022

ɉ
ɉɅȺɇ
ɊȺɋɏɈȾ
ȾȺ

ɑɥɚɧ 6.

ȽɊȺȾɈɇ
ɇȺɑȿɅɇɂɄ
ɂɡɜɪɲɧ
ɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɚɧɢ, ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧɢ
ɮ
ɩɨɫɥɨɜɢ ɢ ɫɩ
ɩɨʂɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ
ɉɈɅɂɌ
ɌɂɑɄɂ ɋɂɋɌȿɆ ɅɈ
ɈɄȺɅɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺ
Ⱥȼȿ

ȿɤɨɧ
ɧɨɦ.
ɤɥɚɫɫɢɮ.

011
110

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0002
110
1/0
110
2/0
110
3/0
110
4/0
110
5/0
110
6/0
110
7/0
110
8/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ.
ɤɥɚɫɢɮ.
Ɋɚɡɞɟɨ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ȻɍȹȿɌ Ɉɉ
ɉɒɌɂɇȿ ɅɈɁɇɂɐȺ

ɑɥɚɧ 5. ɦɟʃɚɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:

II ɉɈɋȿȻȺɇ Ⱦȿ
ȿɈ

02. 08. 2022.
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Страна 10

0001
24/0

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
020

2022

020
0602

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 010:
0
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ȼɨɥɟɫɬ ɢ ɢɧɜɚɥ
ɥɢɞɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦ
ɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɨ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ

ɋɬɚɪɨɫɬɬ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

011
010

ȳɟɞɧɨɤɪ
ɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ
4810000
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿ
ȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇ
ɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
0001
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩ
ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ

ȽɊȺȾɋɄ
ɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
Ȼɨɥɟɫɬ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬ
ɋɈɐɂȳȳȺɅɇȺ ɂ ȾȿɑȳȺ ɁȺɒ
ɒɌɂɌȺ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɪɚɡɞɟɨ 3:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ
Ⱥ ȽɊȺȾȺ

290.000,00

3.575.000,00
3.575.000,00

3.575.000,00
3.575.000,00

20.058.550,00
20.058.550,00

20.058.550,00
20.058.550,00

4.240.000,00
707.000,00
100.000,00
900.000,00
40.000,00
50.000,00
11.616.745,00
2.404.805,00
20.058.550,00

7.986.000,00
7.986.000,00

7.986.000,00
7.986.000,00

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

518.042,00

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

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

8

808.042,00

3.575.000,00

3.575.000,00
3.575.000,00

20.058.550,00

20.058.550,00

4.240.000,00
707.000,00
100.000,00
900.000,00
40.000,00
50.000,00
11.616.745,00
2.404.805,00
20.058.550,00

7.986.000,00

7.986.000,00
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0,02

0,09

0,09
0,09

0,52

0,52

0,11
0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,30
0,06
0,52

0,21

0,21
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Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
010
23/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

4
010
0902

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɪɚɡɡɞɟɨ

Ɋɚɡɞɟɨ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

011
3

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤ
ɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ, ɮɢ
ɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧ
ɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɢ
ɫɩɨʂɧɢ ɩɨɫɥɨɜ
ɜɢ

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɨɪɝɚɧɚ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4140000
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
4160000
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺ
ȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋɏ
ɏɈȾɂ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4810000
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿ
ȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇ
ɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
0002
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ

011
110

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0002
110
15/0
110
16/0
110
17/0
110
18/0
110
19/0
110
20/0
110
21/0
110
22/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɪɚɡɞɟɨ 2:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ȽɊȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤ
ɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ, ɮɢ
ɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧ
ɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɢ
ɫɩɨʂɧɢ ɩɨɫɥɨɜ
ɜɢ

ɋɄɍɉɒ
ɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
ɂɡɜɪɲɧ
ɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɚɧɢ, ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧɢ
ɮ
ɩɨɫɥɨɜɢ ɢ ɫɩ
ɩɨʂɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ
ɉɈɅɂɌ
ɌɂɑɄɂ ɋɂɋɌȿɆ ɅɈ
ɈɄȺɅɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺ
Ⱥȼȿ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɪɚɡɡɞɟɨ

3
110
2101

011
2

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ɋɚɡɞɟɨ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

011
110

Број 7
02. 08. 2022.

060
0902

ȳɟɞɧɨɤɪ
ɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
0001
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩ
ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ

ɋɬɚɧɨɜɚɚʃɟ
ɋɈɐɂȳȳȺɅɇȺ ɂ ȾȿɑȳȺ ɁȺɒ
ɒɌɂɌȺ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 040:
0
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɉɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɞɟɟɰɚ

2022

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

070

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɋɨɰɢʁɚɥ
ɥɧɚ ɩɨɦɨʄ ɭɝɪɨɠɟɧɨɦ
ɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ, ɧɟɤɥ
ɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 060:
0
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ

9.510.000,00
9.510.000,00

3.510.000,00
3.510.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

72.107.000,00
72.107.000,00

6.107.000,00
6.107.000,00

66.000.000,00
66.000.000,00

26.889.000,00

26.889.000,00

4.389.000,00
21.500.000,00
25.889.000,00

500.000,00
50.000,00
160.000,00
1.000.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

382.874,00
1.422.906,00
137.970,00
1.943.750,00

0,00
0,00
0,00

1.353.000,00
57.474,00
15.234,00
1.943.750,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

9

9.510.000,00

3.510.000,00
3.510.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

72.107.000,00

6.107.000,00
6.107.000,00

66.000.000,00
66.000.000,00

28.832.750,00

4.389.000,00
21.500.000,00
25.889.000,00

1.853.000,00
107.474,00
175.234,00
2.943.750,00

ɨɞ

77

0,25

0,09
0,09

0,15
0,15

1,86

0,16
0,16

1,70
1,70

0,74

0,11
0,55
0,67

0,05
0,00
0,00
0,08
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011
0660

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0902-4001 ɉɚɪɬɟɪɧ
ɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɝɪɚɞɚ ɫɨɰ
ɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
060
31/1
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0902-40001
ɉɚɪɬɟɪɧɨ ɭɪɟɻ
ɻɟʃɟ ɡɝɪɚɞɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
060
31/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

011
0440

ɉɨɞɪɲɤ
ɤɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɞɢɬɟɬɨɦ
4630000
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ Ɉ
ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂɆ
ɆȺ ȼɅȺɋɌɂ
0021
ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɫɨɛɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0021
040
30/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɪɨɞɢɰ
ɰɚ ɢ ɞɟɰɚ
ɋɈɐɂȳȳȺɅɇȺ ɂ ȾȿɑȳȺ ɁȺɒ
ɒɌɂɌȺ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 020:
0
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɡɚɰɢʁɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɋɬɚɪɨɫɬ

ɉɨɞɪɲɤ
ɤɚ ɪɚɻɚʃɭ ɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɫɬɜɭ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
0020
ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɚɻɚɚʃɭ ɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɬɜɭ

040
0902

011
066
133
155
0220

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0020
040
29/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
020
27/0
020
28/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ȳɟɞɧɨɤɪ
ɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ
4630000
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ Ɉ
ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂɆ
ɆȺ ȼɅȺɋɌɂ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
0001
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩ
ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ

ɋɈɐɂȳȳȺɅɇȺ ɂ ȾȿɑȳȺ ɁȺɒ
ɒɌɂɌȺ

0902

ɉɪɨɝɪɚɦ

ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧ
ɧɚ

4250000
4260000
5120000
0001

020
24/1
020
25/0
020
26/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 11

Страна 12

0001
38/0
39/0
40/0
41/0
42/0
43/0
44/0
45/0
46/0
47/0

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦ
ɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɨ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4130000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɍ ɇ
ɇȺɌɍɊɂ
4140000
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4160000
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺ
ȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋɏ
ɏɈȾɂ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ

Ɉɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɭ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

1192.000.000,00
32.000.000,00
600.000,00
6.500.000,00
6.000.000,00
3.270.000,00
55.400.000,00
600.000,00
1
135.000.000,00
200.000,00

34.922.097,00

34.922.097,00

1.260.097,00
1.260.097,00

31.662.000,00
2.000.000,00
33.662.000,00

26.945.000,00

26.945.000,00

25.945.000,00
25.945.000,00

500.000,00
500.000,00
1.000.000,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
500.000,00
300.000,00
0,00
20.000,00
0,00
6.418.600,00
0,00

7.466.241,00
9.443.963,00
2.620.980,00
19.531.184,00

19.531.184,00
19.531.184,00

0,00
0,00
0,00

3.150.000,00
3.150.000,00

0,00
0,00

3.150.000,00
0,00
3.150.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

10

192.000.000,00
32.000.000,00
600.000,00
7.000.000,00
6.300.000,00
3.270.000,00
55.420.000,00
600.000,00
141.418.600,00
200.000,00

54.453.281,00

20.791.281,00
20.791.281,00

31.662.000,00
2.000.000,00
33.662.000,00

30.095.000,00

25.945.000,00
25.945.000,00

3.650.000,00
500.000,00
4.150.000,00

ɨɞ

77

4,95
0,83
0,02
0,18
0,16
0,08
1,43
0,02
3,65
0,01

1,40

0,54
0,54

0,82
0,05
0,87

0,78

0,67
0,67

0,09
0,01
0,11
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2022

130
0602

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
0
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɨɞɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲ
ɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

011
077
133
177
0990

ɋɚɜɟɬɨɞɞɚɜɧɨ-ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ ɢ ɫɨɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɭ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
0017
ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ-ɬɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧ
ɧɨ-ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0017
090
37/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɨɰɢʁɚɥ
ɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮ
ɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɦ
ɋɈɐɂȳȳȺɅɇȺ ɂ ȾȿɑȳȺ ɁȺɒ
ɒɌɂɌȺ

ȳɟɞɧɨɤɪ
ɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ
4630000
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ Ɉ
ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂɆ
ɆȺ ȼɅȺɋɌɂ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
0001
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩ
ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ

090
0902

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 070:
0
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɦ
ɦɨʄ ɭɝɪɨɠɟɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜ
ɜɧɢɲɬɜɭ, ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤ
ɤɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
090
35/0
090
36/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

011
077
0770

ɉɨɞɪɲɤ
ɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ
4810000
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿ
ȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇ
ɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
0018
ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɟɚɥ
ɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɐɪ
ɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0018
070
34/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɈɐɂȳȳȺɅɇȺ ɂ ȾȿɑȳȺ ɁȺɒ
ɒɌɂɌȺ

ȳɟɞɧɨɤɪ
ɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
0001
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩ
ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ

0902

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
070
32/0
070
33/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɪɨɝɪɚɦ
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02. 08. 2022.

5120000
5150000
0001

130
55/0
130
56/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

360
0602

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦ
ɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɨ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
0001
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧ
ɧɚ

ȳɚɜɧɢ ɪɟɞ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɟɤɥɚɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦ ɦɟɫɬɭ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

2022

0,00
0,00

7.460.000,00
610.000,00
9.650.000,00
9.280.000,00
2.500.000,00
29.500.000,00

22.500.000,00
22.500.000,00

500.000,00
500.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

5
503.970.000,00

5
503.970.000,00

8.000.000,00
1.600.000,00
5
503.970.000,00

10.000.000,00

2.500.000,00

8.000.000,00
20.800.000,00
2.500.000,00
6.000.000,00
13.000.000,00

0,00
0,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

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

20.000.000,00
20.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.518.600,00
400.000,00
280.752,00
46.500,00
8.245.852,00

0,00
0,00
8.245.852,00

0,00

0,00

0,00
326.500,00
680.752,00
0,00
0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

11

20.000.000,00
20.000.000,00

7.460.000,00
610.000,00
9.650.000,00
9.280.000,00
16.500.000,00
43.500.000,00

22.500.000,00

500.000,00
500.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

512.215.852,00

8.000.000,00
1.600.000,00
512.215.852,00

10.000.000,00

2.500.000,00

8.000.000,00
21.126.500,00
3.180.752,00
6.000.000,00
13.000.000,00

ɨɞ

77

0,52
0,52

0,19
0,02
0,25
0,24
0,43
1,12

0,58

0,01
0,01

0,57
0,57

13,21

0,21
0,04
13,21

0,26

0,06

0,21
0,54
0,08
0,15
0,34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0602-5001 ȼɂȾȿɈ
Ɉ ɇȺȾɁɈɊ ȳ.ɉɈȼɊɒɂ
ɂɇȺ
360
63/0
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0602-50001
ȼɂȾȿɈ ɇȺȾɁɁɈɊ ȳ.ɉɈȼɊɒɂɇȺ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
360
59/0
360
60/0
360
61/0
360
62/0
360
62/2
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

011
1660

ɋɬɚɥɧɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
4990000
ɋɊȿȾɋɌȼȺ Ɋȿ
ȿɁȿɊȼȿ
0010
ɋɬɚɥɧɚ ɛɭʇɟɬɫɫɤɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0010
160
58/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ
ʁ
ɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮ
ɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɦ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭɭʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢ
ɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɨɞɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ
Ɉɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
4990000
ɋɊȿȾɋɌȼȺ Ɋȿ
ȿɁȿɊȼȿ
0009
Ɍɟɤɭʄɚ ɛɭʇɟɬɫɫɤɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

160
0602

011
077
088
155
177
130

ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻȺȼ
ȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɇ
ɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆȺ
ȺɌȿ
ɇɈȼɑȺɇȿ ɄȺ
ȺɁɇȿ ɂ ɉȿɇȺɅɂ ɉɈ Ɋȿɒȿȵɍ
Ɋ
ɋɍȾɈȼȺ
ɇȺɄɇȺȾȺ ɒɌ
ɌȿɌȿ ɁȺ ɉɈȼɊȿȾȿ ɂɅɂ
ɂ
ɒɌȿɌɍ ɇȺɋɌȺɅ
Ʌɍ ɍɋɅȿȾ
ȿɅȿɆȿɇɌȺɊɇ
ɇɂɏ ɇȿɉɈȽɈȾȺ ɂɅɂ
ɂ ȾɊɍȽɂɏ ɉɊɂɊɈȾɇ
ɇɂɏ ɍɁɊɈɄȺ
ɇȺɄɇȺȾȺ ɒɌ
ɌȿɌȿ ɁȺ ɉɈȼɊȿȾȿ ɂɅɂ
ɂ
ɒɌȿɌɍ ɇȺɇȿɌɍ
ɍ ɈȾ ɋɌɊȺɇȿ
ȾɊɀȺȼɇɂɏ Ɉ
ɈɊȽȺɇȺ
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺ
ȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧ
ɧɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0009
160
57/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

4850000

54/0

130

4840000

53/0

130

4250000
4260000
4720000
4820000
4830000

48/0
49/0
50/0
51/0
52/0

130
130
130
130
130

02. 08. 2022.
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ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɋɟɦɚɮɨɪɢ

Страна 14

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 412:
4
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɉɩɲɬɢ ɩɨɫɥɨɜ
ɜɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɪɚɞɚ

ɉɨɞɪɲɤ
ɤɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂ
ʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰ
ɰɢ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ȳȺȼɇɂɆ ɇȿɎɂɇȺɇ
ɇɋɂȳɋɄɂɆ ɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ ɂ
4510000
ɂȳȺɆȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂ
0001
ɉɨɞɪɲɤɚ ɡɚ ɫɩ
ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪ
ɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɥɨɤ
ɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ

ɉɨʂɨɩɪ
ɪɢɜɪɟɞɚ
ɉɈȴɈɉ
ɉɊɂȼɊȿȾȺ ɂ ɊɍɊȺɅ
Ʌɇɂ ɊȺɁȼɈȳ

011
412

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦ
ɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɨ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
ɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ ɁȺ
Ⱥ ɈȻȺȼȿɁɇɈ ɋɈɐɂȳȺ
ȺɅɇɈ
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɈɊ
4640000
ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ
0001
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧ
ɧɚ

Ɉɩɲɬɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɪ
ɪɚɞɚ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 360:
3
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ȳɚɜɧɢ ɪɟɞ ɢ ɛɟɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤ
ɤɨɜɚɧ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭɭ

2022

011

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421:
4
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ

0101-4002 ɍɧɚɩɪɟɻ
ɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ȳȺȼɇɂɆ ɇȿɎɂɇȺɇ
ɇɋɂȳɋɄɂɆ ɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ ɂ
73/0
4510000
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂ
ɂȳȺɆȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0101-40002
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜ
ɜɨɞʃɟ

0,00

30.280.000,00

0,00
23.000.000,00

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

23.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

2.280.000,00

0,00

80.000,00
2.200.000,00

20.420.000,00
20.420.000,00

20.420.000,00

18.700.000,00

1.470.000,00
250.000,00

44.300.000,00

44.300.000,00

0,00
0,00

14.800.000,00
14.800.000,00

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

0,00
0,00

54.000.000,00
54.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

0,00
0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

12

23.000.000,00

23.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

7.280.000,00

5.000.000,00

80.000,00
2.200.000,00

20.420.000,00

20.420.000,00

18.700.000,00

1.470.000,00
250.000,00

98.300.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

14.800.000,00
14.800.000,00

ɨɞ

77

0,59

0,59

0,13
0,13

0,19

0,13

0,00
0,06

0,53

0,53

0,48

0,04
0,01

2,54

0,52
0,52

0,38
0,38
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421

ɉɪɨʁɟɤɚɬ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0101-4001 ɄȺɅɐɂ
ɂɁȺɐɂȳȺ ɁȿɆȴɂɒ
ɒɌȺ
421
72/0
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0101-40001
ɄȺɅɐɂɁȺɐɂ
ɂȳȺ ɁȿɆȴɂɒɌȺ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

71/0

0001
69/0
70/0

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
421
421

421

421
0101

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

68/0

0001
66/0
67/0

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
412
412

412

412
0602

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

011
099
3660

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0602-5004 ɂɁȽɊȺȾ
ȾȵȺ ɉɈɋɅɈȼɇɈȽ Ɉ
ɈȻȳȿɄɌȺ ɆɁ Ʌ.ɉɈȴ
ȴȿ
360
65/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0602-50004
ɂɁȽɊȺȾȵȺ ɉ
ɉɈɋɅɈȼɇɈȽ ɈȻȳȿɄ
ɄɌȺ ɆɁ Ʌ.ɉɈȴȿ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0602-5003 ɋɟɦɚɮɨɨɪɢ
360
64/0
5110000
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0602-50003

Број 7
02. 08. 2022.

435
0501

451
0701

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɨɬɬɩɥɚɬɟ ɞɚɬɢɯ ɤɪɟɞɢɬɚɚ ɢ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 435:
4
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɟɧ
ɧɟɪɝɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 436:
4
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɚ ɟɧɟɪɝɢ
ɢʁɚ

3
328.891.000,00

3
328.891.000,00
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

114.247.000,00
114.247.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

60.408.200,00
60.408.200,00

3.838.800,00
3.838.800,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

13

443.138.000,00

170.000.000,00
170.000.000,00

111.299.200,00
111.299.200,00

133.838.800,00
133.838.800,00

28.000.000,00
28.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00
19.000.000,00

35.280.000,00

ɨɞ

77

11,43

4,38
4,38

2,87
2,87

3,45
3,45

0,72
0,72

0,46

0,46

0,46

0,49

0,49
0,49

0,91
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2022

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:
4
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪ
ɪɚʄɚʁ

1120.000.000,00
1
120.000.000,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0701-4004 Ɋɟɯɚɛɢɥ
ɥɢɬɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢ
ɢɰɚ
451
79/0
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0701-40004
Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁʁɚ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ

011
133
4551

50.891.000,00
50.891.000,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0701-4003 ɂɁȽɊȺȾ
ȾȵȺ ɍɅɂɐȺ ɂ ɉɍɌ
ɌȿȼȺ
451
78/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0701-40003
ɂɁȽɊȺȾȵȺ ɍ
ɍɅɂɐȺ ɂ ɉɍɌȿȼȺ

28.000.000,00
28.000.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

19.000.000,00
19.000.000,00

19.000.000,00
19.000.000,00

30.280.000,00

1130.000.000,00
1
130.000.000,00

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚɨɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤ
ɤɬɭɪɟ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
0002
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɈɊȽȺɇ
ɇɂɁȺɐɂȳȺ ɋȺɈȻɊȺȶ
ȶȺȳȺ ɂ ɋȺɈȻɊȺȶȺ
ȺȳɇȺ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

011
436

ɉɪɨɡɜɨɞɞʃɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɬɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ȳȺȼɇɂɆ ɇȿɎɂɇȺɇ
ɇɋɂȳɋɄɂɆ ɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ ɂ
4510000
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂ
ɂȳȺɆȺ
0007
ɉɪɨɡɜɨɞʃɚ ɢ ɞɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɬɨɩɥɨɬɧ
ɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ

Ɉɫɬɚɥɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ
ɄɈɆɍɇ
ɇȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
Ɍɂ

011
435

ȿɧɟɪɝɟɬɬɫɤɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
0001
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɦɟɟɧɚʇɦɟɧɬ

ȿɥɟɤɬɪɢ
ɢɱɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ
ȿɇȿɊȽȿ
ȿɌɋɄȺ ȿɎɂɄȺɋɇɈ
ɈɋɌ ɂ ɈȻɇɈȼȴɂȼɂ
ɂ ɂɁȼɈɊɂ ȿɇȿɊȽɂȳȿ
ȿ

122
4221

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0701-4002 ɪɟɞɨɜɧɨɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ
451
77/0
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0701-40002
ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0002
451
76/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

75/0

0007

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

436

436
1102

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
435
74/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 15

Страна 16

2022

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490:
4
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɡɚɰɢʁɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

24.490.900,00

24.490.900,00

5.000.000,00
5.000.000,00

6.810.000,00
0,00
0,00
6.810.000,00

10.000.000,00
1.180.900,00
11.180.900,00

1.500.000,00
1.500.000,00

24.820.000,00

24.820.000,00

4.820.000,00
4.820.000,00

5.000.000,00
15.000.000,00
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
0,00

36.771.000,00
2.882.338,00
39.653.338,00

0,00
0,00

0,00
74.385,00
49.535,00
123.920,00

37.210.318,00
2.319.100,00
39.529.418,00

0,00
0,00

10.000.000,00
50.180.000,00
60.180.000,00

60.180.000,00
60.180.000,00

0,00
0,00
0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

14

64.144.238,00

5.000.000,00
5.000.000,00

6.810.000,00
74.385,00
49.535,00
6.933.920,00

47.210.318,00
3.500.000,00
50.710.318,00

1.500.000,00
1.500.000,00

85.000.000,00

65.000.000,00
65.000.000,00

5.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00

ɨɞ

77

1,65

0,13
0,13

0,18
0,00
0,00
0,18

1,22
0,09
1,31

0,04
0,04

2,19

1,68
1,68

0,13
0,39
0,52
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011
066
133
4990

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1501-7001 ɍɱɟɲʄɟɟ ɭ ɫɭɮɢɧɚɧ.ɩɪɨʁɟɤɬɚ - Ɉɛʁɟɤɚɬ ɜɪɬɢʄ ɭ Ʌ.ɉ
ɉɨʂɭ
490
84/5
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1501-70001
ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɫɭɮɢ
ɢɧɚɧ.ɩɪɨʁɟɤɬɚ - Ɉɛʁɟɤ
ɤɚɬ ɜɪɬɢʄ ɭ Ʌ.ɉɨʂɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
490
84/0
490
84/2
490
84/3
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɍɧɚɩɪɟɻ
ɻɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɢɧ
ɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧ
ɧɬɚ
4650000
ɈɋɌȺɅȿ ȾɈɌȺ
Ⱥɐɂȳȿ ɂ ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
0001
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰ
ɰɢɨɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ

ɅɈɄȺɅ
Ʌɇɂ ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ Ɋ
ɊȺɁȼɈȳ

ɉɪɨɝɪɚɦ

1501

ɋɬɚɦɛɟɧ
ɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
0004
ɋɬɚɦɛɟɧɚ ɩɨɞɪ
ɪɲɤɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0004
490
83/0
490
84/4
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɋɌȺɇɈ
ɈȼȺȵȿ, ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ
Ɇ ɂ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 474:
4
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ȼɢɲɟɧɚɦɟɧɫɤɢ
ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ

Ɉɫɬɜɚɪɢ
ɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɫɚ ɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɡɝɪɚɞɚɚ
4650000
ɈɋɌȺɅȿ ȾɈɌȺ
Ⱥɐɂȳȿ ɂ ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
0005
Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ʁʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɨɞɪ
ɪɠɚɜɚʃɭ ɡɝɪɚɞɚ

490
1101

011
099
133
4774

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0005
490
84/1
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0003
474
82/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɞɪɲɤ
ɤɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁʁɭ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ ɩɪɟɞɭɡɡɟɬɧɢɲɬɜɚ
5130000
ɈɋɌȺɅȿ ɇȿɄɊ
ɊȿɌɇɂɇȿ ɂ ɈɉɊȿɆȺ
Ⱥ
0003
ɉɨɞɪɲɤɚ ɟɤɨɧ
ɧɨɦɫɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ɩɪɨɨɦɨɰɢʁɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲ
ɲɬɜɚ

ɅɈɄȺɅ
Ʌɇɂ ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ Ɋ
ɊȺɁȼɈȳ

1501

ɉɪɨɝɪɚɦ

ȼɢɲɟɧɚɚɦɟɧɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɩɪɨɨʁɟɤɬɢ
ɋɌȺɇɈ
ɈȼȺȵȿ, ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ
Ɇ ɂ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɡɟɟɦʂɢɲɬɟɦ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
5410000
ɁȿɆȴɂɒɌȿ
0003
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɝɪ
ɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɡɟɦʂɢɲ
ɲɬɟɦ

474
1101

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0003
474
80/0
474
81/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

Број 7
02. 08. 2022.

520
1102

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 510:
5
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɬɩɚɞɨɦ

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦ
ɦɚ
ɄɈɆɍɇ
ɇȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
Ɍɂ

011
510

Ɉɞɪɠɚɜ
ɜɚʃɟ ɱɢɫɬɨʄɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲ
ɲɢɧɚɦɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟɟ
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ȳȺȼɇɂɆ ɇȿɎɂɇȺɇ
ɇɋɂȳɋɄɂɆ ɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ ɂ
4510000
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂ
ɂȳȺɆȺ
0003
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɢ
ɢɫɬɨʄɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦ
ɦɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɄɈɆɍɇ
ɇȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
Ɍɂ

540
1102

560
0401

18.200.000,00
18.200.000,00

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 540:
5
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɛɢʂɧ
ɧɨɝ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɫɜ
ɜɟɬɚ ɢ ɤɪɚʁɨɥɢɤɚ

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɠɢɜɨɬɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
0001
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɡɚɚɲɬɢɬɨɦ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɟɞɢɧɟ

2022

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560:
5
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮ
ɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɦ

39.700.000,00
39.700.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

15

39.700.000,00

12.500.000,00
12.500.000,00

27.200.000,00
27.200.000,00

18.200.000,00

18.200.000,00
18.200.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

ɨɞ

77

1,02

0,32
0,32

0,70
0,70

0,47

0,47
0,47

0,06

0,06
0,06

0,26

0,26

0,26
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011
5660

12.500.000,00
12.500.000,00

27.200.000,00
27.200.000,00

18.200.000,00
18.200.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚ

Ɂɚɲɬɢɬɚɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪ
ɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɁȺɒɌɂ
ɂɌȺ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

011
5440

Ɂɨɨɯɢɝɢ
ɢʁɟɧɚ
4240000
0004

Ɂɚɲɬɢɬɚɚ ɛɢʂɧɨɝ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɫɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ ɤɪɚʁɨɥɢɤ
ɤɚ
ɄɈɆɍɇ
ɇȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
Ɍɂ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 520:
5
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɬɩɚɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0401-4001 ɍɋɅɍȽ
Ƚȿ ȾȿɊȺɌɂɁȺɐɂȳȿ ɂ ȾȿɁɂɇɋȿɄɐɂȳȿ ɇȺ
ɇ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ ȽɊ
ɊȺȾȺ
560
89/0
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0401-40001
ɍɋɅɍȽȿ ȾȿɊ
ɊȺɌɂɁȺɐɂȳȿ ɂ ȾȿɁɂ
ɂɇɋȿɄɐɂȳȿ ɇȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ
ȽɊȺȾȺ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
560
88/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0004
540
87/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

011
5220

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1102-7001 ɉɪɟɱɢɲ
ɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɞɚ -ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
520
86/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1102-70001
ɉɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃ
ʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ -ɫɭɮ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

85/0

0003

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

510

510
1102

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 17

Страна 18

ȿɧɟɪɝɟɬɬɫɤɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ȳȺȼɇɂɆ ɇȿɎɂɇȺɇ
ɇɋɂȳɋɄɂɆ ɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ ɂ
4510000
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂ
ɂȳȺɆȺ
0001
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɦɟɟɧɚʇɦɟɧɬ

ɋɬɚɦɛɟɧ
ɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
ȿɇȿɊȽȿ
ȿɌɋɄȺ ȿɎɂɄȺɋɇɈ
ɈɋɌ ɂ ɈȻɇɈȼȴɂȼɂ
ɂ ɂɁȼɈɊɂ ȿɇȿɊȽɂȳȿ
ȿ

1101

2022

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620:
6
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢ
ɢɰɟ

011
630

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 630:
6
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃ
ʃɟ

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɨɞɨɦ ɡɚ ɩɢʄɟ
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ȳȺȼɇɂɆ ɇȿɎɂɇȺɇ
ɇɋɂȳɋɄɂɆ ɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ ɂ
4510000
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂ
ɂȳȺɆȺ
0008
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɡɚ ɩɢʄɟ

ȼɨɞɨɫɧɚɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɄɈɆɍɇ
ɇȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
Ɍɂ

011
133
6220

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

39.230.000,00

39.230.000,00

2.230.000,00
2.230.000,00

37.000.000,00
37.000.000,00

79.000.000,00

79.000.000,00

14.000.000,00
0,00
14.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

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

50.000.000,00
50.000.000,00

0,00
0,00

50.000.000,00
50.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
10.000.000,00
10.000.000,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

16

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

89.230.000,00

2.230.000,00
2.230.000,00

87.000.000,00
87.000.000,00

89.000.000,00

14.000.000,00
10.000.000,00
24.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

ɨɞ

77

0,10

0,10

0,10

2,30

0,06
0,06

2,24
2,24

2,30

0,36
0,26
0,62

1,68

1,68
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ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

97/0

0008

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

630

630
1102

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
620
96/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɍɧɚɩɪɟɻ
ɻɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɢɧ
ɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧ
ɧɬɚ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
0001
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰ
ɰɢɨɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ

ɅɈɄȺɅ
Ʌɇɂ ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ Ɋ
ɊȺɁȼɈȳ

1501

ɉɪɨɝɪɚɦ

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɡ
ɋɌȺɇɈ
ɈȼȺȵȿ, ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ
Ɇ ɂ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610:
6
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜ
ɜɨʁ

ɉɪɨɫɬɨɪ
ɪɧɨ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɩ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
0001
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨ ɢ ɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

620
1101

011
077
610

ɋɌȺɇɈ
ɈȼȺȵȿ, ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ
Ɇ ɂ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
620
95/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0501-7001 ɉɪɨʁɟɤɚɚɬ ɟɧɟɪɝ.ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ-ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɫɭɮɢɧɚɧɢɪ
ɪɚʃɭ
610
93/0
4540000
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ɉɊɂȼȺɌɇɂɆ ɉɊȿȾɍ
ɍɁȿȶɂɆȺ
610
93/1
4540000
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ɉɊɂȼȺɌɇɂɆ ɉɊȿȾɍ
ɍɁȿȶɂɆȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0501-70001
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɟɧɟɪɝ.ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ-ɭɱɟɲʄ
ʄɟ ɭ ɫɭɮɢɧɚɧɢɪɚʃɭ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

92/0

0001

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

610

610
0501

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

Број 7
02. 08. 2022.

ȿɇȿɊȽȿ
ȿɌɋɄȺ ȿɎɂɄȺɋɇɈ
ɈɋɌ ɂ ɈȻɇɈȼȴɂȼɂ
ɂ ɂɁȼɈɊɂ ȿɇȿɊȽɂȳȿ
ȿ

660
0401

ɉɨɫɥɨɜɢ
ɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢ
ɢɰɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɁȺɒɌɂ
ɂɌȺ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 640:
6
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɬɚ

ɄɈɆɍɇ
ɇȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
Ɍɂ

0002

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2022

740
1801

Ɇɪɬɜɨɡɨɨɪɫɬɜɨ

ɍɫɥɭɝɟ ʁɚɜɧɨɝ
ʁ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ
ɁȾɊȺȼɋ
ɋɌȼȿɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ

1150.172.000,00
1
150.172.000,00

46.485.000,00
46.485.000,00

79.287.000,00
10.000.000,00
89.287.000,00

400.000,00
400.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

2221.000.000,00
2
221.000.000,00

60.000.000,00
60.000.000,00

1151.000.000,00
10.000.000,00
1
161.000.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

17

150.172.000,00

46.485.000,00
46.485.000,00

79.287.000,00
10.000.000,00
89.287.000,00

400.000,00
400.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

221.000.000,00

60.000.000,00
60.000.000,00

151.000.000,00
10.000.000,00
161.000.000,00

ɨɞ

77

3,87

1,20
1,20

2,04
0,26
2,30

0,01
0,01

0,36
0,36

5,70

1,55
1,55

3,89
0,26
4,15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 660:
6
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɉɨɫɥɨɜɢ ɫɬɚɧɨɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɟɤ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ ɞɪ
ɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ɉɞɪɠɚɜ
ɜɚʃɟ ɱɢɫɬɨʄɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲ
ɲɢɧɚɦɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟɟ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
0003
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɢ
ɢɫɬɨʄɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦ
ɦɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0003
660
104/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

011
6660

Ɉɞɪɠɚɜ
ɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
5140000
ɄɍɅɌɂȼɂɋȺɇ
ɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ
0002
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢ
ɢɧɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0002
660
102/0
660
103/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

1102

ɉɪɨɝɪɚɦ

ɋɌȺɇɈ
ɈȼȺȵȿ, ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ
Ɇ ɂ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɡɟɟɦʂɢɲɬɟɦ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
0003
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɝɪ
ɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɡɟɦʂɢɲ
ɲɬɟɦ

1101

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0003
660
101/1
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0401-4002 ȼɨɞɨɬɨɰ
ɰɢ ɂɂ ɪɟɞɚ
660
101/0
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0401-40002
ȼɨɞɨɬɨɰɢ ɂɂ ɪ
ɪɟɞɚ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

011
6440

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
0501-5001 ɊȿɄɈɇ
ɇɋɌɊɍɄɐɂȳȺ ȳȺȼɇɈ
ɈȽ ɈɋȼȿɌȴȿȵȺ
640
98/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
0501-50001
ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄ
ɄɐɂȳȺ ȳȺȼɇɈȽ Ɉɋȼ
ȼȿɌȴȿȵȺ

0501

ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɥɢɱɧɚɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
ɄɈɆɍɇ
ɇȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
Ɍɂ

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ/ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɦ ɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
0001
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ/ɨɞɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɦ ɨɫɜ
ɜɟɬʂɟʃɟɦ

640
1102

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
640
99/0
640
100/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 19

Страна 20
3.000.000,00
3.000.000,00

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 740:
7
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɍɫɥɭɝɟ ʁɚɜɧɨɝ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

830
1201

2022

011

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830:
8
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ

Ɉɫɬɜɚɪɢ
ɢɜɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃ
ʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨ
ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪ
ɪɦɢɫɚʃɚ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
0004
Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧ
ɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ
ɟ
ɢ ɲɬɚɦɩɚɚʃɚ
ɊȺɁȼɈȳȳ ɄɍɅɌɍɊȿ ɂ ɂɇɎɈ
ɈɊɆɂɋȺȵȺ

45.000.000,00

45.000.000,00
45.000.000,00

1
105.427.201,00

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

96.180.000,00
79.392.799,00
175.572.799,00

46.392.799,00
46.392.799,00

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

76.000.000,00
76.000.000,00

53.000.000,00
53.000.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

18

45.000.000,00
45.000.000,00

281.000.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00

10.500.000,00
10.500.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

76.000.000,00
76.000.000,00

83.000.000,00
83.000.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

ɨɞ

77

1,16
1,16

7,25

2,58
2,58

0,27
0,27

0,21
0,21

1,96
1,96

2,14
2,14

0,09
0,09

0,08

0,08
0,08

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0004
830
112/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

1
105.427.201,00

53.607.201,00
53.607.201,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1301-5005 ɮɭɞɛɚɥɫɫɤɢ ɫɬɚɞɢɨɧ-ɩɨɞɫɬɚɧɢ
ɢɰɚ
810
111/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1301-50005
ɮɭɞɛɚɥɫɤɢ ɫɬɚɚɞɢɨɧ-ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
8
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

10.320.000,00
10.320.000,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1301-5004 ɂɡɝɪɚɞʃ
ʃɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɞɟɰɭɭ
810
110/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1301-50004
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢɝɪɚɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɞɟɰɭ

011
099
133
810

8.000.000,00
8.000.000,00

0,00
0,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1301-5003 ɂɡɝɪɚɞʃ
ʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ Ƚ.Ʉɨɜɢʂɚɱɢ ɢ Ʌ.ɉ
ɉɨʂɭ
810
109/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1301-50003
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɩɨɪ
ɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ Ƚ.Ʉɨɨɜɢʂɚɱɢ ɢ Ʌ.ɉɨʂɭ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1301-5002 ɂɁȽɊȺȾ
ȾȵȺ ȺɌɅȿɌɋɄɈȽ ɋ
ɋɌȺȾɂɈɇȺ
810
108/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1301-50002
ɂɁȽɊȺȾȵȺ Ⱥ
ȺɌɅȿɌɋɄɈȽ ɋɌȺȾɂ
ɂɈɇȺ

30.000.000,00
30.000.000,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1301-5001 Ʌɢɧɟɚɪɧ
ɧɢ ɩɚɪɤ Ʌɚɝɚɬɨɪ
810
107/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1301-50001
Ʌɢɧɟɚɪɧɢ ɩɚɪɤ Ʌɚɝɚɬɨɪ

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ
ɪ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɊȺɁȼɈȳȳ ɋɉɈɊɌȺ ɂ ɈɆɅȺȾ
Ⱦɂɇȿ

3.000.000,00
3.000.000,00

ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
Ɇɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨɨ

3.500.000,00
3.500.000,00

810
1301

011
7440

4230000
0002

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1301-5006 ɚɭɬɨɛɭɫɤ
ɤɨ ɫɬɚʁɚɥɢɫɬɟ
810
106/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1301-50006
ɚɭɬɨɛɭɫɤɨ ɫɬɚʁʁɚɥɢɫɬɟ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

740
105/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Број 7
02. 08. 2022.

840
1201

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 840:
8
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ȼɟɪɫɤɟ ɢ ɨɫɬɚɥ
ɥɟ ɭɫɥɭɝɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

912
2003

2022

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

920

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:
9
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɡɨɜɚʃɟ

ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

011
912

Ɋɟɚɥɢɡɚɚɰɢʁɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɨɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4630000
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ Ɉ
ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂɆ
ɆȺ ȼɅȺɋɌɂ
0001
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɞɟɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɨ

Ɉɫɧɨɜɧɨɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɈɋɇɈȼ
ȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 860:
8
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɫɩ
ɩɨɪɬ, ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɜɟɪɟ, ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

2239.254.070,00
2
239.254.070,00

300.000,00
2238.954.070,00
2
239.254.070,00

1185.250.000,00
1
185.250.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

1.300.000,00
650.000,00
1
170.000.000,00
1
171.950.000,00

500.000,00
2.800.000,00
3.300.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

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

0,00
0,00
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

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

19

239.254.070,00

300.000,00
238.954.070,00
239.254.070,00

185.250.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

1.300.000,00
650.000,00
170.000.000,00
171.950.000,00

500.000,00
2.800.000,00
3.300.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

45.000.000,00

ɨɞ

77

6,17

0,01
6,16
6,17

4,78

0,26
0,26

0,03
0,02
4,38
4,43

0,01
0,07
0,09

0,06

0,06
0,06

1,16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
912
120/0
912
121/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

011
8660

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1301-4001 ɍɧɚɩɪɟɻ
ɻɟʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜ
ɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɢ ɝɪɚɞɚ
860
119/0
4810000
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿ
ȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇ
ɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1301-40001
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɩ
ɩɨɪɬɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0004
860
116/0
860
117/0
860
118/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɩ
ɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
4810000
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿ
ȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇ
ɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
0004
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ

ɊȺɁȼɈȳȳ ɋɉɈɊɌȺ ɂ ɈɆɅȺȾ
Ⱦɂɇȿ

1301

ɉɪɨɝɪɚɦ

Ɋɟɤɪɟɚɰ
ɰɢʁɚ, ɫɩɨɪɬ, ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɜɟɪɟ, ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɊȺɁȼɈȳȳ ɄɍɅɌɍɊȿ ɂ ɂɇɎɈ
ɈɊɆɂɋȺȵȺ

011
8440

ȳɚɱɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɟ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɚɥɚɲɬɜɚ
4810000
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿ
ȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇ
ɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
0002
ȳɚɱɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪ
ɪɧɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɢ ɭɦɟɬɬɧɢɱɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜ
ɜɚ

ȳɚɱɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɟ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɚɥɚɲɬɜɚ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
4810000
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿ
ȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇ
ɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
0002
ȳɚɱɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪ
ɪɧɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɢ ɭɦɟɬɬɧɢɱɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜ
ɜɚ

860
1201

ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜ
ɜɚʃɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɚ

ȼɟɪɫɤɟ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɭɫɥɭɝɟ ɡɚʁɟɞɧ
ɧɢɰɟ
ɊȺɁȼɈȳȳ ɄɍɅɌɍɊȿ ɂ ɂɇɎɈ
ɈɊɆɂɋȺȵȺ

830

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0002
860
114/0
860
115/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0002
840
113/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 21

Страна 22

ɅɈɄȺɅ
Ʌɇɂ ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ Ɋ
ɊȺɁȼɈȳ

ɉɪɨɝɪɚɦ

0002
130/0

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
911

2022

4.01
911
2002

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 970:
9
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ - ɢ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨɨʁ

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɚʃɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃ
ʃɚ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)

ɉɊȿȾɒ
ɒɄɈɅɋɄȺ ɍɋɌȺɇɈȼ
ȼȺ ȻȺɆȻɂ
ɉɪɟɞɲɤ
ɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɉɊȿȾɒ
ɒɄɈɅɋɄɈ ȼȺɋɉɂɌȺ
Ⱥȵȿ

011
133
9770

ɉɨɞɪɲɤ
ɤɚ ɪɚɞɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɰ
ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɬɚɥɟɧɬɟ
4630000
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ Ɉ
ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂɆ
ɆȺ ȼɅȺɋɌɂ
0011
ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɚɞɭɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɬɚɥɟɧɬɟ

1
197.400.000,00

1
152.752.006,00

1
152.752.006,00

2.683.000,00
2.683.000,00

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

32.430.994,00
32.430.994,00

0,00
0,00

20.000.000,00
0,00
20.000.000,00

0,00
0,00

12.430.994,00
12.430.994,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

20

197.400.000,00

185.183.000,00

2.683.000,00
2.683.000,00

45.000.000,00
31.000.000,00
76.000.000,00

48.500.000,00
48.500.000,00

42.500.000,00
42.500.000,00

15.500.000,00
15.500.000,00

70.615.000,00

70.065.000,00
550.000,00
70.615.000,00

ɨɞ

77

5,09

4,78

0,07
0,07

1,16
0,80
1,96

1,25
1,25

1,10
1,10

0,40
0,40

1,82

1,81
0,01
1,82

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ƚɥɚɜɚ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0011
970
129/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɊȿȾȵ
ȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

25.000.000,00
31.000.000,00
56.000.000,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1501-5007 ɂɡɝɪɚɞʃ
ʃɚ ɋɦɚɪɬ ɋɢɬɢ ɰɟɧɬɪ
ɪɚ
970
127/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
970
128/0
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1501-50007
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɋɦɚɚɪɬ ɋɢɬɢ ɰɟɧɬɪɚ

2004

48.500.000,00
48.500.000,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1501-5002 ɂɡɝɪɚɞʃ
ʃɚ ɮɢɫɤ.ɫɚɥɟ ɭ Ƚɢɦɧɚɚɡɢʁɢ Ʌɨɡɧɢɰɚ
970
126/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1501-50002
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɮɢɫɫɤ.ɫɚɥɟ ɭ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɢ Ʌɨɡɧɢɰɚ
Ʌ

ɉɪɨɝɪɚɦ

30.069.006,00
30.069.006,00

15.500.000,00
15.500.000,00

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
1501-5001 ɂɡɝɪɚɞʃ
ʃɚ ɮɢɫɤɭɥ.ɫɚɥɟ ɭ ȳ.Ʌɟɟɲɧɢɰɢ
970
125/0
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɩɪɨɨʁɟɤɚɬ
1501-50001
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɮɢɫɫɤɭɥ.ɫɚɥɟ ɭ ȳ.Ʌɟɲɧɢɰɢ
ɢ

1501

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦ
ɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɨ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
0001
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɚɜɟ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧ
ɧɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜ
ɜɚʃɟ - ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
970
124/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

970
0602

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

70.615.000,00
70.615.000,00

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:
9
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɨɜɚʃɟ

011
9220

70.065.000,00
550.000,00
70.615.000,00

ɋɊȿȾȵ
ȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

Ɋɟɚɥɢɡɚɚɰɢʁɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɞʃɟɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
4630000
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ Ɉ
ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂɆ
ɆȺ ȼɅȺɋɌɂ
4720000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂ
ɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
0001
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɞɟɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɨɛɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

2004

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
920
122/0
920
123/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɪɨɝɪɚɦ

Број 7
02. 08. 2022.

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɩ
ɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4130000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɍ ɇ
ɇȺɌɍɊɂ
4140000
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4160000
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺ
ȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋɏ
ɏɈȾɂ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
4820000
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻȺȼ
ȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɇ
ɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆȺ
ȺɌȿ
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
0004
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ

26.000.000,00
4.199.000,00
75.000,00
545.000,00
800.000,00
180.000,00
14.670.000,00
6.480.000,00
130.000,00
3.300.000,00
2.220.000,00
30.000,00
10.228.000,00
830.000,00
69.687.000,00

2
293.600.000,00

2
293.600.000,00

2
293.600.000,00

2
293.600.000,00

4.500.000,00
2293.600.000,00

50.000,00

31.900.000,00
600.000,00
6.500.000,00
8.350.000,00
2.100.000,00
18.250.000,00
1.350.000,00
3.300.000,00
1.600.000,00
2.350.000,00
14.900.000,00
50.000,00
300.000,00
100.000,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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
1.100.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
1.120.000,00

29.500.000,00
29.500.000,00

29.500.000,00
29.500.000,00

0,00
29.500.000,00

0,00

0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
10.950.000,00
500.000,00
650.000,00
400.000,00
2.100.000,00
14.450.000,00
0,00
0,00
0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ
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26.000.000,00
4.199.000,00
75.000,00
545.000,00
800.000,00
180.000,00
14.670.000,00
7.580.000,00
130.000,00
3.300.000,00
2.240.000,00
30.000,00
10.228.000,00
830.000,00
70.807.000,00

323.100.000,00

323.100.000,00

4.500.000,00
323.100.000,00

50.000,00

31.900.000,00
600.000,00
6.950.000,00
8.350.000,00
2.100.000,00
29.200.000,00
1.850.000,00
3.950.000,00
2.000.000,00
4.450.000,00
29.350.000,00
50.000,00
300.000,00
100.000,00

ɨɞ

77

0,67
0,11
0,00
0,01
0,02
0,00
0,38
0,20
0,00
0,09
0,06
0,00
0,26
0,02
1,83

8,33

8,33

0,12
8,33

0,00

0,82
0,02
0,18
0,22
0,05
0,75
0,05
0,10
0,05
0,11
0,76
0,00
0,01
0,00
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0004
810
147/0
810
148/0
810
148/1
810
149/0
810
150/0
810
151/0
810
152/0
810
153/0
810
154/0
810
155/0
810
156/0
810
157/0
810
158/0
810
159/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɍɋɌȺɇ
ɇɈȼȺ ɁȺ ɎɂɁɂɑɄɍ Ʉ
ɄɍɅɌɍɊɍ ɅȺȽȺɌɈɊ
Ɋ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ
ɪ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɊȺɁȼɈȳȳ ɋɉɈɊɌȺ ɂ ɈɆɅȺȾ
Ⱦɂɇȿ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɝɥɚɚɜɭ

4.02
810
1301

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 4.01:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɊȿȾɒɄɈɅɋ
ɋɄȺ ɍɋɌȺɇɈȼȺ ȻȺɆȻɂ

011
077
4.001

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ƚɥɚɜɚ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911:
9
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

5120000
0002

911
146/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
ɇȺɄɇȺȾȿ ɍ ɇ
ɇȺɌɍɊɂ
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺ
ȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋɏ
ɏɈȾɂ
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
ɉɊȺɌȿȶɂ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼɂ ɁȺȾɍɀɂȼȺ
ȺȵȺ
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻȺȼ
ȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɇ
ɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆȺ
ȺɌȿ
ɇɈȼɑȺɇȿ ɄȺ
ȺɁɇȿ ɂ ɉȿɇȺɅɂ ɉɈ Ɋȿɒȿȵɍ
Ɋ
ɋɍȾɈȼȺ
ɇȺɄɇȺȾȺ ɒɌ
ɌȿɌȿ ɁȺ ɉɈȼɊȿȾȿ ɂɅɂ
ɂ
ɒɌȿɌɍ ɇȺɇȿɌɍ
ɍ ɈȾ ɋɌɊȺɇȿ
ȾɊɀȺȼɇɂɏ Ɉ
ɈɊȽȺɇȺ
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɟɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃ
ʃɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

011
077
911

4850000

145/0

911

4120000
4130000
4140000
4150000
4160000
4210000
4220000
4230000
4240000
4250000
4260000
4440000
4820000
4830000

131/0
132/0
133/0
134/0
135/0
136/0
137/0
138/0
139/0
140/0
141/0
142/0
143/0
144/0

911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 23

Страна 24

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 4.03:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ Ʉ
ɄɍɅɌɍɊɍ ȼ.ɄȺɊȺȹɂ
ɂȶ

011
044
077
099
133
4.003

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɝɥɚɚɜɭ

88.181.000,00

88.181.000,00

88.181.000,00

88.181.000,00

36.562.000,00
6.074.000,00
0,00
1.300.000,00
960.000,00
1.600.000,00
9.040.000,00
260.000,00
15.200.000,00
7.500.000,00
4.625.000,00
1.660.000,00
0,00
0,00
150.000,00
500.000,00
2.500.000,00
250.000,00
0,00
88.181.000,00

69.687.000,00

69.687.000,00

69.687.000,00

69.687.000,00

13.510.000,00

13.510.000,00

13.510.000,00

13.510.000,00

5.280.000,00
878.000,00
50.000,00
180.000,00
170.000,00
50.000,00
1.075.000,00
400.000,00
1.130.000,00
2.880.000,00
350.000,00
701.000,00
30.000,00
70.000,00
0,00
50.000,00
126.000,00
90.000,00
0,00
13.510.000,00

0,00

0,00

5.314.000,00
5.300.000,00
1.800.000,00
12.414.000,00

5.314.000,00
5.300.000,00
1.800.000,00
12.414.000,00

1.050.000,00
170.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
360.000,00
500.000,00
3.487.000,00
1.236.000,00
190.000,00
1.281.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555.000,00
565.000,00
3.000.000,00
12.414.000,00

1.120.000,00
1.120.000,00

1.120.000,00
1.120.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ
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114.105.000,00

114.105.000,00

42.892.000,00
7.122.000,00
50.000,00
1.480.000,00
1.150.000,00
1.650.000,00
10.475.000,00
1.160.000,00
19.817.000,00
11.616.000,00
5.165.000,00
3.642.000,00
30.000,00
70.000,00
150.000,00
550.000,00
3.181.000,00
905.000,00
3.000.000,00
114.105.000,00

70.807.000,00

70.807.000,00

ɨɞ

77

2,94

2,94

1,11
0,18
0,00
0,04
0,03
0,04
0,27
0,03
0,51
0,30
0,13
0,09
0,00
0,00
0,00
0,01
0,08
0,02
0,08
2,94

1,83

1,83
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ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
8
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪ
ɪɟ

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4130000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɍ ɇ
ɇȺɌɍɊɂ
4140000
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4160000
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺ
ȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋɏ
ɏɈȾɂ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
4620000
ȾɈɌȺɐɂȳȿ Ɇȿ
ȿȭɍɇȺɊɈȾɇɂɆ ɈɊȽ
ȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
4820000
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻȺȼ
ȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɇ
ɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆȺ
ȺɌȿ
4830000
ɇɈȼɑȺɇȿ ɄȺ
ȺɁɇȿ ɂ ɉȿɇȺɅɂ ɉɈ Ɋȿɒȿȵɍ
Ɋ
ɋɍȾɈȼȺ
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
5150000
ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺ
ȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ
5230000
ɁȺɅɂɏȿ ɊɈȻȿ
ȿ ɁȺ ȾȺȴɍ ɉɊɈȾȺȳɍ
ɍ
0001
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

011
044
077
099
133
8220

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
820
160/0
820
161/0
820
162/0
820
163/0
820
164/0
820
165/0
820
166/0
820
167/0
820
168/0
820
169/0
820
170/0
820
171/0
820
172/0
820
173/0
820
174/0
820
175/0
820
176/0
820
177/0
820
178/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɐȿɇɌȺ
ȺɊ ɁȺ ɄɍɅɌɍɊɍ ȼ.ɄȺ
ȺɊȺȹɂȶ
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɤ
ɊȺɁȼɈȳȳ ɄɍɅɌɍɊȿ ɂ ɂɇɎɈ
ɈɊɆɂɋȺȵȺ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɝɥɚɚɜɭ

4.03
820
1201

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 4.02:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɋɌȺɇɈȼȺ ɁɁȺ ɎɂɁɂɑɄɍ ɄɍɅɌɍ
ɍɊɍ ɅȺȽȺɌɈɊ

011
077
4.002

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ƚɥɚɜɚ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
8
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

011
077
810

Број 7
02. 08. 2022.

4.04
820
1201

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɞɧɢɰɚ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4140000
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
4820000
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻȺȼ
ȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɇ
ɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆȺ
ȺɌȿ
4830000
ɇɈȼɑȺɇȿ ɄȺ
ȺɁɇȿ ɂ ɉȿɇȺɅɂ ɉɈ Ɋȿɒȿȵɍ
Ɋ
ɋɍȾɈȼȺ

800.000,00
230.000,00
100.000,00
160.000,00
3.646.500,00
20.000,00
2.293.000,00
3.707.000,00
47.295.000,00
2.178.500,00
25.000,00
1.510.000,00

27.392.500,00

27.392.500,00

27.392.500,00

27.392.500,00

17.220.000,00
2.870.000,00
500.000,00
405.000,00
450.000,00
1.712.000,00
0,00
1.630.000,00
110.000,00
540.000,00
345.500,00
10.000,00
500.000,00
1.100.000,00
27.392.500,00

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

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

150.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
250.000,00
185.000,00
0,00
5.000,00
295.000,00
10.000,00
0,00
0,00
950.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
14.684,00
0,00
1.788.115,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00

1.330.280,00
1.330.280,00

1.330.280,00
1.330.280,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.312.280,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
1.330.280,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

23

800.000,00
230.000,00
100.000,00
160.000,00
3.661.184,00
20.000,00
4.081.115,00
3.707.000,00
47.295.000,00
2.190.500,00
25.000,00
1.510.000,00

29.672.780,00

29.672.780,00

17.370.000,00
2.899.000,00
500.000,00
405.000,00
450.000,00
1.738.000,00
250.000,00
3.127.280,00
110.000,00
545.000,00
658.500,00
20.000,00
500.000,00
1.100.000,00
29.672.780,00

ɨɞ

77

0,02
0,01
0,00
0,00
0,09
0,00
0,11
0,10
1,22
0,06
0,00
0,04

0,77

0,77

0,45
0,07
0,01
0,01
0,01
0,04
0,01
0,08
0,00
0,01
0,02
0,00
0,01
0,03
0,77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2022

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

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

Ɇȿɋɇȿ
ȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ
ʁ
ɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮ
ɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɦ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɝɥɚɚɜɭ

4.05
160
0602

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 4.04:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ȻɂȻɅɂɈɌȿɄ
ɄȺ ȼɍɄɈȼɈȽ ɁȺȼɂɑ
ɑȺȳȺ

011
044
077
4.004

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ƚɥɚɜɚ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
8
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪ
ɪɟ

Ɏɭɧɤɰɢ
ɢɨɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4140000
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4160000
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺ
ȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋɏ
ɏɈȾɂ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
4820000
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻȺȼ
ȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɇ
ɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆȺ
ȺɌȿ
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
5150000
ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺ
ȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ
0001
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

ȻɂȻɅɂ
ɂɈɌȿɄȺ ȼɍɄɈȼɈȽ ɁɁȺȼɂɑȺȳȺ
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɤ
ɊȺɁȼɈȳȳ ɄɍɅɌɍɊȿ ɂ ɂɇɎɈ
ɈɊɆɂɋȺȵȺ

011
044
077
8220

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0001
820
179/0
820
180/0
820
181/0
820
182/0
820
183/0
820
184/0
820
185/0
820
186/0
820
187/0
820
188/0
820
189/0
820
190/0
820
191/0
820
192/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Ƚɥɚɜɚ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 25

Страна 26

218/0

2022

60.355.000,00

60.355.000,00

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 4.06:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ

011

60.355.000,00

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473:
4
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɡɚɰɢʁɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟ ɬɪ
ɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢ
ɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ

0,00
577.000,00
2.920.000,00
1.450.000,00
60.355.000,00

10.000,00

13.519.000,00
2.288.000,00
850.000,00
247.000,00
1.693.000,00
622.000,00
17.804.000,00
15.279.000,00
644.000,00
2.403.000,00
49.000,00

63.915.000,00

63.915.000,00

63.915.000,00

63.915.000,00

011
044
066
077
088
099
133
4773

ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɬɭɪɢɡɦ
ɦɚ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4140000
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ Ⱦ
ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇ
ɇɂɆȺ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4210000
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊɈɒ
ɒɄɈȼɂ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4240000
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
4820000
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻȺȼ
ȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɇ
ɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆȺ
ȺɌȿ
ɇȺɄɇȺȾȺ ɒɌ
ɌȿɌȿ ɁȺ ɉɈȼɊȿȾȿ ɂɅɂ
ɂ
ɒɌȿɌɍ ɇȺɇȿɌɍ
ɍ ɈȾ ɋɌɊȺɇȿ
4850000
ȾɊɀȺȼɇɂɏ Ɉ
ɈɊȽȺɇȺ
5110000
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊȺ
ȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄɌ
Ɍɂ
5120000
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
5130000
ɈɋɌȺɅȿ ɇȿɄɊ
ɊȿɌɇɂɇȿ ɂ ɈɉɊȿɆȺ
Ⱥ
5230000
ɁȺɅɂɏȿ ɊɈȻȿ
ȿ ɁȺ ȾȺȴɍ ɉɊɈȾȺȳɍ
ɍ
0001
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɪɚɚɡɜɨʁɟɦ ɬɭɪɢɡɦɚ

100.000,00
1.850.000,00
63.915.000,00

989.000,00

989.000,00

0,00
440.000,00
0,00
0,00
989.000,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.299.000,00
3.442.000,00
263.000,00
2.632.000,00
635.000,00
8.271.000,00

0,00
358.000,00
1.024.000,00
706.000,00
8.271.000,00

0,00

145.000,00
25.000,00
103.000,00
15.000,00
248.000,00
513.000,00
3.660.000,00
1.178.000,00
0,00
193.000,00
103.000,00

1.814.799,00
1.814.799,00

1.814.799,00
1.814.799,00

0,00
1.814.799,00

0,00

100.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

24

69.615.000,00

0,00
1.375.000,00
3.944.000,00
2.156.000,00
69.615.000,00

10.000,00

13.664.000,00
2.313.000,00
953.000,00
262.000,00
1.958.000,00
1.135.000,00
21.719.000,00
16.699.000,00
644.000,00
2.596.000,00
187.000,00

65.729.799,00

65.729.799,00

1.850.000,00
65.729.799,00

ɨɞ

77

1,80

0,00
0,04
0,10
0,06
1,80

0,00

0,35
0,06
0,02
0,01
0,05
0,03
0,56
0,43
0,02
0,07
0,00

1,70

1,70

0,05
1,70

0,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

473
219/0
473
220/0
473
221/0
473
222/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

473

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

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐ
ɐɂȳȺ
Ɍɭɪɢɡɚɦ
ɦ
ɊȺɁȼɈȳȳ ɌɍɊɂɁɆȺ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɝɥɚɚɜɭ

4.06
473
1502

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 4.05:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

011
077
4.005

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

Ƚɥɚɜɚ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

5120000
0002

160
206/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ɇȺɄɇȺȾȺ ɒɌ
ɌȿɌȿ ɁȺ ɉɈȼɊȿȾȿ ɂɅɂ
ɂ
ɒɌȿɌɍ ɇȺɋɌȺɅ
Ʌɍ ɍɋɅȿȾ
ȿɅȿɆȿɇɌȺɊɇ
ɇɂɏ ɇȿɉɈȽɈȾȺ ɂɅɂ
ɂ ȾɊɍȽɂɏ ɉɊɂɊɈȾɇ
ɇɂɏ ɍɁɊɈɄȺ
ɆȺɒɂɇȿ ɂ Ɉ
ɈɉɊȿɆȺ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃ
ʃɟ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

011
077
1660

4840000

205/0

160
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Ɉɦɛɭɞɫɦ
ɦɚɧ
4110000

ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)

960.000,00

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

15.449.000,00

15.449.000,00

989.000,00

989.000,00

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

38.452.874,00
70.655.920,00
663.000,00
168.112.000,00
5.000.000,00
342.435.000,00
418.722,00
2.667.480,00
628.404.996,00

1.299.000,00
3.442.000,00
263.000,00
2.632.000,00
635.000,00
8.271.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

25

960.000,00

7.415.000,00

7.415.000,00

6.150.000,00
1.025.000,00
25.000,00
70.000,00
5.000,00
100.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
7.415.000,00

3.825.204.770,00

69.615.000,00

ɨɞ

77

0,02

0,19

0,19

0,16
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19

98,66

1,80
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0005
232/0

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
330

ɁȺɒɌɂ
ɂɌɇɂɄ ȽɊȺȭȺɇȺ
ɋɭɞɨɜɢ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɪɚɡɡɞɟɨ

6
330
0602

7.415.000,00
7.415.000,00

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɪɚɡɞɟɨ 5:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ȽɊȺȾɋɄɈ ɉɊ
ɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼ
ȼɈ

011
5

Ɋɚɡɞɟɨ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

7.415.000,00
7.415.000,00

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

6.150.000,00
1.025.000,00
25.000,00
70.000,00
5.000,00
100.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
7.415.000,00

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:
3
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɭɞɨɜɢ

Ɉɩɲɬɢɧ
ɧɫɤɨ/ɝɪɚɞɫɤɨ ɩɪɚɜɨɛɪ
ɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ
4110000
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾȺ
Ⱥɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺɉ
ɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾȿ
ȿ)
4120000
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
4130000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɍ ɇ
ɇȺɌɍɊɂ
4150000
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈ
ɈɒɄɈȼȺ ɁȺ ɁȺɉɈɋɅ
Ʌȿɇȿ
4220000
ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉ
ɉɍɌɈȼȺȵȺ
4230000
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍ
ɍȽɈȼɈɊɍ
4250000
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵ
ȵȿ
4260000
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
4820000
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻȺȼ
ȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɇ
ɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆȺ
ȺɌȿ
0004
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ/ɝɪ
ɪɚɞɫɤɨ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲ
ɲɬɜɨ

3.1181.350.774,00

3.1181.350.774,00

60.355.000,00

011
330

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
0004
330
223/0
330
224/0
330
225/0
330
226/0
330
227/0
330
228/0
330
229/0
330
230/0
330
231/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

ȽɊȺȾɋɄ
ɄɈ ɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ
ɋɭɞɨɜɢ
ɈɉɒɌȿ
ȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇ
ɇȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɪɚɡɡɞɟɨ

5
330
0602

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɪɚɡɞɟɨ 4:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɡɚɰɢʁɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟ ɬɪ
ɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢ
ɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɨɬɬɩɥɚɬɟ ɞɚɬɢɯ ɤɪɟɞɢɬɚɚ ɢ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɨɞɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ
ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉ
ɉɊȺȼȺ

011
044
066
077
088
099
122
133
155
177
4

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɝɥɚɚɜɭ

Ɋɚɡɞɟɨ
Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ.
ɉɪɨɝɪɚɦ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɡɚɰɢʁɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟ ɬɪ
ɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢ
ɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

044
066
077
088
099
133
4.006

02. 08. 2022.
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Страна 27

Страна 28

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ȻɄ 0:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɡɚɰɢʁɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟ ɬɪ
ɪɚɧɫɮɟɪɟ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢ
ɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɨɬɬɩɥɚɬɟ ɞɚɬɢɯ ɤɪɟɞɢɬɚɚ ɢ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɪ
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪ
ɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɨɞɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ
ȻɍȹȿɌ ȽɊȺȾȺ
Ⱥ ɅɈɁɇɂɐȿ

011
044
066
077
088
099
122
133
155
177
0

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɪɚɡɡɞɟɨ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ȻɄ
Ʉ

15.449.000,00

2022

26.8889.000,00
26.8889.000,00

3.5575.000,00
3.5575.000,00

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
01

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00

0,03

0,03

0,00
0,03

26

ɨɞ

77

1.943.750,00
1.943.750,00

0,00
0,00

ɋɪɟɞɫɫɬɜɚ ɢɡ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

3.877.269.320,00

1.130.000,00

1.130.000,00

170.000,00
1.130.000,00

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɨɪɚ 04

38.452.874,00
70.655.920,00
663.000,00
168.112.000,00
5.000.000,00
342.435.000,00
418.722,00
2.667.480,00
628.404.996,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 040

28.832.7750,00
28.832.7750,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 020
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 020 ɋɬɚɪɨɫɫɬ

ɉɥɚɧ

3.575.0000,00
3.575.0000,00

ɇɚɡɢɜ ɪɚɡɞɟɥɚ

Ɂɚ ɩɟɪ
ɪɢɨɞ: 01.01.2022-31.12.2022

ɉɅȺɇ ɊȺɋɏ
ɏɈȾȺ ɉɈ Ɏɍɇ
ɇɄɐɂɈɇȺɅɇ
ɇɂɆ ɄɅȺɋɂɎ
ɎɂɄȺɐɂȳȺɆȺ
Ⱥ

3.2233.415.324,00

0,00

0,00

0,00
0,00

15.449.000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 010
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 010 Ȼɨɥɟɫɬɬ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬ

Ɋɚɡɞɟɨ

1.130.000,00
1.130.000,00

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɪɚɡɞɟɨ 6:
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɁȺɒɌɂɌɇɂɄ
Ʉ ȽɊȺȭȺɇȺ

011
6

3.2233.415.324,00

1.130.000,00
1.130.000,00

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ.

170.000,00
1.130.000,00

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ Ⱦ
ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊ
ɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
Ɉɦɛɭɞɫɦɚɧ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:
3
ɉɪɢɯɨɞɟ ɢɡ ɛɭʇ
ʇɟɬɚ
ɋɭɞɨɜɢ

4120000
0005

011
330

330
233/0
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɚɤɬɬɢɜɧɨɫɬ

Број 7
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30.095.0000,00
30.095.0000,00

54.453.2281,00
54.453.2281,00

15.475.0000,00
7.986.0000,00
20.058.5550,00
43.519.5550,00

512.215.8852,00
512.215.8852,00

88.229.7799,00
88.229.7799,00

7.415.0000,00
1.130.0000,00
8.545.0000,00

98.300.0000,00
98.300.0000,00

20.420.0000,00
20.420.0000,00

35.280.0000,00
35.280.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 070
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 070 ɋɨɰɢʁɚɚɥɧɚ ɩɨɦɨʄ ɭɝɪɨɠɟɧɨɦ
ɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ, ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 090
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 090 ɋɨɰɢʁɚɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢ
ɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 110
1
ȽɊȺ
ȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
2
ȽɊȺ
ȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ
3
ɋɄɍ
ɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 110 ɂɡɜɪɲ
ɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɝɚɧɢ, ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧɢ
ɮ
ɩɨɫɥɨɜɢ ɢ ɫɩɨʂɧɢ
ɫ
ɩɨɫɥɨɜɢ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 130
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 130 Ɉɩɲɬɟɟ ɭɫɥɭɝɟ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 160
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 160 Ɉɩɲɬɟɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢ
ɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 330
5
ȽɊȺ
ȺȾɋɄɈ ɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂ
ɂɅȺɒɌȼɈ
6
ɁȺɒ
ɒɌɂɌɇɂɄ ȽɊȺȭȺɇȺ
Ⱥ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 330 ɋɭɞɨɜɢ
ɢ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 360
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 360 ȳɚɜɧɢ ɪɟɞ
ɪ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɟɤɥ
ɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧ ɧɚ ɞɪɭɝɨɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 412
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 412 Ɉɩɲɬɢ
ɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɪ
ɪɚɞɚ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 421
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 421 ɉɨʂɨɩ
ɩɪɢɜɪɟɞɚ

2022

19.000.0000,00
19.000.0000,00

9.510.0000,00
9.510.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 060
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 060 ɋɬɚɧɨɜ
ɜɚʃɟ

19.0000.000,00
19.0000.000,00

30.2280.000,00
30.2280.000,00

20.4420.000,00
20.4420.000,00

44.3300.000,00
44.3300.000,00

7.4415.000,00
1.1130.000,00
8.5545.000,00

86.4415.000,00
86.4415.000,00

503.9970.000,00
503.9970.000,00

15.4475.000,00
7.9986.000,00
20.0058.550,00
43.5519.550,00

34.9922.097,00
34.9922.097,00

26.9945.000,00
26.9945.000,00

9.5510.000,00
9.5510.000,00

72.1107.000,00
72.1107.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

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

27
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77

0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00

54.000.000,00
54.000.000,00

0,00
0,00
0,00

1.814.799,00
1.814.799,00

8.245.852,00
8.245.852,00

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

19.531.184,00
19.531.184,00

3.150.000,00
3.150.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 435
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 435 ȿɥɟɤɬɪ
ɪɢɱɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ

72.107.0000,00
72.107.0000,00

4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 040 ɉɨɪɨɞɢ
ɢɰɚ ɢ ɞɟɰɚ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 29

Страна 30
69.615.0000,00
69.615.0000,00

85.000.0000,00
85.000.0000,00

64.144.2238,00
64.144.2238,00

10.000.0000,00
10.000.0000,00

2.500.0000,00
2.500.0000,00

18.200.0000,00
18.200.0000,00

39.700.0000,00
39.700.0000,00

89.000.0000,00
89.000.0000,00

89.230.0000,00
89.230.0000,00

4.000.0000,00
4.000.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 473
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 473 Ɍɭɪɢɡɚɚɦ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 474
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 474 ȼɢɲɟɧ
ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 490
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 490 ȿɤɨɧɨɦ
ɦɫɤɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɟɤɥɚɫɢ
ɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦ ɦɟɫɬɭ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 510
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 510 ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 520
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 520 ɍɩɪɚɜʂ
ʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦ
ɦɚ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 540
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 540 Ɂɚɲɬɢɬɬɚ ɛɢʂɧɨɝ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃ
ʃɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ ɤɪɚʁɨɥɢ
ɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 560
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 560 Ɂɚɲɬɢɬɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɞ
ɦɟɫɬɭ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 610
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 610 ɋɬɚɦɛɟɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 620
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 620 Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 630
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 630 ȼɨɞɨɫɧ
ɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

2022

221.000.0000,00

443.138.0000,00
443.138.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 451
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 451 Ⱦɪɭɦɫɤ
ɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

221.0000.000,00

4.0000.000,00
4.0000.000,00

39.2230.000,00
39.2230.000,00

79.0000.000,00
79.0000.000,00

39.7700.000,00
39.7700.000,00

18.2200.000,00
18.2200.000,00

2.5500.000,00
2.5500.000,00

10.0000.000,00
10.0000.000,00

24.4490.900,00
24.4490.900,00

24.8820.000,00
24.8820.000,00

60.3355.000,00
60.3355.000,00

328.8891.000,00
328.8891.000,00

18.0000.000,00
18.0000.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

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

989.000,00
989.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28

ɨɞ

77

0,00

0,00
0,00

50.000.000,00
50.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

39.653.338,00
39.653.338,00

60.180.000,00
60.180.000,00

8.271.000,00
8.271.000,00

114.247.000,00
114.247.000,00

0,00
0,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 640
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ

18.000.0000,00
18.000.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 436
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 436 Ɉɫɬɚɥɚɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ

Број 7
02. 08. 2022.

239.254.0070,00
239.254.0070,00

70.615.0000,00
70.615.0000,00

185.183.0000,00
185.183.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 912
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 912 Ɉɫɧɨɜɧ
ɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 920
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 920 ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 970
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 970 Ɉɛɪɚɡɨɨɜɚʃɟ - ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ

152.7752.006,00
152.7752.006,00

70.6615.000,00
70.6615.000,00

239.2254.070,00
239.2254.070,00

293.6600.000,00
293.6600.000,00

185.2250.000,00
185.2250.000,00

2.5500.000,00
2.5500.000,00

45.0000.000,00
45.0000.000,00

115.5573.500,00
115.5573.500,00

175.1114.201,00
175.1114.201,00

3.0000.000,00
3.0000.000,00

150.1172.000,00
150.1172.000,00

221.0000.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

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

14.460.000,00
14.460.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

29

ɨɞ

77

32.430.994,00
32.430.994,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29.500.000,00
29.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13.744.280,00
13.744.280,00

176.692.799,00
176.692.799,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2022

323.100.0000,00
323.100.0000,00

2.500.0000,00
2.500.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 840
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 840 ȼɟɪɫɤɟɟ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɭɫɥɭɝɟ ɡɚʁɟɞɞɧɢɰɟ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 911
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 911 ɉɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

45.000.0000,00
45.000.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 830
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 830 ɍɫɥɭɝɟɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɲɬɚɦɩ
ɩɚʃɚ

185.250.0000,00
185.250.0000,00

143.777.7780,00
143.777.7780,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 820
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 820 ɍɫɥɭɝɟɟ ɤɭɥɬɭɪɟ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 860
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 860 Ɋɟɤɪɟɚɚɰɢʁɚ, ɫɩɨɪɬ, ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɜɟɪɟ, ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜ
ɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭɭ

351.807.0000,00
351.807.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 810
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 810 ɍɫɥɭɝɟɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚɚ

3.000.0000,00
3.000.0000,00

150.172.0000,00
150.172.0000,00

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 660
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 660 ɉɨɫɥɨɜ
ɜɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧ
ɧɢɰɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧ
ɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ɏɭɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 740
4
ȽɊȺ
ȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 740 ɍɫɥɭɝɟɟ ʁɚɜɧɨɝ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

221.000.0000,00

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧ
ɧɤɰ. ɤɥɚɫ. 640 ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ

02. 08. 2022.
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ɉɅȺ
Ⱥɇ ɊȺɋɏɈ
ɈȾȺ ɉɈ ɉɊɈȳȿɄɌɂ
ɉ
ɂɆȺ
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ:: 01.01.2022-331.12.2022

ɇɚɡɢɜ ɩɪɨʁɟɤ
ɤɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɚɦ 0101 ɉɈȴ
ȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɂ ɊɍɊȺɅɇɂ ɊȺɁȼɈȳ
Ɋ
01011-4001
ɄȺɅɐ
ɐɂɁȺɐɂȳȺ ɁȿɆ
ɆȴɂɒɌȺ
01011-4002
ɍɧɚɩɪɪɟɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢ
ɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɞʃɟ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 0101
0
ɉɈȴɈɉɊ
ɊɂȼɊȿȾȺ ɂ Ɋɍ
ɍɊȺɅɇɂ ɊȺɁȼ
ȼɈȳ

ɂɡɧɨɫ ɭ ɞɢɧɚɪɢ
ɢɦɚ
5.0000.000,00
23.0000.000,00
28.0000.000,00

ɉɪɨɝɪɚɚɦ 0401 ɁȺɒɌ
ɌɂɌȺ ɀɂȼɈɌ
Ɍɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ
04011-4001
ɍɋɅɍ
ɍȽȿ ȾȿɊȺɌɂɁȺ
Ⱥɐɂȳȿ ɂ ȾȿɁɂɇ
ɇɋȿɄɐɂȳȿ ɇȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ
Ɍ
ȽɊȺȾȺ
Ƚ
04011-4002
ȼɨɞɨɬɬɨɰɢ II ɪɟɞɚ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 0401
0
ɁȺɒɌɂɌ
ɌȺ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

12.5000.000,00
14.0000.000,00
26.5000.000,00

ɉɪɨɝɪɚɚɦ 0501 ȿɇȿɊ
ɊȽȿɌɋɄȺ ȿɎɂ
ɂɄȺɋɇɈɋɌ ɂ ɈȻɇɈȼȴɂȼɂ
Ɉ
ɂ ɂɁȼɈɊɂ ȿɇȿ
ȿɊȽɂȳȿ
05011-5001
ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳȺ ȳȺȼɇɈȽ ɈɋȼȿɌȴȿȵȺ
05011-7001
ɉɪɨʁɟɤɤɚɬ ɟɧɟɪɝ.ɟɮɢɤɚɫɫɧɨɫɬɢ-ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɫɭɮɢɧɚɧɢɪɚʃɭɭ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 0501
0
ȿɇȿɊȽȿɌ
ɌɋɄȺ ȿɎɂɄȺɋ
ɋɇɈɋɌ ɂ ɈȻɇ
ɇɈȼȴɂȼɂ ɂɁȼ
ȼɈɊɂ ȿɇȿɊȽɂ
ɂȳȿ

60.0000.000,00
24.0000.000,00
84.0000.000,00

ɉɪɨɝɪɚɚɦ 0602 Ɉɉɒ
ɒɌȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄȺɅɇȿ
Ʌ
ɋȺɆ
ɆɈɍɉɊȺȼȿ
06022-5001
ȼɂȾȿ
ȿɈ ɇȺȾɁɈɊ ȳ.ɉɈ
ɈȼɊɒɂɇȺ
06022-5003
ɋɟɦɚɮ
ɮɨɪɢ
06022-5004
ɂɁȽɊȺ
ȺȾȵȺ ɉɈɋɅɈȼ
ȼɇɈȽ ɈȻȳȿɄɌȺ
Ⱥ ɆɁ Ʌ.ɉɈȴȿ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 0602
0
ɈɉɒɌȿ ɍɋɅɍȽȿ ɅɈɄ
ɄȺɅɇȿ ɋȺɆɈɍ
ɍɉɊȺȼȿ

20.0000.000,00
14.8000.000,00
20.0000.000,00
54.8000.000,00

ɉɪɨɝɪɚɚɦ 0701 ɈɊȽȺ
ȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ
ɋ
ɂ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȳɇȺ ɂɇɎɊȺɋɌ
ɌɊɍɄɌɍɊȺ
07011-4002
ɪɟɞɨɜɧ
ɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ
07011-4003
ɂɁȽɊȺ
ȺȾȵȺ ɍɅɂɐȺ ɂ ɉɍɌȿȼȺ
07011-4004
Ɋɟɯɚɛɢ
ɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɜɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 0701
0
ɈɊȽȺɇɂ
ɂɁȺɐɂȳȺ ɋȺɈȻ
ȻɊȺȶȺȳȺ ɂ ɋȺ
ȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺ
Ⱥ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍ
ɍɄɌɍɊȺ

133.8388.800,00
111.2999.200,00
170.0000.000,00
415.1388.000,00

ɉɪɨɝɪɚɚɦ 0902 ɋɈɐɂ
ɂȳȺɅɇȺ ɂ Ⱦȿɑ
ɑȳȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
Ⱥ
09022-4001
ɉɚɪɬɟɪɪɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɝɪɪɚɞɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 0902
0
ɋɈɐɂȳȺ
ȺɅɇȺ ɂ ȾȿɑȳȺ
Ⱥ ɁȺɒɌɂɌȺ

3.5100.000,00
3.5100.000,00

ɉɪɨɝɪɚɚɦ 1102 ɄɈɆɍ
ɍɇȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
11022-7001
ɉɪɟɱɢ
ɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧ
ɧɢɯ ɜɨɞɚ -ɫɭɮɢɧ
ɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 1102
1
ɄɈɆɍɇȺ
ȺɅɇȿ ȾȿɅȺɌɇ
ɇɈɋɌɂ

2.5000.000,00
2.5000.000,00

ɉɪɨɝɪɚɚɦ 1301 ɊȺɁȼɈȳ ɋɉɈɊɌȺ ɂ ɈɆɅȺȾɂɇȿ
13011-4001
ɍɧɚɩɪɪɟɻɟʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢ
ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɚɞɚ
13011-5001
Ʌɢɧɟɚɚɪɧɢ ɩɚɪɤ Ʌɚɝɚɬɨɨɪ
13011-5002
ɂɁȽɊȺ
ȺȾȵȺ ȺɌɅȿɌɋ
ɋɄɈȽ ɋɌȺȾɂɈɇ
ɇȺ
13011-5003
ɂɡɝɪɚɞɞʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ
ɨ
ɭ Ƚ.Ʉɨɜɢ
ɢʂɚɱɢ ɢ Ʌ.ɉɨʂɭɭ
13011-5004
ɂɡɝɪɚɞɞʃɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɡɚ
ɡ ɞɟɰɭ
13011-5005
ɮɭɞɛɚɚɥɫɤɢ ɫɬɚɞɢɨɧ-ɩɨɨɞɫɬɚɧɢɰɚ
13011-5006
ɚɭɬɨɛɭɭɫɤɨ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 1301
1
ɊȺɁȼɈȳ ɋɉɈɊɌȺ
ɋ
ɂ ɈɆ
ɆɅȺȾɂɇȿ

10.0000.000,00
83.0000.000,00
76.0000.000,00
8.0000.000,00
10.5000.000,00
100.0000.000,00
3.5000.000,00
291.0000.000,00

ɉɪɨɝɪɚɚɦ 1501 ɅɈɄȺ
ȺɅɇɂ ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɊȺɁȼɈ
Ɉȳ
15011-5001
ɂɡɝɪɚɞɞʃɚ ɮɢɫɤɭɥ.ɫɚɥɟɟ ɭ ȳ.Ʌɟɲɧɢɰɢ
15011-5002
ɂɡɝɪɚɞɞʃɚ ɮɢɫɤ.ɫɚɥɟ ɭ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɢ Ʌɨɡɧ
ɧɢɰɚ
15011-5007
ɂɡɝɪɚɞɞʃɚ ɋɦɚɪɬ ɋɢɬɢ
ɢ ɰɟɧɬɪɚ
15011-7001
ɍɱɟɲʄʄɟ ɭ ɫɭɮɢɧɚɧ.ɩɪɨʁɟɤɬɚ - Ɉɛʁɟɤɚɬɬ ɜɪɬɢʄ ɭ Ʌ.ɉɨʂɭɭ
ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ: 1501
1
ɅɈɄȺɅɇ
ɇɂ ȿɄɈɇɈɆɋɄ
Ʉɂ ɊȺɁȼɈȳ

42.5000.000,00
48.5000.000,00
76.0000.000,00
5.0000.000,00
172.0000.000,00

ɍɤɭɩɧɨɨ ɡɚ ȻɄ 0 Ȼɍȹ
ȹȿɌ ȽɊȺȾȺ ɅɈ
ɈɁɇɂɐȿ

20222
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ɒɢɮɪɚ
ɒ

2

1101

0001

0003

0004

0005

ɉɪɨɝɪɚɦ / ɉȺ /
ɩɪɨʁɟɤɚɬ

1

1ɋɌȺɇɈȼȺȵȿ,
ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ ɂ
ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ
ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ɉɪɨɫɬɨɪɧɨ ɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ

ɋɬɚɦɛɟɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ

Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ

3

Ɉɫɧɨɜ

4

Ɉɩɢɫ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɭɜɚʃ
ʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ

ɉɥɚɧɫɤɤɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɬɚɦɛɟɟɧɨɦ ɩɨɞɪɲɤɨɦ

ɋɬɚɜʂɚɚʃɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɉɨɜɟʄɚɚʃɟ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɢɬɨɨɪɢʁɟ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɢ
ɭɪɛɚɧɢɢɫɬɢɱɤɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɟɧɬɚɰɢʁɨɦ

Ȼɪɨʁ ɫɤɤɥɨɩʂɟɧɢɯ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɫɬɚɚɦɛɟɧɟ
ɩɨɞɞɪɲɤɟ

Ȼɪɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɚ
ɥ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨ
ɨɩɪɟɟɦʂɟɧɨɝ
ɡɟɦʂ
ʂɢɲɬɚ

ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɩɨɜɜɪɲɢɧɟ
ɩɨɤɤɪɢɜɟɧ
ɩɥɚɧ
ɧɨɜɢɦɚ
ɞɟɬɬɚʂɧɟ
ɪɟɝɭɭɥɚɰɢʁɟ

6
ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɩɨɤɪɢ
ɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɢ
ɢɬɨɪɢʁɟ
ɭɪɛɚɧɢ
ɢɫɬɢɱɤɨɦ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɩɥɚɚɧɫɤɨɦ
ɫɚ ɩɥɚɚɧɨɜɢɦɚ
ɞɨɤɭɦ
ɦɟɧɬɚɰɢʁɨ
ɦ

5

ɐɢʂ

0

3

100%

0.00

7

ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɭ
2021.

0

0

3

100%

0.00

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɚ
Ɉ
ɜ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
2022.
8

0

0

4

100%

0.00

ɐɢʂɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭ
2023.
9

0

0

5

100%

0.00

ɐɢʂɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭ
2024.
10

0

0

5

100%

0.00

ɐɢʂɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭ
2025.
11

1.500.000,00

11.180.900,00

20.400.000,00

37.000.000,00

70.080.900,00

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ
01
12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɋɪɟɞɫɬɜ
ɜɚ ɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚɚ 04
13

0,00

39.529.418,00

0,00

50.000.000,00

89.529.418,00

14

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɡɜɨɪɚ

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

1.500.000,00

550.710.318,00

220.400.000,00

887.000.000,00

1559.610.318,00

15

ɍ
ɍɤɭɩɧɨ

16

31

ɨɞ

77

17

ɂɡɜɨɪ
Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ ɥɢɰɟ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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ɑɥɚɧ 7.

ɋɪɟɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ
ɢ
ɨɞ 3.233.4415.324ɞɢɧɚɪɚ, ɫɪɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɢ ɢɡɧɨɫɭ
ɢ
ɨɞ 15.449.000 ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɫɪɟɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɨɫɬɚɥɢ
ɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɭ ɢɡɧɨɫɫɭ ɨɞ
6628.404.996ɞɢɧɚɪɪɚ, ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɫɭ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨʁ ɤɥɚɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ, ɢ ɬɨ:

ɑɥɚɧ 6. ɦɟʃɚɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:

III Ɋȿ
ȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐ
ɐɂȳȺ

02. 08. 2022.
Број 7
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Страна 34

1102

0001

0002

2ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ
ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ/ɨɞɪɠɚ
ɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɦ
ɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

ɭɝɨɨɜɨɪɚ ɨ
ɛɟɫɩɨɨɜɪɚɬɧɨɦ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ
ɚɤɬɢɜɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɢɧɜɟɫɬɬɢɰɢɨɧɨɦ
ɨɞɪɠ
ɠɚɜɚʃɭ ɢ
ɭɧɚɩ
ɩɪɟɻɟʃɭ
ɫɜɨʁɫɬɚɚɜɚ ɡɝɪɚɞɟ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɦɨɝɭʄɚ
ɩɨɤɪɢɜɜɟɧɨɫɬ ɧɚɫɟʂɚ ɢ
ɬɟɪɢɬɨɨɪɢʁɟ ɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɭɪɟɻɟʃ
ʃɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɡɟɥɟɧɢɢɥɚ

ȿɮɢɤɚɫɫɧɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɫɩɪɨɜɨɨɻɟʃɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɨɫɜɟɬʂ
ʂɟʃɚ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɚɧ
ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟʂɚɚ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɪɚɰɢɨɧ
ɧɚɥɧɢɦ ʁɚɜɧɢɦ
ɨɫɜɟɬʂ
ʂɟʃɟɦ

Ȼɪɨʁ ɦ2
ɦ ʁɚɜɧɢɯ
ɡɟɥɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲ
ɲɢɧɚ ɧɚ
ɤɨʁɢ
ɢɦɚ ɫɟ
ɭɪɟɟɻɭʁɟ ɢ
ɨɞɪɪɠɚɜɚ
ɡɟɥɟɟɧɢɥɨ ɭ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩɚɧ
ɧ ɛɪɨʁ ɦ2
ɡɟɥɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɜɪɲɢɧɚ

ɍɞɟɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ
ɟɮɢ
ɢɤɚɫɧɢɯ
ɫɢʁɚɚɥɢɰɚ ɭ
ɭɤɭɩɧ
ɧɨɦ ɛɪɨʁɭ
ɫɢʁɚɥɢ
ɢɰɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɨɫɜɟɟɬʂɟʃɚ

ɍɤ
ɤɭɩɧɚ
ɤɨɥ
ɥɢɱɢɧɚ
ɩɨɬɪ
ɪɨɲɟɧɟ
ɟɥɟɤ
ɤɬɪɢɱɧɟ
ɟɧɟɟɪɝɢʁɟ
(ɝɨɞɞɢɲʃɟ)

ɛɪɨʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨ
ɭ
ɉɨɞɢɡɚɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɞɨɦɚʄɢ
ɢɧɫɬɜɢɦɚ
ɟɮɢɤɚɫɫɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ
ɫɬɚɦɛ.ɨɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɫɬɚɦɛɟɟɧɨɝ ɮɨɧɞɚ

410000

35%

0.00

410000

35%

0.00

50

440000

45%

0.00

55

500000

60%

0.00

62

550000

70%

0.00

70

89.287.000,00

161.000.000,00

349.472.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

889.287.000,00

1661.000.000,00

3449.472.000,00

0,00
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2022

11001-4004

ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ

ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɡɝɪɚɞɚ

Број 7
02. 08. 2022.

0007

0008

ɉɪɨɡɜɨɞʃɚ ɢ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ
ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ
ɡɚ ɩɢʄɟ

2022

11002-7001

0004

Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚ

Ȼɪɨʁ ɭɯɯɜɚʄɟɧɧɢɯ
ɢ ɡɛɪɢɧ
ɧɭɬɢɯ ɩɚɫɚ
ɢ ɦɚɱɚɤɚ
ɦ
ɥɭɬɬɚɥɢɰɚ

ɍɇȺɉ
ɉɊȿȭȿȵȿ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

Ⱥɞɟɤɜɚɚɬɚɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɭɠɟɧɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ
ɜɨɞɨɫɧɧɚɛɞɟɜɚʃɚ

ɩɨɜɜɟʄɚʃɟ
ɩɪɨɨɰɟɧɬɚ
ɩɪɟɱɢ
ɢɲʄɟɧɢɯ

Ȼɪɨʁ ɤɜɜɚɪɨɜɚ ɩɨ
ɤɦ ɜɨɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɦɪɪɟɠɟ

ɋɬɬɟɩɟɧ
ɩɨɤɪɢ
ɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɤɨɪɢ
ɢɫɧɢɤɚ
ɭɫɥɥɭɝɨɦ
ɞɚʂ
ʂɢɧɫɤɨɝ
ɦɚɥɧɚ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬ
Ɉɩɬɢɦ
ɝɪɟʁɚʃ
ʃɚ (ɛɪɨʁ
ɤɨɪɢɫɧɧɢɤɚ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɭɫɥɭɭɠɟɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɞɨɦɚʄɢ
ɢɧɫɬɚɜɚ ɭ
ɢ ɪɚɡɜɨɨʁ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɫɢɫɬɟɦ
ɦɚ
ɭɤɭɩ
ɩɧɢ ɛɪɨʁ
ɞɨɦɚʄɢ
ɢɧɫɬɚɜɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ/ɨɨɩɲɬɢɧɢ)

ɍɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ
ɡɚɪɚɡɧɢɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɩɪɪɟɧɨɫɟ ɠɢɜɨɬɢʃɟ

1

0.00

20%

200

40%

1

0.00

20%

200

40%

0

0.00

25%

250

50%

0

0.00

30%

300

55%

0

0.00

30%

320

60%

2.500.000,00

4.000.000,00

18.000.000,00

18.200.000,00

56.485.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

2.500.000,00

4.000.000,00

18.000.000,00

18.200.000,00

556.485.000,00
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ɉɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

0003

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɱɢɫɬɨʄɟ ɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɦɨɝɭʄɚ
ɩɨɤɪɢɜɜɟɧɨɫɬ ɧɚɫɟʂɚ ɢ
ɬɟɪɢɬɨɨɪɢʁɟ ɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɨɞɪɠɚɜɜɚʃɚ ɱɢɫɬɨʄɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɢɧɚ

ɋɬɬɟɩɟɧ
ɩɨɤɪɢ
ɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɢ
ɢɬɨɪɢʁɟ
ɭɫɥɥɭɝɚɦɚ
ɨɞɪɠ
ɠɚɜɚʃɚ
ɱɢɫɬɨʄɟ ʁɚɜɧɨɩɪɨɦ
ɦɟɬɧɢɯ
ɩɨɜɪɲ
ɲɢɧɚ (ɛɪɨʁ
ɭɥɢɰɚɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɱɢɫɬɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɭɤɭɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɭɥɥɢɰɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ/ɨɨɩɲɬɢɧɢ)

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 35

Страна 36

0001

0003

15001-5001

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ
ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɮɢɫɤɭɥ.ɫɚɥɟ ɭ
ȳ.Ʌɟɲɧɢɰɢ

ɭɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

ɉɨɞɫɬɢɢɰɚʁɢ ɝɪɚɞɚ/ɨɩɲɬɢɧɟ
ɡɚ ɪɚɡɜɜɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ

ɛɪɨɨʁ ɞɟɰɟ
ɨɛɭɭɯɜɚʄɟɧ
ɧɚɜɟɟɞɟɧɢɦ
ɩɪɨɨʁɟɤɬɨɧ

Ȼɪɨʁ ɩɨɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɤɚɬɚ ɤɨʁɢ
ɩɪɨɦ
ɦɨɜɢɲɭ
ɩɪɟɞɭɡɡɟɬɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁ
Ȼ
ɭɧɚɩɪɪɟɻɟɧɢɯ
ɍɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ
ɩɪɨɰɟɞɞɭɪɚ ɪɚɞɢ
ɚɞɦɢɧɢɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɥɚɚɤɲɟɝ
ɩɨɫɬɭɩɩɚɤɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨɫɥɥɨɜɚʃɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɬɧɢɯ ɫɟɪɜɢɫɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɩɪɢɜɜɪɟɞɟ ɧɚ
ɡɚ ɩɪɭɠ
ɠɚʃɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɥɨɤɚɥɧ
ɧɨɦ ɧɢɜɨɭ
ɩɨɫɬɨʁɟɟʄɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɢ

0

5

5

0.00

0

5

5

0.00

200

6

5

0.00

0

7

7

0.00

0

8

8

0.00

30.069.006,00

4.820.000,00

9.040.000,00

153.429.006,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.430.994,00

60.180.000,00

123.920,00

92.734.914,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

442.500.000,00

665.000.000,00

9.163.920,00

2446.163.920,00
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2022

1501

3 - ɅɈɄȺɅɇɂ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ
ɊȺɁȼɈȳ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ

Ȼɪɨʁ
Ȼ
ɫɬɚɧ
ɧɨɜɧɢɤɚ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ
ɤɨɨʁɢ ɫɭ
ɡɚɩɨɫɫɥɟɧɢ ɧɚ
ɧɨɜɢɦ
ɦ ɪɚɞɧɢɦ
ɦɟɫɬɬɢɦɚ, ɚ
ɧɚɥɚɡɢ
ɢɥɢ ɫɭ ɫɟ
ɧɚ ɟɜɢ
ɢɞɟɧɰɢʁɢ
ɇɋɁ
ɇ
(ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɯ
ɩɨ ɩɨɥɭ
ɩ
ɢ
ɫɬɚɪ
ɪɨɫɬɢ)

ɨɬɩɚɞɞɧɢɯ ɜɨɞɚ

Број 7
02. 08. 2022.

15001-5007

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɋɦɚɪɬ
ɋɢɬɢ ɰɟɧɬɪɚ

0001

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɬɭɪɢɡɦɚ

2022

1502

4 - ɊȺɁȼɈȳ
ɌɍɊɂɁɆȺ

ɍɱɟɲʄɟ ɭ
ɫɭɮɢɧɚɧ.ɩɪɨʁɟɤɬɚ
15001-7001
- Ɉɛʁɟɤɚɬ ɜɪɬɢʄ ɭ
Ʌ.ɉɨʂɭ

15001-5002

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɮɢɫɤ.ɫɚɥɟ ɭ
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɢ
Ʌɨɡɧɢɰɚ

ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɧɨɜɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɝɪɚɞɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ, ɪɚɫɬ
Ʌɨɡɧɢɰɟ 2021-2025.
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚ, ɭɜɟʄɚʃɟ
ɫɦɟɲɬɚʁɧɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɪɚɫɬ
ɩɪɢɯɨɞɚ ɨɞ
ɛɨɪɚɜɢɲɧɟ ɬɚɤɫɟ.

ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɩɨɜɟʄɚɚʃɚ ɛɪɨʁɚ
ɧɨɨʄɟʃɚ
ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɩɨɜ
ɜɟʄɚʃɚ
ɭɤɭɩɧ
ɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɝɨɫɬɢʁɭ

ɛɪɨɨʁ ɞɟɰɟ
ɨɛɭɭɯɜɚʄɟɧ
ɧɚɜɟɟɞɟɧɢɦ
ɩɪɨɨʁɟɤɬɨɦ

ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɨɦɥɚɚɞɢɧɚɰɚ

ɛɪɨɨʁ ɞɟɰɟ
ɨɛɭɭɯɜɚʄɟɧ
ɧɚɜɟɟɞɟɧɢɦ
ɩɪɨɨʁɟɤɬɨɧ

Ȼɪɨʁ ɞɨɝɚɻɚʁɚ
ɤɨʁɢ ɩɪɪɨɦɨɜɢɲɭ
ɬɭɪɢ
ɢɫɬɢɱɤɭ
ɩɨɨɧɭɞɭ
ɌɈȽ Ʌɨɡɧɢɰɟ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɝɪɚɞɚ/ɨɨɩɲɬɢɧɟ ɭ
ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɡɟɦʂ
ʂɢ ɢ/ɢɥɢ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɚɥɚɬɚ ɭ
ɢɧɨɫɬɪɪɚɧɫɬɜɭ ɧɚ
Ⱥɞɟɤɜɚɚɬɧɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɤɨʁɢɦɚɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ
ɬɭɪɢɫɬɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ
ɌɈ
ɝɪɚɞɚ/ɨɨɩɲɬɢɧɟ ɧɚ ɰɢʂɚɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ
ɬɪɠɢɲ
ɲɬɢɦɚ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ
Ȼɪɨʁ
ɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɨ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɝɪɚɞɚ
ɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɟ. ɐɢʂɟɜɢ
ɩɪɨɦ
ɦɨɬɢɜɧɢɯ
Ʌɨɡɧɢɰɟ 2021-2025.
ɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ
ɚɤɰ
ɰɢʁɚ ɫɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭ ɛɨʂɟ
ɩɚɪɬɧ
ɧɟɪɫɤɢɦ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚʃɟ
ɨɪɝɚɧɢ
ɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɟ ɢ
ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɜɟʄɟ
ɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢ.

ɐɢʂɟɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɭ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɨɞ
ɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɟ,
ɬɭɪɢɡɦ
ɦɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ

ɍɇȺɉ
ɉɊȿȭȿȵȿ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

Ɉɤɭɩʂ
ʂɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɤɪɨɡ
ɩɨɫɥɨɜɜɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ

ɭɧɚɩɪɟɟɞʁɟʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

0

18

13

14157

0

0

76786

0

1

0

0

1

0

20

15

10%

10%

270

10

600

20

15

20%

20%

270

15

0

22

15

25%

25%

0

20

0

60.355.000,00

60.355.000,00

5.000.000,00

56.000.000,00

48.500.000,00

989.000,00

989.000,00

0,00

0,00

0,00

8.271.000,00

8.271.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

669.615.000,00

669.615.000,00

5.000.000,00

776.000.000,00

448.500.000,00
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ɋɧɟɠɚɧɚ ɉɟɪɢʄ

ɋɧɟɠɚɧɚ ɉɟɪɢʄ

02. 08. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 7

Страна 37

Страна 38

0001

01001-4001

01001-4002

0401

ɉɨɞɪɲɤɚ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ

ɄȺɅɐɂɁȺɐɂȳȺ
ɁȿɆȴɂɒɌȺ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

6 - ɁȺɒɌɂɌȺ
ɀɂȼɈɌɇȿ
ɋɊȿȾɂɇȿ

ɍɧɚɩɪ
ɪɟɻɟʃɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɤɨɦɭɧ
ɧɚɥɧɢɦ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɨɬɩɚɞɨɨɦ

Ɋɚɫɬ ɩɪɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ
ɫɬɚɛɢɥɥɧɨɫɬ ɞɨɯɨɬɤɚ
ɩɨʂɨɩɪɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɜɨɻɚɱɚ

ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɫɬɚɧɨɜ
ɜɧɢɲɬɜɚ
ɩɨɤɪ
ɪɢɜɟɧɨɝ
ɭɫɥ
ɥɭɝɨɦ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ
ɤɨɦɭɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɬɩɚɞɚ

ɛɪɨʁ
ɛ
ɩɨʂɨɩ
ɩɪɢɜ.ɝɚɡɞɢ
ɧɫɬɚɜɚɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ
ɞɨɞɞɟʂɟɧɟ
ɫɭɛɜɜɟɧɰɢʁɟ

ɉɈȼɊ
ɊɒɂɇȺ
ɉȺɊ
ɊɐȿɅȺ
ɈȻɍɏ
ɏȼȺʄȿɇɂ
ɉɈȻɈȴ
ȴɒȺȵȿ
Ɇ
ɄȼȺɅɂ
ɂɌȿɌȺ ɁȿɆȴɂɒɌȺ Ɇ ɆȿɊɈɆ

Ȼɪɨʁ
Ȼ
ɪɟɝɢɫɬɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ
ɫɭ ɤɨɪɪɢɫɧɢɰɢ
ɤɪɟɟɞɢɬɧɟ
ɋɬɜɚɪɚɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɭ
ɭɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɜɨɞʃɟ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢ
ɢɧɫɬɚɜɚ

0.00

350

1

1500

0.00

0.00

350

1

1500

0.00

0.00

380

0

1600

0.00

0.00

400

0

1700

0.00

0.00

410

0

1800

0.00

53.700.000,00

23.000.000,00

5.000.000,00

2.280.000,00

30.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

553.700.000,00

223.000.000,00

5.000.000,00

7.280.000,00

335.280.000,00
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0101

5ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿ
ȾȺ ɂ ɊɍɊȺɅɇɂ
ɊȺɁȼɈȳ

Ɋɚɫɬ ɩ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ
ɫɬɚɛɢɥ
ɥɧɨɫɬ ɞɨɯɨɬɤɚ
ɩɪɨɢɡɜ
ɜɨɻɚɱɚ

ɍɞɟɨ
ɍ
ɪɟɝɢɫɬɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ
ɯ ɝɚɡɞɢ
ɢɧɫɬɚɜɚ ɭ
ɭɤɭɩɧ
ɧɨɦ ɛɪɨʁɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ
ɯ ɝɚɡɞɞɢɧɫɬɚɜɚ

Број 7
02. 08. 2022.

0001

0701

7ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳ
Ⱥ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ
ɂ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺ
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌ
ɍɊȺ

ɉɈȼɊ
Ɋɒɂɇȿ
ɈȻɍɏ
ɏȼȺȶȿɇȿ
ɇȺȼȿ
ȿȾȿɇɈɆ
Ɇȿ
ȿɊɈɆ

Ⱦɭɭɠɢɧɚ
ɢɡɝɪ
ɪɚɻɟɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚɚʄɚʁɧɢɰɚ
Ɋɚɡɜɢʁʁɟɧɨɫɬ
ɤɨʁʁɟ ɫɭ ɭ
ɢɧɮɪɚɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ
ɧɚɞɥɟɟɠɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɬɟɤ
ɤɫɬɭ ɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ
ɫɨɰɢɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ
(ɭɭ ɤɦ)

ɩɨɜɜɪɲɢɧɚ
ɡɟɦʂ
ʂɢɲɬɚ
ɨɛɭɯɯɜɚʄɟɧɨɝ
ɉɨɞɢɡɚɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɪɚɦɚɚ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɧɚ ɡɚɲ
ɲɬɢɬɢ ɢ
ɠɢɜɨɬɧ
ɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɭɧɚɩɪɟɟɻ.ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɭ ɯɚ

ɩɨɜɜɪɲɢɧɚ
ɬɟɪɢ
ɢɬɨɪɢʁɟ
ɢʄɟɧɟ ɨɞ
ɭɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɡɚɲɬɢ
ɩɨɩɥɚɜɚ
ɨɞ ɩɨɩɩɥɚɜɚ

ɋɌȼȺɊ
ɊȺȵȿ
ɏɂȽɂȳȳȿɇɋɄɂɏ ɂ
ɁȾɊȺȼ
ȼɋ.ɍɋɅɈȼȺ ɁȺ
ɀɂȼɈ
ɈɌ ȽɊȺȭȺɇȺ

0.00

50 %

17000

0.00

2000

0

50 %

17000

0.00

2300

0

65%

18000

0.00

2800

0

75%

19000

0.00

3500

0

80%

19500

328.891.000,00

0,00

14.000.000,00

12.500.000,00

27.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.247.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

4443.138.000,00

0,00

14.000.000,00

12.500.000,00

227.200.000,00

37

ɨɞ

77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2022

04001-5002

ɉɨɞɪɲɤɚ ɦɟɪɚɦɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

ȼɨɞɨɬɨɰɢ II ɪɟɞɚ 04001-4002

ɍɋɅɍȽȿ
ȾȿɊȺɌɂɁȺɐɂȳȿ
ɂ
04001-4001
ȾȿɁɂɇɋȿɄɐɂȳȿ
ɇȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ
ȽɊȺȾȺ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

ɧ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɍɫɜɨʁɟɧ
ʃɟʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɲɬɢɬɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɂɫɩɭʃ
ɫɪɟɞɞɢɧɟ ɫɚ
ɫɚ ɡɚɤɨɨɧɢɦɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ
ɚɤɰ
ɰɢɨɧɢɦ
ɩɨɫɬɨʁɚɚʃɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɢ
ɩɥɥɚɧɨɦ
ɨɩɟɪɚɬɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɨ ɢ
ɦɟɪɚ ɡɚɚɲɬɢɬɟ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 39

Страна 40

0002

07001-4004

2002

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ

8ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄ
Ɉ ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ʁɟ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ,
ɉɪɨɰɟɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɧɟɝɚ ɢ
ɡɚ 2021. ɝɨɞɢɧɭ,
ɢɫɯɪɚɧɚ,
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ
ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɢ
ɩɪɨɰɟɧɚ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɞɟɰɟ ɭɡɪɚɫɬɚ ɞɨ 6,5
ɝɨɞɢɧɚ.
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɟɰɟ
ɩɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɢɦ
ɜɚɫɩɢɬɬɚʃɟɦ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɨɜɚʃɟɦ

ɉɊȿȭȿȵȿ
ɍɇȺɉ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

ɍɇȺɉ
ɉɊȿȭȿȵȿ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

ɍɇȺɉ
ɉɊȿȭȿȵȿ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

ɉɪɨɰɟɟɧɚɬ ɞɟɰɟ
ɤɨʁɚ ɫɭɭ ɭɩɢɫɚɧɚ
ɭ ɩɪɟɞɞɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɨɜɟ (Ȼɪɨʁ
ɞɟɰɟ ɤɨʁɚ ɫɭ
ɭɩɢ
ɢɫɚɧɚ ɭ
ɩɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɚɧɨɜɟ ɭ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɞɟɟɰɟ ɭ
ɝɪɚɞɭ//ɨɩɲɬɢɧɢ
(ʁɚɫɥɟɧ
ɧɚ ɝɪɭɩɚ,
ɩɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɚ
ɝɪɭɩɚɚ ɢ ɉɉɉ)
ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɭɩɢɫɚɧɟ ɞɟɰɟ ɭ
ɨɞɧɨɫɭɭ ɧɚ ɛɪɨʁ
ɭɤ
ɤɭɩɧɨ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɟ

ɛɪɨʁ
ɛ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɭɥɥɢɰɚ

Ⱦɍɀ
ɀɂɇȺ
ɊȿɏȺ
ȺȻɂɅɂɌ.
ɉɍ
ɍɌȿȼȺ

ɩɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɨɛɭɯɯɜɚʄɟɧɟ
ɬɟɪɢ
ɢɬɨɪɢʁɟ

1

1

70

280

76%

43%

1

1

70

280

75%

44%

0

0

75

300

82%

55%

0

0

78

340

82%

55%

0

0

80

380

293.600.000,00

120.000.000,00

50.891.000,00

130.000.000,00

28.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.500.000,00

50.000.000,00

60.408.200,00

3.838.800,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

3223.100.000,00

1770.000.000,00

111.299.200,00

133.838.800,00

228.000.000,00
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07001-4003

ɂɁȽɊȺȾȵȺ
ɍɅɂɐȺ ɂ
ɉɍɌȿȼȺ

ɪɟɞɨɜɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ 07001-4002
ɢ ɭɥɢɰɚ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

Ȼɪɨʁ ɤɢ
ɢɥɨɦɟɬɚɪɚ
Ɉɞɪɠɚɚɜɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɩɭɬɧɟ ɫɚɧɢɪɚɚɧɢɯ ɢ/ɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬ
ɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɦɪɟɠɟ ɤɪɨɡ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɩɭɭɬɟɜɚ
ɢ ɪɟɞɨɜɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɚɫɮɚɥɬɬɧɨɝ ɩɨɤɪɢɜɚɱɚ

Број 7
02. 08. 2022.

2022

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

0002

ɞɟɰɟ
ɞ

Ȼɪɨʁ ɩɨɨɫɟɛɧɢɯ ɢ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɝɝɪɚɦɚ ɭ
ɨɛɛʁɟɤɬɭ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ʁɟ
ɭɫɬɬɚɧɨɜɟ
ɉɪɨɰɟɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ,
ɉɪɨ
ɨɰɟɧɚɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɧɟɝɚ ɢ
ɡɚ 2021. ɝɨɞɢɧɭ,
ɫɬɪɪɭɱɧɢɯ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɢɫɯɪɚɧɚ, ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ
ɫɚɪɚɞɧ
ɧɢɤɚ ɤɨʁɢ
ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚ - ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɢ
ɫɭ ɞɨɛɢɥɢ
ɞ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɪɟɫɭɪɫɚ
ɧɚʁɦɚʃ
ʃɟ
24 ɛɨɞɚ
ɞɟɰɟ ɭɡɪɚɫɬɚ ɞɨ 6,5
ɡɚ ɫɬɬɪɭɱɧɨ
ɝɨɞɢɧɚ.
ɭɫɚɜɪɪɲɚɜɚʃɟ
ɍɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɤɪɨɡ ɭɱɟɲʄɟ
ɭ
ɧɚ
ɩɪɟɞɲɤɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɫɟɦɢɧ
ɧɚɪɢɦɚ ɧɚ
ɜɚɫɩɢɬɬɚʃɚ
ɝɨɞɢɲʃ
ʃɟɦ ɧɢɜɨɭ
ɭ ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɫɬɪɪɭɱɧɢɯ
ɫɚɪɚɚɞɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨ
ɭ
ɤɨʁɢ
ɢɦɚ ɫɭ
ɢɡɜɜɪɲɟɧɚ
ɢɧɜɟɫɫɬɢɰɢɨɧɚ
ɭɥɚɝɝɚʃɚ ɧɚ
ɝɨɞɢ
ɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ,, ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɭɤɭɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɨɛʁɟɤɤɚɬɚ ɉɍ

Ɉɛɟɡɛɟɟɻɟɧɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚ ɜɚɫɩɢɬɧɨɨɛɪɚɡɨɨɜɧɢ ɪɚɞ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɭɡ
ɩɨɜɟʄɚɚɧ ɨɛɭɯɜɚɬ

ɉɪɨɫɟɟɱɚɧ ɛɪɨʁ
ɞɟɰɟ ɭ ɝɪɭɩɢ
(ʁɚɫɥɟ,
ɲɤɨɥɫɤɢ,
ɩɪɟɞɲ
ɩɪɢɩ
ɩɪɟɦɧɢ
ɩɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ/ɉɉɉ)
ɉɪɨɰɟɧɬ ɞɟɰɟ
ɨɫɥɨɛɛɨɻɟɧɟ ɨɞ
ɩɭɧɟ ɰɟɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɭ ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩɚɧ
ɧ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ

ɉɪɨɰɟɟɧɚɬ ɞɟɰɟ
ɫɚ ɞɨɨɞɚɬɧɢɦ
ɨɛɪɚɚɡɨɜɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɛɚɦɚ ɤɨʁɚ
ɫɭ ɭɤʂ
ʂɭɱɟɧɚ ɭ
ɪɟɞɞɨɜɧɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɉɈȼ
ɭ ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɞɟɰɟ
ɞ
ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɨɛʁɟɤɚɬɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɍɧɚɩɪ
ɪɟɻɟʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɥɢ
ɩɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ
ɩɪɨɫɬɨɨɪ ɡɚ ɞɟɰɭ
ɡɚ ɞɟɰɭɭ ɢɡ ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ ɝɪɭɩɚ
ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢ
ɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɭ ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɨɛʁɟɤ
ɤɚɬɚ ɉɍ
ɉɪɨɰɟɟɧɚɬ Ɋɨɦɚ
ɤɨʁɢ ɩɨɯɚɻɚʁɭ
ɩ
ɩɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɢ
ɩɪɨɨɝɪɚɦ ɭ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɪɨɦɫɫɤɟ ɞɟɰɟ
19,5%

19%

6

100%

3

16,50%

1

100%

4

16,%

19

55,55%

55,55%

18

1,26%

1,13%

3

100%

4

16%

19

20

60%

1,30%

2

100%

4

16%

19

20%

60%

1,30%

293.600.000,00

0,00

29.500.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

3223.100.000,00
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Број 7

Страна 41

Страна 42

0001

2004

0001

0011

0902

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

10 - ɋɊȿȾȵȿ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞʃɟɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɚɞɭ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɬɚɥɟɧɬɟ

11 ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɂ
ȾȿɑȳȺ
ɁȺɒɌɂɌȺ

1

ɛɪɨɨʁ ɞɟɰɟ
ɨɛɭɯɯɜɚʄɟɧɟ
ɪɚɞɨɦ
ɦ ɰɟɧɬɪɚ

0

1

1

Ȼɪɨʁ ɞɟɰɟ
ɞ
ɤɨʁɚ
ɫɭ ɨɛɭɭɯɜɚʄɟɧɚ
ɫɪɟɟɞʃɢɦ
ɨɛɪɚɡɡɨɜɚʃɟɦ
(ɪɚɡɥ
ɥɨɠɟɧɨ
ɩɪɟɦ
ɦɚ ɩɨɥɭ)

ɉɪɨɫɟɟɱɚɧ ɛɪɨʁ
ɭɱɟɧ
ɧɢɤɚ ɩɨ
ɨɞɟɟʂɟʃɭ

1

0

ɉɪɨɫɟɟɱɚɧ ɛɪɨʁ
ɭɱɟɧ
ɧɢɤɚ ɩɨ
ɨɞɟɟʂɟʃɭ
(ɪɚɡɜɪɪɫɬɚɧɢ ɩɨ
ɩɨɥɭ)
ɩ

ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɤɨɪɢɫɧ
ɧɢɤɚ ɦɟɪɚ
ɢ ɭɫɥɭɝɚ
ɭ
ɫɨɰɢ
ɢʁɚɥɧɟ ɢ
ɞɟɱʁɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨɨʁɢ ɫɟ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɧɫɢɪɚʁɭ ɢɡ
ɩɪɚɜɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɮɢɧɚɧ
ɛɭɭʇɟɬɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ
ɭ ɨɞɧɨɫɫɭ ɧɚ ɛɪɨʁ
ɫɬɚɧ
ɧɨɜɧɢɤɚ

ɍɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɪɚɞɚ ɫɚ
ɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɨɦ ɞɟɰɨɦ

Ɉɛɟɡɛɟɟɻɟɧɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚ ɜɚɫɩɢɬɧɨɨɛɪɚɡɨɨɜɧɢ ɪɚɞ ɭ ɫɪɟɞʃɢɦ
ɲɤɨɥɚɦ
ɦɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨ
ɨɞɜɢʁɚʃ
ʃɟ ɧɚɫɬɚɜɟ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɫɪɟɞʃɨɨɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɨɜɚʃɚ

Ɉɛɟɡɛɟɟɻɟɧɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚ ɜɚɫɩɢɬɧɨɨɛɪɚɡɨɨɜɧɢ ɪɚɞ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɭ
ɨɫɧɨɜɧɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ

Ɉɛɭɯɜɚɬ ɞɟɰɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɨɛɪɚɡɡɨɜɚʃɟɦ
(ɪɚɡɥ
ɥɨɠɟɧɨ
ɩɪɟɦ
ɦɚ ɩɨɥɭ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172.948.097,00

2.683.000,00

70.615.000,00

73.298.000,00

239.254.070,00

239.254.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.681.184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

1995.629.281,00

2.683.000,00

770.615.000,00

773.298.000,00

239.254.070,00

2339.254.070,00
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2022

2003

9 - ɈɋɇɈȼɇɈ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

ɉɨɬɩɭɭɧɢ ɨɛɭɯɜɚɬ
ɨɫɧɨɜɧ
ɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɢ
ɜɚɫɩɢɬɬɚʃɟɦ

Број 7
02. 08. 2022.

0001

0017

0018

ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ
ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ

ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

ɉɨɞɪɲɤɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɐɪɜɟɧɨɝ
ɤɪɫɬɚ

Ȼɪɨʁʁ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɨɰ
ɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲ
ɲɬɢɬɟ
ɩɪɟɞɜɜɢɻɟɧɢɯ
Ɉɞɥɥɭɤɨɦ ɨ
ɫɨɰɢ
ɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲ
ɲɬɢɬɢ ɭɤɤɭɩɧɨ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɋɨɰɢʁɚɚɥɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟɧɚɪɨɞɧ
ɧɟ ɤɭɯɢʃɟ
ɨɥɚɤɲɚɚɜɚʃɟ ʂɭɞɫɤɟ ɩɚɬʃɟ
(ɢɥɥɢ ɛɪɨʁ
ɩɪɭɠɚʃ
ʃɟɦ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ
ɩɨɞɟɟʂɟɧɢɯ
ɭɪɝɟɧɬɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɥɢɰɢɦɚ ɭ
ɨɛɪɪɨɤɚ ɭ
ɧɟɜɨʂɢɢ, ɪɚɡɜɢʁɚʃɟɦ
ɧɚɪɪɨɞɧɨʁ
ɫɨɥɢɞɚɚɪɧɨɫɬɢ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ,
ɤɭɯɯɢʃɢ)
ɨɪɝɚɧɢɢɡɨɜɚʃɟɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɨɛɥɢɤɚɚ ɩɨɦɨʄɢ

ɉɨɞɪɲ
ɲɤɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɦɪɟɠɟ
ɭɫɥɭɝɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɪɟɞɜɢɢɻɟɧɟ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ
ɫɨɰɢʁɚɥɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ
Ɂɚɤɨɧɨɨɦ ɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɬɢ

ɍɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɫɢɪɨɦɚɚɲɧɢɯ

ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɝɪɚɻɚɚɧɚ ɤɨʁɢ
ɞɨɛɢʁɚʁʁɭ ɧɨɜɱɚɧɟ
ɧɚɤɧɚɞɞɟ ɢ ɩɨɦɨʄ
ɭ ɧɚɚɬɭɪɢ ɭ
ɫɤɥɥɚɞɭ ɫɚ
Ɉɞɥɥɭɤɨɦ ɨ
ɫɨɰɢ
ɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲ
ɲɬɢɬɢ ɭ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɝɪɚɻɚɧɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.945.000,00

1.260.097,00

35.605.552,00

34.520.448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.531.184,00

0,00

3.150.000,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

225.945.000,00

220.791.281,00

35.605.552,00

37.670.448,00
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2022

0001

ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ
ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ

ɍɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɫɢɪɨɦɚɚɲɧɢɯ

ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɝɪɚɻɚɚɧɚ ɤɨʁɢ
ɞɨɛɢʁɚʁʁɭ ɧɨɜɱɚɧɟ
ɧɚɤɧɚɞɞɟ ɢ ɩɨɦɨʄ
ɭ ɧɚɚɬɭɪɢ ɭ
ɫɤɥɥɚɞɭ ɫɚ
Ɉɞɥɥɭɤɨɦ ɨ
ɫɨɰɢ
ɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲ
ɲɬɢɬɢ ɭ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɝɪɚɻɚɧɚ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 43

Страна 44

0020

0021

0021

ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɚɻɚʃɭ
ɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɬɜɭ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɫɨɛɚɦɚ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɫɨɛɚɦɚ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

2022

1801

ɍɧɚɩɪ
ɪɟɻɟʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ
ɫɬɚɧɨɜ
ɜɧɢɲɬɜɚ

ɂɡɝɪɚɞɞʃɚ ɢɧɮɪɚɫɬɭɤɬɭɪɟ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɧɧɢɤɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɬɟ

Ɉɛɟɡɛɟɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ ɫɬɚɪɢʁɟ
ɢ ɨɞɪɚɫɫɥɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɉɛɟɡɛɟɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ ɫɬɚɪɢʁɟ
ɢ ɨɞɪɚɫɫɥɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɲɤɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɞɚ
ɉɨɞɪɲ
ɨɫɬɜɚɪɟ ɠɟʂɟɧɢ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ

Ɉɱɟɤ
ɤɢɜɚɧɨ
ɬɪɚʁɚʃ
ʃɟ ɠɢɜɨɬɚ
ɫɬɚɧ
ɧɨɜɧɢɤɚ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɫɨɰ
ɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲ
ɲɬɢɬɟ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭɫɫɥɭɝɚ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭɫɫɥɭɝɚ

ɉɪɨɫɟɱɱɚɧ ɢɡɧɨɫ
ɞɚɜɚʃ
ʃɚ ɡɚ ɦɟɪɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɪɚɻɚʃɭ
ɪ
ɩɨ ɪɨɻɟɧɨɦ
ɞɟɟɬɟɬɭ

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

3.000.000,00

3.510.000,00

33.336,00

6.073.664,00

66.000.000,00

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

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

3.000.000,00

3.510.000,00

33.336,00

6.073.664,00

666.000.000,00
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12 ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺ
ɁȺɒɌɂɌȺ

ɉɚɪɬɟɪɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɡɝɪɚɞɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ 09002-4001
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ

0019

ɉɨɞɪɲɤɚ ɞɟɰɢ ɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɫɚ
ɞɟɰɨɦ

Ȼɪɨʁ ɞɟɰɟ
ɞ
ɤɨʁɚ
ɩɪɢɦɚʁɭ
ɮɢɧɚɚɧɫɢʁɫɤɭ
ɩɨɞɪɪɲɤɭ ɭ
Ɉɛɟɡɛɟɟɻɢɜɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɭɤɭɩɚɧ
ɧ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ
ɭ ɝɪɚɞɭɭ/ɨɩɲɬɢɧɢ

Број 7
02. 08. 2022.

0001

0001

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ

Ɂɚɤɨɧ ɨ ɤɭɥɬɭɪɢ,
Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɤɨʁ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɪɚɞɭ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ
ɪɚɞɭ

ɉɪɨɰɟɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭ
2021.ɝɨɞɢɧɢ

ɉɨɜɟʄɚɚʃɟ ɭɱɟɲʄɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ
ɤɭɥɬɭɪɪɧɨʁ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢ ɢ
ɭɦɟɬɧɢɢɱɤɨɦ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ

Ɉɛɟɡɛɟɟɻɟʃɟ ɪɟɞɨɜɧɨɝ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɮɭɧɤɰɢɢɨɧɢɫɚʃɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɤɟ
ɤɭɥɬɭɪɪɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɨɦ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɲɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢʁɢ ɢ
ɛɨʂɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɤʃɢɡɢ
ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ

Ɉɛɟɡɛɟɟɻɟʃɟ ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɮɭɧɤɰɢɢɨɧɢɫɚʃɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɪɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɉɨɞɫɬɢ
ɢɰɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɤɟ
ɤɭɥɬɭɪ
ɪɟ
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɤɭɥɬɭɪɢ,
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɨɦ ɫɟ
Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɤɨʁ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɲɬɨ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢʁɢ ɢ ɛɨʂɢ
ɪɚɞɭ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɤʃɢɡɢ ɤɚɨ
ɪɚɞɭ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɭ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ

Ȼɪɨʁ ɝɪɚɻɚɧɚ
ɤɨɨʁɢ ɫɭ
ɭɱɟɫɬɬɜɨɜɚɥɢ ɭ
ɩɪɨɝɝɪɚɦɢɦɚ
ɤɭɥɥɬɭɪɧɟ
ɩɪɨɞɞɭɤɰɢʁɟ
ɭɦɟɬɬɧɢɱɤɨɝ
ɫɬɜɚɪɪɚɥɚɲɬɜɚ

Ȼɪɨʁ ɡɚɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɭ ɭɫɬɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɭɤɭɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɫɥɟɧɢɯ ɭ
ȳɅɋ
ȳ

Ȼɪɨʁ ɡɚɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɭ ɭɫɬɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɭɤɭɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɫɥɟɧɢɯ ɭ
ȳɅɋ
ȳ

Ȼɪɨʁ
Ȼ
ɪɟɚɥɢ
ɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɨɝɪ
ɪɚɦɚ ɧɚ
1000
1
ɫɬɚɧ
ɧɨɜɧɢɤɚ
ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ
ɨɫɬɜɚɚɪɢɜɚʃɭ
ɨɩ
ɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɟɪɟɫɚ ɭ
ɤɭɥ
ɥɬɭɪɢ

250

0,5

0,7

0.00

250

0,2

0,7

0,5

300

0,5

0,9

0,7

350

0,7

0,10

0,8

400

0,8

0,10

0,8

5.800.000,00

27.392.500,00

88.181.000,00

166.373.500,00

3.000.000,00

0,00

950.000,00

13.510.000,00

14.460.000,00

0,00

0,00

1.330.280,00

12.414.000,00

13.744.280,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

5.800.000,00

229.672.780,00

114.105.000,00

1994.577.780,00

3.000.000,00
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Ɇɢɪʁɚɧɚ ɉɟʁɚɤ

ɋɧɟɠɚɧɚ
ɇɟɲɤɨɜɢʄ
ɋɢɦɢʄ

Ɇɢɪʁɚɧɚ ɉɟʁɚɤ
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0002

1201

13 - ɊȺɁȼɈȳ
ɄɍɅɌɍɊȿ ɂ
ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵ
Ⱥ

ȳɚɱɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ

0002

Ɇɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 45

Страна 46

1301

0004

0004

14 - ɊȺɁȼɈȳ
ɋɉɈɊɌȺ ɂ
ɈɆɅȺȾɂɇȿ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ

Ȼɪɨʁ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧ
ɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɪɟɤɨɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ
ɨɫɬɜɚɪ
ɪɭʁɟ ʁɚɜɧɢ
ɢɧɬɬɟɪɟɫ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ȼɪɨʁ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɪɝɚɧ
ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɭɫɥɭɝɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨ
ɫɩ
ɩɨɪɬɚ
Ɋɟɞɨɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ȼɪɨʁ ɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɨ
Ɉɛɟɡɛɟɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɞ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɧɚ
ɫɩɨɪɪɬɫɤɢɯ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɨɜɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɢɪɪɟɞɛɢ ɭ
Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ʁɨʁ
ɭɫɬɚɧ
ɧɨɜɚɦɚ ɢɡ
ɫɥɭɠɛɚɦɚ, Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɩɪɟɧɟɬɢ ɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ,
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢ
ɋɬ
ɬɟɩɟɧ
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɩɨɪɬɭ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ
ɢɫɤɨɪɪɢɲʄɟʃɚ
ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢ ɲɬɨ
ɤɚɩɚɚɰɢɬɟɬɚ
ɛɨʂɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɞ
ɭɫɬɬɚɧɨɜɚ

Ȼɪɨʁ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɪɝɚɧ
ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɭɫɥɭɝɟ
ɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ
Ɉɛɟɡɛɟɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɞ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨ
ɭɫɬɚɧɨɨɜɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɫɩ
ɩɨɪɬɚ

Ɉɛɟɡɛɟɟɻɟʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ
ɛɚɜʂɟʃ
ʃɟ ɫɩɨɪɬɨɦ ɫɜɢɯ
ɝɪɚɻɚɧ
ɧɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɤɢ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ

Ȼɪɨʁ
Ȼ
ɩɪɨɝɪɪɚɦɫɤɢɯ
ɫɚɞɞɪɠɚʁɚ
ɩɨɞɪɠ
ɠɚɧɢɯ ɧɚ
ɤɨɧɤɤɭɪɢɫɦɚ
ʁɚɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɪɦɢɫɚʃɚ

70%

19

0.00

10

70%

110

110

70%

27

21

0.00

15

27

19

0.00

10

80%

115

27

23

0.00

20

80%

115

27

25

0.00

30

69.687.000,00

171.950.000,00

357.064.201,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120.000,00

0,00

176.692.799,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

770.807.000,00

1771.950.000,00

5333.757.000,00

445.000.000,00

44
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Ⱦɟʁɚɧ
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ
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0004

Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ
ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

ɉɨɜɟʄɚɚɧɚ ɩɨɧɭɞɚ
ɤɜɚɥɢɬɬɟɬɧɢɯ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɫɚɞɪɠɚɚʁɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɪɭɲɬɜɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɢɰɟ

Број 7
02. 08. 2022.

13001-5001

13001-5002

Ʌɢɧɟɚɪɧɢ ɩɚɪɤ
Ʌɚɝɚɬɨɪ

ɂɁȽɊȺȾȵȺ
ȺɌɅȿɌɋɄɈȽ
ɋɌȺȾɂɈɇȺ

2022

13001-5006

13001-5005

ɭɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

ʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɛɨʂɭ ɢ
ɫɬɜɚɪɚʃ
ɫɚɜɪɟɦ
ɦɟɧɢʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ
ɫɩɨɪɬɫɫɤɢɯ ɞɟɲɚɜɚʃɚ

ɍɇȺɉ
ɉɊȿȭȿȵȿ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

ɭɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ
ɢɧɮɪɚɫɫɬɪ. ɭ ɰɢʂɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɟɻɟʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɤɥɭɛɨɜɜɚ

ɉɊȿȭȿȵȿ
ɍɇȺɉ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

ɍɇȺɉ
ɉɊȿȭȿȵȿ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɫɩɨɪɪɬɫɤɢɯ
ɨɛʁʁɟɤɚɬɚ

ɛɪɨɨʁ ɞɟɰɟ

ɛɪɨʁʁ ɧɨɜɢɯ
ɤɨɪɢ
ɢɫɧɢɤɚ
ɫɩɨɪɪɬɫɤɢɯ
ɨɛʁʁɟɤɚɬɚ

ȻɊɈȳ
Ȼ
ɄɈɊɂ
ɂɋɇɂɄȺ
ɋɉɈɊ
ɊɌɋɄɂɏ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ȼɪɨɨʁ ɠɟɧɚ
ɭɤʂɭɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɫɩɨɪɬɤɟ
ɚɤɬɢ
ɢɜɧɨɫɬɢ

1

1

1

500

0

500

1

120

1

1

500

0

650

50

150

100

100

600

0

780

60

180

150

150

700

0

900

70

220

200

300

800

3.500.000,00

53.607.201,00

10.320.000,00

8.000.000,00

0,00

30.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.392.799,00

180.000,00

0,00

76.000.000,00

53.000.000,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

3.500.000,00

1000.000.000,00

10.500.000,00

8.000.000,00

776.000.000,00

883.000.000,00

10.000.000,00

45
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ɚɭɬɨɛɭɫɤɨ
ɫɬɚʁɚɥɢ[ɬɟ

ɮɭɞɛɚɥɫɤɢ
ɫɬɚɞɢɨɧɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
13001-5004
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɞɟɰɭ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ
13001-5003
ɭ Ƚ.Ʉɨɜɢʂɚɱɢ ɢ
Ʌ.ɉɨʂɭ

13001-4001

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ

ɉɨɞɪɲ
ɲɤɚ ɠɟɧɫɤɢɦ
ɤɥɭɛɨɜɜɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 47

Страна 48

0001

0002

0004

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ/ɝɪɚɞɫɤ
ɨ
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜ
ɨ

Ȼɪɨʁ ɪɟɲɟɧɢɯ
ɪ
ɩɪɟɞɞɦɟɬɚ ɭ
ɨɞɧ
ɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩ
ɩɚɧ ɛɪɨʁ
Ɂɚɲɬɢɬɬɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ
ɩɪɟɞɞɦɟɬɚ ɧɚ
ɢ ɢɧɬɟɪɪɟɫɚ ɝɪɚɞɚ/ɨɩɲɬɢɧɟ
ɝɨɞɢɲʃ
ʃɟɦ ɧɢɜɨɭ

Ȼɪɨʁ
Ȼ
ɢɧɢɰɢʁʁɚɬɢɜɚ/ɩɪɟ
ɞɥɨɝɚɚ ɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢ
ɢɰɚ ɩɪɟɦɚ
Ɉɛɟɡɛɟɟɻɟɧɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟ ɝɪɚɞɭ/ɨɨɩɲɬɢɧɢ ɭ
ɜɟɟɡɢ ɫɚ
ɩɨɬɪɟɛɛɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɢɬɚʃ
ʃɢɦɚ ɨɞ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ
ɢɧɬɟɟɪɟɫɚ ɡɚ
ɦɟɫɧɢɯɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɥɨɤɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ɏɭɧɤɰɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɭɩɪɚɜɟ

ɉɪɨɨɰɟɧɚɬ
ɪɟɲ
ɲɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɞɦɟɬɚ ɭ
ɤɚɥɟɧ
ɧɞɚɪɫɤɨʁ
ɝɨɞɞɢɧɢ (ɭ
ɡɚɤɨɧɫɫɤɨɦ ɪɨɤɭ,
ɜɚɧ ɡɚɚɤɨɧɫɤɨɝ
ɪɨɤɚ)
ɪ

Ȼɪɨʁ ɞɨɧɟɬɢɯ
ɚɤɚɬɚ ɨɪɝɚɧɚ ɢ
ɫɥ
ɥɭɠɛɢ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ

70

0.00

92%

70

1

92%

1

80

1

94%

1

85

2

95%

1

85

2

96%

2

7.415.000,00

63.915.000,00

570.390.000,00

680.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.814.799,00

24.189.602,00

66.004.401,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

7.415.000,00

665.729.799,00

5994.579.602,00

7446.154.401,00
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2022

0602

15 - ɈɉɒɌȿ
ɍɋɅɍȽȿ
ɅɈɄȺɅɇȿ
ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɉɞɪɠɢ
ɢɜɨ ɭɩɪɚɜɧɨ ɢ
ɮɢɧɚɧ
ɧɫɢʁɫɤɨ
ɮɭɧɤɰ
ɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɝɪɚɞɚ//ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɧɚɞɥɟɠ
ɠɧɨɫɬɢɦɚ ɢ
ɩɨɫɥɨɜ
ɜɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩ
ɩɪɚɜɟ

Број 7
02. 08. 2022.

0009

0010

Ɍɟɤɭʄɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ
ɪɟɡɟɪɜɚ

ɋɬɚɥɧɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ
ɪɟɡɟɪɜɚ

2022

06002-5004

06002-5003

% ɩɨɤɪɪɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɢ
ɢɬɨɪɢʁɟ
ɫɢɫɫɬɟɦɨɦ
ɨɩɲɬɬɟɝ ɜɢɞɟɨ
ɧɚɚɞɡɨɪɚ

ɫɬɜɚɪɚʃ
ʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɛɨʂɟ ɢ
ɟɮɢɤɚɫɫɧɢʁɟ ɮɭɧɤɰ. ɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɢɰɚ

ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɨɛʁʁɟɤɚɬɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ
ɥɨɤ.ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

ɛɪɨʁ
ɛ
ɍɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ
ɫɟɦɚɮɨɨɪɢɡɨɜɚɧɢ
ɫɚɨɛɪ.ɢɢɧɮɪɚɫɬɪ.ɭ ɰɢʂɭ
ɯ ɪɚɫɫɤɪɧɢɰɚ
ɩɨɜɟʄɚɚʃɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ
ɭɱɟɫɧɢɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ

ɩɨɜɚʄɚɚʃɟ ɩɨɤɪɢɜ.ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚ ɫɫɢɫɬɟɦɨɦ ɜɢɞɟɨ
ɧɚɞɡɨɪɪɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɨɩɲɬɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ

0.00

5000

12

15

0.00

6000

16

25

0.00

6500

21

35

0.00

7000

25

50

0.00

0,00

14.800.000,00

0,00

500.000,00

22.000.000,00

1.130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

220.000.000,00

14.800.000,00

220.000.000,00

500.000,00

222.000.000,00

1.130.000,00
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ɂɁȽɊȺȾȵȺ
ɉɈɋɅɈȼɇɈȽ
ɈȻȳȿɄɌȺ ɆɁ
Ʌ.ɉɈȴȿ

ɋɟɦɚɮɨɪɢ

ȼɂȾȿɈ ɇȺȾɁɈɊ
06002-5001
ȳ.ɉɈȼɊɒɂɇȺ

0005

Ɉɦɛɭɞɫɦɚɧ

Ȼɪɨʁ ɝɪɚɻɚɧɚ
ɫ ɩɪɚɜɚ
ɱɢʁɚ ɫɭ
Ɉɛɟɡɛɟɟɻɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɪɚɜɚ ɡɚɲɬɢʄʄɟɧɚ ɤɪɨɡ
ɩɨɫɬɭɭɩɚɤ ɩɪɟɞ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɪɟɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ɢ
ɡɚɲɬɢ
ɢɬɧɢɤɨɦ
ʁɚɜɧɢɦ
ɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚ
ɝɪɚɞɚ/ɨɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɝɪɚɻɚɧɚɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɭɤɭɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɧɚɞ ɩɨɜɜɪɟɞɚɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ
ɨɩɲɬɢɯɯ ɚɤɚɬɚ ɝɪɚɞɚ/ɨɩɲɬɢɧɟ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 49

Страна 50

0002

0002

0002

0501

0001

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ

17 ȿɇȿɊȽȿɌɋɄȺ
ȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌ
ɂ ɈȻɇɈȼȴɂȼɂ
ɂɁȼɈɊɂ
ȿɇȿɊȽɂȳȿ

ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ

Ɏɭɧɰɢɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɬɫɤɨɝ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɭɞɟɥɚ
ɨɛɧɨɜʂ
ʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ
ɟɧɟɪɝɢ
ɢʁɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɩɨɬɪɨɲ
ɲʃɢ

Ȼɪɨʁ ɢɡɪɚɻɟɧɢɯ
ɢ
ɝɨɞɢ
ɢɲʃɢɯ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɢɥɚɧɫɚ
ɛɢ

ɍɞɟɨ
ɍ
ɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ
ɢɡɜɨɪɚɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɭ ɭɤ
ɤɭɩɧɨʁ
ɩɨɬɪ
ɪɨɲʃɢ

Ȼɪɨʁ ɫɟɞɧɢɰɚ
ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
Ɏɭɧɤɰɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɢɡɜɪɲɧ
ɨɪɝɚɧɚɚ

Ȼɪɨʁ ɫɟɞɧɢɰɚ
ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
Ɏɭɧɤɰɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɢɡɜɪɲɧ
ɨɪɝɚɧɚɚ

Ȼɪɨʁ ɫɟɞɧɢɰɚ
ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
Ɏɭɧɤɰɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɢɡɜɪɲɧ
ɨɪɝɚɧɚɚ

31

0.00

0.00

0

0.00

31

0.00

0.00

0

0.00

32

0.00

0.00

0

0.00

35

0.00

0.00

0

0.00

38

0.00

0.00

0

0.00

84.000.000,00

158.000.000,00

20.058.550,00

15.475.000,00

7.986.000,00

43.519.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

884.000.000,00

1668.000.000,00

220.058.550,00

15.475.000,00

7.986.000,00

443.519.550,00
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2022

2101

16 ɉɈɅɂɌɂɑɄɂ
ɋɂɋɌȿɆ
ɅɈɄȺɅɇȿ
ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ȿɮɢɤɚɚɫɧɨ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɮɭɧɤɰ
ɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɨɪɝɚɧɚ
ɩɨɥɢɬɢ
ɢɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɥɨɤɚɥɧ
ɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

Број 7
02. 08. 2022.

ɭɧɚɩɪɟɟɻɟʃɟ
ɟɧɟɪɝ.ɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ

ɛɪɨʁ
ɛ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɩɨɪɨɞ.ɤɭʄɚ ɢ
ɫɬɚɚɧɨɜɚ

ɉɊɈɐȿɇȺɌ
ȼȺȶȿɇɂ
ɈȻɍɏȼ
ɏ ɉɈ
ɈȾɊɍɑȳȺ
30

200

30

250

35

0

36

0

38

14.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

224.000.000,00

660.000.000,00
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2022

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
ɟɧɟɪɝ.ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
05001-7001
-ɭɱɟɲʄɟ ɭ
ɫɭɮɢɧɚɧɢɪɚʃɭ

ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂ
ȳȺ ȳȺȼɇɈȽ
05001-5001
ɈɋȼȿɌȴȿȵȺ

ɍɇȺɉ
ɉɊȿȭȿȵȿ
ɂɇɎɊȺ
ȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ

02. 08. 2022.
Број 7

Страна 51

0

Страна 52

2022

714567

714566

2.3300.000,00

5
550.000,00

1.6600.000,00
20.000,00
4
435.000,00
10.0000.000,00
6
600.000,00
40.0000.000,00
2.5500.000,00

75.0000.000,00

10.0000.000,00
537.0000.000,00
1.000,00

1.000,00
2.000,00
230.0000.000,00
102.0000.000,00
40.0000.000,00
130.0000.000,00
25.0000.000,00

2.000,00
1100.000,00
95.0000.000,00
4.0000.000,00
1.587.2282.000,00
1.000,00

5.0000.000,00

125.0000.000,00

88.0000.000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00

0,00

0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

2.300.000,00

550.000,00

1.600.000,00
20.000,00
435.000,00
10.000.000,00
600.000,00
40.000.000,00
2.500.000,00

75.000.000,00

10.000.000,00
537.000.000,00
1.000,00

1.000,00
2.000,00
230.000.000,00
102.000.000,00
40.000.000,00
130.000.000,00
25.000.000,00

2.000,00
100.000,00
95.000.000,00
4.000.000,00
11.587.282.000,00
1.000,00

5.000.000,00

125.000.000,00

88.000.000,00

6
3.086.202,00
3.086.202,00
342.435.000,00
342.435.000,00
11.270.000.000,00
180.000,00

ɍ
ɍɤɭɩɧɨ
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0,06

0,01

0,04
0,00
0,01
0,26
0,02
1,03
0,06

1,93

0,26
13,85
0,00

0,00
0,00
5,93
2,63
1,03
3,35
0,64

0,00
0,00
2,45
0,10
40,94
0,00

0,13

3,22

2,27

0,08
0,08
8,83
8,83
32,76
0,00

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɋ
(%)
7
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714543
714548
714549
714552
714553
714562
714565

714513

713427
713000
714431

712112
712000
713121
713122
713311
713421
713423

711146
711147
711191
711193
711000
712111

711145

711123

711122

2
ɉɪɟɧɟɬɚ
ɉ
ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɦɟɟɧɟ
ɄȺɉɂɌȺɅ
Ʉ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɇ
ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɩ
ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ
ɍ
ɊȿɁɍ
ɍɅɌȺɌȺ ɉɈɋɅɈȼȺȵ
ȵȺ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɡɚɪɚɞɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɫɚɦ
ɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɥɚʄɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɬɜɚɪɧɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɭ,
ɩɨ
ɩ ɪɟɲɟʃɭ ɉɨɪɟɫɤɟ ɭɩɪɪɚɜɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɫɚɦ
ɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɥɚʄɚ ɩɪɟɦɚ ɩɚɚɭɲɚɥɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨɦ ɩɪɪɢɯɨɞɭ,
ɩɨ
ɩ ɪɟɲɟʃɭ ɉɨɪɟɫɤɟ ɭɩɪɪɚɜɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɫɚɦ
ɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɥɚʄɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɬɜɚɪɧɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɭ
ɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɟɦ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɞɚɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨɤɪɟɬɧɢɢɯ ɫɬɜɚɪɢ - ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ
ɪ
ɉɨɪɟɫɤɟ
ɉ
ɭɩɪɚɜɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɩɪɢɯɨɞ ɨɞ ɩɨʂ
ʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɲɭɦɚɪɫɬɬɜɚ, ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɉɨɪɟɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɨɫɬɚɥɟ ɩɪɢɯɨɞɞɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɫɩɨɪɬɬɢɫɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɫɬɪɭɭɱʃɚɤɚ
ɉɈɊȿɁ
ɉ
ɇȺ ȾɈɏɈȾȺɄ
Ʉ, ȾɈȻɂɌ ɂ ɄȺɉɂɌȺ
ȺɅɇȿ ȾɈȻɂɌɄȿ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ ɡɚɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɟ ɮɢɧɚɚɧɫɢɪɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɢ ɮɨɧ
ɧɞɨɜɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨɝ ɫɨɰɢʁɚɚɥɧɨɝ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɉɈɊȿɁ
ɉ
ɇȺ ɎɈɇȾ ɁȺɊ
ɊȺȾȺ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɨɛɜɟɡɡɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɜɨɞɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤʃɢɝɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɨɛɜɟɡɡɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɜɨɞɟ ɩɨɫɥɨɜɜɧɟ ɤʃɢɝɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɩɨɤɥɥɨɧ, ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɉɨɪɟɫɤɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɩɪɟɧɨɫ ɚɩɫɨɥɭɭɬɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɉɨɨɪɟɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɩɪɟɧɨɫ ɚɩɫɨɥɭɭɬɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɢɢɦ ɜɨɡɢɥɢɦɚ, ɩɥɨɜɢɥɢɦ
ɦɚ ɢ ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɢɦɚ, ɩɨ
ɩ
ɪɟɲɟʃɭ ɉɨɪɟɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟɟ
ɉɨɪɟɡ
ɉ
ɧɚ ɧɚ ɩɪɟɧɨɫ ɚɩɫɨɨɥɭɬɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɩɨɬɪ
ɬɪɟɛʂɚɜɚɧɢɦ ɦɨɬɨɪɧɢɦ
ɦ ɜɨɡɢɥɢɦɚ
ɉɈɊȿɁ
ɉ
ɇȺ ɂɆɈȼɂɇ
ɇɍ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ
Ʉ
ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɚɚɧɨɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɢɫɬɢɰɚʃɟ ɢ ɢɫɩɢɫɢɜɚʃɟ ɮɢɪɦɟ
ɮ
ɜɚɧ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɨɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ʁɟɞɢɧɢɰɢ
ʁ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɨɭɩɪɚɜɟ
(ɤɤɨɥɨɜɨɡɢ, ɬɪɨɬɨɚɪɢ, ɡɟɥɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɛɚɧɞɟɪɪɟ ɢ ɫɥ.)
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ
Ʉ
ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɞɪɠ
ɠɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɞɪɭɦɫɤɤɢɯ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯ ɜɨɡɢ
ɢɥɚ, ɨɫɢɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɞɧɢɯ
ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɦɚɲɢɧɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɧɚɦ
ɦɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɟ ɨɲɬɟʄɭʁɭ ɨɡɨɧɫɤɢ ɨɨɦɨɬɚɱ ɢ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɥɥɚɫɬɢɱɧɟ ɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɫɤɤɟ ɤɟɫɟ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɟɦɢɫɢʁɟ ɋɈ22, ɇɈ2, ɩɪɚɲɤɚɫɬɟ ɦɚɬɬɟɪɢʁɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢ ɢɥɢ ɨɞɥɨɠɟɧɢ ɨɬɩɚɞ
Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚ
Ȼ
ɬɚɤɫɚ
Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚ
Ȼ
ɬɚɤɫɚ, ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɭɧ
ɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ ʁɚɜɧɨʁ ɩɨɜɜɪɲɢɧɢ ɭ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɜɪɯɟ, ɨɫɢɦ ɪɚɞɢ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɲɬɚɦɩɟ,
ɲ
ɤʃɢɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɨɞɚ ɫɬɚɪɢɯ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɡɚɧɚɬɚ ɢ ɞɨɦɚʄɟ ɪɚɞɞɢɧɨɫɬɢ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɟ
ʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɨɝɥɥɚɲɚɜɚʃɟ ɡɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɞ
ɥɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɟ
ʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨ ɨɫɧɧɨɜɭ ɡɚɭɡɟʄɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ ɢ ɡɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɫɬɜɚ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɚ ɢɡ ɨɫɬɚɥɢɯ
01
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɯ ɢɡɜɨɪɚ 04
ɢɡɡɜɨɪɚ
3
4
5
0,00
0,00
3.086.202,00
0,00
0,00
3.086.202,00
0,00
0,00
3
342.435.000,00
0,00
0,00
3
342.435.000,00
1.270.0000.000,00
0,00
0,00
1
180.000,00
0,00
0,00
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ɤɥɚɫɢɮ.
1
311712
311000
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321000
711111
711121
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ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɉɈɊȿɁ
ɉ
ɇȺ ȾɈȻɊȺ ɂ ɍɋɅɍȽȿ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ
Ʉ
ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɢɫɬɬɢɰɚʃɟ ɮɢɪɦɟ ɧɚ ɩɨɫɥɨɨɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ȾɊɍȽɂ
Ⱦ
ɉɈɊȿɁɂ
Ɍɟɤɭʄɟ
Ɍ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢʁɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɞɨɜɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ
Ʉ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɡɚɰɢʁɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɝ
Ɍɟɤɭʄɟ
Ɍ
ɩɨɦɨʄɢ ɨɞ ȿɍ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ȾɈɇȺɐɂȳȿ
Ⱦ
ɂ ɉɈɆɈ
Ɉȶɂ ɈȾ ɆȿȭɍɇȺɊɈ
ɈȾɇɂɏ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐ
ɐɂȳȺ
ɇɟɧɚɦɟɧɫɤɢ
ɇ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
Ɍɟɤɭʄɢ
Ɍ
ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ, ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɨɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
Ʉ
ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɬɪɪɚɧɫɮɟɪɢ, ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɥɭ, ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɭ ɤɨɪɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
Ɍ
ɈȾ ȾɊɍ
ɍȽɂɏ ɇɂȼɈȺ ȼɅȺɋ
ɋɌɂ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɨɞ ɤɚɦɚɬɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɤʂɭɭɱɟɧɚ ɭ ɞɟɩɨɡɢɬ ɩɨɫɥɨɜɜɧɟ
ɛɚɧɤɟ
ɛ
ɫɚ ɤɨʁɨɦ ɧɚɞɥɟɠɧ
ɧɢ ɨɪɝɚɧ ɝɪɚɞɚ ɡɚɤʂɭɱɢɢ ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɨ ɜɢɻɟʃɭ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɦɢɧɧɟɪɚɥɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɋ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ɨɞ ɞɚɜɚʃɚ
ɞ
ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧ
ɧɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢ
ɢɧɢ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɲɭɦɚ ɢ ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂ
ʂɢɲɬɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ
Ʉ
ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ ʁɚɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢɥɢ
ɢ ɢɫɩɪɟɞ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɪɨɫɬɨɪɚ
ɭ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɫɜɪɯɟ, ɨɫɢɦ ɪɚɞɢ ɩɪɨɞɚʁɟ ɲɬɚɦɩɟ, ɤʃɢɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɬɚɪɪɢɯ ɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɭ
ɡɚɧɚɬɚ ɢ ɞɨɨɦɚʄɟ ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ
Ʉ
ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɞɪɭɦɫɤɢɯ ɦɨɨɬɨɪɧɢɯ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɧɚ
ɧ ɭɪɟɻɟɧɢɦ ɢ ɨɛɟɥɟɠɟɧ
ɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɬɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ
Ʉ
ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɡɚɭɡɡɟʄɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɥɨɦ
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ
Ⱦ
ɡɚ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲ
ɲɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɥɟɤɨɜɢɬɨɝ ɮ
ɮɚɤɬɨɪɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɞɪɜɟɬɚ
ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉ
ɈȾ ɂɆɈȼ
ȼɂɇȿ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɜɜɟɪɡɢʁɟ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟɟʃɚ ɭ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨʁɢɧɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ
ɤ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɞɨɛɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟɟ ɬɪɠɢɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰ
ɰɢʁɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɚɞɨɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɨɞ ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɚɤɭɩ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɤɨɪɢɲ
ɲʄɟʃɟ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɤɨʁʁɟ
ɤɨɪɢɫɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɢ ɢɧɞɢ
ɢɪɟɤɬɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ʃɢɯɯɨɜɨɝ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɨɞ ɡɚɤɭɩɧɢɧɟ ɡɚ
ɡ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲ
ɲɬɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɚɞɨɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɨ
ɩɪɭɠɚʃɚ ɭɫɥɭɝɝɚ ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ ɭ ɩɪɟɞɲ
ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɭ
ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ
Ƚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɜɧɟ ɬɚɤɫɟ
Ɍɚɤɫɚ
Ɍ
ɡɚ ɨɡɚɤɨʃɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɝɪɚɞɨɜɚɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɇ
ɡɚ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɤɨʁɟ ɫɜɨʁɨɦ ɞɟɟɥɚɬɧɨɲʄɭ ɨɫɬɜɚɪɟ ɨɪɝɚɚɧɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɝɪɚɚɞɨɜɚ
ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉ
ɈȾ ɉɊɈȾȺ
Ⱥȳȿ ȾɈȻȺɊȺ ɂ ɍɋɅ
ɅɍȽȺ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ
ɤ
ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ ɢ ɩɪɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɟɫɬɭɩɟ ɩɪɟɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɛ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ
ɤ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɭ ɩɪɟɤɤɪɲɚʁɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ
ɩ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɚɤɬɨɦ
ɚ
ɫɤɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɭɡɟɬɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɚ ɤɨɪɪɢɫɬ ɭ ɬɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɉ
ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ
ɤ
ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ ɩɨ ɩɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦ ɧɚɥɨɝɭ ɢ ɤɚɡɧɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɭ ɭɩɪɪɚɜɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɩ
ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɍɜɟʄɚʃɟ
ɍ
ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɞɭɝɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɢɧɭɞɧɟ ɧɧɚɩɥɚɬɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɚɜɧɚɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɪɢɧɭɞɧɟ ɧɚɩɥɚɬɟ
ɢɡɜɨɪɧɢɯ
ɢ
ɩɪɢɯɨɞɚ ʁɟɞɢɧ
ɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɚɜɟ
ɇɈȼɑȺɇȿ
ɇ
ɄȺɁɇȿ ɂ ɈȾɍɁȿɌȺ ɂɆɈȼɂɇ
ɇɋɄȺ ɄɈɊɂɋɌ
Ɍɟɤɭʄɢ
Ɍ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɪɚɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɤɨɪɢɫɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
Ʉ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢ
ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɤɨɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
54.3300.000,00
0,00
25.0000.000,00

1
150.000,00

7.0000.000,00

1
150.000,00

1.5500.000,00
12.0000.000,00
2.4449.818,00
7.0000.000,00
104.4449.818,00
47.0000.000,00

3.0000.000,00
55.0000.000,00

1.0000.000,00
1.000,00
160.0000.000,00
8
800.000,00
3.0000.000,00
183.3321.675,00
5
500.000,00
8.0000.000,00
15.0000.000,00

80.000,00

1.000,00
2250.000,00

2.5500.000,00
5.6689.675,00

133.0006.000,00
33.0000.000,00
33.0000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516.5503.831,00
0,00
30.0000.000,00
546.5503.831,00
10.0000.000,00

0,00
600.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
133.719.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.719.000,00
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
663.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00
0,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
475.000,00
37.595.000,00
382.874,00
38.452.874,00
0,00
44.354.841,00
10.150.000,00
54.504.841,00
0,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

54.300.000,00
1.263.000,00
25.000.000,00

150.000,00

7.000.000,00

150.000,00

1.500.000,00
12.000.000,00
2.449.818,00
7.000.000,00
118.168.818,00
47.000.000,00

3.000.000,00
55.000.000,00

1.000.000,00
1.000,00
160.000.000,00
800.000,00
3.000.000,00
183.321.675,00
500.000,00
21.719.000,00
15.000.000,00

80.000,00

1.000,00
250.000,00

2.500.000,00
5.689.675,00

133.006.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
475.000,00
37.595.000,00
382.874,00
38.452.874,00
516.503.831,00
44.354.841,00
40.150.000,00
601.008.672,00
10.000.000,00
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1,40
0,03
0,64

0,00

0,18

0,00

0,04
0,31
0,06
0,18
3,05
1,21

0,08
1,42

0,03
0,00
4,13
0,02
0,08
4,73
0,01
0,56
0,39

0,00

0,00
0,01

0,06
0,15

3,43
0,85
0,85
0,01
0,97
0,01
0,99
13,32
1,14
1,04
15,50
0,26
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743000
744141
744241

743924

743342

743341

742241
742242
742253
742341
742000
743324

742143
742146

741534
741535
741538
741542
741596
741000
742126
742141
742142

741532

741526
741531

741511
741522

714000
716111
716000
732141
732241
732331
732000
733141
733144
733241
733000
741142
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ȾɈȻɊɈȼɈȴɇɂ
Ⱦ
ɌɊȺɇ
ɇɋɎȿɊɂ ɈȾ ɎɂɁɂɑ
ɑɄɂɏ ɂ ɉɊȺȼɇɂɏ ɅɂɐȺ
Ʌ
Ɉɫɬɚɥɢ
Ɉ
ɩɪɢɯɨɞɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
Ɂɚɤɭɩɧɢɧɚ ɡɚ ɫɬɚɧ ɭ ɞɪɠ
ɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɭ ɤɨɪɢɫɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
Ⱦɟɨ
Ⱦ ɞɨɛɢɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɞɞɭɡɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɢɤɚɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ, ɭ ɤɨɪɢɫɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
Ɂɚɤɭɩɧɢɧɚ ɡɚ ɫɬɚɧ ɭ ɝɪɚɚɞɫɤɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɆȿɒɈȼɂɌɂ
Ɇ
ɂ ɇȿɈȾ
ȾɊȿȭȿɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɂ
Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ
Ɇ
ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɞɚ
ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆɋɄȿ
Ɇ
ɋɌȺȼɄȿ ɁȺ ɊȿɎɍɇ
ɇȾȺɐɂȳɍ ɊȺɋɏɈȾȺ
Ⱥ
Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ
Ɇ
ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɞɚ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɢɡ ɩɪɟɬɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ
ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆɋɄȿ
Ɇ
ɋɌȺȼɄȿ ɁȺ ɊȿɎɍɇ
ɇȾȺɐɂȳɍ ɊȺɋɏɈȾȺ
Ⱥ ɂɁ ɉɊȿɌɏɈȾɇȿ ȽɈ
ɈȾɂɇȿ
ɉɪɢɦɚʃɚ
ɉ
ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɫɬɚɚɧɨɜɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɝɪɚɞɨɜɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ
ɉ
ɨɞ ɨɬɩɥɚɬɟ ɫɬɚɚɧɨɜɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɝɪɚɞɨɜɚ
ɉɊɂɆȺȵȺ
ɉ
ɈȾ ɉɊɈȾ
ȾȺȳȿ ɇȿɉɈɄɊȿɌɇɈ
ɈɋɌɂ
ɉɪɢɦɚʃɚ
ɉ
ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɫɬɜɚɪɢ ɭ ɤɨɪɢɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɉɊɂɆȺȵȺ
ɉ
ɈȾ ɉɊɈȾ
ȾȺȳȿ ɉɈɄɊȿɌɇȿ ɂɆ
ɆɈȼɂɇȿ
ɉɪɢɦɚʃɚ
ɉ
ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɨɞɚʁɭ ɭ ɤɨɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɉɊɂɆȺȵȺ
ɉ
ɈȾ ɉɊɈȾ
ȾȺȳȿ ɊɈȻȿ ɁȺ ȾȺȴɍ
ɍ ɉɊɈȾȺȳɍ
ɉɪɢɦɚʃɚ
ɉ
ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɡɟɦ
ɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɉɊɂɆȺȵȺ
ɉ
ɈȾ ɉɊɈȾ
ȾȺȳȿ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɉɪɢɦɚʃɚ
ɉ
ɨɞ ɨɬɩɥɚɬɟ ɤɪɪɟɞɢɬɚ ɞɚɬɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɬɜɢɦɚ ɭ ɡɟɦʂɢ ɭ ɤɨɪɢɫɫɬ ɧɢɜɨɚ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɉɊɂɆȺȵȺ
ɉ
ɈȾ ɉɊɈȾ
ȾȺȳȿ ȾɈɆȺȶȿ Ɏɂɇ
ɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂ
ɂɇȿ

25.0000.000,00
15.5550.000,00
5
500.000,00
10.5500.000,00
1.5500.000,00
28.0050.000,00
0,00
0,00
1.5500.000,00
1.5500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.233.4415.324,00

600.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
0,00
1
1.050.000,00
80.000,00
80.000,00
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
155.449.000,00

663.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.151.079,00
16.151.079,00
0,00
0,00
10.000.000,00
100.000,00
10.100.000,00
80.000,00
80.000,00
7.932.000,00
7.932.000,00
1
150.000.000,00
1
150.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
6
628.404.996,00

ɋ
ɋɬɪɚɧɚ

26.263.000,00
16.600.000,00
500.000,00
10.500.000,00
1.500.000,00
29.100.000,00
16.231.079,00
16.231.079,00
1.500.000,00
1.500.000,00
10.000.000,00
100.000,00
10.100.000,00
80.000,00
80.000,00
7.932.000,00
7.932.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
33.877.269.320,00
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0,68
0,43
0,01
0,27
0,04
0,75
0,42
0,42
0,04
0,04
0,26
0,00
0,26
0,00
0,00
0,20
0,20
3,87
3,87
0,13
0,13
100,00
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744000
745141
745142
745143
745144
745000
771110
771000
772113
772000
811142
811143
811000
812141
812000
823141
823000
841141
841000
921641
921000
ɍɤɭɩɧɨ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɨɫɬɚɚɥɢɯ
01
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚɚ 04
ɢɡɜɨɪɚ
2
3
4
5
ɉɅȺɌȿ, ȾɈȾ
ȾȺɐɂ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ
ȺɉɈɋɅȿɇɂɏ (ɁȺɊȺȾ
Ⱦȿ)
509.719.000,000
5.430.0000,00
1.195.0000,00
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ
ɂ ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ Ɍ
ɌȿɊȿɌ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
Ⱥ
83.946.000,000
907.0000,00
195.0000,00
ɇȺɄɇȺȾȿ ɍ ɇȺɌɍɊɂ
1.300.000,000
50.0000,00
0,00
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ
Ⱥ ȾȺȼȺȵȺ ɁȺɉɈɋɅȿ
ȿɇɂɆȺ
16.595.000,000
180.0000,00
1.053.0000,00
ɇȺɄɇȺȾȿ ɌɊɈɒɄɈȼȺ
Ɍ
ɁȺ ɁȺɉɈ
ɈɋɅȿɇȿ
17.152.000,000
170.0000,00
335.0000,00
ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺ
ȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ Ɉɋ
ɋɌȺɅɂ ɉɈɋȿȻɇɂ ɊȺɋ
ɋɏɈȾɂ
9.660.000,000
50.0000,00
0,00
ɊȺɋɏɈȾɂ ɁȺ
Ɂ ɁȺɉɈɋɅȿɇȿ
638.372.000,000
6.787.0000,00
2.778.0000,00
ɋɌȺɅɇɂ ɌɊ
ɊɈɒɄɈȼɂ
302.126.500,000
1.118.0000,00
11.592.6684,00
ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɂ ɉɍɌɈȼȺȵȺ
3.057.000,000
650.0000,00
1.513.0000,00
ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ
Ɉ ɍȽɈȼɈɊɍ
259.953.745,000
1.570.0000,00
19.008.4422,00
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂ
ɂɁɈȼȺɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
186.513.000,000
3.122.0000,00
2.814.0000,00
ɌȿɄɍȶȿ ɉɈ
ɈɉɊȺȼɄȿ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ
355.664.000,000
355.0000,00
57.481.8800,00
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
Ʌ
50.687.000,000
996.0000,00
19.557.5509,00
ɄɈɊɂɒȶȿȵ
ȵȿ ɍɋɅɍȽȺ ɂ ɊɈȻȺ
1.158.001.245,000
7.811.0000,00
111.967.4415,00
ɉɊȺɌȿȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɍ
ɁȺȾɍɀɂ
ɂȼȺȵȺ
50.000,000
0
0,00
0,00
ɈɌɉɅȺɌȺ ɄȺɆȺɌȺ
Ʉ
ɂ ɉɊȺɌȿȶ
ȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɁȺȾ
ȾɍɀɂȼȺȵȺ
50.000,000
0
0,00
0,00
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȳȿ ȳȺȼɇɂɆ ɇȿɎɂɇȺ
ȺɇɋɂȳɋɄɂɆ ɉɊȿȾɍɁɁȿȶɂɆȺ ɂ ɈɊȽȺɇɂɁɁȺɐɂȳȺɆȺ
120.000.000,000
0
0,00
5.000.0000,00
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȳȿ ɉɊɂȼȺɌɇɂɆ ɉɊȿ
ȿȾɍɁȿȶɂɆȺ
14.000.000,000
0
0,00
10.000.0000,00
ɋɍȻȼȿɇɐɂ
ɂȳȿ
134.000.000,000
0
0,00
15.000.0000,00
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇɂɆ
Ɇ
Ɉ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
0,000
30.0000,00
0,00
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂ
ɂɆȺ ȼɅȺɋɌɂ
353.860.070,000
0
0,00
0,00
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
Ɉ
ɁȺ ɈȻȺȼȿɁɇɈ ɋɈɐɂ
ɂȳȺɅɇɈ ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ
ȿ
18.700.000,000
0
0,00
0,00
ɈɋɌȺɅȿ ȾɈ
ɈɌȺɐɂȳȿ ɂ ɌɊȺɇɋɎȿ
ȿɊɂ
8.310.000,000
0
0,00
0,00
ȾɈɇȺɐɂȳȿ
ȿ, ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɂ ɌɊȺ
ȺɇɋɎȿɊɂ
380.870.070,000
30.0000,00
0,00
ɇȺɄɇȺȾȿ ɁȺ
Ɂ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒ
ɒɌɂɌɍ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
116.460.097,000
0
0,00
20.211.9936,00
ɋɈɐɂȳȺɅɇ
ɇɈ ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ ɂ ɋ
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
116.460.097,000
0
0,00
20.211.9936,00
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆ
ɇ
ɈɊȽȺ
ȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
217.224.805,000
0
0,00
0,00
ɉɈɊȿɁɂ, ɈȻ
ȻȺȼȿɁɇȿ ɌȺɄɋȿ, ɄȺɁɁɇȿ, ɉȿɇȺɅɂ ɂ ɄȺɆ
ɆȺɌȿ
6.424.000,000
115.0000,00
103.0000,00
ɇɈȼɑȺɇȿ ɄȺɁɇȿ
Ʉ
ɂ ɉȿɇȺɅɂ ɉɈ
Ɉ Ɋȿɒȿȵɍ ɋɍȾɈȼȺ
14.760.000,000
0
0,00
0,00
ɇȺɄɇȺȾȺ ɒɌȿɌȿ
ɒ
ɁȺ ɉɈȼɊȿȾȿ ɂɅɂ ɒɌȿɌɍ ɇȺɋɌȺ
ȺɅɍ ɍɋɅȿȾ ȿɅȿɆȿɇ
ɇɌȺɊɇɂɏ ɇȿɉɈȽɈȾȺ
Ⱥ
2.600.000,000
0
0,00
0,00
ɂɅɂ ȾɊɍȽɂ
ɂɏ ɉɊɂɊɈȾɇɂɏ ɍɁɊɈ
ɈɄȺ
ɇȺɄɇȺȾȺ ɒɌȿɌȿ
ɒ
ɁȺ ɉɈȼɊȿȾȿ ɂɅɂ ɒɌȿɌɍ ɇȺɇȿɌ
Ɍɍ ɈȾ ɋɌɊȺɇȿ ȾɊɀȺ
Ⱥȼɇɂɏ ɈɊȽȺɇȺ
10.060.000,000
0
0,00
0,00
ɈɋɌȺɅɂ ɊȺ
ȺɋɏɈȾɂ
251.068.805,000
115.0000,00
103.0000,00
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɊȿɁȿɊȼȿ
Ɋ
22.500.000,000
0
0,00
0,00
ȺȾɆɂɇɂɋɌ
ɌɊȺɌɂȼɇɂ ɌɊȺɇɋɎ
ɎȿɊɂ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ, ɈȾ
Ɉ ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ Ȼɍ
ɍȹȿɌɋɄɂɏ
22.500.000,000
0
0,00
0,00
ɄɈɊɂɋɇɂɄ
ɄȺ ɂɇȾɂɊȿɄɌɇɂɆ
Ɇ ȻɍȹȿɌɋɄɂɆ ɄɈɊɂ
ɂɋɇɂɐɂɆȺ ɂɅɂ ɂɁɆȿȭɍ
ɂ
ȻɍȹȿɌɋɄɂ
ɂɏ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɇȺ
Ⱥ ɂɋɌɈɆ ɇɂȼɈɍ ɂ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɊȿɁȿɊȼȿ
ȿ
ɁȽɊȺȾȿ ɂ ȽɊ
ɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂ ɈȻȳȿɄ
ɄɌɂ
432.075.207,000
50.0000,00
375.622.3311,00
ɆȺɒɂɇȿ ɂ ɈɉɊȿɆȺ
62.877.900,000
566.0000,00
37.247.3334,00
ɈɋɌȺɅȿ ɇȿ
ȿɄɊȿɌɇɂɇȿ ɂ ɈɉɊȿɆ
ɆȺ
7.740.000,000
0
0,00
61.204.0000,00
ɄɍɅɌɂȼɂɋȺ
ȺɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ
10.000.000,000
0
0,00
0,00
ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȳȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ
2.950.000,000
90.0000,00
565.0000,00
ɈɋɇɈȼɇȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ
515.643.107,000
706.0000,00
474.638.6645,00
ɁȺɅɂɏȿ ɊɈȻȿ ɁȺ ȾȺȴɍ ɉɊɈȾȺ
Ⱥȳɍ
1.450.000,000
0
0,00
3.706.0000,00
ɁȺɅɂɏȿ
1.450.000,000
0
0,00
3.706.0000,00

Ɉɩɢɫ

20222

ɂɁȾȺɐ
ɐɂ ȻɍȹȿɌȺ ɉɈ
ɉ ɇȺɆȿɇȺɆ
ɆȺ
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807.7477.518,00
100.6911.234,00
68.9444.000,00
10.0000.000,00
3.6055.000,00
990.9877.752,00
5.1566.000,00
5.1566.000,00

10.0600.000,00
251.2866.805,00
22.5000.000,00
22.5000.000,00

6
516.3444.000,00
85.0488.000,00
1.3500.000,00
17.8288.000,00
17.6577.000,00
9.7100.000,00
647.9377.000,00
314.8377.184,00
5.2200.000,00
280.5322.167,00
192.4499.000,00
413.5000.800,00
71.2400.509,00
1.277.7799.660,00
500.000,00
500.000,00
125.0000.000,00
24.0000.000,00
149.0000.000,00
300.000,00
353.8600.070,00
18.7000.000,00
8.3100.000,00
380.9000.070,00
136.6722.033,00
136.6722.033,00
217.2244.805,00
6.6422.000,00
14.7600.000,00
2.6000.000,00

ɍɤɭɩɧɨ
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20,83
2,60
1,78
0,26
0,09
25,56
0,13
0,13

0,26
6,48
0,58
0,58

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
(%)
7
13,32
2,19
0,03
0,46
0,46
0,25
16,71
8,12
0,13
7,24
4,96
10,66
1,84
32,96
0,00
0,00
3,22
0,62
3,84
0,00
9,13
0,48
0,21
9,82
3,52
3,52
5,60
0,17
0,38
0,07
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Ɂɚɲɬɢɬɧɢɤ ɝɪɚɻɚɧ
ɧɚ

ɉɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ

Ɂɚɩɨɫɥɥɟɧɚ

3

ɉɨɫɬɚɚɜʂɟɧɚ

Ɂɚɩɨɫɥɥɟɧɚ

Ɂɚɩɨɫɥɥɟɧɚ
ɉɨɫɬɚɚɜʂɟɧɚ

2
180

Ɂɚɩɨɫɥɥɟɧɚ

2

ɉɨɫɬɚɚɜʂɟɧɚ

1

ɉɨɫɬɚɚɜʂɟɧɚ

4

ɂɡɚɛɪɪɚɧɚ

ɉɨɫɬɚɚɜʂɟɧɚ

2

180

ɉɨɫɬɚɚɜʂɟɧɚ

ɂɡɚɛɪɪɚɧɚ

4
11

ɂɡɚɛɪɪɚɧɚ

2

Ɂɚɩ
ɩɨɫɥɟɧɢ ɧɚ
ɧɟɨɞɪ
ɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ

ɑɥɚɧ
ɧ 8.

3

1

29

30

4

1

3

2209

2

2

1

4

2

2210

11

4

0,00
0,00
628.404.9996,00

ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ

00,00
0
0,00
15.449.0000,00

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɧɚ
ɨɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ

15.000.000,000
15.000.000,000
3.233.415.324,000
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15.0000.000,00
15.0000.000,00
3.877.2699.320,00

ɨɞ

77

0,39
0,39
100,00
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ɍɄɍɉɇ
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ɋɇɂɐɂ
Ɇȿɋɇȿ
ȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

Ɍ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɚɰɢʁɚ

Ʌɚɝɚɬɨɪ

Ɉ
ɈɋɌȺɅȿ ɍɋɌȺɇɈȼȿ ɂɁ
Ɉ
ɈȻɅ.ȳȺȼɇɂɏ ɋɅɍɀ
ɀȻɂ

Ȼɢɛɛɥɢɨɬɟɤɚ ȼɭɤɨɜɨɝ ɡɚɚɜɢɱɚʁɚ
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Ʉ

ɍ
ɍɋɌȺɇɈȼȿ ɄɍɅɌɍ
ɍɊȿ

ɉɊȿ
ȿȾɒɄɈɅɋɄȺ ɍɋɌȺ
ȺɇɈȼȺ

Ɂɚɩɨɫɥɥɟɧɚ

ɑɥɚɧ 9.

463

1

1
4

27

Ɂɚɩɨɫɥɥɟɧɚ
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2
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ɉɨɫɬɚɚɜʂɟɧɚ

15
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Лознице за 2022. годину садржан је
у Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 129/2007 и 83/2014
– др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), Закону о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), Закону
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06,
47/11, 93/12, 83/16, 104/16-др. закон, 96/2017 – усклађени дин. износи, 89/2018 – усклађени
дин. износи, 95/2018 – др. закон, 86/2019 - усклађени дин. износи и 126/2020 - усклађени дин.
износи, 99/2021 – усклађ. дин. износи. и 111/2021 - др. закон).
Законом о буџетском систему дефинисана је припрема и доношење буџета и
финансијских планова, извршење буџета, дуг и гаранција, усклађивање прихода и примања
и расхода и издатака буџета.
Законом о финансирању локалне самоуправе локалним самоуправама припадају:
- изворни приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа
утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске
стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе;
- уступљени приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање
висине износа утвђују законом а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе
се уступа у целини или делимично тој јединици локалне самоуправе;
- наменски трансфер који се користи за финансирање одређених функција и
издатака.

II.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ОДЛУКЕ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлука о буџету града Лознице за 2022. годину заснива се на основним макроекономским претпоставкама за 2022. годину
-

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ
Приходи су планирани у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне
власти за 2022. годину, остварених примања буџета града Лозница у току 2021. године и
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годишњег износа укупног ненаменског трансфера у износу од 516.500.000 динара који
припада граду Лозница у складу са Упутством за припрему плана добијеним од Министарства
финансија.

Образложење увећаних прихода
1. Порез на зараде:
-

Због повећане основице за обрачун и исплату плата,

-

Због повећања минималне цене рада,

-

Отварање нових радних места,

-

Услед тренда повећања прихода од пореза на зараде у 2021. години.

2. Порез на приход од самосталне делатности:
-

Услед тренда повећања прихода у 2021. години и очекиваног даљег раста по овом
основу.

3. Озакоњење:
-

Очекивано повећање прихода по основу таксе за озакоњење објеката,

-

Повећање пореских прихода на имовину услед издавања нових пореских решења
за озакоњење објеката;

4. Повећање пореских прихода и прихода на имовину због очекиваних нових
инвестиција и појаве нових инвеститора у 2022. години;
5. Очекивано повећање прихода од пореза на имовину физичких и правних лица услед
појачаних мера наплате (опомене, репрограми, блокаде жиро рачуна, принудна
наплата);
6. Очекиваног позитивног решења у 2022. години поднетих тужбених захтева по
основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
7. Очекивано повећање прихода од отуђења градског грађевинског и другог земљишта.
У својим одлукама о буџету за 2022. годину, локална власт масу средстава за плате
за 2022. годину је планирала у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за
2021. годину и у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15,103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 110/21 и 118/21).
Јединице локалне власти у 2022. години могу планирати укупна средства потребна
за исплату плата запослених које се финансирају из буџета једница локалне власти, тако
да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата
исплаћених за август 2021. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује
буџетски систем.
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власти

Маса
средстава
за плате на
извору 01

Укупан
број
зап. у
октобру
2021.
године
из
извора
01

Табела 2.

Маса средстава за плате
исплаћена за септембар
2021. године на економским
класификацијама 411 и 412
Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на
економским класификацијама 411 и 412

5,837,000

6

7

0

0

0

0

0

1,533,000

8

9

10

11

12

55

2

57

210

11

4

62,726,000

225 254,603,000

13

14

0

0

0 6,337,000

0

0

0

0

15

16

0

0

0 1.220.000

0

0

0

0

17

Укупан
Укупан
Укупан
Укупан
Укупан
планиран
број
планиран
Маса
Маса
Маса
број
планиран
број
Маса
Маса
Маса
зап. у
број
средстава
Маса
Маса
средстава
средстава
зап. у
зап. у
средстава средстава средстава број зап. у
зап. у
за плате децембру средстава
средстава
за плате
за плате
новембру
децембру
за плате
за плате за плате децембру
2021.
на
за плате на
за плате на децембру
на
на
2021.
2022.
2022.
на извору на извору на извору
2022.
извору године из извору 01
извору 01
извору
извору
године из
године из
године из
01
04
05-08
извора
године из
04
04
05-08
извора 04
извора 01
извора
05-08
извора 04
05-08

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и
планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету
ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ
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3

0

0

0

0

Постављена лица

Запослени

0

0

5.
0

0

0

Постављена лица

Запослени

0

0

4.
0

0

0

Запослени

0

0

0

0

Постављена лица

0

12

0
0

13,845,000

0

1

13

32

0

0

24,146,000

33

1

0

37,991,000

46

3.

Запослени

2. Туристичка
организација
Постављена лица

Запослени

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

1

13

33

1

34

47

13,845,000

30,199,000

44,044,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103,000

103,000

02. 08. 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број 7

Страна 61

Страна 62

7

6

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

2.

Постав-љена
лица

Запослени

3.

Постав-љена
лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 21,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,030,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

1

0

195 229,300,000

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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0

0

Постав-љена
лица

0

0

0

1.

0

0

0

0

194

1

0

0

1

195 183,800,000

0

0

1

0

0

0

850,000

0

0

0

0

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

Запослени

Запослени
Предшколске
установе
Постав-љена
лица

Запослени
Месне
заједнице
Изабрана
лица

Дирекције
основане
од стране
локалне
власти
Постав-љена
лица
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Запослени

Укупно
за све
кориснике
буџетa који
се финансирају са
економских
класификација 411
и 412
Изабрана
лица
Постављена лица
0

0

16

493

0

4

513 508,493,000

5,837,000

0

0

0

0 23,403,000

0

0

0

505

16

4

525 591,703,000

0

0

0

0 6,337,000

0

0

0

0 1,323,000
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IV.
V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ПОЈЕДИНИМ КОРИСНИЦИМА
Садржај образложења по појединим буџетским корисницима сачињен је на основу
достављених образложења у предлозима финансијских планова буџетских корисника.
РАЗДЕО 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКA И ПОМОЋНИЦИ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
У оквиру раздела 1. планиране су плате у износу од 12.160.000 динара, социјални
доприноси у износу од 2.025.000 динара, социјална давања – отпремнина 200.000 динара,
трошкови превоза за долазак и одлазак са посла 120.000 динара, награде запосленима и остали
посебни расходи 510.000 динара, стални трошкови – телефон 110.000 динара, трошкови за
службена путовања 100.000 динара, услуге по уговору - планирана средства за рад комисија
у износу од 250.000 динара.
РАЗДЕО 2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ
У оквиру раздела 2. планирана су средства за плате у износу од 1.238.000 динара,
социјални доприноси у износу од 208.000 динара, трошкови превоза за долазак и одлазак
са посла 40.000 динара, награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 650.000
динара, трошкови за службена путовања у износу 50.000 динара, услуге по уговору у износу
од 5.800.000 динара – накнаде члановима Већа и накнаде за рад комисија.
РАЗДЕО 3 – СКУПШТИНА ГРАДА
У оквиру раздела 3. планиране су плате председника Скупштине града, секретара
Скупштине и његовог заменика у износу од 4.240.000 динара, социјални доприноси у износу
од 707.000 динара, социјална давања у износу од 100.000 динара. За рад скупштинских тела
(савети и комисије) планирано је 900.000 динара, стални трошкови – трошкови телефона
у износу 40.000 динара, трошкови за службена путовања планирани су у износу од 50.000
динара, услуге по уговору у износу од 11.616.745 динара планиране су за рад одборницима
Скупштине града, годишње чланарине за Сталну конференцију градова и општина и
НАЛЕД, планиран је и износ за финансирање редовног рада политичких субјеката у износу
од 2.404.805 динара.
РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА
Средства планирана у 2022. години за функцију 010 – Болест и инвалидност износе
3.575.000 динара и намењена су за финансирање програма удружења грађана чија је активност
усмерена на особе са инвалидитетом. Распоред ових средстава врши се на основу решења
Градоначелника, а на предлог комисије која спроводи конкурс.
У оквиру функције 020 - Старост, економска класификација 463 – трансфери,
планирана су средства у износу од 4.389.000 динара, а односе се на трансфер Центру за
социјални рад за обезбеђење права на помоћ у кући за старе особе и економска класификација
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472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета 21.500.000 динара за превоз лица старијих од
65 година на територији града Лознице, економска класификација 423 – услуге по уговоу у
износу од 359.906 динара, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање у
износу од 1.853.000 динара и економска класификација 426 – материјал у износу од 50.000
динара односе се на Клуб сениора на основу закљученог уговора између УНОПС-а и града
Лознице са учешћем града за имплементацију пројекта социјалне заштите на локалном нивоу
за кориснике рањивих друштвених група.
Трошкови функције 040 – Породица и деца, економска класификација 463 – трансфери
осталим нивоима власти у укупном износу од 6.107.000 динара, намењени су за финансирање
дневног боравка за децу са посебним потребама.
Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у укупном
износу од 60.000.000,00 динара, односи се на финансирање подстицаја рађања, новчану
помоћ незапосленим породиљама, једнократна давања при склапању брака младим брачним
паровима, новчану помоћ породицама са трећим дететом до навршене осамнаесте године
живота, средства за поклон честитку прворођеном детету у 2022. години, као и средства за
вантелесну оплодњу у износу од 6.000.000 динара.
У оквиру функције 060 – Становање, економска класификација 472 накнаде за
социјалну заштиту из буџета, планирана су средства за доделу бесповратних новчаних
средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на
сеоском подручју града Лознице у износу од 6.000.000 динара и економска класификација 511
– зграде и грађевински објекти планирана су средства за партерно уређење зграде социјалног
становања у износу од 3.510.000 динара.
У оквиру функције 070 - Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту, економска класификација 426-материјал, планирана су средства у износу од
500.000 динара за набавку потрошног материјала за потребе избеглих и интерно расељених
лица.
Економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана
су средства у износу од 3.650.000 динара којима се обезбеђују права избеглих и интерно
расељених лица.
Економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, у укупном
износу од 25.945.000 динара, односи се на финансирање програма рада градске организације
Црвеног крста и рада народне кухиње.
Трошкови функције 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти у укупном износу од
31.662.000 динара, намењени су за финансирање проширених права у социјалној заштити
из Одлуке о правима у социјалној заштити и трошкове функционисања Центра за социјални
рад и економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од
1.500.000 динара за реализацију активности Стратегије социјалне заштите града Лознице,
и Акциони план за родну равноправност у износу од 500.000 динара и 20.791.281 динар за
услуге социјалне заштите – Лични пратилац.
На функцији 130 - Опште услуге, планирани су расходи у укупном износу од
504.515.100 динара.
У расходима су исказане плате које су планиране у складу са Упутством Министарства
финансија у износу од 192.000.000 динара и социјални доприноси запослених у износу
од 32.000.000 динара, накнаде у натури у износу од 600.000 динара, социјална давања
запосленима - отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи и социјални програми
у износу од 6.500.000 динара, накнаде за запослене - превоз за долазак и одлазак са посла
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у износу од 6.000.000 динара и средства за јубиларне награде и рад комисија у износу од
3.270.000 динара.
Планирани су стални трошкови у износу од 55.400.000 динара (трошкови електричне
енергије, трошкови грејања, трошкови водовода и канализације, трошкови водног доприноса,
трошкови фиксних телефона, трошкови интернета, трошкови мобилних телефона, трошкови
услуга поште, трошкови осигурања запослених и трећих лица, закуп пословног простора),
трошкови за службена путовања у износу од 600.000 динара, услуге по уговору у износу
од 135.418.600 (административне, компјутерске, образовање запослених, информисање,
репрезентација, поклони и остале опште услуге), специјализоване услуге у износу од 200.000
динара, текуће поправке и одржавање у износу од 8.000.000 динара (одржавање зграда и
објеката, моторне опреме, рачунарске и административне опреме, механичке поправке и
др.), трошкови материјала (канцеларијски материјал, стручна литература, трошкови горива,
материјал за одржавање хигијене и остали потрошни материјал) у износу од 20.926.500
динара.
Средства у износу од 2.500.000,00 динара на економској класификацији 472 планирана
су: за пројекат „Моја идеја за мој Град“ и набавку средстава за превенцију мера против
Covid-а.
Порези, таксе и казне у износу од 6.000.000, на економској класификацији 483 - новчане
казне и пенали по решењу судова, планирани су у износу од 13.000.000 динара.
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода на
економској класификацији 484 планирана су средства у износу од 2.500.000 динара.
Накнада штете за изгубљене приносе и штете настале од уједа паса на економској
класификацији 485 планирана су средства у износу од 10.000.000 динара.
За машине и опрему на економској класификацији 512 планирана су средства у износу
од 8.000.000 динара (набавка 2 аутомобила, административне опреме и намештаја).
На економској класификацији 515 - нематеријална имовина у износу од 1.600.000
динара планирана су средства за набавку књиговодственог програма за потребе Штаба за
ванредне ситуације.
На функцији 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, средства
резерви планирана су у укупном износу од 22.500.000 динара. Део ових средстава у износу
од 22.000.000 динара предвиђен је за текућу буџетску резерву, која се у складу са одредбама
Закона о буџетском систему користи за сврхе, за које буџетом нису предвиђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У сталну
буџетску резерву, у складу са законом и билансним могућностима буџета, планирана су
средства у износу од 500.000 динара.
Расходи на функцији 360 - Јавни ред и безбедност - Средства у износу од 27.000.000
су наменског карактера и планирани су у складу са Програмом коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице
у 2022. години.
За пројекат изградње пословног објекта у Лозничком пољу планирано је 20.000.000
динара, постављање семафора у износу од 14.800.000 динара, општи видео надзор у износу
од 20.000.000 динара и камере за мерење брзине на територији града 16.500.000 динара.
На функцији 412 – Општи послови по питању рада планирана средства у износу од
20.420.000 динара односе се на реализацију програма активне политике запошљавања.
Средства планирана у 2022. години за функцију 421 – Пољопривреда, у износу
од 35.280.000 динара односе се на реализацију Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
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политике и политике руралног развоја града Лознице за 2022. годину, а на коју сагласност даје
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Средства намењена за Пројекат
Калцизације земљишта на територији града Лознице опредељена су за израду пројекта,
набавку материјала, услуге превоза и за сталне трошкове.
Средства планирана у 2022. години за функцију 435 – Електрична енергија, економска
класификација 511 – зграде и грађевинки објекти у износу од 19.000.000 односе се изградњу
електро-енергетских објеката - суфинансирање.
Средства планирана у 2022. години за функцију 436 – Остала енергија, у износу од
18.000.000 динара односе се на реализацију програма субвенционисања Јавног комуналног
предузећа ”Топлана” Лозница.
Расходи планирани на функцији 451 - Друмски саобраћај планирани су у износу од
443.138.000 динара и то на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање
(одржавање локалне путне мреже, минирање и дробљење камена, обележавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације и одржавање семафора) и на економској класификацију 511- зграде
и грађевински објекти средства за реализацију пројеката путне инфраструктуре.
Расходи планирани на функцији 474 - Вишенаменски развојни пројекти планирани
су расходи за геодетске услуге у износу од 5.000.000 динара (ек. класификација 424), за
откуп земљишта 15.000.000 динара (ек. класификација 541) и за прибављање непокретности
средства у износу од 65.000.000 динара ( ек.класификација 513).
Расходи планирани на функцији 490 – Економски послови некласификовани на другом
месту, планирана су средства у износу од 27.373.238 динара. Учешће локалне самоуправе
у суфинансирању пројекта Европске уније – Изградња вишепородичне стамбене зграде за
потребе социјалног становања у износу од 20.873.238 динара, учешће у суфинансирању
изградње вртића у Лозничком Пољу 5.000.0000 динара, учешће у суфинансирању
реконструкције здравствене станице у Лешници у износу од 1.500.000 динара и помоћ
привредницима у износу од 1.000.000 динара.
Расходи планирани на функцији 510 - Управљање отпадом, у износу од 10.000.000
динара, субвенционишу се цене услуга Комуналног јавног предузећа ‘’Наш дом’’, чији је
оснивач Скупштина града Лознице.
Расходи планирани на функцији 520 – Управљање отпадним водама, економска
класификација 511-зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 2.500.000
динара за учешће у суфинансирању Пројекта пречишћавања отпадних вода
Средствима планираним у 2022. години за функцију 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика, на економској класификацији 424 - специјализоване услуге,
планирани су трошкови и одржавање прихватилишта за напуштене животиње - услуге ЗОО
хигијенске службе у износу од 18.200.000 динара.
Функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на
другом месту
На економској класификацији 424 – специјализоване услуге, планирани су трошкови
за услуге дератизације и дезинсекције (Пројекат систематске дератизације и дезинсекције на
територији града Лознице за 2022. годину) и контроле у износу од 12.500.000,00 динара. На
економској класификацији 424 – специјализоване услуге, планирана су средства у износу од
27.200.000 динара за наставак санације депоније.
Средствима планираним на функцији 610 -Стамбени развој, планирана су средства
у износу од 89.000.000 динара за финансирање пројеката мера енергетске ефикасности на
територији града Лознице у сарадњи са Министарством рударства и енергетике.
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Средствима планираним на функцији 620 – Развој заједнице обезбеђују се средства у
износу од 87.000.000 динара на економској класификацији 511– зграде и грађевински објекти
за израду пројектне документације у складу са Законом о планирању и изградњи и услуге по
уговору у износу од 2.230.000 динара за фунционисање Регионалне развојне агенције.
Расходи планирани на функцији 630 - Водоснабдевање, у износу од 4.000.000 динара
намењени су за текуће субвенције (рефундације за попусте у цени за социјално угрожене
потрошаче).
Расходи планирани на функцији 640 - Улична расвета планирани су расходи за јавну
расвету у износу од 221.000.000 динара за трошкове електричне енергије (ек. класификација
421), за одржавање јавне расвете (ек. класификација 425) и реализацију Пројекта јавног
осветљења (замена постојећих лед сијалица на подручју Града).
Расходи планирани на функцији 660 - Послови становања и заједнице некласификовани
на другом месту у износу 150.172.000 динара, односе се на услуге чишћења и одржавање
зеленила по Програмима пословања КЈП ‘’Наш дом’’ и одржавање водотокова II реда.
Средства планирана за функцију 740 – Услуге јавног здравља у износу од 3.000.000
динара, намењена су за накнаде мртвозорској служби.
Расходи планирани на функцији 810 – Услуге рекреације и спорта, економска
класификација 511- зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од
281.000.000 динара, и то за изградњу спортских објеката у Горњој Ковиљачи и Лозничком
Пољу, линеарног парка Лагатор, атлетског стадиона, подстанице на фудбалском стадиону,
игралишта за децу и набавку и постављање аутобуских стајалишта.
Планирани расходи на функцији 830 – Услуге емитовања и издаваштва, у износу од
45.000.000 динара на економској класификацији 423 - услуге по уговору, односе се на услуге
информисања, финансирање пројекта „Обавештавање грађана о активностима Градске
управе“ и услуге штампања и суфинасирање пројеката јавног информисања.
На функцији 840 – Верске и остале услуге заједнице планирана су средства за
финансирање програма верских и других заједница у износу од 2.500.000,00 динара.
На функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
планирана су средства у укупном износу од 181.950.000 динара за финансирање програма
спортских друштава, организација и клубова и за организацију спортских манифестација од
значаја за град (Церски маратон, Дринска регата, крос и сличне манифестације).
На функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту планирана су средства за потребе у области културе и развој културно уметничког
аматеризма и програме по конкурсима у износу од 3.300.000 динара.
На функцији 912 - Одлуком о буџету града Лознице за 2022. годину обезбеђују
се средства за област основног образовања у износу од 239.254.070 динара, од тога за
функционисање рада основних школа (сталне трошкове, превоз радника и ученика, јубиларне
награде, текуће поправке, материјал, такмичења, таксе и сл.) средства у износу од 202.634.070
динара и за капитално одржавање школа средства у износу од 36.320.000 динара. Накнаде
члановима интерресорне комисије планиране су у износу 300.000 динара.
На функцији 920 - Одлуком о буџету града Лознице за 2022. годину обезбеђују
се и средства за област средњег образовања у износу од 70.615.000 динара. Од тога за
функционисање рада средњих школа (сталне трошкове, превоз радника и ученика, јубиларне
награде, текуће поправке, материјал, такмичења, таксе и сл.) средства у износу од 57.871.000
динара, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике. За инвестиционо
одржавање средњих школа планирају се средства у износу од 12.194.000 динара.
Обезбеђена су и средства за остваривање социјалних права деце са посебним потребама
(трошкови превоза, смештаја и исхране) у износу од 550.000 динара.
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На функцији 970 – Образовање, истраживање и развој планирана су средства за
финансирање трошкова рада Регионалног центра за таленте у износу од 2.683.000 динара и
за исплату награда и једнократних помоћи талентованим ученицима и студентима у износу
од 15.500.000 динара.
За капиталне пројекте изградња и опремање Smart City центра и изградња фискултурних
сала (изградња фискултурне сале у Ј.Лешници и изградња фискултурне сале Гимназија)
издвојена су средства у износу од 167.000.000 динара.
ГЛАВА 4.01. – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ - На функцији 911 – Предшколско
образовање планирана су средства за организацију и реализацију годишњег програма рада
установе за предшколско васпитање и образовање “Бамби” у износу од 293.600.000,00 динара и
намењена су за финансирање дела расхода за запослене, расхода за несметано функционисање
установе (средства за набавку хране и намирница за припрему хране, средства за одржавање
хигијене у установи, дидактички материјал и играчке за децу) и опрему: дечји креветићи,
климе, рачунарска опрема, опрема за домаћинство (професионални универзални миксер за
теста, професионална машина за прање веша, колица за поделу оброка и остала потребна
опрема), противпожарни апарати). Од 01.10.2022. године планирано је да почне са радом
новоизграђени објекат што изискује повећање трошкова на појединим апропријацијама.
ГЛАВА 4.02. – УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ЛАГАТОР“
Средства планирана у 2022. години за функцију 810 – Услуге рекреације и спорта, износе
69.687.000,00 динара и намењена су за финансирање годишњег програма рада Установе за
физичку културу “Лагатор”. Средства су намењена за финансирање расхода који се односе на
запослене, расхода за узорковање воде на отвореном купалишту, набавку материјала за спорт,
набавку материјала за хигијену и угоститељство и инвестиције (постављање хидроизолације
на кровној површини установе, пројектно планирање и стручни надзор и санација хотелског
дела установе), опрему (канцеларијска опрема, рачунарска опрема, мобилијар за свечану
салу и отворено купалиште, надоградња семафора у хали, надоградња видео надзора) и
компјутерски софтвер.
ГЛАВА 4.03 – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“
Средства планирана у 2022. години за функцију 820 – Услуге културе, намењена
су за финансирање годишњег програма рада Центра за културу „Вук Караџић“ у износу од
88.181.000 динара. У ЦЗК „Вук Караџић“ планирани су расходи за финансирање сталних
трошкова, услуга по уговору (услуге штампања монографских и серијских публикација,
обележавање заштићеног подручја Тршић-Троноша), специјализованих услуга (за културне
манифестације: Вуков сабор, Ђачки вуков сабор, Мићини и Верини дани, Дани Јована
Цвијића, Свет жена и летње активности у Тршићу), текућих поправки и одржавања објеката
(редовно одржавање Вуковог дома културе, Музеја Јадра (кречење уз пратеће поправке),
Галерији Миће Поповића и објеката у Тршићу (санација и реконструкција објеката од влаге,
затим хемијска заштита дрвених објеката и др.) реконструкција и конзервација воденице
у Тршићу и објеката у Текеришу), материјала и остали расходи. Планирана инвестициона
улагања у ЦЗК „Вук Караџић“ Лозница односе се на пројекат фасаде Вуковог дома културе
и фасаде Музеја Јадра и Галерије Миће Поповић и условљена је израдом елабората заштите
објеката и конзервације народног градитељства. Планирана је и набавка предмета којим би
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се употпунила етнографска збирка знаменитог места Тршић и музеја Јадра, као и набавка
сувенира за даљу продају.
ГЛАВА 4.04 – БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ ЗАВИЧАЈА
Средства планирана у 2022. години за функцију 820 – Услуге културе, намењена
су за финансирање годишњег програма рада Библиотеке Вуковог завичаја у износу од
27.392.500 динара. Осим расхода за запослене у Библиотеци Вуковог завичаја планирани су
стални трошкови, услуге по уговору (организација научних скупова, трибина и предавања,
књижевних вечери), набавка опреме - куповина витрина (затворених застакљених полица) и
осталог намештаја те врсте за потребе опремања легата писца Јанка Вујиновића и расходи за
набавку књига.
ГЛАВА 4.05 – МЕСНА САМОУПРАВА
Одлуком о буџету града Лознице за 2022. годину обезбеђују се средства за рад месних
заједница у износу од 63.915.000 динара, од чега највише за текуће поправке и одржавање
објеката (47.295.000 динара). Средства се распоређују финансијским планом на који
сагласност даје Градско веће, према следећем распореду:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЗ Градилиште
МЗ Брадић
МЗ Горња Борина
МЗ Трбосиље
МЗ Крајишници
МЗ Руњани
МЗ Тршић
МЗ Стража
МЗ Ј. Лешница
МЗ Чокешина
МЗ Г. Ковиљача
МЗ Г.Сипуља
МЗ Јелав
МЗ Пасковац
МЗ Д. Добрић
МЗ Брњац
МЗ Јаребице
МЗ Зајача
МЗ Рибарице
МЗ Филип Кљајић
МЗ 4. Јули Трбушница
МЗ Липница
МЗ Симино Брдо
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345.000
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МЗ Г. Бадања
МЗ Филиповићи
МЗ Јошева
МЗ Центар
МЗ Степа Степановић
МЗ Кривајица
МЗ Лешница
МЗ Брезјак
МЗ Текериш
МЗ Ступница
МЗ Липнички Шор
МЗ Д. Недељице
МЗ Велико Село
МЗ Коренита
МЗ Црногора
МЗ Клупци
МЗ Милина
МЗ Георгије Јакшић
МЗ Козјак
МЗ Воћњак
МЗ Бања Ковиљача
МЗ Подриње
МЗ Плоча
МЗ Грнчара
МЗ Ново Село
МЗ Цикоте
МЗ Трбушница
МЗ Башчелуци
МЗ Горњи Добрић
МЗ Доња Бадања
МЗ Драгинац
МЗ Шурице
МЗ Ново Насеље
УКУПНО
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950.000
485.000
739.000
385.000
532.000
781.000
4.052.000
550.000
623.000
1.770.000
1.340.000
1.100.000
1.910.000
1.515.000
1.098.000
3.460.000
1.010.000
816.000
953.000
865.000
1.761.000
1.294.000
1.472.000
540.000
1.005.000
1.868.000
2.730.000
1.240.000
820.000
1.246.000
895.000
715.000
746.000
63.915.000

ГЛАВА 4.06 –ТУРИЗАМ
За рад Туристичке организације града Лознице планирана су средства у буџету за 2022.
годину у износу од 60.355.000 динара. Планиране су плате и доприноси, социјална давања,
награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору (промотивно-информативне
активности), специјализоване услуге за реализацију туристичких активности (манифестације,
концерти, гостовање уметника и сл.), текуће поправке и одржавање, материјал, остали расходи
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и опрема (опремање туристичко информативног центра у Тршићу, који ће пружати и услуге
продаје сувенира), израда словне инсталације у Бањи Ковиљачи и Тршићу, постављање
Видиковца (Гучево, Тршић, Шанац) и Туристичког инфо центра са сувенирницом у Тршићу.
Планирана су и средства за набавку робе за даљу продају - сувенири.
РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
За рад Градског правобранилаштва Лозница планирана су средства у буџету града
за 2022. годину у износу од 7.415.000 динара. Планиране су плате и доприноси, социјална
давања, награде, стални трошкови, трошкови путовања и услуге по уговору, текуће поправке
и одржавање, материјал и остали расходи.
РАЗДЕО 6 –ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
За рад Заштитника грађана планирана су средства у буџету града за 2022. годину у
износу од 1.130.000 динара. Планирана су средства за исплату плата и доприноса. Остали
расходи обезбеђују се у оквиру средства распоређених на Градској управи града Лознице.

Анализа програмске структуре буџета
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање
Програм је планиран у укупном износу од 159.610.318 динара. Сврха наведеног програма
је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима
одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта,
подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и
очување и унапређење вредности стамбеног фонда. У оквиру истог налазе се следеће
програмске активности:
просторно и урбанистичко планирање у износу од 87.000.000 динара чији је циљ
повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом;
-

управљање грађевинским земљиштем у износу од 20.400.000 динара;

-

стамбена подршка у износу од 50.710.318 динара и

-

остваривање јавног интереса у одржавању зграда у износу од 1.500.000 динара.

Програм 2 – Комунална делатност
Програм је планиран у укупном износу од 349.472.000 динара. Сврха наведеног програма је
пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних
лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо
снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом
за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима
и чесмама. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:
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-

управљање/одржавање јавним осветљењем у износу од 161.000.000 динара, односе
се на редовно исплаћивање трошкова уличне јавне расвете, одржавање уличне јавне
расвете, набавка новогодишње расвете;

-

одржавање јавно-зелених површина и постављање парковског мобилијара у износу од
89.287.000 динара;

-

одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 56.485.000 динара односе
се на комуналне услуге које су поверене КЈП ‘’Наш дом’’;

-

зоохигијена у износу од 18.200.000 динара односи се на одржавање и функционисање
азила за напуштене животиње које је поверено КЈП ‘’Наш дом’’;

-

производња и дистрибуција топлотне енергије у износу од 18.000.000 динара ( ЈП
„Топлана“ );

-

управљање и снабдевање водом за пиће у износу од 4.000.000 динара односи се на
проширење водоводне мреже, смањење губитака,смањење хаварије и

-

пречишћавање отпадних вода – суфинансирање у износу од 2.500.000 динара.

Програм 3 – Локални економски развој
Програм је планиран у укупном износу од 246.163.920 динара. Сврха наведеног програма
је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за
привлачење инвестиција. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:
- унапређење привредног и инвестиционог амбијента у износу од 9.163.920 динара и
односи се на функционисање Регионалне развојне агенције, Регионалне туристичке
организације, улагања у електроенергетске објекте;
-

подршка економском развоју и промоцији предузетништва у износу од 65.000.000
динара односи се на средства намењена за спровођење конкурса ради промоције
предузетништва;

-

изградња фискултурне сале у Јадранској Лешници у износу од 42.500.000 динара;

-

изградња фискултурне сале у Гимназији Лозница у износу од 48.500.000 динара;

-

изградња Смарт Сити центра у износу од 76.000.000 динара и

-

учешће у суфинансирању пројекта – изградња дечјег обданишта у Лозничком Пољу у
износу од 5.000.000 динара.

Програм 4 – Развој туризма
Програм је планиран у укупном износу од 69.615.000 динара и односи се на трошкове
функционисања Туристичке организације града Лознице.. Сврха наведеног програма је
унапређење туристичке понуде у граду и управљање развојем туризма.
Програм 5 –Пољопривреда и рурални развој
Програм је планиран у укупном износу од 35.280.000 динара. Сврха наведеног
програма је унапређење пољопривредне производње у граду. У оквиру истог налазе се
следеће програмске активности:
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-

подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници у износу од
7.280.000 динара (5.000.000 динара опредељено за унапређење пољопривреде-родна
равноправност);

-

Пројекат: Калцизација земљишта на територији града у износу од 5.000.000 динара и

-

унапређење пољопривредне производње у износу од 23.000.000 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине
Програм је планиран у укупном износу од 53.700.000 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом
према животној средини, стварање хигијенских и здравствених услова за живот грађана. У
оквиру истог налазе се следеће програмске активности:
- управљање заштитом животне средине у износу од 27.200.000 динара односи се на
одржавање депоније;
-

Пројекат: Услуге дератизације и дезинсекције на територији града у износу од
12.500.000 динара и

-

управљање и одржавање водотокова II реда у износу од 14.000.000 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфаструктура
Програм је планиран у укупном износу од 443.138.000 динара. Сврха наведеног
програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре
у локалној самоуправи. У оквиру истог налазe се следећe програмске активности:
-

управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 28.000.000 динара;

-

редовно одржавање путева и улица у износу од 133.838.800 динара;

-

изградња улица и путева у износу од 111.299.200 динара и

-

рехабилитација путева и улица у износу од 170.000.000 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање
Програм је планиран у укупном износу од 323.100.000 динара. Сврха наведеног
програма је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима. У оквиру истог налази се
следећа програмска активност:
-

функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у износу од
323.100.000 динара, које се односи на функционисање Предшколске установе.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање
Програм је планиран у укупном износу од 239.254.070 динара. Сврха наведеног
програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са
прописаним стандардима. У оквиру истог налази се следећа програмска активност:
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функционисање основних школа у износу од 239.254.070 динара омогућава
функционисање 15 основних школа на територији града. У оквиру ове програмске
активности највећа издвајања су за сталне трошкове школских установа, путне
трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих
поправки и капиталног одржавања, као и свих других трошкова који омогућавају
несметано функционисање школа.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање
Програм је планиран у укупном износу од 73.298.000 динара. Сврха наведеног програма
је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за
образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде. У оквиру истог
налази се следећа програмска активност:
-

функционисање средњих школа у износу од 73.298.000 динара омогућава
функционисање 4 средње школе на територији града. У оквиру ове програмске
активности највећа издвајања су за сталне трошкове школских установа, путне
трошкове и јубиларне награде запосленима, трошкове материјала, текућих поправки
и капиталног одржавања као и свих других трошкова који омогућавају несметано
функционисање школа.

Програм 11 – Социјална и дечја заштита
Програм је планиран у укупном износу од 195.629.281 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем
становништву града. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:
- једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 73.276.000 динара и односе
се на финансирање редовних активности Центра за социјални рад и једнократних
помоћи
- саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге у износу од 20.791.281 динар
за услуге помоћи у кући (рад геронто домаћица);
- подршка реализацији Црвеног крста у износу од 25.945.000 динара;
- подршка рађању и родитељству у износу од 66.000.000 динара, а односе се на подстицај
рађања, новчану помоћ брачним паровима, новчану помоћ породицама за треће дете,
вантелесну оплодњу;
- подршка особама са инвалидитетом у износу од 6.107.000 динара односи се на
функционисање Дневног боравка и
- партерно уређење зграда социјалног становања у износу од 3.510.000 динара.
Програм 12 –Здравствена заштита
Програм је планиран у укупном износу од 3.000.000 динара. Сврха наведеног програма
је обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. У оквиру
истог налази се следећа програмска активност:
- мртвозорство у износу од 3.000.000 динара.
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Програм 13 – Развој културе и информисања
Програм је планиран у укупном износу од 194.577.780 динара. Сврха наведеног
програма је очување, унапређење и представљање културног-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.
Програмске активности које су садржане у оквиру програма:
-

функционисање локалних установа културе у износу од 143.777.780 динара односе се
на функционисање горе наведених установа;
јачање културне продукције и иметничког стваралаштва у износу од 5.800.000 динара
( културне и верске заједнице ) и
остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у
износу од 45.000.000 динара, а које је планирано сходно расписаном конкурсу јавног
информисања.

Програм 14 – Развој спорта и омладине
Програм је планиран у укупном износу од 533.757.000 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта,
обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. Програмске активности
које су садржане у оквиру програма:
-

-

функционисање локаланих спортских установа у износу од 242.757.000,00 динара, а
који се односи на функционисање локалних спортских установа и Установе за физичку
културу ‘’Лагатор’’ Лозница;
унапређење спортских активности на територији града у износу од 10.000.000
динара;
Линеарни парк Лагатор у износу од 83.000.000 динара;
изградња атлетског стадиона у износу од 76.000.000 динара;
изградња спортског објекта у Горњој Ковиљачи и Лозничком Пољу у износу од
8.000.000 динара;
изградња игралишта за децу у износу од 10.500.000 динара;
фудбалски стадион подстаница у износу од 100.000.000 динара и
аутобуска стајалишта у износу од 3.500.000 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Програм је планиран у укупном износу од 746.154.401 динара. Сврха наведеног
програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и
јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање 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.
Страна 76
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Програмске активности које су садржане у оквиру програма:
-

-

функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од 594.579.602
динара и односи се на лична примања запослених (плате са социјалним доприносима
на терет послодавца, путни трошкови, јубиларне награде, отпремнине и сл.), услуге
по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, таксе,
новчане казне и слично;
функционисање месних заједница у износу од 65.729.799 динара односе се на
функционисање 56 месних заједница на територији града,
градско правобранилаштво у износу од 7.415.000 динара односи се на функционисање
Градског јавног правобранилаштва града Лознице;
омбудсман у износу од 1.130.000 динара и односи се на функционисање органа
Заштитник грађана;
текућа буџетска резерва у износу од 22.000.000 динара;
стална буџетска резерва у износу од 500.000 динара;
видео надзор јавних површина у износу од 20.000.000 динара;
семафори у износу од 14.800.000 динара и
изградња пословног објекта МЗ Лозничко Поље у износу од 20.000.000 динара.

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
Програм је планиран у укупном износу од 43.519.550 динара. Сврха је функционисање
Скупштине и извршних органа. Програмске активности које су садржане у оквиру
програма:
- функционисање извршних органа у износу од 43.519.550 динара.
Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Програм је планиран у укупном износу од 168.000.000 динара. Програмске активности
које су садржане у оквиру програма:
-

енергетски менаџмент у износу од 84.000.000 динара;
реконструкција јавног осветљења у износу од 60.000.000 динара и
Пројекат енергетске ефикасности – учешће у суфинансирању у износу од 24.000.000
динара.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-23/22-17-2/1
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 77
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На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 15/16 и 88/19) и чл. 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 2022. године, донела
је

02. 08. 2022.

4

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 15/16 и 88/19) и чл. 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 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

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Комуналног јавног предузећа
„Наш дом” Лозница за 2022. годину

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Јавног предузећа „Водовод и канализација”
Лозница за 2022. годину, кога је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „Водовод
и канализација” Лозница, број одлуке 873,
на седници одржаној 11. 07. 2022. године.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Комуналног јавног предузећа „Наш дом”
Лозница за 2022. годину, кога је донео
Надзорни одбор Комуналног jавног
предузећа „Наш дом”, број одлуке 574/1, на
седници одржаној 12. 07. 2022. године.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и биће објављена у
„Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-2/2
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 78

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и биће објављена у
„Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-23/22-17-2/3
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

02. 08. 2022.
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 2022. године, донела
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Предшколске установе
„Бамби” Лозница за 2022. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Предшколске установе „Бамби” Лозница за
2022. годину, кога је усвојио Управни одбор
Предшколске установе „Бамби” Лозница,
број одлуке 1940, на седници одржаној 11. 7.
2022. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-2/4
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница

Број 7

одржаној дана 28. јула 2022. године, донела
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Центра за културу „Вук
Караџић” Лозница за 2022. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Центра за културу „Вук Караџић” Лозница за
2022. годину, кога је усвојио Управни одбор
Центра за културу „Вук Караџић” Лозница,
број одлуке 1100, на седници одржаној 14. 7.
2022. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-2/5
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

7			

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

На основу чланова 20, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 2022. године, донела
је

На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама
Програма пословања Библиотеке
Вуковог завичаја Лозница за 2022. годину

6
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Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунамa Програма пословања
Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за
2022. годину, кога је усвојио Управни одбор
Библиотеке Вуковог завичаја Лозница, број
одлуке 476, на седници одржаној 11. 7. 2022.
године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-2/6
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/ 19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 2022. године, донела
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Установе за физичку културу
„Лагатор” Лозница за 2022. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Установе за физичку културу „Лагатор“
Страна 80

02. 08. 2022.

Лозница за 2022. годину, кога је усвојио
Управни одбор Установе за физичку културу
„Лагатор” Лозница, број одлуке 27/22, на
седници одржаној 30. 6. 2022. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-2/7
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 2022. године, донела
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Туристичке организације
града Лознице за 2022. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Туристичке организације града Лознице за
2022. годину, кога је усвојио Управни одбор
Туристичке организације града Лозница,
број одлуке 366/22, на седници одржаноj 14.
7. 2022. године.

02. 08. 2022.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.

Број: 06-23/22-17-2/9
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-2/8
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћени
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 2022. године, донела
је

Број 7
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На основу чланова 20., 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 2022. године, донела
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм о
изменама и допунама
Програма пословања Црвеног крста
Лозница за 2022. годину
Члан 1.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Центра за социјални рад
Лозница за 2022. годину

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Црвеног крста Лозница за 2022. годину,
кога је усвојио Управни одбор Црвеног
крста Лозница, број одлуке 37, на седници
одржаној 11. 7. 2022. године.

Члан 1.

Члан 2.

Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања
Центра за социјални рад Лозница за 2022.
годину, кога је усвојио Управни одбор
Центра за социјални рад Лозница, број
одлуке 55100-170/2022, на седници одржаној
8.7.2022. године.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-2/10
		
Датум: 28. јул 2022. година
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 81
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На основу члана 5. и 9. Закона
о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС”, број 30/2018),
члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 3.
Уредбе о обавезним елементима плана
развоја аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, број 107/2020), члана 40. став 1.
тачка 7) и члана 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној дана 28. јула
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА ПЕРИОД 2024-2030. ГОДИНЕ
Члан 1.
Град Лозница започиње активности
на изради Плана развоја града Лознице за
период 2024-2030. године (у даљем тексту:
План развоја), као документа развојног
планирања најширег обухвата и највишег
значаја.
Члан 2.
Циљ израде Плана развоја је
дефинисање визије одрживог развоја
града Лознице, одређивање потенцијалних
предности и развојних праваца града
Лознице, одговарајућих мера заснованих на
унапређењу свеобухватног квалитета живота
грађана, подстицању убрзаног економског
развоја, планском и рационалном коришћењу
природних ресурса и простора, уз очување
природног и културног наслеђа, обезбеђење
социјалног напретка и смањење сиромаштва,
пружања квалитетног образовања, здравствене
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заштите, социјалне и територијалне
кохезије у сигурном друштву, поштујући
различитости и пружајући основна права,
укључујући право и једнаке могућности за
све.
Члан 3.
План развоја у складу са чланом
3. Уредбе о обавезним елементима плана
развоја аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе садржи следеће обавезне
елементе:
1. увод;
2. преглед и анализу постојећег стања;
3. визију;
4. приоритетне циљеве развоја;
5. преглед и опис мера за остваривање
приоритетних циљева развоја;
6. начин спровођења и начин праћења
спровођења плана развоја.
Члан 4.
Полазну основу за формулисање
Плана развоја, представљају дефинисани
правци развоја Републике Србије и града
Лознице, кроз сагледавање националних и
локалних развојних докумената и докумената
јавних политика, програма и пројеката који
се реализују у граду Лозници. Приоритетне
области обухваћене Планом развоја су:
економски развој, развој саобраћаја и
инфраструктурни развој, заштита животне
средине и друштвени развој.
Члан 5.
Овлашћује се Градско веће града
Лознице да именује Комисију за координацију
и израду Плана развоја града Лознице за
период 2024-2030. године и радне групе за
област: 1. Економски развој, 2. Саобраћај и
инфраструктурни развој, 3. Заштита животне
средине и 4. Друштвени развој.
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Административне, техничке и стручне
послове за потребе рада комисије и радних
група из става 1. овог члана врши Градска
управа града Лознице.
Члан 6.
У поступку израде плана биће
организована јавна расправа и други
видови непосредног и посредног учешћа и
изјашњавање свих заинтересованих лица.
Члан 7.
Рок за израду Плана развоја града
Лознице за период 2024-2030. године је 12
месеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке
ставља се ван снаге Одлука о приступању
изради Плана развоја града Лознице за
период 2022-2028. године („Службени лист
града Лознице”, број 1/21).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
Број: 06-23/22-17-3/1
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

13

На основу члана 20. став 1. тачка
7. и члана 32. став 1. тачка 4. у вези члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
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др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 –
др. закон ), члана 11. став 2. и 3. и члана 17.
ст. 1. и 2. Закона о улагањима („Службени
гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18), члана 3. и
члана 8. Закона о контроли државне помоћи
(„Службени гласник РС”, број 73/19), члана
2. Уредбе о правилима и условима за доделу
помоћи мале вредности (de minimis помоћи)
(„Службени гласник РС”, број 23/21), члана
2. став 1. тачка 1. Правилника о стандардима
повољног пословног окружења у јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, број 33/16), члана 15. ст. 1. тачка 1. и
7. и члана 40. став 1. тачка 5. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
број 1/19 - пречишћен текст), на предлог
Градског већа Скупштина града Лознице на
седници одржаној дана 28. јула 2022. године,
доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Програма локалног
економског развоја града Лознице за
период 2022- 2024. године
I Усваја се Програм локалног
економског развоја града Лознице за период
2022- 2024. године.
II Саставни део ове Одлуке чини
Програм локалног економског развоја града
Лознице за период 2022-2024. године, бр.
06-23/22-17-3/2, од 28. јула 2022. године.
III Одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-3/2
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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ПРОГРАМ

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ

______________________________________________________________________________

Лозница, јул 2022. година
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УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Град Лозница годинама уназад велику пажњу придаје локално-економском развоју као ефикасном
моделу унапређења услова за предузетништво на локалном нивоу. Активности на изради и
усвајању планских докумената, унапређењу законодованог оквира на локалном нивоу, наставак
радова на реализацији инфраструктурних пројеката, стални партнерски приступ и дијалог
са локалним привредницима, али и са страним инвеститорима који су већ дошли и онима који
планирају да дођу резултирали су значајно бољим показатељима у области привреде у граду.
Круна свих активности које су спроведене као и велика подршка председника и Владе Републике
Србије свакако је изградња две нове фабрике у области аутомобилске индустрије чије инвестиције
имају национални карактер („Минт“ и „Адиент“). Локални привредници успешно послују, све је
већи број новооснованих предузетничких радњи и предузећа. Одсек за локално-економски развој
у Градској управи је на располагању за постојеће али и потенцијалне предузетнике за стручну
помоћ и пружање информација, а град је и један од оснивача Регионалне развојне агенције
Подриња, Подгорине и Рађевине, чије седиште је у Лозници. Агенција спроводи све актуелне
програме намењене промоцији предузетништва, обукама за започињање посла—СТАРТ-ап обуке,
саветодавне услуге и консалтинг, програм менторинга и помоћ око писања бизнис плана.
Такође, чињеница да дужи низ година уназад нисмо повећавали износе за локалне таксе, а да смо
у доба епидемије корона вируса за одређене накнаде ослободили локалне привреднике обавезе да
их плате како би помогли њихово отежано пословање, говори да водимо рачуна о потребама како
постојећих тако и потенцијалних предузетника и локалних привредника.
Мора се поменути и чињеница да Лозница годинама уназад одваја значајна средства у буџету
за подстицај запошљавања и самозапошљавања која се пласирају преко локалног Савета за
запошљавање и у сарадњи са Националном службом за запошљавање, што је додатан подстрек
предузетништву на локалном нивоу.
Значајним улагањима из градског буџета али и буџета Републике у претходном периоду обновљена
је и изграђена мрежа нових путева у граду. Почетак изградње брзог пута Лозница – Шабац
јесте најважнији пројекат за Лозницу јер ће изградња ове саобраћајнице допринети и новим
инвестицијама.
Поред путне инфраструктуре доста се улагало и у енергетску инфраструктуру као и водоводноканализациону мрежу на територији града. Изградња нових трафо станица, реконструкција
постојећих, изградња SCADA система за управљање далеководном мрежом напонског система
10кВ омогућиће сигурно и стабилно напајање грађана али и привреде електричном енергијом.
Настављене су и активности на даљем унапређењу водоводне и канализационе мреже, а
најзначајнија активност нам предстоји у годинама које долазе – изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода чиме ћемо значајно унапредити очување животне средине и достићи
највише стандарде у овом сегменту, који је итекако важан ако желимо да будемо модерна урбана
целина.
У 2022. години се завршава пројекат изградње Иновационог центра, који треба да допринесе
оснивању што већег броја старт-ап компанија које ће развијати иновациона решења у области
дигитализације у јавном сектору, као и активнијем повезивању науке и привреде и на развоју
економије засноване на знању и иновацијама. Овим пројектом омогућиће се додатно усавршавање
младих, као и привредни и друштвени развој у области иновација и иновационог предузетништва
на територији града. Такође, започете су активности на припреми за изградњу индустријске зоне
Север.Ова нова, модерно уређена индустријска зона неопходна је пре свега због захтева домаћих
и страних инвеститора за већим просторним капацитетима у циљу изградње производних
постројења.
										
							

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

Страна 85

Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

02. 08. 2022.

I УВОД
Програм локалног економског развоја града Лознице за период 2022-2024. године (у
даљем тексту: Програм) доноси се за период од три године, од 2022. до 2024. године. Основни
циљ Програма је стабилизација локалне привреде и њен даљи развој. Програм се доноси
након ванредног стања изазваног пандемијом вируса Ковид-19. Локални економски развој
подразумева активности које имају за циљ да унапреде економију једне локалне заједнице
спровођењем програма, пројеката и поступака који доприносе изградњи повољног окружења
за живот и рад.
Програм локалног економског развоја је документ којим се обезбеђује подршка развоју
привреде у складу са прописима Републике Србије и града Лознице. Мере које су дефинисане у
програму имају за циљ да допринесу привредно конкурентнијој локалној заједници, отварању
нових радних места и стварању пожељне средине за наставак привлачења инвестиција.
Програм локалног економског развоја града Лознице урађен је уз техничку подршку
Сталне конференције градова и општина.
Програм локалног економског развоја града Лознице састоји се из следећих тематских
целина: правни основ доношења програма, методологија израде, циљеви програма и циљне
групе, мере за реализацију програма, механизми доделе и праћења трошења средстава,
спровођење и праћење програма, закључни део.
II ПРАВНИ ОСНОВ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА
Правни основ за доношење Програма локалног економског развоја града Лознице за
период 2022-2024. година садржан је у одредбама следећих позитивних правних прописа:
У Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) у члану 20. став 1. тачка 7. наводи се да
општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, доноси и реализује програме
за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих
и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања. Чланом 32. тачка 4.
прописано је да скупштина општине, у складу са законом доноси програм развоја општине и
појединих делатности, док је у члану 66. став 3. прописано да се одредбе овог закона које се
односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.
У Закону о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) у члану 11. ст. 2.
и 3. прописано је да се улагањем од посебног значаја сматра и улагање које се реализује на
територији једне или више јединица локалне самоуправе и подстиче реализацију заједничких
развојних приоритета у функцији повећања нивоа њихове конкурентности, као и да Влада,
надлежни орган аутономне покрајине или локалне самоуправе доносе различите шеме
државне помоћи према којима се ближе одређују критеријуми за доделу подстицаја. Такође
одредбама члана 17. ст. 1. истог закона прописано је да надлежни орган јединице локалне
самоуправе подстиче улагање, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју
и укупној вредности улагања и квалитету улагача.
У Закону о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) у члану
3. ст. 1. државна помоћ је предвиђена као сваки стварни или потенцијални јавни расход или
умањено остварење јавног прихода коју додељује давалац државне помоћи у било ком облику,
којом се одређени учесник на тржишту ставља у повољнији положај у односу на конкуренте
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или се даје предност производњи одређене робе и/или услуга, којом се нарушава или постоји
опасност од нарушавања конкуренције на тржишту. У члану 4. истог закона прописано је
да је давалац државне помоћи надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, или свако правно лице које управља и/или располаже јавним
средствима и додељује државну помоћ у било ком облику. У члану 4. став 1. наводи се да
је давалац државне помоћи надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, или свако правно лице које управља и/или располаже јавним
средствима и додељује државну помоћ у било ком облику. У члану 8. став 1. и 2., прописано
је да помоћ мале вредности (de minimis помоћ) представља помоћ која нема утицај на
нарушавање конкуренције на тржишту, и да се de minimis помоћ не пријављује Комисији
за контролу државне помоћи, већ одлуку о оправданости доделе доноси давалац de minimis
помоћи, који обавештава Комисију о додељеној de minimis помоћи.
У Статуту града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен
текст). У члану 15. став 1. тачка 7. прописано је да град, у вршењу своје надлежности, преко
својих органа, у складу са Уставом и законом, доноси и реализује програме за подстицање
локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење
нових инвестиција и унапређује опште услове пословања. У члану 40. став 1. тачка 5. Статута
прописано је да Скупштина града, у складу са законом, доноси програм развоја града и
појединих делатности.
У одредбама Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de
minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21);
У одредбама Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”,
бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21 – др. пропис, 23/21-I – др. пропис, 62/21
– др. пропис, 62/21-I – др. пропис и 62/21-II – др. пропис, 99/21 – др. пропис и 99/21 – др.
пропис);
У одредбама Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне
помоћи („Службени гласник РС”, бр. 23/21);
У одредбама 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 прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС”, број 16/18);
У одредбама Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
(„Службени гласник РС”, бр. 61/15, 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21).
Правни оквир овог програма односно његове реализације чине и други прописи који се
тичу уговорних и других обавеза односно прописи релевантни за реализацију овог програма,
попут:
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 други закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21);
Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука
УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл.
гласник РС”, бр. 18/2020);
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21).
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III МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ
Анализа података обухвата две фазе.
Прва фаза подразумева анализу прикупљених података из интерне евиденције и из
база података државних институција (Агенција за привредне регистре, Национална служба за
запошљавање, Републички завод за статистику и др.) као и анализу релевантних стратешких
и других докумената у претходном периоду.
Друга фаза обухвата анализу података прикупљених анкетирањем привредника путем
emaila на територији града. Узорак одговора који су анализирани је 54, што представља
повећање узрока у односу на анкету из 2020. године када је узорак износио 33 одговора.
Питања у оквиру анкете обухватала су питања везана за: величину привредних субјеката,
делатност привредних субјеката, број запослених, врсту доделе јавних средстава, врсту
трошкова за које је потребно суфинансирање, заинтересованост за учешће у систему дуалног
образовања и предлоге од стране привредних субјеката за унапређење пословне климе.
Приликом анализе података коришћене су стандардне статистичко-математичке
методе.
1. АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ ПРИВРЕДЕ
Географски положај
Град Лозница се налази у Западној Србији, у граничном подручју према Босни и
Херцеговини (Републици Српској). Према административној подели припада Мачванском
округу, у чији састав поред Лознице улази Град Шабац и општине: Богатић, Коцељева,
Владимирци, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. Површина града износи 612 км2 и простире
се на 54 насеља, од којих два имају статус градских: Лозница и Бања Ковиљача.
У физичко-географском погледу, територија града припада доњем Подрињу. У рељефу
се истичу три морфолошки изразите целине: планински масиви на североистоку (Цер 687м
и Иверак 426м), подручје подрињских планина на југозападу (Гучево 779м) и северни део
Борање (881м) и равничарски и валовито брежуљкасти терени између ове две целине (долина
Дрине са Јадром и Лешницом). Подручје града Лозница тангира са западне стране река Дрине
која представља окосницу његове хидромреже и у коју се уливају све веће реке подручја
(Јадар, Лешница, Жеравија, Штира, Трбушница).
Становништво
Према процени Републичког завода за статистику средином 2020. године у Лозници
је живело 73975.
Табела 1: Укупан број становника по полу
Територија
Укупан број
становника
РЕПУБЛИКА
6899126
СРБИЈА
Мачванска област
274549
Лозница
73975
Извор: Републички завод за статистику
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Удео броја становника града Лознице у укупном броју становника Републике Србије
је 1,1%, док је исти удео у Мачванском округу 27%.
Табела 2: Старосна структура становника
Територија
Број становника по старосним групама
Укупно
0-14
15-64
65 и више
РЕПУБЛИКА
6899126
984675 4458276
1456175
СРБИЈА
Мачванска
274549
38282
178294
57973
област
Лозница
73975
10767
47761
15447
Извор: Републички завод за статистику

Просечна
старост

Индекс
старења

43,4

144,7

43,8

149,5

43,5

143,6

Старосна група од 15 до 64 године је најзаступљенија у укупном броју становника са
64,5%. Просечна старост од 43,5 година је на нивоу републичког просека. Процес старења
становништва и негативног природног прираштаја ће се наставити у наредном периоду.
Саобраћајна инфраструктура
Најближи аеродром налази се у Тузли (Босна и Херцеговина) на удаљености од 40
км ваздушном линијом од Лознице. Други већи аеродром налази се на 100 км ваздушном
линијом у Београду. Државни путеви који пролазе кроз територију града Лознице.
● државни пут I Б реда број 26,
● државни пут I Б реда број 27,
● државни пут II A реда број 137,
● државни пут A реда број 138,
● државни пут II A реда број 139,
● државни пут II Б реда број 323,
● државни пут II Б реда број 330,
● државни пут II Б реда број 331,
● државни пут II Б реда број 332,
● државни пут II Б реда број 333.
Од новопланираних капацитета од капиталног, државног значаја су:
● „Брза саобраћајницa”, изградња нове деонице државног пута I Б реда број 26,
● Планира се изградња нове деонице државног пута I Б реда број 27,
● Планира се изградња транзитне саобраћајнице којом се обилази центар Лознице.
Изградњом државног пута I Б реда број 26 допринеће се успостављању квалитетне
саобраћајне везе Нови Сад-Шабац-Лозница и бржем развоју обухваћеног дела региона
западне Србије и јединица локалне самоуправе које се непосредно везују за овај коридор, у
првом реду њиховој саобраћајној и привредној интеграцији са коридором X и мрежом аутопутева у Србији, односно подручјем АП Војводине, Босном и Херцеговином (Републиком
Српском) и укупним простором Србије.
Новом трасом државног пута I Б реда број 27 измешта се транзитни и новонастајући
теретни саобраћај изван зона у којима су могућа значајнија ометања функционисања
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насеља, смањује се интеракција између транзитног и локалног саобраћаја и омогућава се
боље повезивање новопланираних државних путева. Изградњом нове трасе државног пута
измештају се транзитни и теретни токови из самог градског ткива Лознице
Железнички саобраћај
Кроз територију града Лознице од железничке инфраструктуре пролази Регионална
пруга бр. 211 Рума-Шабац-Лозница-Државна граница (Зворник Нови). Предметна железничка
пруга је реконструисана, чиме је повећана брзина возова на 80 km/h и поново је успостављен
путнички саобраћај од Шапца до Зворника.
Железничка службена места:
Станице: Лешница, Лозница и Бања Ковиљача;
Стајалишта: Подрињско Ново Село, Јадарска Стража, Липница Фабрика и Горња Ковиљача;
Према условима ,,Инфраструктуре Железнице Србије“ АД планира се:
● Реконструкција и модернизација постојеће једноколосечне железничке пруге РумаШабац-Лозница-Државна граница (Зворник Нови).
● Изградња једноколосечне железничке пруге Ваљево – Лозница (Липница) у дужини
око 68km која би Републику Србију и јужни део Балкана повезала са Републиком
Српском и Босном и Херцеговином, а даље и са Хрватском.
● Изградња нове железничке трафостанице – електровучне подстанице (ЕВП) у Лозници
за потребе модернизације пруге Рума-Шабац-Лозница-Државна граница (Зворник
Нови) и пруге Ваљево – Лозница.
Изградњом пруге Ваљево-Лозница доћи ће до:
● Повезивања железничке пруге Београд-Ресник-Бар са пругом Рума-Шабац– Зворник;
● Повезивања општина Мачванског и Колубарског управног округа и Тузланског кантона
у Федерацији Босни и Херцеговини и општине Зворник (Република Српска);
● Комплетирања транзитног пута од истока ка западу и обратно (граница са БугарскомСталаћ-Краљево-Пожега и Зворник-Тузла-Добој-Бања Лука-Граница са Хрватском);
и
● Повезивања постојеће мреже пруга Републике Србије и Федерације Босне и
Херцеговине, пре свега пруга Београд-Бар и Шамац-Сарајево-Плоче.
Изградња нове железничке пруге обухвата и изградњу:
● Станица: Драгинац и Јадар
Образовање
На основу последњег пописа становништва из 2011. пописано је 20 799 лица (старијих
од 15 година) у урбаним насељима и 46 744 лица (старијих од 15 година) у осталим/руралним
насељима.
Појаве коју се уочавају на основу пописа су:
● У урбаним насељима средње образовање има 57,7% пописаних од тога учешће
мушкараца и жена је једнако (50%/50%). У руралним насељима 51.9 % пописаних
има средње образовање, од тога учешће мушкараца и жена је 56% наспрам 44%.
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● У урбаним насељима високо и више образовање има 20% пописаних, од тога учешће
мушкараца и жена је једнако (50%/50%). У руралним насељима високо и више
образовање има 6,4% пописаних, од тога учешће мушкараца и жена је 52,5% наспрам
47,5%. Може се закључити да већи проценат пописаних из урбаних насеља има
више или високо образовање у односу на пописане из руралних насеља 20% наспрам
6,4%.
Укупан број ученика по средњим школама за школску 2020/21. годину:
-

Техничка школа - 818 ученика;

-

Средња економска школа – 896 ученика;

-

Средња школа „Свети Сава” - 726 ученика;

-

Гимназија „Вук Караџић” - 705 ученика.

На основу броја ученика у средњим школама може се закључити да се број нових лица
која потенцијално траже посао, након завршетка средње школе, на територији града Лознице
увећава сваке године за 500-600 лица.
Образовни профили у средњим школама:
Гимназија: природно-математички, друштвено-језички, рачунарски (информационе
технологије);
Економска школа: економски техничар, финансијски техничар, правно-пословни
техничар, комерцијалиста, туристичко-хотелијерски техничар, кувар, конобар, трговац/
посластичар;
Средња школа Свети Сава: техничар за хемијску и фармацеутску технологију,
техничар за заштиту животне средине, индустријски кројач, фризер, медицинска сестра –
техничар, физиотерапеутски техничар;
Техничка школа: машински техничар за компјутерско конструисање, механичар за
грејну и расхладну технику, заваривач, аутомеханичар, аутолимар, електротехничар рачунара,
електротехничар електромоторних погона, аутоелектричар, сервисер термичких и расхладних
уређаја, архитектонски техничар, керамичар-терацер-пећар, декоратер зидних површина.
Запосленост
Отварањем нових радиних места и повећањем привредне активности у претходном
периоду град Лозница је успео да повећа број запослених, односно да смањи број незапослених
лица на евиденцији Националне службе за запошљавање.
Табела 3: Структура запослених лица на територији града Лознице
ГОДИНА

ЗАПОСЛЕНИ

Децембар, 2016.
Децембар, 2017.
Децембар, 2018.
Децембар, 2019.
Децембар, 2020.
Јун, 2021.

17.466
17.859
18.560
19.036
19.957
20.242

Извор: ПИО фонд

САМОСТАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
3.689
3.767
3.710
3.765
3.980
3.993

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
1.246
1.149
1.039
964
898
870

УКУПНО
22.401
22.775
23.309
23.765
24.835
25.105
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У периоду од децембра 2016. године до јуна 2021. године присутно је повећање броја
запослених, броја лица која обављају самосталне делатности и укупног броја запослених на
територији града Лознице. Категорија која у датом периоду бележи пад су пољопривредници.
Наведено може да се припише општем тренду деаграризације који је присутан у читавој
држави. С друге стране иако долази до смањења броја лица која се баве пољопривредном
дошло је до укрупњивања пољопривредних површина које се обрађују.
Табела 4: Кретање броја незапослених лица на територији града Лознице у периоду од 2014.
до 2021. године
Година
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020. 2021.
Број
незапослених 12.274 11.985 10.971 10.078
9.114
8.489
8.455 8.427
лица
Извор: Национална служба за запошљавање
У периоду од 2014. до 2021. године на територији града присутно је смањење броја
незапослених лица при стопи од 6%, што се може приписати повећаној економској активности.
Према полној структури незапослених лица, на дан 31.12.2021. године, већи је удео жена у
односу на мушкарце 56,4% наспрам 43,6%.
Структура привреде
Привреда града Лознице прошла је кроз буран период транзиције током 1990-тих и почетком
2000-тих година у којој је велики број друштвених фирми угашен и где је велики број радника
остао без посла. Међутим након тешког периода за град, привреда је кренула да се опоравља
и животни стандард грађана је почео да се поправља. Формирањем индустријске зоне Шепак
град је поставио основу за привредни развој и привлачење инвеститора. У 2021. години
наведена индустријска зона је у потпуности попуњена и створила се потреба за формирањем
нове индустријске зоне. Упоредо са индустријском зоном отварају се нове фабрике у другим
деловима града, као и велики број мањих привредних друштава и предузетничких радњи.
Град Лозница је једна од прве три сертификоване локалне заједнице са повољним пословним
окружењем у Србији.
Привреда града Лознице заснива се на индустрији, пољопривреди и туризму. У наставку
следи приказ основних параметара привреде у претходном периоду.
Табела 5: Структура предузетничких радњи на територији града Лознице у периоду од 2015.
до 2021. године
Број
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.*
предузетника
Aктивних
2.662
2.755
2.900
3.011
3.225
3.485
3.476
Новооснованих
445
409
418
446
535
566
231
Брисаних /
394
317
274
333
323
313
240
угашених
Извор: Агенција за привредне регистре
* Последње ажурирано стање се односи на период 01.01 - 30.06.2021. године.
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У периоду од 2015. до 2021. године број активних предузетничких радњи растао је по
стопи од 5,6% годишње. У истом периоду број новооснованих предузетничких радњи растао
је при стопи од 5,3%, док се број угашених радњи смањивао при стопи од 3,5%. На основу
података Агенције за привредне регистре, анализом финансијских показатеља предузетничких
радњи на територији града Лознице у 2021. години утврђено је да: 389 предузетничких радњи
од анализираних 1489, имају потенцијал брзог раста, односно 26% предузетничких радњи на
територији града Лознице имају стабилну основу за даљи развој свог пословања.
Табела 6: Индикатори пословања предузетника на територији града Лознице у 2020. години
Удео предузетника са
Назив индикатора
2020
потенцијалом брзог раста
Укупни пословни приходи
48
25.7%
привредних друштава (у мил. евра)
Пословни приходи по привредном
62,8
62,8
друштву (у хиљ. евра)
Нето добитак
35,4
60%
привредних друштава (у мил.евра)
Број привредних
997
389
друштава са нето добитком
Нето губитак
1,02
привредних друштава (у мил. евра)
Број привредних
402
друштава са нето губитком
Укупна средства
48
27%
привредних друштава (у мил. евра)
Капитал привредних
17,6
40
друштава (у мил. евра)
Губитак привредних
2,6
друштава (у мил. евра)
Број привредних
друштава са губитком изнад висине
426
капитала привредних друштава
Извор: Обрада података на основу података Агенције за привредне регистре
Предузетници са потенцијалом брзог раста учествују са 25,7% у укупним пословним
приходима, 62,8% у укупном нето добитку и са 40% у укупном капиталу свих предузетника
на територији града Лознице у 2020. години.
Табела 7: Структура привредних друштава на територији града Лознице у периоду од 2015.
до 2021. године
Број привредних
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.*
друштава
Aктивних
843
877
948
995
924
1.064
1082
Новооснованих
42
43
52
63
58
56
32
Брисаних/угашених
20
24
26
33
209
68
14
Извор: Агенција за привредне регистре
* Последње ажурирано стање се односи на период 01.01 - 30.06.2021. године.
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У периоду од 2015 до 2020. године број активних привредних друштава растао је
при стопи од 5% годишње. У истом периоду број новооснованих привредних друштава
растао је при стопи од 6,6%. На основу података Агенције за привредне регистре, анализом
финансијских показатеља привредних друштава на територији града Лознице у 2020. години
утврђено је да: 144 привредна друштва од анализираних 756, имају потенцијал брзог раста,
односно 19% привредних друштава на територији града Лознице има стабилну основу за
даљи развој свог пословања.
Табела 8: Индикатори пословања привредних друштава на територији града Лознице у 2020.
години
Удео привредних друштава
Назив индикатора
2020
са потенцијалом брзог
раста
Укупни пословни приходи
привредних друштава (у мил.
299.4
32.6 %
евра)
Пословни приходи по
396
682
привредном друштву (у хиљ.
евра)
Нето добитак
привредних друштава (у мил.
17,1
58,5%
евра)
Број привредних
455
144
друштава са нето добитком
Нето губитак
привредних друштава (у мил.
5,1
евра)
Број привредних
195
друштава са нето губитком
Укупна средства
привредних друштава (у мил.
473,5
18,8%
евра)
Капитал привредних
друштава (у мил.евра )

162

34,7%

Губитак привредних
113,7
друштава (у мил. евра)
Број привредних
друштава са губитком
221
изнад висине
капитала привредних друштава
Извор: Обрада података на основу података Агенције за привредне регистре
Колико су 144 привредна друштва са потенцијалом брзог раста значајна за привреду
града Лознице показује податак да учествују са 32,6% у укупним пословним приходима, чак
58,5 % у нето добитку и 34,7% у капиталу свих привредних друштава на територији града
Лознице у 2020. години.
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Табела 9: Кретање просечне нето зараде по годинама (у динарима)*
Територија
2016.
2017.
2018.
2019.
Република
46.097,00
47.893,00
49.650,00
54.814,00
Србија
Мачванска
36.944,00
38.292,00
41.697,00
45.748,00
област
Лозница
33.239,00
34.930,00
39.641,00
43.526,00
Извор: Републички завод за статистику
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2020.
60.073,00
50.207,00
47.956,00

*У тренутку израде програма нису били познати подаци за 2021. годину
У периоду од 2016. до 2020. године просечна стопа раста нето зарада била је највиша
у Лозници од три територијална нивоа поређења и износила је 9,6% годишње. Наведени
показатељи указују на повећање економске активности које је за резултат имало отварање
нових радних места и упоредо повећање нето зарада.
Индустријске зоне
На 2 км од града, на самој граници са Босном и Херцеговином, на површини од 80,66
ха налази се индустријска зона Шепак. Ова индустријска зона у 2021. години је у потпуности
попуњења, и у њој ради око 2 600 радника (процена на крају 2021. године). Компаније
које се налазе у овој индустријској зони баве се највише производњом компоненти за ауто
индустрију, производњом картона и папирне амбалаже, прерадом и конзервисањем воћа и
поврћа. Колики значај има ова индустријска зона за град Лозницу показује податак да је град
на основу пореза на доходак запослених у индустријској зони приходовао близу 170 милиона
динара у 2020-ој години. Свакако да је ова индустријска зона главни привредни мотор развоја
града Лознице.
С обзиром на то да је индустријска зона Шепак попуњења, град Лозница настоји да
у сарадњи са републичким органима формира још једну нову индустријску зону „Север”.
Услед потреба домаћих и страних инвеститора неопходно је стварање нове индустријске
зоне. У току 2021. године спроведен је тендер за израду плана детаљне регулације будуће
индустријске зоне „Север”. Поред индустријске зоне Шепак у граду функционише и неколико
производно-пословних зона насталих на простору некадашњих друштвених компанија.
Пословни субјекти у овим зонама запошљавају значајан број радника, реч је о домаћим
инвеститорима који послују дужи низ година и имају развијено пословање а многи од њих
су и извозници.
Пољопривреда
На територији града Лознице у 2021. години постоји 4331 активно пољопривредно газдинство.
У 2021. години регистровано је 165 нових пољопривредних газдинстава. Површина коју
обрађују ова газдинства износи 16777 ха, док је просечна површина газдинстава 3,87 ха.
Доминантна грана пољопривреде на територији града Лознице је воћарство којом се бави
највећи број пољопривредника.
Табела 10: Површина и принос воћних врста на територији града Лознице
Биљна
Површина
Просечан
Култура
(ха)
принос т/ха
Шљива
827
5.4
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Малина
Купина
Лешник
Јабука
Вишња
Крушка
Орах
Дуња
Боровница
Трешња
Извор: Републички завод за статистику

404
197
96
83
49
20
16
5
4
3

02. 08. 2022.

5.6
8.6
3.8
5.9
9.8
8.5
5.8
3.5
8.4
9.9

Најзаступљеније воћне врсте су шљива, малина и купина чије се површине повећавају
из године у годину због добрих откупних цена. Услови за гајење шљиве, малине и купине су
идеални и овај крај је препознатљив по гајењу ових воћних врста од давнина. На територији
града не постоје значајни прерађивачки капацитети за прераду воћа. Воће се углавном
откупљује као сировина и даље транспортује, углавном ка иностранству. Услед наведеног
пропуштена је шанса за стварањем додатне вредности путем прераде воћа.
Табела 11: Површине и просечни приноси ратарских култура на територији града Лознице
Просечан
Биљна култура
Површина (ха)
принос т/ха
Кукуруз за зрно
10.872
7-12.5
Кукуруз за силажу
1.500
20
Соја
2.460
1.5-3
Луцерка
1.500
3
Пшеница
3.181
3.5-5
Извор: Републички завод за статистику
Кукуруз заузима највеће површине од ратарских култура са 10.872 ха, затим следе
пшеница (3.181 ха) и соја (2.460 ха). У 2021. години цене ратарских производа биле су на
историјском максимуму услед неповољних услова створеним пандемијом Ковида-19. Тренд
високих цена ратарских производа ће се наставити и у наредном периоду што ће утицати на
повећање површина под ратарским културама.
Стање сточарства на територији града рефлектује стање које је присутно на већинском
делу територије Републике Србије. Присутан је пад броја стоке свих категорија стоке,
сем крмача. Иако је дошло до побољшања расног састава стоке, смањење сточног фонда
проузроковано је неповољним стањем откупа и високим трошковима това у претходним
годинама. У 2021. години као и код биљних култура дошло је до раста откупних цена стоке
и тај тренд ће се наставити у наредном периоду што би требало да има утицај на повећање
броја гајене стоке уколико сточари могу да обезбеде храну за тов чија цена такође расте.
Највећи број стоке налази се у власништву малих пољопривредних газдинстава.
Табела 12: Сточни фонд на територији града Лознице у 2021. години
Врста стоке
Број хидова*
Говеда
1608
Свиње
1369
Овце и козе
928
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Коњи, магарци
11
Живина и птице
1047
Пчелиња друштва
300
Рибе
7
Остало
1
Извор: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
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28
126016
16631
23100
70

* ХИД је јединствени дванаестоцифрени број газдинства под који је газдинство регистровано
у Централној бази – регистру газдинстава. ХИД имају сва газдинства која држе животиње.
Туризам
Туризам представља једну од значајних делатности која се обавља на територији града
Лознице, што је и очекивано с обзиром да се на територији града налазе две веома посећене
туристичке дестинације Бања Ковиљача и Тршић. Највећи број угоститеља који пружају
услугу смештаја представљају физичка лица која су категорисала смештајне капацитете
у домаћој радиности, док је број правних лица 38. Категорију хотела имају три објекта са
укупним бројем лежајева 233. Две здравствене установе које користе природни лековити
фактор, налазе се на територији града, и захваљујући успешним резултатима у примени
терапија доприносе да се град Лозница највише развија у области здравственог туризма.
Тршић, родно место Вука Караџића је такође било одувек значајна дестинација за
развој ђачког туризма. Изградњом Научно образовног културног центра „Вук Караџић”
створени су услови за вишедневни боравак посетилаца, научника, професора, односно за
организацију и одржавање конгреса, радионица, семинара, округлих столова и сл. Тршић је и
место где се налази највише регистрованих сеоских туристичких домаћинстава 5 (пет).
Табела 13: Информација о смештајним капацитетима на територији града Лознице
Врста лица
Број
Број смештајних
Број лежајева
јединица
Физичко лице
133
240
603
Правна лица
35
Предузетници
22
609
1632
Привредна друштва
13
Установа
1
40
144
Хотел
3
134
233
Спортско удружење
1
16
45
Сеоско туристичко
7
21
56
домаћинство
Здравствене установе
2
122
253
Укупно
182
1182
2966
Извор: ЦИС-ГУ Лозница на дан 12.1.2022. године
Табела 14: Наплата боравишне таксе на територији града Лознице (у хиљадама динара)
Година
Наплата боравишне таксе
2020.
7 178 800,00
2021.
6.525.361,00
Извор: Одељење за финансије и ЛПА ГУ Лозница
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Табела 15: Туристички промет на територији града Лознице
Година
доласци
домаћи
страни
ноћења
домаћи
страни
2021. само
за Бању
20334
16074
4260
147714
83712
58002
Ковиљачу
2021.
За читаву
33.004
26.244
6.760
210.963
126.221
84.742
територију
града
Лознице
Извор: ЦИС-ГУ Лозница на дан 12.1.2022. године, Министарство туризма, трговине и
телекомуникација, РЗС.
2. РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ПРИВРЕДНИКА
Са циљем утврђивања потреба привредника на територији града Лознице, спроведена је
анкета у новембру месецу 2021. године. Узорак одговора који су анализирани је 54, што
представља повећање узрока у односу на анкету из претходне године када је узорак износио
33 одговора. Добијени су следећи резултати:
•

Одговоре је послало 24 микро привредна субјекта, 24 малих привредних субјеката и
шест средњих привредних субјеката;

•

Производњом се бави 15 привредних субјеката док је остатак привредних субјеката из
области трговине и услуга;

•

46 привредних субјеката се изјаснило да нема потешкоће у обављању своје делатности,
док се 7 суочава са повременим потешкоћама, а један привредни субјекат се налази у
стечају;

•

Сви привредни субјекти изјаснили су се да би користили потенцијалне подстицаје
намењене привреди од стране града;

•

У оквиру питања везаног за доделу јавних средстава као вида суфинансирања трошкова
привредних субјеката, највише анкетираних изјаснило се за набавку половне/нове
опреме (машина), изградњу пословног простора, започињање нове инвестиције или
проширење постојећих капацитета и одлагање/одрицање од наплате/умањење висине
такси, накнада и других дажбина које наплаћује град Лозница (изворни локални јавни
приходи);

•

Сви привредни субјекти изјаснили су се да су заинтересовани да се у њиховој компанији
спроводи практична обука ђака – дуални систем образовања.

Приликом процеса израде Програма локалног економског развоја, чланови радне
групе интервјуисали су представнике Савета за привреду града Лознице и активних удружења
предузетника. Њихово сагледавање постојећег стања у предузетништву и привреди је узето у
обзир приликом дефинисања мера програма ЛЕР-а.
Приватни капитал врло тешко уједињује, иако за то нема реалних препрека, што је
последица лошег искуства из неких већ давних времена. Будућност малих бизниса је њихова
професионализација, која подразумева директан раст или спајање као начин раста, у супротном,
са пензионисањем власника нестаје и бизнис, а капитал се непродуктивно расплињава. Кроз
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програм локалног економског развоја дефинисане су мере које доприносе развоју пословања
привредних субјеката, подстицај њихове сарадње кроз умрежавање, едукацију потребних
кадрова и заједнички приступ тржиштима.
3. РЕЗИМЕ МЕТОДОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ
Могу се констатовати следећи позитивни трендови коју могу бити основа будућег
развоја:
-

развој Лознице као центра округа, који је кључни Град за развој овог дела Србије у
свим сферама,
- убрзани развој собраћајне инфраструктуре,
- као центар образовања намеће се као креатор и кључни носилац подизања нивоа не
само формалног већ и дуалног образовања и центар дистрибуције технолошких знања
која се концентришу кроз кључне привредне субјекте,
- јасан тренд повећања запослености указује на даљу потребу подршке привредним
субјектима који имају потенцијал раста и брзог раста у циљу подизања нивоа
запослености и нивоа зарада који показује бржи раст од просека Републике,
- растући број новооснованих привредних субјеката са високим процентом брзо
растућих привредних субјеката указује на велику потребу за додатним капиталом, али
и очигледним растућим тржиштем које препознају привредни субјекти,
- постојање, даља изградња и опремање индустријских/привредних зона како за мала
тако и средња предузећа јесу сигуран пут подизања ефикасности привредних субјеката
и доказ одлучности Градске управе да Лозница унапреди снажно растуће привредно
окружење,
- постојање развијене пољопривреде са трендом укрупњавања поседа указује на
концентрацију капитала у овој делатности која иде у корак са потребама индустрије,
- развој и раст туризма заснива се на даљем унапређењу туристичке понуде чију основу
чини законит систем регистрованих туриситчких капацитета ка којим могу бити даље
усмеравани туристички оператери и потенцијални туристи.
На основу комуникације са привредним субјектима (директне и путем анкете), а у
циљу подршке навденим трендовима јасна је и потреба различитих видова подстицаја за
привредне субјекте како са нивоа Града Лознице, тако и са нивоа Републике уз активну
промоцију расположвих видова подршке из других комерцијалних и некомерцијалних извора
(као што су фондови ЕУ и сл.).
IV ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ЦИЉНЕ ГРУПЕ
1. ЦИЉЕВИ
Општи циљ програма: Допринос локалном економском развоју града Лознице и
стварању повољнијег пословног окружења.
Специфични циљеви програма:
•

Подстицај отварању нових и развоју постојећих привредних субјеката, отварању нових
радних места и развоју нових производа на територији града Лознице, креирањем
локалног финансијског и административног оквира за доделу субвенција.
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•

Позиционирање града Лознице као пожељне средине за започињање и развој
пословања, односно као повољног пословног окружења на територији Републике
Србије.

•

Подстицај увођењу нових технологија, унапређење производних процеса у функцији
стварања нових вредности и повећања конкурентности привредних субјеката са
територије града Лознице.

Циљеви су формулисани на такав начин да буду јасни и проверљиви, односно да их је
могуће квантификовати кроз мерљиве индикаторе, као што су: број нових запослених, број
нових предузећа или предузетничких радњи, број нових производа, број нових услуга и сл.
Наведеним се постиже пуна контрола трошења средстава уз увек доступан преглед ефеката
програмског трошења средстава.
2. ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Циљне групе и корисници програмских мера су:
• Физичка лица која планирају отварање нових привредних субјеката
• Предузетници
• Микро привредна друштва
• Мала привредна друштва
• Средња привредна друштва
• Велика привредна друштва
• Инвеститори
Циљне приоритетне групе су микро и мала привредна друштва, предузетници и
физичка лица која планирају отварање нових привредних субјеката ( микро и малих
привредних друштава предузећа, предузетничких радњи) или који улажу у нове производе и
нове делатности, односно у проширење производних капацитета ради обављања постојеће
делатности. Приоритетну циљану групу смо формулисали полазећи од анализе постојећег
стања, спроведене анкете приватног сектора и чињенице да је средњим и већим привредним
друштвима, као и инвеститорима доступан велики спектар мера на националном нивоу
као што су програми Министарства привреде, РАС-а и Фонда за развој РС. Ова привредна
друштва предузећа имају и развијене капацитете за аплицирање код донаторских (ЕУПРО и
др) и националних фондова усмерених ка приватном сектору. На упитник који је био упућен
на велики број email адреса привредних субјеката са територије града Лознице, одговорило је
54 привредна субјекта, углавном малих и микро привредних друштава, као и предузетничких
радњи који су исказали интересовање за коришћење субвенција.
Домаћи и страни инвеститори су дефинисани у најширем смислу овог појма – дакле сви
који инвестирају у Србију, уколико отварају привредно друштво (уколико региструју седиште
или пословну јединицу) на територији града Лознице. Посебно нам је жеља и тежња да се
овим Програмом подстакну инвестиције локалних привредних субјеката са територије града
Лознице у нове производе и нове делатности. Програм узима у обзир укључивање лозничке
привреде, било као добављача или подизвођача у некој фази производног процеса – што
ће бити обрађено кроз елаборат оправданости, који ће оцењивати израђивати компетентна
Комисија за доделу средстава, чији је делокруг рада описан у наставку текста.
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Разврставање привредних субјеката
На основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”,
бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21 – др. пропис, 23/21-I – др. пропис, 62/2021
– др. пропис, 62/2021-I – др. пропис и 62/2021-II – др. пропис, 99/2021 – др. пропис и 99/2021
– др. пропис), привредни субјекти се разврставају на мале, средње и велике привредне
субјекте. Као критеријум за одређивање врсте привредног субјекта узима се број запослених
и финансијске границе.
Мали привредни субјект је привредни субјект за који се на основу мерила ове уредбе
утврди да:
- има мање од 50 запослених и
- његов годишњи промет и/или укупан годишњи биланс је мањи од 10 милиона евра у
динарској противвредности.
Средњи привредни субјект је привредни субјект за који се на основу мерила ове уредбе
утврди да:
- има између 50 и 250 запослених и
- ако је његов годишњи промет мањи од 50 милиона евра и/или укупан годишњи биланс
мањи од 43 милиона евра у динарској противвредности.
Велики привредни субјект је привредни субјект који није средњи или мали привредни
субјект. Подаци о броју запослених и финансијским границама су подаци који се односе
на последње одобрено рачуноводствено раздобље и израчунавају се на годишњој основи.
Висина промета израчунава се без пореза на додату вредност (ПДВ) и осталих посредних
пореза.
За прерачунавање девизних износа у динарску противвредност, примењује се званичан
средњи курс динара, који утврђује Народна банка Србије, а који важи на датум биланса
редовног годишњег финансијског извештаја.
Ако привредни субјект на дан закључивања пословних књига утврди да је на годишњој
основи премашио број запослених или финансијске границе из члана 2а ове уредбе или
да је пао испод тог броја, односно границе, он стиче или губи положај малог или средњег
привредног субјекта само ако се то понови у току два узастопна рачуноводствена раздобља.
Код новооснованих привредних субјеката чији редовни годишњи финансијски извештаји
нису још одобрени, подаци се изводе путем процене у доброј вери, током пословне године.
Ограничења- повезани привредни субјекти
Повезани привредни субјекти не могу бити корисници средстава која се додељују по
овом програму. Повезани привредни субјекти су привредни субјекти између којих постоји
неки од следећих односа:
1) Један привредни субјект има већину гласачких права акционара или чланова у
другом привредном субјекту;
2) Један привредни субјект има право да именује или разреши већину чланова управе
или надзорног одбора у другом привредном субјекту;
3) Један привредни субјекат има доминантан утицај у другом привредном субјекту на
основу уговора закљученог с тим другим привредним субјектом или одредбе у статуту тог
другог привредног субјекта;
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4) Један привредни субјект, који је акционар или члан у другом привредном субјекту,
самостално контролише, на основу договора са осталим акционарима или члановима у том
другом привредном субјекту, већину гласачких права акционара или чланова у том другом
привредном субјекту.
Доминантан утицај у другом привредном субјекту не постоји ако институционални
улагачи, укључујући регионалне развојне фондове нису непосредно или посредно укључени
у управљање тим другим привредним субјектом, без обзира на њихова права која имају као
власници капитала.
Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји, преко
једног или више привредних субјеката, неки од претходно описаних односа као и привредни
субјекти који имају једног или више институционални улагача, укључујући и регионалне
развојне фондове.
Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји,
преко једног физичког лица или групе физичких лица која послују заједно, неки од претходно
описаних односа у тачкама 1, 2, 3 и 4, ако привредни субјекти своју делатност или део своје
делатности обављају на истом релевантном тржишту или на суседним тржиштима.
Опредељени износ средстава и предвиђени инструменти доделе средстава
Град Лозница је определио износ од 100 милиона динара за период од 2022. до 2024.
године, који ће се у складу са буџетским могућностима распоређивати годишњом Одлуком
о реализацији Програма којом ће се уједно и одлучивати које ће се мере у току године
реализовати. Лозница је предвидела да се средства по овом програму додељују првенствено
путем субвенције као инструмента доделе средстава, а у посебним ситуацијама и путем:
1. Отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у својини Града по цени
мањој од тржишне цене или без накнаде. Приликом доделе средстава у оквиру овог програма
посебно ће се водити рачуна да у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани (кроз
одговарајућу документацију или елаборат о економској оправданости) сви елементи који
указују на исправност решења. Локална самоуправа има обавезу да изради елаборат уколико
додељује грађевинско земљиште са умањеном или без накнаде, сем у случају када се ради о
пројекту од значаја за који одлуку о оправданости доделе доноси Влада Републике Србије;
2. Закуп пословног простора у својини Града на одређено време.
Динамика исплате средстава ће се одредити јавним позивом и мером која се тим
позивом реализује и то у једнократном износу или у више рата, с тим да ако се исплаћује у
више рата оправдани трошкови ће бити дисконтовани на њихову вредност у тренутку доделе
при чему се за дисконтовање користи дисконтна стопа која важи у тренутку доделе.
Иако се неке мере налазе у програму, није обавезно да ће бити издвојена средства из
буџета за сваку меру, односно да ће се све мере из програма наћи у јавном позиву. Разлог
за овакву праксу је остављање могућности од стране локалне самоуправе да се неке мере
спроведу у зависности од препознатих потреба, поготову уколико је програм вишегодишњи.
На годишњем нивоу се бира реализација мера и инструмент доделе средстава.
Опште одредбе
Град Лозница се као давалац државне помоћи обавезује да редовно води евиденције
о додељеним средствима и изабраним корисницима које ће у складу са правилима за доделу
државне помоћи достављати Комисији за контролу државне помоћи у складу са чланом 50.
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Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19). Исто важи и за
државну помоћ мале вредности и извештавање Комисије за контролу државне помоћи по
овом основу.
Поштујући одредбу члана 7. Закона о контроли државне помоћи којим је прописана
кумулација државне помоћи, овим програмом се средства добијена у складу са Програмом
збрајају са другим средствима добијеним од осталих нивоа власти за исте оправдане трошкове и
то тако што се примењује најповољнија висина државне помоћи утврђена Уредбом о условима
и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС”, број
23/21) и Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis
помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), а која представља горњу границу до које је
дозвољено доделити укупан износ државне помоћи, без обзира да ли се средства додељује по
основу једне или у комбинацији више шема и/или индивидуалних државних помоћи, и да ли
су средства додељена од стране Републике Србије, аутономне покрајине или јединица локалне
самоуправе. De minimis државна помоћ која се додељује у складу с овим програмом кумулира
се са другим добијеним средствима означеним као de minimis државна помоћ, додељеним у
текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, до горње границе од 23.000.000
динара. Ова врста државне помоћи се може кумулирати са другим врстама државне помоћи
која се додељује за исте оправдане трошкове само до висине (интензитета) државне помоћи
која представља горњу границу до које се може доделити укупан износ државне помоћи.
Уколико ова врста државна помоћ није додељена за одређене оправдане трошкове или се
њима не може приписати, може се кумулирати са другим категоријама државне помоћи у
складу са припадајућим правилима о државној помоћи.
Привредни субјекти који поднесу захтев за суфинансирање пројеката у оквиру мера
наведених у овом програму стичу право на доделу средстава уколико испуне све захтеве
наведене у оквиру мере за коју се пријављују.
Од права на доделу средстава изузимају се привредни субјекти који средства не могу
добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним
субјектима који обављају делатности у секторима челика, угља, синтетичких влакана,
саобраћаја, енергетике, финансијских делатности, осигурања, управљачких делатности и
саветовања, као и привредни субјекти у тешкоћама, који су били у тешкоћама у смислу члана
2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”,
бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14 , 23/21-др. пропис, 23/21-I-др. пропис, 62/2021 –
др. пропис, 62/2021-I – др. пропис и 62/2021-II – др. пропис, 99/2021 – др. пропис и 99/2021
– др. пропис) на дан 31. децембра 2019. године.
Приликом процене да ли је привредни субјект у тешкоћама узеће се у обзир дефиниција
из Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и
реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“, број 62/21).
Уколико се наведени привредни субјекти јављају за доделу средстава предвиђену
мером Подстицање конкурентности, у том случају могу остварити право на доделу средстава
с обзиром да се средства додељују у складу са правилима о de minimis помоћи која их не
искључују.
Средства за пројекте у оквиру Мере привлачења инвестиција се не могу доделити
корисницима који су престали са обављањем исте или сличне делатност на територији
Републике Србије по години пре подношења захтева за регионалну државну помоћ за улагање
или планира да престане са обављањем такве делатности у року од највише две године након
завршетка почетног улагања.
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Привредни субјекти, који нису испунили претходну уговорну обавезу према општини
или који нису уредно измирили порезе и остале обавезе према општинском и републичком
буџету, не остварују право на доделу средстава у складу са Програмом.
Овим програмом се не пружа подршка привредним субјектима који обављају делатност
у сектору транспорта, привредним субјектима који су у поступку поврата државне помоћи
у складу са Законом о контроли државне помоћи, као ни привредним субјектима у којима
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у
власништву.
Подршка се не пружа ни привредним субјектима којима је у року од две године пре
подношења пријаве за доделу средстава изречена правоснажна мера забране обављања
делатности, а уколико послује краће од две године, да није изречена правоснажна мера забране
обављања пословне делатности. Поред тога подршка се не пружа ни привредним субјектима
чији су власници и одговорна лица правоснажно осуђивана и против којих се води поступак
за кривична дела против привреде.
V МЕРЕ ЗА РЕЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
1. МЕРА ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ
Подршка привредним субјектима кроз реализацију Локалног акционог плана запошљавања
за 2022. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) у износу од 18.700.000 динара је планирана у буџету
за 2022. годину.
Подршка привредним субјектима која се реализује кроз ЛАПЗ разрађује се наведеним
документом који се на годишњем нивоу усваја на седници Скупштине града Лознице.
2. МЕРА ПОДСТИЦАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ
Овa мерa се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности
(de minimis). Наиме, на основу спроведене анализе стања привреде која је саставни део
овог програма и одговора привреди датих у оквиру анкете, Лозница као давалац de minimis
помоћи сматра да је оправдано да се средства додељују привредним субјектима који спроводе
пројекте у циљу повећања своје конкурентности. С тим у вези, а у складу са овим програмом
средства ће се у оквиру Мере подстицања конкурентности додељивати за пројекте корисника
који укључују: набавку основних средстава; проширење или започињање пословног процеса;
развој кооператива, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на
трећим тржиштима или код доминантног купца; стицање потребних сертификата и стандарда
неопходних за конкурентност на домаћем и страном тржишту, стицање жига о географском
пореклу производа и заштити бренда; набавку обртних средстава.
Град Лозница у оквиру обавезне документације, пре доделе средстава за мере
конкурентности, захтева стандардизован бизнис план који пружа извршену анализу (по
систему трошкова и користи) за привредни субјект. Мора постојати видљиви ефекат јачања
привредног субјекта, обично мултипликовања обима посла или подизања нивоа квалитета
производа или услуге, чија ће последица бити то да за релативно мали издатак локалне
самоуправе, предузеће дође у ситуацију да запошљава додатну радну снагу или подигне
ниво свог пословања тако да буде више него локални лидер кога ће пратити и други локални
привредни субјекти. Привредни субјекат доставља бизнис план у коме се морају јасно
видети: број нових радних места, просечни лични доходак, вредност укупне инвестиције,
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фазе реализације бизнис плана и оквирна вредност извозних активности уколико постоје, као
и друге елементе неопходне за сагледавање исплативости инвестиције и резултате подршке.
Поред тога, у односу на пројекат са којим се јавља привредни субјект мора кроз пословни
план да докаже: на који начин ће објекат који је у градњи или је изграђен у посматраној
години, утицати на запошљавање нових радника, на повећање извоза и укупне перформансе
предузећа; нужност стицања сертификата за излазак на инострано тржиште; утицај набавке
основних средстава и обртних средстава на пословање.
Наслањајући се на Стратегију локалног одрживог развоја града Лознице и задате циљеве
у њој, а међу којима је и развој хуманог капитала који у својој дефиницији има образовање
у складу са потребама 21. века, као и подршку образовним установама и увођење нових
образовних програма, овај документ између осталог има за циљ да пружи подршку систему
дуалног образовања, односно привредним субјектима који спроводе обуке а који то доказују
одговарајућим документима. Подршка ће се пружити тако што ће се приликом спровођења
ове мере посебно ценити привредни субјекти који су у систему дуалног образовања.
Кумулација се врши сабирањем свих износа de minimis помоћи која је по било ком
основу додељена у текућој или претходне две фискалне године. Средства у оквиру ове
мере сматрају се додељеним у тренутку када учесник на тржишту стекне законско право
на примање de minimis помоћи и то независно од датума исплате. Град Лозница ће кончани
износ средстава определити на основу достављене изјаве корисника о томе да ли му је већ
додељена de minimis помоћ у текућој и у претходне две фискалне године.
У оквиру ове мере предвиђено је да је инструмент доделе средстава субвенција, и
то у бруто износу пре одбитка пореза и других накнада о чему се корисник писаним путем
обавештава.
У случају спајања, припајања или преузимања учесника на тржишту, при израчунавању
да ли ће доделом нове de minimis помоћи бити прекорачена горња граница Град Лозница као
давалац ове помоћи ће поштовати правила из члана 6. Уредбе о правилима и условима за
доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21).
2.1. Пројекти развоја привредних субјеката
Предвиђено је суфинансирање набавке опреме неопходне за развој привредног
субјекта који обавља пословни процес у пословним просторијама које су у власништву
или закупу што се доказује уговором о закупу који не може бити краћи од 3 (три) године.
Очекивани резултат реализације мере је развој привреде и креирање нових радних места
кроз инвестиције у опрему, кроз учешће у суфинансирању набавке производне или услужне
опреме у оквиру пословног процеса.
Оправдани трошкови по основу ове мере представљају трошкове набавке опреме:
- набавка нове производне или услужне опреме и/или машина;
- набавке половне производне опреме и/или машина, не старије од пет година.
2.2. Пројекти проширења или започињања пословног процеса
Предвиђено је суфинасирање неопходног грађевинског материјала који је употребљен
или ће се употребити за проширење или изградњу нових производних капацитета у износу
до 100 евра по метру квадратном бруто површине у основи објекта – пословног простора
(халског простора намењеног производњи), који је неопходан за проширење или започињање
производног процеса. Оправдани трошак по основу ове мере представљају трошкови
грађевинског материјала који се правдају на основу предрачуна добављача.
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Објекат мора имати важећу грађевинску дозволу, а бизнис планом морају бити
предвиђени завршетак градње и стицање употребне дозволе у року који не може бити дужи
од три године. Предузеће или власник предузећа које конкурише за овај подстицај мора бити
кумулативно власник и земљишта и објекта. Процес производње привредног субјекта који
је конкурисао мора бити у пословним просторијама које су предмет изградње минимум пет
година од момента стицања употребне дозволе.
2.3. Пројекти развоја кооператива, кластера и других облика удруживања са циљем
заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца
Под суфинансирањем ових пројеката подразумева се суфинансирање дела трошкова
који настају као резултат рада различитих облика удруживања. Оправдани трошкови
подразумевају: трошкове заједничког учествовања на сајмовима, трошкове израде студија и
трошкове саветодавних услуга.
2.4. Пројекти стицања потребних сертификата и стандарда неопходних за конкурентност
на домаћем и страном тржишту, стицање жига о географском пореклу производа и
заштити бренда
Подразумева се суфинансирање трошкова стицања међународних сертификата са
циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта,
Под оправданим трошковима се подразумевају:
• Трошкови повезани са добијањем признатих сертификата и стандарда, неопходних за
развој привредног субјекта и пласирање производа на домаћем и страном тржишту;
• Трошкове стицања жига о географском пореклу;
• Трошкове заштите бренда.
2.5. Пројекти набавке обртних средстава:
У циљу олакшавања редовног пословања развијена је ова подмера. Привредни субјекти
који се јаве за ову меру подршке морају доказати утицај набавке обртних средстава на њихово
редовно пословање с тим што ће се предност давати онима који докажу да ова мера директно
утиче на њихов обим производње и смањење трошкова производње.
Оправдани трошкови у смислу ове мере су трошкови материјала који се морају
правдати на основу предрачуна добављача (Приликом конкурисања привредни субјект
обавезно доставља предрачун добављача и изјаву да добављач може извршити испоруку у
предвиђеном року као и да добављач и привредни субјекат нису повезана лица).
3. МЕРА ПРИВЛАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА
Ранијом Стратегијом локалног одрживог развоја Града Лознице за период 2012
– 2021. године, као једним од најважнијих докумената који се бавио развојем, били су
предвиђени циљеви који су се односили на стварање услова за развој туризма (културног,
здравственог и спортско рекреативног), подршку развоју предузетништва, малим и средњим
предузећима, као и привлачења инвестиција у индустријске зоне и подршку инвеститорима
и предузетницима.
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Овом мером град Лозница настоји да оствари своје стратешке циљеве тако што
опредељује подршку привредним субјектима за реализацију инвестиционих пројекта који
се односе на:
а) нова радна места повезана са почетним улагањем;
б) почетна инвестициона улагања (материјална и нематеријална имовина, улагање
у земљиште, зграде, постројења, машине, патенте, лиценце и сл.) у вези са: 1) оснивањем
новог правног лица; 2) проширењем постојећег капацитета; 3) диверсификацијом постојећег
производног програма у нове производе и 4) битним променама у целокупном производном
процесу постојећег правног лица.
Под почетним улагањем се подразумева и стицање имовине лица које је престало или
би престало са радом да га није купио улагач који није повезан са продавцем (преузимање), с
тим да се стицање удела у привредном друштву не сматра се почетним улагањем.
Ова мера претпоставља постојање видљивог ефеката јачања привредног субјекта, пре
свега мултипликовања обима посла и/или подизања нивоа квалитета производа и/или услуге,
чија ће последица бити то да за релативно мали издатак локалне самоуправе, предузеће дође
у ситуацију да запошљава додатну радну снагу или подигне ниво свог пословања тако да буде
више него локални лидер кога ће пратити и други локални привредни субјекти.
Привредни субјекат који аплицира за ову меру доставља бизнис план у коме се морају
јасно видети: број нових радних места, просечни лични доходак, вредност укупне инвестиције,
фазе реализације бизнис плана и оквирна вредност извозних активности уколико постоје, као
и друге елементе неопходне за сагледавање исплативости инвестиције и резултате подршке.
Средства финансијских подстицаја (субвенције) град додељује ради реализације
улагања од локалног значаја у производном сектору (за запошљавање плус инвестиција) код
којих оправдани трошкови улагања износе до 300.000 евра, а најмање 30.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве за
доделу субвенција и којима се обезбеђује запошљавање до 30, а најмање 3 нова запослена на
неодређено време.
Кориснику субвенција чију пријаву Комисија за доделу средстава оцени и прихвати као
потпуну и дозвољену, одобравају се средства у висини 30% оправданих трошкова бруто зарада,
а у максималном износу 5.000 евра по основу бруто зараде, у динарској противввредности,
као и додатак у висини 10% оправданих трошкова улагања у основна средства.
Кориснику субвенција за набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне
за проширење капацитета или започињање производње чију пријаву Комисија за доделу
средстава оцени и прихвати као потпуну и дозвољену, одобравају се средства у висини 25%
вредности опреме која не може бити старија од три године и чија вредност износи најмање
10.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
подношења пријаве.
3.1. Обавезе града Лознице као даваоца државне помоћи
Град Лозница ће у складу са овим програмом прописати образац захтева који нарочито
садржи: 1) назив и величину учесника на тржишту; 2) опис пројекта, датум почетка и краја
пројекта; 3) локацију пројекта; 4) преглед трошкова пројекта; 5) инструмент и износ државне
помоћи; као и могућност утврђивања да ли се у конкретном случају ради о јединственом
инвестиционом пројекту. Наведена документа морају јасно да указују на то да корисник не
би донео одлуку о улагању у одређеном подручју из разлога што такво улагање не би било
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економски исплативо за њега или да је корисник изабрао конкретну локацију у одређеном
подручју из разлога што му државна помоћ компензује нето недостатке и трошкове те
локације. Град Лозница ће на основу докумената које доставе корисници средстава, а који
садрже јасне, конкретне и ажуриране податке доказивати оправданост трошкова.
3.2. Услови и обавезе које корисник треба да испуни за доделу средстава
Ако је корисник средстава велики привредни субјект коме се додељују средства мора
одржати инвестицију на истој локацији, као и број запослених пет година након реализације
инвестиционог пројекта, док ако је корисник мали или средњи привредни субјект три године
након реализације пројекта (замена опреме или постројења у наведеном периоду је могућа
ако се ради о застарелости или квару).
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова
улагања из сопствених средстава или из других извора који не садржи било који облик јавне
помоћи.
Период реализације инвестиционог пројекта за велике привредне субјекте траје пет
година, а у случају малих и средњих привредних субјеката – три године.
Корисник има обавезу да ново отворено радно место непосредно повезано са почетном
инвестицијом отвори у року од три године у случају малих и средњих привредних субјеката,
односно, у случају великих привредних субјеката, у року од пет година од завршетка пројекта
улагања, а од датума када је радно место први пут попуњено.
Корисник има обавезу да ново отворено радно место повезано са улагањем остави
попуњено у периоду од најмање пет година, ако је у питању велики привредни субјект, односно
у периоду од најмање три године, ако је у питању мали или средњи привредни субјект;
Улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном субјекту
у поређењу са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се радно
место затвори у том периоду, мора се одузети од броја новоотворених радних места.
Корисник подстицаја има обавезу да новозапосленима, повезаним са инвестиционим
улагањем за које је добио средства по овом програму у складу са уговором о додели средстава,
редовно исплаћује зараду, у складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу
који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за
који се исплаћује зарада, за све уговорено време.
Корисник има обавезу да поднесе захтев за доделу државне помоћи Граду Лозници
пре почетка радова на пројекту, с тим да се под почетком пројекта подразумева почетак
грађевинских радова или настанак обавезе по основу набавке опреме повезане са улагањем,
а код преузимања тренутак стицања имовине непосредно повезане са преузетим учесником
на тржишту. Куповина земљишта, прибављање дозвола, обављање студија изводљивости и
друге припремне радње не сматрају се почетком радова на пројекту.
3.3. Оправдани трошкови
Лозница ће у смислу оправданих трошкова улагања ценити трошкове приказане у
инвестиционом пројекту а који се односе на трошкове материјалне и нематеријалне имовине
и трошкове зарада.
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А. Трошкови материјалне и нематеријалне имовине

Трошкови стицања имовине се могу узети у обзир као оправдани трошкови под
следећим условима:
а) куповина имовине привредног субјекта који је затворен или би био затворен уколико
не би био купљен од стране трећег неповезаног лица по тржишним условима;
б) имовина која се стиче мора бити нова у случају да је стиче велики привредни субјект,
с тим да ако је преузимање у питању у том случају ако је стиче велики привредни субјект не
мора бити нова;
в) уколико се имовина стиче преузимањем за чије је стицање државна помоћ већ била
одобрена пре куповине, вредност те имовине се одбија од оправданих трошкова повезаних са
преузимањем циљног друштва;
г) ако мало привредно друштво преузме члан породице првобитног власника или
запослени неће се сматрати да је имовину купило повезано лице и трошак те куповине се
може узети у обзир.
Трошкови закупа имовине се могу узети у обзир као оправдани трошкови уколико
закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине на крају периода
закупа. У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора наставити најмање пет година
након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања, односно три године за мале и средње
привредне субјекте.
Трошкови улагања великог правног лица на тржишту у циљу битне промене у
производном процесу морају бити већи од трошкова амортизације у претходне три фискалне
године за имовину која је повезана са делатношћу која се модернизује. Оправдани трошкови
улагања у циљу диверсификације производног програма морају бити најмање 200% већи од
књиговодствене вредности имовине која се поново користи, а која се књижи у фискалној
години пре почетка радова.
Трошкови улагања у нематеријалну имовину при чему ту имовину искључиво
употребљава корисник средстава на коју се обрачунава амортизација у складу са важећим
прописима. Нематеријалну имовину корисник може да купи само од трећег лица које није
повезано са њим и по тржишним условима. Нематеријална имовина за коју се додељује
средства, мора бити исказана у билансу стања корисника државне помоћи, најмање пет
година односно три године, ако је корисник МСП-а.
Aко је корисник средстава велико правно лице, учешће трошкова нематеријалне
имовине у укупним оправданим трошковима улагања може бити до 50%.
Б. Трошкови зарада
Трошкови зарада представљају процењене трошкове зарада за новоотворена радна
места повезана са улагањем у двогодишњем периоду, при чему трошкови зарада чине укупан
износ који корисник државне помоћи стварно плаћа за рад запосленог и обухватају бруто
зараду, односно зараду пре одбитка пореза и доприноса.
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3.4. Висина средстава
С обзиром да оправдани трошкови представљају улагање у материјалну и нематеријалну
имовину али и трошкове зарада, Град Лозница ће приликом калкулације износа средстава
узети у обзир најповољнији износ оправданих трошкова за корисника средстава, односно
онај који је већи у свом обиму.
Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере за привлачење
инвеститора одређује се на основу оправданих трошкова улагања и директних и индиректних
ефеката улагања и у односу на висину инвестиције, а повезана је са новоотвореним радним
местима:
• за велике привредне субјекте до 50% оправданих трошкова за почетна улагања;
• за средње привредне субјекте до 60% оправданих трошкова за почетна улагања;
• за мале привредне субјекте до 70% оправданих трошкова за почетна улагања.
Према степену развијености јединица локалних самоуправа, Лозница припада трећој
групи коју чини 47 недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен
развијености у распону од 60% до 80% републичког просека. Разврставање се врши на основу
вредности бруто-домаћег производа по глави становника у региону у односу на републички
просек.
Приликом доделе средстава водиће се рачуна о критеријумима транспарентности
које испуњавају инструменти (облици) доделе државне помоћи, а које јединица локалне
самоуправе може да додели.
Програм локалног економског развоја спроводи се Одлуком о условима и начину
реализације програма која се даље реализује јавним позивом у којем ће бити дефинисан
износ средстава за реализацију мере, укупан проценат или износ могућег суфинансирања
за предложене пројекте, као и средства обезбеђења. Наведено ће се одређивати за сваку
буџетску годину, при чему ће корисници добијати средства у апсолутном износу, односно у
конкретном износу бруто новчане противвредности, уз обезбеђивање поштовања максималног
дозвољеног интензитета. Поштовање интензитета се обезбеђује изјавом коју корисник –
привредни субјект доставља уз захтев за доделу средстава, а која представља изјаву о свим
претходним добијеним државним помоћима са било ког нивоа власти додељеним за исте
оправдане трошкове, као и изјавом о претходно добијеној de minimis помоћи.
На овај начин Град предузима мере у складу са којима додела средства искључује
ризик од прекомерно додељене државне помоћи.
Средства се могу доделити у облику субвенција као бесповратног средства и то у
бруто износу (пре одбитак пореза и других накнада).
Лозница ће поштујући кумулацију државне помоћи пријавити индивидуалну државну
помоћ Комисији за контролу државне помоћи на основу Програма као шеме државне помоћи
уколико планирана вредност државне помоћи без обзира на врсту и број инструмената доделе
прелази 10 милиона евра у динарској противвредности.
Сви домаћи и страни инвеститори, велики, микро, мали и средњи привредни субјекти и
предузетници, као корисници државне помоћи, имају обавезу да запосле раднике искључиво
са територије Града Лознице, док велики привредни субјекти, када испуне квоту запослења
могу да запосле раднике са територија других градова.
3.5. Други инструменти доделе средстава
У зависности од потреба за стварањем додатних услова за унапређење инвестиционог
амбијента, град ће доделити и друге подстицаје, односно применити друге инструменте
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државне помоћи (одрицање од јавних прихода, као што су олакшице, односно ослобођења од
плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, ослобађање од плаћања комуналних
и других општинских такси, и др), а нарочито:
а) Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у својини Града по цени мањој
од тржишне цене или без накнаде;
б) Обезбеђење закупа пословног простора у својини Града на одређено време.
Уколико се ова мера реализује путем било ког од овде наведених инструмената износ
државне помоћи ће бити приказан у облику бесповратних средстава, тј. у њиховој (бруто)
новчаној противвредности.
а) Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у својини града по цени мањој
од тржишне цене или без накнаде
Предмет отуђења или давања у закуп је неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини.
Отуђење грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне цене или без накнаде у
складу са одредбама Уредбе може се спровести под условом да је то грађевинско земљиште
намењено за изградњу, у складу са важећим планским документом, на основу кога се
могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола за објекат у функцији реализације
инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој.
Државну помоћ у конкретном случају представља вредност отуђеног грађевинског
земљишта, односно разлика закупа који се даје по цени испод тржишне цене, односно
вредност укупног закупа ако се даје без закупнине.
Износ умањења тржишне вредности цене, за пројекте локалног економског развоја,
не може бити већи од очекиваног износа увећања јавних прихода по основу реализације тог
пројекта, односно инвестиције, у периоду од пет година а који почиње ступањем на снагу
уговора о отуђењу од почетка реализације пројекта, односно инвестиције.
За пројекте економског развоја ако се отуђење врши прикупљањем понуда јавним
огласом или непосредном погодбом, пре подношења захтева за давање претходне сагласности
за отуђење предметног грађевинског земљишта, јединица локалне самоуправе је дужна да
сачини елаборат о оправданости, сем у случају када се ради о пројекту од значаја за који
одлуку о оправданости доделе доноси Влада Републике Србије.
Када се ради о закупу грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од
тржишне цене, односно без накнаде, прикупљањем понуда јавним огласом или јавним
надметањем, односно непосредном погодбом, примењују се одредбе Уредбе којом се уређују
услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари
у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,
као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”,
број 16 /18).
б) Обезбеђење закупа пословног простора у својини града на одређено време
Град Лозница ће доделити новчани подстицај привредном субјекту ради закупа
пословног простора на одређено време, при чему пословни субјект мора исказати јасну
намеру да закупи простор за производну или услужну делатност, што се доказује уговором
о закупу, који не може бити краћи од периода трајања подстицаја.
Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.
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закон, 108/16 и 113/17) уређује под којим условима Република Србија, аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе могу давати непокретности у закуп, односно на коришћење,
а реализује се Уредбом 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 прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС”, број 16 /18). Овом уредбом ближе су уређени
услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари
у јавној својини, услови прибављања других имовинских права у корист Републике Србије,
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и уступања искоришћавања других
имовинских права чији је носилац Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Државна помоћ у конкретном случају представља разлику закупа који се даје по
цени испод тржишне цене, односно вредност укупног закупа ако се даје без закупнине. Град
Лозница ће промовисати већ постојеће механизме подршке који су прошли законом утврђену
процедуру и неће из буџета издвајати средства за ове намене. Непокретности у јавној својини
могу се дати у закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда,
у случају када се непокретност која је у јавној својини, односно која ће до дана примопредаје
бити стечена у јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог пројекта
којим се у року од највише три године од дана стицања права закупа отпочне индустријска
производња и обезбеди, уз обавезу одржавања броја запослених у периоду од пет година
након достизања пуне запослености.
Непокретности се дају у закуп испод тржишне цене, односно без надокнаде у складу
са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине
или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник
РС”, бр. 61/15, 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21).
VI МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА
Будући да град Лозница представља даваоца државне помоћи као давалац државне
помоћи је дужан да врши контролу трошења јавних средстава и коришћења тих средстава.
Поред тога је у обавези да врши надзор да ли корисник државне помоћи троши средства у
предвиђеном износу и за намену за коју су му та средства додељена, као и то да ли је корисник
државне помоћи испунио своју обавезу због које су му средства и додељена и која је била
предвиђена као услов за доделу државне помоћи. Како је у обавези да ближе уреди начин и
поступак вршење контроле и надзора овим програмом се између осталог решавају и питања
механизама доделе и праћења средстава додељених у оквиру свих мера овог програма.
Стога посебно битан сегмент реализације Програма представљају механизми за
доделу средстава и механизми за праћење трошења средстава, као квалитативна основа за
поштовање закона и важан радни оквир.
1. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак доделе средстава ће бити заснован на следећим основама:
•

Образовање компетентне Комисије за доделу средстава у реализацији програма
локалног економског развоја, која ће имати председника и 4 члана. Комисија ће давати
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предлог за доделу средстава, а у складу са усвојеном Одлуком о буџету Града Лознице
и Програмом.
Јавни позив за доделу средстава, расписиваће се на основу усвојеног Програма и
других пратећих правних аката. Комисија би се састајала периодично, зависно од броја
пристиглих пријава. Комисија за доделу средстава у реализацији програма локалног
економског развоја предлаже услове јавног позива, које мора одобрити Градско веће
Града Лознице, пре расписивања Јавног позива за доделу средстава.
У оквиру сваког јавног позива биће дефинисан износ средстава за реализацију мере
укупан проценат или износ могућег суфинансирања за предложене пројекте, као и
средства обезбеђења.
Саставни део конкурсне документације је и Пријавни образац. Обавезни део конкурсне
документације чине: Пријавни образац, Бизнис план из кога се може закључити да ли
се ради о јединственом инвестиционом пројекту (сва почетна улагања која је покренуо
исти корисник, који је део групе, у периоду од три године од датума почетка радова
на новом улагању за које се додељује државна помоћ у истом подручју на нивоу 3
номенклатуре статистичких територијалних јединица, сматрају се делом истог
пројекта улагања, јединствени пројекат улагања), Модел уговора, Модел извештаја,
Потврда о регистрацији правног лица, Изјава о томе да ли је и за које трошкове
корисник већ добио државну помоћ и Изјава да ли је добио de minimis државну помоћ
у текућој и у претходне две фискалне године по било ком основу, при чему обе изјаве
обухватају ниво групације корисника. Саставни део конкурсне документације мора
бити Изјава о истинитости пријављених података, коју потписује и оверава правно
лице које конкурише за доделу средстава по некој од предложених мера, а као мера
обезбеђења за Град Лозницу.
Комисија за доделу средстава у реализацији програма локалног економског развоја
може јавним позивом предвидети и другу додатну документацију за коју процени
да је потребна за спровођење јавног позива у целини или за неку од предвиђених
програмских мера.
Градско веће Града Лознице доноси Одлуку о додели средстава, на основу предлога
добијеног од стране Комисије за доделу средстава у реализацији програма локалног
економског развоја.
Након Одлуке о додели средстава, приступа се склапању уговора са изабраним
правним лицима.
2. МЕХАНИЗМИ ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА
Механизам праћења трошења средстава би такође био заснован на комисијском раду:







Образовање компетентне Комисије за надзор, која ће вршити контролу и обилазак
правних лица која су добила средства од Града Лознице. Ова комисија даје мишљење и
предлог мера уколико је начињен прекршај у трошењу одобрених средстава. Комисију
за надзор чине Председник и 4 члана.
Правно лице које је користило подстицај из неке од предложених мера је у обавези да
поднесе наративни и финансијски извештај о утрошку добијених средстава. Модел
извештаја одређује Комисија за надзор. Комисија за надзор врши преглед добијених
извештаја, по потреби захтева појашњење или допуну извештаја и врши обилазак
правних лица.
Градско веће даје предлог за подношење пријаве, на основу мишљења и предлога мера
Комисије за надзор.
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VII СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА
Према одредбама Закона о улагањима, која каже да је јединица локалне самоуправе
дужна да води евиденцију улагања од локалног значаја, Програм предвиђа да овај сегмент
евиденције за Град Лозницу обавља Одељење за финансије и ЛПА Градске управе Града
Лознице у сарадњи са Одељењем за привреду и локално економски развој, а у складу са
поменутим Законом о улагањима и подзаконским актима.
Комисију за доделу средстава и Комисију за надзор чине различити чланови, односно
не може исто лице бити члан обе комисије истовремено, чиме се спречава сукоб интереса и
транспарентнији је процес одлучивања. Комисију за доделу средстава образује Скупштина
Града Лознице, а Комисију за надзор образује Градско веће Града Лознице.
Чланови Комисије за доделу средстава су именована стручна лица која раде у систему
локалне самоуправе. Чланови Комисије за доделу средстава морају бити стручна лица
са најмање 5 година радног искуства. Председник Комисије за надзор мора имати високо
образовање из научне области правних наука стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни или државни стручни испит за рад у органима државне управе. Чланове Комисије
за надзор чине: 2 члана која имају високо образовање из научне области економских наука
стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, 1 члан који има високо образовање из
научне области техничких наука стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, и 1 члан
који има искуства у пословима ревизије и високо образовање из научне области економских
наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама. Уколико се укаже потреба Комисија
за доделу средстава може ангажовати друга лица која поседују стручна знања за давање
мишљења на предлог комисије.
Чланови Комисије за надзор су именована стручна лица која не раде у систему
локалне самоуправе. Чланови Комисије за надзор морају бити стручна лица са најмање
5 година радног искуства. Председник Комисије за надзор мора имати високо образовање
из научне области правних наука стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
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специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни или државни
стручни испит за рад у органима државне управе. Чланове Комисије за надзор чине: 2 члана
која имају високо образовање из научне области економских наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, 1 члан који има високо образовање из научне области техничких
наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, и 1 члан који има искуства у пословима
ревизије и високо образовање из научне области економских наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама. Уколико се укаже потреба Комисија за надзор може ангажовати друга
лица која поседују стручна знања за давање мишљења на предлог комисије.
VIII ЗАКЉУЧНИ ДЕО
Приликом расписивања Јавног позива за мере утврђење овим Програмом морају се дефинисати
индикатори који су показатељи сврсисходности коришћења мера државне помоћи у циљу
мерљивости резултата реализације сваке појединачне мере.
Корисници програма имаће обавезу извештавања о спровођењу бизнис плана на основу кога
им је одобрено коришћење мера односно подстицаја утврђених овим Програмом.
Измене и допуне овог Програма врше се на начин и по поступку за његово доношење.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-23/22-17-3/2
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Страна 115
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Члан 2.

На основу члана 12. Закона о
планском систему („Службени гласник
Републике Србије”, број 30/2018), члана
13. став 6., и члана 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон, 47/2018, 111/2021 - др.
закон), члана 20. Закона о територијалној
организацији Републике Србије („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 129/2007,
18/2016, 47/2018 и 9/2020 - др. закон),
Правилника о смерницама добре праксе за
остваривање учешћа јавности у припреми
нацрта закона и других прописа и аката
(„Службени гласник Републике Србије”,
број 51/2019), Стратегије одрживог урбаног
развоја Републике Србије до 2030. године
(„Службени гласник Републике Србије”, број
47/2019), члана 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број
1/19 – пречишћен текст) и Меморандума
о разумевању, закљученог између града
Лознице и Канцеларије Уједињених нација
за пројектне услуге, дана 25.05.2022. године,
којим се дефинише техничка подршка
Програма Европске уније за локални развој
ЕУ ПРО Плус у изради и спровођењу
Стратегије развоја урбаног подручја града
Лознице, Скупштина града Лознице на
седници одржаној дана 28. јула 2022. године
донела је

ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије развоја
урбаног подручја града Лознице
Члан 1.
Град Лозница приступа изради
Стратегије развоја урбаног подручја града
Лознице.
Страна 116
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Под Стратегијом развоја урбаног
подручја града Лознице (у даљем тексту:
Стратегија), у смислу ове одлуке, подразумева се плански документ развоја, а у
складу са правилима Европске Уније.
Урбано подручје града Лознице у
смислу ове Одлуке биће одређено Стратегијом
развоја подручја града Лознице.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је да
допринесе одрживом развоју територије
заснованом на унапређењу социјалних,
економских, климатских, културних и
просторних аспекатa развоја, као и аспеката
животне средине. Посебна пажња се
посвећује проналаску решења за аспекте
животне средине и климатске изазове,
прелаз на климатски неутралну економију,
боље коришћење потенцијала дигиталних
технологија у иновационе сврхе, те
подстицање развоја урбаних подручја.
Стратегија поставља приоритете одрживог
урбаног развоја, доприноси максимизирању
вредности финансирања и развијању веза
унутар и изван окружења.
Члан 4.
Полазну основу за формулисање
Стратегије представљају дефинисани правци
развоја Републике Србије и Европске уније и
града Лознице, кроз сагледавање Европских,
националних
и
локалних
развојних
докумената и докумената јавних политика,
и програма и пројеката који се реализују у
граду Лозници.
Процес израде Стратегије подразумева
следеће фазе:
а) израда анализе стања/SWОТ анализе
и
идентификација
потреба
и
потенцијала;
б) дефинисање визије, циљева, пакета

02. 08. 2022.

в)
г)
д)
ђ)
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мера, усклађених са циљевима из
хијерархијски надређених аката стратешког планирања;
идентификација приоритетних пројеката;
дефинисање приоритетних подручја
интервенције;
дефинисање управљачког механизма
за спровођење Стратегије;
спровођење Стратегије.
Члан 5.

Кроз процес израде Стратегије
промовисаће се интегрални и партиципативни
приступ планирању развоја, међусекторска
сарадња и размена информација, укључивање
и координација јавног, приватног, цивилног
сектора и научно-истраживачког сектора у
процесу одлучивања, и партнерство међу
институцијама.
Члан 6.
У циљу спровођења ове Одлуке и
израде Стратегије, образоваће се Савет за
развој урбаног подручја града Лознице (у
даљем тексту: Савет) и Радна група за израду
Стратегије (у даљем тексту: Радна група).
					
Члан 7.
Савет има задатак да координира
и надзире процес израде Стратегије,
да разматра Стратегију по фазама
припреме, даје мишљење на предложени
нацрт, прибавља мишљења релевантних
интитуција и упућује коначни нацрт
Стратегије на усвајање. Затим, Савет
даје предлог за реализацију одређених
стратешких
пројеката
важних
за
развој урбаног подручја, учествује у
успостављању управљачког механизма
за спровођење Стратегије и координира
процес спровођења Стратегије.
Савет чине градоначелник, и
изабрани чланови: представници Градске
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управе и Скупштине града, представници
јавних предузећа, установа и институција,
представници привредног сектора, организација цивилног друштва и научноистраживачких институција из области
урбанизма, као и релевантне регионалне
развојне агенције.
Градоначелник именује чланове
Савета посебним решењем/одлуком. Радом
Савета руководи градоначеник.
Савет доноси Пословник о раду на
првој седници Савета, која ће се одржати
најкасније у року од месец дана од дана
усвајања ове Одлуке.
Члан 8.
Радна група има задатак да спроведе
све фазе у процесу израде Стратегије,
дефинише кључне циљеве и приоритете
развоја и предложи стратешке пројекте
Савету.
Чланове и координатора Радне групе
именује градоначелник.
Члан 9.
Градска управа града Лознице Одељење за планирање и изградњу пружа
стручну подршку и административнотехничку помоћ Радној групи током израде
Стратегије, кроз обезбеђење простора за рад,
прикупљање и достављање одговарајуће
релевантне документације и података.
Члан 10.
Током израде Стратегије биће
организовани тематски округли столови,
радионице, форуми за стручне и јавне
расправе, на којима ће се усаглашавати
предложена решења. У њихов рад могу
бити укључени и сви остали заинтересовани
учесници,
како
би
се
обезбедила
партиципација и транспарентност процеса
одлучивања и правовремено обавештавање
јавности.
Страна 117
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Члан 11.
Рок за израду Стратегије је 8 (осам)
месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 12.
Реализација ове одлуке обезбеђује се
кроз техничку подршку Програма Европске
уније за локални развој ЕУ ПРО Плус. За
реализацију ове одлуке задужена је Градска
управа града Лознице.
Члан 13.
О овој одлуци информисаће се јавност
у складу са одредбама Закона о планском
систему, Закона о локалној смаоуправи и
Правилника о смерницама добре праксе за
остваривање учешћа јавности у припреми
нацрта закона и других прописа и аката,
објавом на службеним страницама јединице
локалне самоуправе.
Члан 14.
Сви појмови у овој одлуци
употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни
род.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-3/3
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 118
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон,
9/20 и 52/21), члана 68. и 69. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС”, број
32/19), Плана генералне регулације за
насељено место Лозница („Службени лист
града Лозницe”, број 3/14 и 13/18) и члана
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 28. јула 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока између Трга
Вука Караџића и улица Светог Саве
и Драгољуба Поповића и Булевара
Доситеја Обрадовића у Лозници
Члан 1.
Доносе се Измене и допуне Плана
детаљне регулације блока између Трга Вука
Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба
Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића
у Лозници, у даљем тексту: Измене и допуне
Плана.
Члан 2.
У обухвату Измена и допуна Плана
се налазе целе катастарске парцеле кп. бр.
5057, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068,
5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075,
5076, 5077, 5078, 5079, 5080 и део к.п. бр.
11945/1 КО Лозница, у површини од 2 ха 93
ара 28 м2.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и
допуна Плана је План генералне регулације
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за насељено место Лозницa („Службени лист
града Лознице’’, број 3/14 и 13/18) којим
су утврђени намена површина и правила
уређења и грађења.
Изменама и допунама Плана дефинисана
је унутрашња организација блока у
погледу јавних, спортско-рекреативних
садржаја, пешачких комуникација, интерних
саобраћајница и мирујућег саобраћаја,
у складу са иницијативама грађана и
новонасталим захтевима и потребама
становника у предметном блоку.
Измене и допуне Плана садрже:
границу измена и допуна плана и обухват
грађевинског подручја; детаљну намену
земљишта; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план); попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте; коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења; графички део.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке су Измене
и допуне Плана детаљне регулације блока
између Трга Вука Караџића и улица Светог
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Саве и Драгољуба Поповића и Булевара
Доситеја Обрадовића у Лозници, састављене
из текстуалног дела, графичког дела и
документације, урађене од стране ЈП за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој” из Лознице, број Г 093/20,
јун 2022. године.
Члан 5.
Текстуални део Плана се објављује у
„Службеном листу града Лознице”.
Члан 6.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-3/4
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Страна 119
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 -др. закон, 9/20 и 52/21) и члана
68. и 69. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 32/19) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84.
став 2. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст)
Скупштина града Лознице на седници одржаној 28. јула 2022. године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ИЗМЕЂУ ТРГА ВУКА КАРАЏИЋА И УЛИЦА СВЕТОГ
САВЕ И ДРАГОЉУБА ПОПОВИЋА И БУЛЕВАРА ДОСИТЕЈА
ОБРАДОВИЋА У ЛОЗНИЦИ
ОПШТИ ДЕО
1.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду предметних измена и допуна плана садржан је у одредбама:
-

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 одлукаУС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021)
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр.32/2019)
Одлуке о приступању изради Измена и допуна ПДР-а блока између Трга Вука Караџића
и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у
Лозници. (бр. 06-21/20-3-5 од 10.09.2020.)
Одлуке о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Измена и допуна ПДР-а блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и
ДрагоЉуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници. (бр. 06-21/20-3-5
од 10.09.2020.).

Плански основ за израду Измена и допуна ПДР-а блока између Трга Вука Караџића
и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници је
План генералне регулације за насељено место Лозница („Сл. Лист Града Лозница” бр. 3/2014
и 13/2018).
1.1. Основни циљ израде плана
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између Трга Вука
Караџића и улица Светог Саве, Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића је
уређење, унутрашња просторна организација блока са јавним, спортско-рекреативним
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садржајима, пешачким комуникацијама, интерним саобраћајницама , мирујућим саобраћајем
и зеленим површинама.
1.2. Обухват плана
Попис парцела које улазе у обухват Плана детаљне регулације:
5057, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070,5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076,
5077, 5078, 5079, 5080 и део К.П. 11945/1, све у КО Лозница.
Границу обухвата плана представљају улице Светог Саве, Драгољуба Поповића,
Трг Вука Караџића, Луке Стевића и Булевар Доситеја Обрадовића. Грађевинско подручје
обухваћено планом налази се у Катастарској општини Лозница , унутар описане границе.
Површина обухваћена планом је 2 93 28 ха.

Табела 1.
Парцеле у КО Лозница
Редни
Број
Површина
број
парцеле
м2
1
Део11945/1
2861

2

5057

169

3

5063

1250

4

5065

456

5

5066

650

6

5067

492

7

5068

39

8

5069

682

9

5070

444

10

5071

131

Власник

Намена

РС Млинско пекарска
Улица Доситеја
индустрија,,Клас,,ДОО
Обрадовића
,Град Лозница и ЈП ,,Путеви
Србија,,
РС власници посебних
Објекат
делова из лн.6060
вишепородичног
становања
РС Град Лозница и ЈП
улица
,,Путеви Србија,,
РС власници посебних
Објекат
делова из лн.11606
вишепородичног
становања
РС власници посебних
Објекат
делова из лн.111539
вишепородичног
становања
РС Град Лозница
Објекат
вишепородичног
становања
РС Град Лозница
Објекат трафо
станице
РС власници посебних
Објекат
делова из лн.11608
вишепородичног
становања
РС Град Лозница
Објекат
вишепородичног
становања
РС Град Лозница
Објекат пословања
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5072

926

РС власници посебних
делова из лн.11610

12
13

5073
5074

365
132

14

5075

600

РС Град Лозница
РС ХК ,,Вискоза,,АД
,,Стандард,,ДОО
РС Град Лозница

15

5076

398

РС власници посебних
делова из лн.11613

16

5077

11

РС Град Лозница

17

5078

466

РС власници посебних
делова из лн.11614

18

5079

966

РС власници посебних
делова из лн.11615

19

5080

1172

РС Град Лозница

20

5064

17118

РС држалац Град Лозница
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Објекат
вишепородичног
становања
Соколана
Објекат
пословања
Објекат
вишепородичног
становања
Објекат
вишепородичног
становања
Објекат трафо
станице
Објекат
вишепородичног
становања
Објекат
вишепородичног
становања
Улица Драгољуба
Поповића
парк

2.0. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОЗНИЦА)
Подручје обухваћено планом се налази у зони ужег градског центра. Правила уређења
и грађења, која важе за ову зону, су преузета из Плана генералне регулације за насељено
место Лознице и гласе:
А.2.1. Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним
делатностима у централној зони града
Намена:
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услужно-трговинске делатности:
-робне куће, тржни центри, занатски центри, мега-маркети, супермаркети,
-пословно-комерцијалне делатности:
-банке, административни центри локалне управе, пословни објекти
државних органа, пословни објекти предузећа, банке, осигуравајући
заводи, пословни објекти за рентирање
-туристичке активности:
-хотели, мотели, ресторани и други угоститељски објекти
-уз терцијалне делатности је могуће организовати вишепородично
становање у односу становање:терцијалне делатности од 70:30% до
30:70%
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-минимална површина парцеле ……...................…..…………....300 м2
-минимална ширина парцеле
-за објекте у низу……………......................................………..… 10м
-за двојне објекте.......................................22м (2х11м - две парцеле)
-за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр.
када се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња слободностојећег
објекта и уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине
12м)
Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који служи
као приступ, минимална ширина парцеле није меродавна.
-максимални индекс на парцели …….........................................….. 70%
Правила за степен заузетости:Парцела са комерцијалним делатностима
може бити изграђена и 100% под посебно планираним условима, у
централној зони града (главни градски центар и проширени градски
центар), усаглашена са свим суседима, када заузима целу површину
блока, или ако се наслања на постојеће (или планиране) калкане суседних
зграда на заједничким границама парцела.
-максимална спратност објеката ..............................………… По+П+5
-максимална висина објекта …………....................……………
20,0 м
-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе
линије парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја,
регулације и нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу
растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
износи .... 0,0 м
- растојање објекта од бочних граница парцеле
- за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4,0м
- за објекте у низу …………………….......................................….. 2,5 м
- за двојне објекте ……….......................................……………….. 4,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
- слободностојећи објекти ….................................…1/2 х вишег објекта
- у прекинутом низу ……..................................…… 1/3 х вишег објекта
- за двојне објекте ……...................................……...1/2 х вишег објекта
- минимално растојање два објекта
на парцели ……..…………………………..........................……….. 4,0 м
- минимално растојање објекта од задње
границе парцеле ………………………...........................………….. 6,0 м
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Изградња
других објеката
на
парцели:

Паркирање:
Уређење
слободних
површина:
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спратност помоћних објеката …………………..............................….. П
-максимална висина помоћног објекта .………............................… 5,0 м
Помоћни објекат се може поставити на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвоЉено постављање у
дужини преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама
парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат, осим уколико
планом нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег
реда није забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално
растојање од главног објекта на сопственој парцели није условЉено.
Растојање једног помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој
парцели, уколико нису физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није
могуће поставити помоћни објекат на границу парцеле уз сагласност
суседа, минимално дозвоЉено растојање помоћног објекта од границе
бочне и задње парцеле је 1,5м, а од суседног главног објекта на суседној
парцели није условЉено. Дозвољена је изградња помоћног објекта
пре изградње главног објекта, у зони планиране изградње и према
горенаведеним условима. Није дозвољено постављање отвора на међи
према суседној парцели.
Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.
Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20%
површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу
смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у
минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса
на предметној локацији.
Код планирања и изградње нових пословних објеката потребно је
искористити све могућности за формирање нових пратећих зелених
површина, као што је простор испред објеката, улични простор, атријумски
простор, интензивно и екстензивно озелењене кровове, вертикално
зеленило и др. Недостатак квантитета надокнадити квалитетом и високим
стандардом одржавања зелених површина.
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Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом
низу, уз обострану сагласност суседа за изградњу на међи, како би се
максимално искористили потенцијали локације. Слободностојећи
објекти су дозвоЉени само онда када није могуће обезбедити сагласност
или из неких других разлога (статичка безбедност или сл.)
На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представЉају
јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу.
Правила за архитектонско обликовање: Основни принцип обликовања
код изградње нових пословних објеката у комерцијалним зонама у
центру града и пешачким улицама је прилагођавање постојећој физичкој
структури блока и задржавање формиране парцелације и регулације
зграда. Обликовање објекта прилагођава се карактеру амбијента. За веће
објекте препоручује се да се идејно решење добија конкурсом.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким
елаборатима (зоне заштите, трговина алкохолним пићима и близина
коцкарница у близини школа и сл.).

А.2.2. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним
становањем, екслузивним становањем, апартманским, пословним и ренталним
становањем, становањем у функцији туризма у зони ужег градског центра
Парцела:

Индекс
заузетости:
Висинска
регулација:

- минимална површина парцеле
- за слободно стојеће објекте………......................................….... 600 м2
- за објекте у низу …………………......................................……..500 м2
-минимална ширина парцеле…………..
-за објекте у низу……………......................................………..… 10м
-за двојне објекте.........................................22м (2х11м - две парцеле)
-за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр.
када се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња слободностојећег
објекта и уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине
12м)
Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који
служи као приступ, минимална ширина парцеле није меродавна.
- максимални индекс заузетости на парцели …............………… 60%
- максимални индекс заузетости на парцелама са комерцијалним
функцијама …….. 70%
- максимална спратност објеката ......………..................……По+Пр+4
- максимална висина објеката
- до коте слемена……………………....................................…......17,5 м
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Хоризонтална
регулација:

Изградња
других објеката
на

парцели:

Паркирање:
Уређење
слободних

површина:
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- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе
линије парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја,
регулације и нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу
растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
износи ............................................................................................. 0,0 м
- растојање објекта од бочних граница парцеле
- за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4м
- за објекте у низу …....................................…………………….. 2,5 м
- за двојне објекте ………...................................……………….. 4,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
- слободностојећи објекти ….............................…1/2 х вишег објекта
- у прекинутом низу ………..............................… 1/3 х вишег објекта
- двојни објекти …..............................................…1/2 х вишег објекта
- минимално растојање објекта од задње
границе парцеле ………………........................………………….. 6,0 м
- спратност помоћног објекта ………….........................…………….П
- максимална висина помоћног објеката
- до коте слемена ………………………….................................... 5,0 м
Помоћни објекат се може поставити на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено поставЉање у
дужини преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама
парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат, осим уколико
планом нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег
реда није забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално
растојање од главног објекта на сопственој парцели није условљено.
Растојање једног помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој
парцели, уколико нису физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није
могуће поставити помоћни објекат на границу парцеле уз сагласност
суседа, минимално дозвољено растојање помоћног објекта од границе
бочне и задње парцеле је 1,5м, а од суседног главног објекта на суседној
парцели није условљено. Дозвољена је изградња помоћног објекта
пре изградње главног објекта, у зони планиране изградње и према
горенаведеним условима. Није дозвољено постављање отвора на међи
према суседној парцели.
Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.
Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20%
површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу
смањивати сем у циЉу подизања дечијих и рекреативних игралишта.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у
минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања
биланса на предметној локацији. На парцелама на којима се налазе
објекти са више од 10 стамбених јединица потребно је обезбедити дечије
игралиште које може бити у саставу зелене површине.

02. 08. 2022.

Посебни
услови:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 7

Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом
низу, уз обострану сагласност суседа за изградњу на међи, како би
се максимално искористили потенцијали локације. Слободностојећи
објекти су дозвољени само онда када није могуће обезбедити сагласност
или из неких других разлога (статичка безбедност или сл.)

2.3. Измене и допуне ПДР-а блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и
Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића
На предметном подручју нема промене намене земљишта, претежна намена остаје
иста као у важећем плану.
-за к.п. 5071, 5074, - терцијалне делатности
-за к.п. 5066, 5057, 5067, 5070, 5072, 5075, 5076, 5078 -вишепородично становање са
терцијалним делатностима
-за к.п. 5079, 5069, 5065 - вишепородично становање
-за к.п. 5063,5080,11945/1 - улица
-за к.п. 5073 - Соколана
-за к.п. 5077, 5068 - трафостанице
Промена основног плана (важећег ПДР-а) се односи на :
- број и распоред паркинг места , положај интерне саобраћајнице
- распоред пешачких стаза, статус дечијих игралишта, трим стазе и слично.
На основу чл. 72 и 73 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС” бр.32/19) предметне измене
и допуне су окарактерисане као мање јер се спроводе на делу територије планског обухвата
који је мањи од 1/3 укупне површине планског документа а обим и садржај измене текстуалног
и графичког дела планског документа не прелази 50 % садржине текста и графичког дела
планског документа.
Такође, за мање измене и допуне планског документа, спроводи се (према чл.73
горе поменутог Правилника) скраћени поступак -без раног јавног увида и при том нису
прибављани услови обзиром да није било интервенција у предметном простору у временском
периоду од израде основног плана сем што је тражена сагласност на предложено решење од
Електродистрибуције -Лозница као имаоца јавних овлашћења имајући у виду да предложено
решење зависи од става поменутог јавног предузећа као и од Министарства унутрашњих
послова, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу.

3.0. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Предметни блок је у самом градском језгру тј. у ужем центру града Препознатљива
је линијска структура објеката вишепородичног становања са комерцијалним приземљем по
ободу блока, до улица које ограничавају блок. Објекти су карактеристични по габариту и
волумену.
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Блок је са источне стране оивичен Тргом Вука Караџића односно његовим пешачким
делом и делом Улице Луке Стевића; са северне стране Булеваром Доситеја Обрадовића; са
западне Улицом Драгољуба Поповића и са јужне стране Улицом Светог Саве.
Простор унутар блока је неуређен. Постојеће пешачке стазе су без тврде подлоге и
најчешће служе за пролаз и паркирање аутомобила. Од Улице Драгољуба Поповића ка Тргу
Вука Караџића, кроз парк пролази веома прометна колско-пешачка стаза преко које се врши
достављање робе у околне пословне просторе (локале).
Постоји простор који је одређен за игралиште за децу, али је неуређен и неадекватан
за употребу. Зелене површине су девастиране и недостаје парковски мобилијар.
Постојећи вишепородични објекти су у доста добром стању и они су задржали свој
габарит и волумен.
Спортски терен - кошаркашко игралиште предвиђено претходним ПДР-ом (чије
измене се раде) већ је уређено и користи се.
У парку нема јавне расвете и нема уређених паркинг места..
ПЛАНСКИ ДЕО
4.0. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Предметним изменама и допунама врши се уређење јавних површина односно
организовање паркирања и интерног саобраћаја на начин другачији од садашњег а у складу
са потребама простора и планираном наменом површина.
Потребно је предметни простор хортикултурно уредити тј. предвидети парковску
обраду са слободним груписањем вегетације узимајући у обзир постојеће парковско зеленило
које се задржава и опремити мобилијаром.
Планом се врши прерасподела јавног простора односно реконструише се већ постојећа
јавна површина.
4.1. Извршене промене у оквиру Измена и допуна ПДР-а
-

Предметним изменама и допунама:
Планиран је нови крак интерне саобраћајнице поред постојеће ТС (к.п. 5068) са њене
источне стране (ка зеленој површини)
Задржава се постојећа пешачка стаза, за особу са инвалидитетом у близини новог
паркинга ПА 4, такође у северном делу блока
Уместо дечијег игралишта бр.1 са застором, планира се игралиште на травнатој
површини
Места за паркирање су планирана тако да што мање заузимају односно залазе у зелену
површину тј. парковски комплекс
Укинута је трим стаза
Планирана је кишна канализација како би се вода одвела са зелених и саобраћајних
површина као и парковска расвета

4.2. Планирана намена земљишта са билансима
Унутар обухвата Измена и допуна Плана, просторно је доминантно учешће
вишепородичног становања са пословањем (пословни садржаји компатибилни становању) и
ова намена заузима површину од 6593 м2 или 22,5% простора.
Страна 128

02. 08. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 7

Осим доминантне намене унутар граница Измена и допуна Плана заступљене су
и површине намењене: интерном саобраћају (унутар блока); паркинзима, зеленим и
другим слободним површинама, дечијим игралиштима, спортским теренима, комуналној
инфраструктури (ТС).
Табела 1.

Планирано стање
Постојећа намена

Површине за остале Вишепородично становање и
намене
комерцијални садржаји
Саобраћајне површине-улице
Интерне саобраћајнице са
паркингом
Пешачке површине
Површине јавне
Зелене површине
намене
Дечија игралишта и спортски
терени
Трафостаница
Укупно

Површина
(м2)
6956

Заступљеност у
обухвату Плана
24,0 %

5283
2650

18,0 %
9,0 %

2988
10368

10,0 %
35,5 %

1022

3,5 %

61
29328

0,2 %
100%

Укупно остале намене ...........................................................6956 м2 (24%)
Укупно јавни простор.............................................................22372 м2 (76%)
(саобраћајне површине, паркинг, ТС, зелене и друге слободне површине)
Укупно обухват плана............................................................29328 м2 (100%)
-

-

Предметне парцеле чија намена је :
блоковске саобраћајнице, пешачке површине и паркинг места
спортско-рекреативне површине (спортски терени, дечије игралиште)
блоковско зеленило (парковске површине)
ТС (трафостаница)
су дефинисане као јавне површине.
Површинама за остале намене припадају парцеле на којима је дефинисано
вишепородично становање средњих густина са терцијалним делатностима;
терцијалне делатности.

4.3. Карактеристичне зоне и целине
С обзиром да је предметни блок јединствена целина, предвиђена за вишепородично
становање са комерцијалним садржајима, није вршена никаква подела на мање урбанистичке
целине и зоне.
У обухвату Измена и допуна плана планирана намена и изградња су уједначени,
односно у складу са правилима грађења за вишепородично становање дефинисаним у Плану,
тако да на предметном простору нема типолошки различитих целина.
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4.4. Правила парцелације и препарцелације
Овим Изменама и допунама плана не предвиђа се препарцелација. Катастарским
елаборатом свакој згради вишепородичног становања додељена је катастарска парцела.
Изменама и допунама плана је предвиђено да се задржи такав систем парцела, с тим да
је приликом геодетског снимања уочено да се катастарска парцела не поклапа свуда са
снимљеним габаритом објекта, те се предвиђа да се изврши исправка граница парцела у
катастарском елаборату, по указаној потреби.
За одржавање вишепородичних стамбених објеката користити постојеће јавне
површине око истих.
4.4.1 Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
На графичком прилогу бр.6 План разграничења јавних површина, дат је приказ
парцела јавног и осталог земљишта. Јавно земљиште чине парцеле број: 5063, 5064, 5068,
5073, 5077, 5080 и део 11945/1 КО Лозница. Парцеле осталог земљишта су: 5057, 5065, 5066,
5067, 5069, 5070, 5071, 5072, 5074, 5075, 5076, 5078 и 5079, КО Лозница. Било која грешка
уочена у списку парцела или наведеној површини, може се проверити на графичком прилогу
и исправити кроз пројекте парцелације и препарцелације.

4.5. Општи услови регулације и нивелације

4.5.1. План регулације

Регулациона линија
У оквиру предметних Измена и допуна, регулационе линије су постојеће и раздвајају
површине јавне намене од површина планираних за друге јавне и остале намене.
Простор који се разрађује по карактеру припада површинама јавне намене.
Хоризонтална регулација
Грађевинске линије су такође постојеће, утврђене у односу на регулациону линију и
представљају линију на коју су постављени објекти.
Зона грађења дефинише границе грађења надземних етажа објекта у унутрашњости
парцеле.
Вертикална регулација
Висина објекта дефинисана је спратношћу и котом слемена и у предметном блоку
остаје у постојећем стању.
Спратност је одређена бројем надземних етажа и дефинисана је на графичком прилогу
бр. 2.б “План саобраћаја, регулације и нивелације”.
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4.5.2. План нивелације
Систем нивелације се базира на постојећој нивелацији уличне мреже. Све интерне
комуникације везују се за контактне, већ нивелационо дефинисане просторе.
Изменама и допунама плана је дефинисана нивелација јавних површина .
Висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације
осталих тачака које се добијају интерполовањем.
Нивелација свих површина је генерална, кроз израду пројектне документације она се
може прецизније дефинисати у складу са техничким захтевима и решењима.
Нивелација површина је дата у графичком прилогу бр. 2.б “План саобраћаја, регулације
и нивелације”.

5.0. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Предметне парцеле припадају градском блоку који је оивичен улицама Светог
Саве, Драгољуба Поповића, Булеваром Доситеја Обрадовића, Луке Стевића и Трга Вука
Караџића.
План саобраћајне инфраструктуре се заснива на задржавању већ постојеће урбане
матрице као и на изградњи унутрашњих саобраћајница, површина за паркирање и пешачких
површина.
Планира се:
- задржавање коловоза и паркинга око блока
- изградња четири паркинг површине ПА1, ПА2, ПА3 и ПА4 са прилазима, како би
се саобраћај контролисано водио до паркинг места и како се не би угрожавале зелене
површине.
У оквиру прве паркинг површине, ПА1 предвиђено је управно паркирање са 21
паркинг местом од тога 1 паркинг место за лица са посебним потребама ширине 3,5м) и
двосмерним саобраћајним приступом.
У оквиру паркинг површине ПА2 предвиђено управно паркирање са 15 паркинг
места (од тога 1 паркинг место за лица са посебним потребама ширине 3,5м) са двосмерним
саобраћајним приступом ширине 5,2м на делу паркинг места као и ПА3 са 8 паркинг места,
једносмерним саобраћајним приступом ширине 3,5м (од О5 до О6) и ширине 4,8м (од О7 до
О8). У оквиру ПА2 паркинг површине предвиђено је 1 паркинг место за лица са посебним
потребама ширине 3,5м. Положај и ситуациони распоред паркинг површина дат је на прилогу
„План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Постојећа паркинг површина ПА4 се уређује за 12 паркинг места плус 1 паркинг
место за лица са посебним потребама ширине 3,5 м и са приступном саобраћајницом ширине
5,2м. Са паркинг површином ПА3 повезан је саобраћајницом ширине 3,5 м, како је и дато у
графичком прилогу.
Приступи ширине 3,5м су предвиђени за наизменични двосмерни саобраћај, а
предвиђена су проширења до ширине 5,2м за могућност мимоилажења возила (од О4 до О5
односно од ПА 4 до ПА 3, како је дато у графичком прилог).
Завршна обрада паркинг површина и приступних саобраћајних површина је асфалтбетон на одговарајућој подлози или префабриковани бетонски елементи на одговарајућој
подлози.
Страна 131

Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

02. 08. 2022.

Паркинг просторе од зелених површина одвојити непрегазивим елементима за
оивичавање а између саобраћајних и пешачких површина поставити адекватне баријере, како
би се спречило паркирање на пешачким површинама.
Како на посматраном простору постоји велики број стамбених јединица, а присутно
је и одвијање саобраћаја и паркирање, предвиђене су техничке мере за умирење саобраћаја у
виду постављања „лежећих полицајаца“ на местима пешачких прелаза и на другим местима
по потреби. Потребно их је и прописно обележити.
5.1. Урбанистички и други услови за уређење зелених и слободних површина
Озелењавање овде има своју специфичност у односу на намену простора, одмор,
задржавање, прилаз комуникацији и др. На површинама где није могућа садња дрвећа
планирати поставку озелењених и цветних жардињера, односно адекватну заступљеност
вегетације са одговарајућим партерним уређењем и урбаним мобилијаром.
При озелењавању потребно је водити рачуна да се у комплексе унесе што више
разнолике вегетације, али да то не буду алергогене и врсте са бодљама и отровним бобицама,
односно врсте са нашег поднебља, прилагођене нашим климатским условима-самоодрживе
биљне врсте.
5.2. Урбанистички и други услови за комуналну инфраструктуру
5.2.1. Хидротехничка инфраструктура
Градска водоводна мрежа
-

Постоји улична мрежа у свим ободним улицама и то :
Ул. Булевар Доситеја Обрадовића ливено гвоздени цевовод НД 100мм - задржава се
постојећи цевовод.
Ул. Луке Стевића ливено гвоздени цевовод НД 200мм - задржава се постојећи
цевовод.
Ул. Трг Вука Караџића ЛГ цевовод НД 200мм - задржава се постојећи цевовод.
Ул. Светог Саве ливено гвоздени дистрибутивни цевовод НД 100мм - задржава се
постојећи цевовод.
на делу Улице Драгољуба Поповића ПЕХД дистрибутивни цевовод НД 100мм задржава се постојећи цевовод.
Недавно је реконструисана водоводна мрежа у кругу комплекса, потребно је уз
консултације са противпожарном службом дефинисати надземни хидрант.

Градска фекална канализација
Постоји улична фекална канализациона мрежа у свим ободним улицама и то делом по
сепаратном систему.
- Ул. Булевар Доситеја Обрадовића цевовод НД 800мм - задржава се постојећи цевовод.
(Општи систем).
- Ул. Луке Стевића ПЕХД цевовод НД 600мм - задржава се постојећи цевовод.
- Ул. Трг Вука Караџића ПЕХД цевовод НД 500 - 600мм - задржава се постојећи цевовод.
(Сепаратни систем)
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Ул. Светог Саве ПЕХД цевовод НД 500 - задржава се постојећи цевовод. (Општи
систем)
на делу улице Драгољуба Поповића ПЕХД дистрибутивни цевовод НД 200мм задржава се постојећи цевовод. (Сепаратни систем)

Планира се реконструкција постојећег колектора фекалне канализације (НД 200 мм,
керамика), у оквиру обухвата Измена и допунаплана.
Градска кишна канализација
-

Постоји улична кишна канализациона мрежа у свим ободним улицама и то :
Ул. Булевар Доситеја Обрадовића цевовод НД 800мм - задржава се постојећи цевовод.
Општи систем.
Ул. Луке Стевића ПЕХД цевовод НД 600мм - задржава се постојећи цевовод. (Сепаратни
систем).
Ул. Трг Вука Караџића ПЕХД цевовод НД 400 мм - задржава се постојећи цевовод.
(Сепаратни систем).
Ул. Светог Саве ПЕХД цевовод НД 500 - задржава се постојећи цевовод. Општи
систем. На исти ће се прикључити планирани цевовод кишне канализације у простору
парка.
на делу улице Драгољуба Поповића ПЕХД дистрибутивни цевовод НД 200мм задржава се постојећи цевовод. (Сепаратни систем).

Планира се изградња кишне канализационе мреже у простору парка између објеката
а за потребе одводњавања планираних улица и заштите објеката од плављења са простора
парковске површине.
Поред планиране кишне канализације унутар парка ( са задње стране објекта у Ул.
Драгољуба Поповића, број улаза 2,4,6,8,10) предвиђена је и додатна траса кишне канализације
између Улице Драгољуба Поповића и објеката, те да се тиме кишница са кровова и из олука
прикупи и изведе у планирану кишну канализацију.
Обавезно предвидети одвођење атмосферских падавина са кровова зграда, у блоку, у
кишну канализациону мрежу.
5.2.2. Електроенергетска инфраструктура
Правила уређења
У простору обухваћеном Изменама и допунама плана није предвиђена изградња нових
грађевинских објеката ни реконструкција електроенергатске мреже осим нужног померања
постојећих подземних водова испод саобраћајница ради њихове заштите.
Изменама и допунама плана је предвиђено укидање постојеће парковске расвете
унутар блокова као неефикасне, док се јавна расвета Улице Драгољуба Поповића у потпуности
задржава.
Изменама и допунама плана је предвиђена нова јавна расвета пешачких стаза и паркинг
простора унутар блокова на ниским челичним стубовима висине до 4м, са декоративним
парковским светиљкама са сенилом за усмерење светлости на простор испод светиљке због
смањења светлосног загађења простора.
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Изменама и допунама плана су предвиђени коридори расвете на растојању 0,5м од
пешачких стаза, а 1м од паркинга без околних стаза и дечијих игралишта.
Планирани коридори су одабрани тако да су светиљке што је могуће више удаљене
од стамбених објеката.
Распоред стубова парковске расвете и ниво осветљености ће се решавати пројектом у
складу са стандардима за осветљење.
Правила грађења за подземне инсталације
При слободном полагању, кабловски водови се нормално плажу у ров чија је дубина
0,8м, а чија ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров.
Морају се испоштовати следећа правила:
- међусобни размак кабловских водова у рову треба да буде најмање 7 цм;
- на целој дужини кабловски водови морају бити положени у благим кривинама,
змијолико, ради компензације евентуалних померања и температурних утицаја;
- каблови се у рову полажу у слоју постељице 20 цм. Постељица је од ситнозрне земље
или песка;
- на свим оним местима где се могу очекивати већа механичка напрезања средине или
постоји евентуална могућност механичког оштећења, кабловски водови се полажу
искључиво кроз кабловску канализацију;
кабловска канализација се примењује на прелазима испод коловоза улица, стаза и
путева, колских прелаза и сл.;
- при полагању кабловске канализације, последња канализација мора ући у тротоар
најмање 50цм;
- хоризонтално растојање између телекомуникационих кабловских водова и енергетских
кабловских водова до 1кВ, мора да износи најмање 50цм;
- при укрштању енергетских кабловских водова са телекомуникационим кабловима,
потребно је да угао укрштања буде што ближи правом углу;
- вертикално растојање енергетских каблова за напоне 250V према земљи од
телекомуникационих кабловских водова, мора да износи најмање 30 цм;
- растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих цеви, мора да
износи најмање 50 цм;
- полагање кабловских водова испод водоводних цеви није дозвољено;
- при укрштању кабловских водова са водоводним цевима или са цевима канализације,
мора се обезбедити минимално вертикално растојање од 30цм (чисти размак);
- паралелно вођење кабловских водова уз темеље или зидове зграда, не треба да се
врши на размаку мањим од 50 цм од спољне површине објеката под земљом;
кабловске водове по правилу треба положити тако да су од осе дрвореда удаљени
најмање 2,0 м;
- дуж кабловске трасе се одређује заштитни коридор ширине 1,0 м, у којем је забрањена
градња објеката и сађење високог растиња;
- по полагању водова у ров, обавезно извршити катастарско уплањење трасе.
5.2.3. Телекомуникације
Постојеће трасе ТТ каблова и ТТ кабловске канализације приказани су на графичком
прилогу ЕЕ и ТТ инфраструктуре.
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Пре почетка радова, обратити се „Телеком Србија” АД ради тачног обележавања трасе
постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део измена и
допуна овог плана.
5.2.4. Топлификација и гасификација
5.2.4.1. Топлификација
У оквиру предметног подручја постоји топловод који повезује топлотну подстаницу
„Стара пекара” и објекат у Улици Драгољуба Поповића 14-16 као и топловод који повезује
претходно поменути објекат и објекат у Улици Драгољуба Поповића 18-20. Траса топловода
је уцртана на графичком прилогу бр.9. Дубина укопавања је око 80 цм.
Објекти који нису обухваћени топлификацијом могу се прикључити на систем
даљинског грејања на вреловод ДН 250 који се налази на Тргу Вука Караџића.
5.2.4.2. Гасификација
Измене и допуне плана обухватају зону града у којој је изграђена дистрибутивна
гасоводна мрежа. Дистрибутивни гасовод је изграђен (и под притиском) дуж коловоза а према
графичком прилогу. Дубина укопавања дистрибутивног гасовода је мин.1,00м са уграђеном
обележавајућом траком изнад гасовода док је дубина укопавања кућних прикључака на
мин.0,60м.
Измештање гасовода је могуће извршити сходно члану 138. Закона о енергетици („Сл.
гласник РС” бр. 57/2011).
5.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
5.3.1. Заштита градитељског наслеђа
За потребе Плана генералне регулације за насељено место Лозница, Завод за заштиту
споменика културе ,,Ваљево,, је израдио План заштите и ревитализације градитељског наслеђа
за потребе израде Плана генералне регулације за насељено место Лозница, у новембру 2013
године.
У оквиру Плана заштите и ревитализације као евидентирано непокретно културно
добро наведена је и зграда Соколског дома.
Непокретна културна добра (у даљем тексту НКД) који се штите на основу самог
Закона, као и евидентирани објекти, у погледу издавања Решења о условима за предузимање
мера техничке заштите у потпуности се третирају као утврђена НКД сагласно одредбама
Закона о културним добрима. Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину.
У тренутку утврђивања евидентираних објеката Одлуком се утврђује и заштићена околина.
Власници односно корисници културног добра под претходном заштитом (евидентирани
објекти) имају обавезу да за све врсте инвестиција на објектима (инвестиционо одржавање,
реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) поднесу надлежном Заводу за заштиту
споменика културе, Захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као
и да исто доставе надлежној урбанистичкој служби како би она издала Акт о урбанистичким
условима.
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Власници, односно корисници културног добра под претходном заштитом дужни су
да по добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту
споменика културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према
датим условима као и да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту
споменика културе.
Терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштитом
пада на терет буџета општине или републике. Уколико истекну рокови претходне заштите, а у
међувремену није рађен предлог за утврђивање непокретног културног добра евидентирани
објекти прелазе у категорију III.
Зграда Соколског дома
Дом је сазидан 1931 године за потребе соколског удружења, а по пројекту Момира
Коруновића, једног од најзначајних српских архитеката 20. века. У односу на пројекат,
изведено стање је претрпело извесне измене, нарочито на главној фасади. Зграда је правоугаоне
основе са истакнутим ризалитом у коме је смештен главни улаз у објекат. Због потребе за
осветљавањем унутрашњег простора на свим фасадама доминирају велике лучно засведене
монофоре.
Објекат је смештен измећу стамбених зграда касније сазиданих које га потпуно
заклањају од погледа са улице.
5.3.2.. Заштита животне средине
Ради заштите квалитета воде, ваздуха и земљишта као и заштите од буке, сва решења
са интервенцијаима у предметном простору морају бити усклађена са Законом о заштити
животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72-09, др.
закон и 43/11 – УС).
У оквиру планираних активности на простору измена и допуна плана обезбедиће се
спречавање свих облика загађивања и обезбедиће се квалитет средине према одговарајућим
стандардима и прописаним нормама. Потребно је пратити показатеље утицаја на стање
средине и обезбедити контролу свих активности.
При планирању инфраструктуре посебну пажњу треба посветити заштити простора
око објеката,
У планираној намени земљишта обезбедиће се уређење и одржавање простора на
начин који неће изазвати повећан садржај загађења и буке.
На простору измена и допуна плана нису лоцирани и не планирају се објекти који
својим радом негативно утичу на животну средину.
5.3.3. Заштита земљишта и управљање отпадом
У свему поштовати Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09), као и
подзаконска акта.
Побољшање хигијенских услова и заштите животне средине обезбедиће се
постављањем контејнера за одлагање отпада, њиховим пражњењем и чишћењем и слободним
приступом возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа.
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На подручју Измена и допуна плана свака зграда или група зграда треба да има
сабирни пункт за смештање сабирних посуда за комунални отпад који треба да задовоље
захтеве корисника јавних површина.
Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне хигијене са подлогом
од тврдог материјала и могућношћу чишћења и пражњења. За планирану вишепородичну
стамбену градњу, поред постојећих, предвиђене су нове посуде за смеће у оквиру регулисаних
јавних површина-улица.
За контејнер је потребно обезбедити 3м2 глатке подлоге у нивоу прилазног пута са
одвођењем атмосферских и оцедних вода. За типску канту, зависно од величине, потребно је
обезбедити до 0,5м2 једнако опремљене површине.
5.3.4. Заштита од пожара, елементарних непогода, несрећа и ратних дејстава			
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја на простору обухваћеном
Изменама и допунама плана потребно је при пројектовању и извођењу узети у обзир
меродавне параметре који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина
атмосферских падавина, јачина ветра, дебљина снежног покривача, носивост терена, висина
подземних вода и сл.) у складу са законским прописима.		
Заштита од пожара
Заштиту од пожара треба обезбедити коришћењем незапаљивих материјала за градњу,
одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно
обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, у складу са Законом о заштити
од пожара („Службени гласник РС” бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и Правилником о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ” бр. 30/91) где
год је то могуће с обзиром на следеће:
-

-

-

-

Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама
правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика оф пожара („Сл.
лист СРЈ” бр.8/95)
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара
стамбених и послобних објеката и објеката јавне намене („Сл.гласник РС” бр.22/19)
Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником
о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл.
гласник РС” бр.3/18)
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл.лист СФРЈ”
бр.13/78 и 37/95)
-Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона („Сл.лист СФРЈ” бр.53 и 54/88 и 28/95)
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката
од атмосферског пражњења („Сл.лист СРЈ” бр.11/96)
Реализацију објеката узвршити у складу са одредбама Правилника о техничким
мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл.лист
СФРЈ” бр.41/93)
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Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл.лист СФРЈ” бр.74/90)
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
угоститељских објеката од пожара (,,Сл.гласник РС” бр.20/19)
Придржавати се одредби Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара
спољних зидова зграда (,,Сл.гласник РС” бр.59/2016, 36/2017 и 6/2019)

као и других Правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који произилазе
из горе наведених законских и подзаконских аката.
Заштита од земљотреса
Предметно подручје припада подручју угрожености од 7º (8º) МЦС скале. Основна
мера заштите од земљотреса је примена принципа сеизмичког пројектовања објеката уколико
се планира нова градња, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о
градњи на сеизмичким подручјима.			
Објекти се пројектују и граде у складу са чланом 4. Правилника о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист
СФРЈ” бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). као и по Закону о вандредним ситуацијама („Сл.
гласник РС” бр. 111/09 , 92/11 , 93/12).
5.3.5. Мере енергетске ефикасности изградње
Законом о планирању и изградњи дефинисана је обавеза унапређења енергетске
ефикасности зграда. Објекти високоградње су постојећи али морају бити коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Прописана енергетска
својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објеката.
На основу Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС” бр.
61/2011) енергетска ефикасност зграде је остварена ако су усвојена следећа својства зграде:
-

обезбеђени минимални услови комфора, потрошња енергије за грејање, хлађење,
припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде да не прелази
дозвољене максималне вредности по м². Код обезбеђења ефикасног коришћења
енергије у зградама узима се у обзир век трајања зграде, климатски услови локације,
положај и оријентација зграде, намена, услови комфора, материјали и елементи
структуре зграде и омотача, уграђени технички системи и уређаји као извори енергије
и могућност коришћења основних извора енергије.
Ради повећања енергетске
ефикасности приликом експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
			

-

у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;				

-

код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система
за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту;

-

Препоручује се коришћење обновљивих извора енергије (соларних система - соларни
колекторски системи, системи са фотонапонским панелима) за сопствене потребе и
комерцијалну производњу електричне и топлотне енергије.		
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5.3.6. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Приликом градње у простору као и уређивања саобраћајних површина и пешачких
стаза, применом одговарајућих техничких решења, неопходно је олакшати кретање и
орјентацију хендикепираним лицима, као и особама које нису самосталне у кретању.
-

Обезбедити услове за несметано кретање особа са посебним потребама у простору у
складу са важећим прописима из ове области

-

Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидидтом, деци и
старим особама („Сл.гласник РС” бр. 22/2015).

6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У оквиру предметног подручја, задржавају се постојеће зграде односно задржава се
постојећа физичка стуктура и просторне карактеристике комплекса.
Елементи и композиција која се примењује приликом избора парковског мобилијара
треба да се на најбољи начин импементирају у пејзажно окружење парка.
6.1. Уређење парковске површине
Изменама и допунама плана су исказани урбанистички параметри за планирано
уређење и дате су просторне смернице за поплочане површине парка (стазе и сл.) као и
концепт уређења зелених површина са различитим зонама вегетације. Тачно дефинисано
партерно уређење парка са обавезним распоредом стаза и платоа и детаљима зеленила и
мобилијара, биће разрађено кроз израду техничке докумнетације за уређење парка.
УВОД
Као део система градског зеленила, површина парка представља блоковско зеленило у
зони центра. Интервенције на овој површини не могу се планирати без ширег концепта, који је
условљен непосредном везом зелених површина са којима се граничи, које данас уситњене и
неповезане представљају засебне елементе. Реконструкција са тенденцијом допуне основној
матрици зеленог система, са наглашеним могућностима формирања нових зелених коридора,
обавеза је у смислу одрживих антропогених пејзажа.
У просторно обликованом смислу, то подразумева усклађеност елемената, проистеклих
детаљном разрадом композиционог решења, као и увођење нових који имају карактеристике
обликовања у датом периоду, своје особености у величини, облику и ритму, и као такви
одређују смернице планских активности, поштујући парковско наслеђе и основне императиве
функционалности.
Композицијом се у пејзажној архитектури означава распоред просторних форми
и такође представља однос главних и другостепених компоненти. Може бити сложена и
једноставна. Недефинисана до краја форма, захтева посебну пажњу у распореду и одабиру
врста.
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Време настанка парка везано је за раздобље 60 - тих година прошлог века, са
доминантним концептом формирања стамбеног блока за потребе радника фабрике Вискозе.
Зелена површина, конципирана је дакле од свог настанка као високо захтевна у погледу
санитарно хигијенске функције насељеног места.
Иако не можемо говорити о прецизним елементима стилског обликовања, грубом
проценом зеленила површина наговештава мешовити стил у обликовању, што се препознаје
у комбинацији геометријских и слободних линија које се користе за стварање композиционих
решења. У основи централни и главни део се формирају у геометријском а бочни у пејзажном
стилу.
Пионирски наглашени елементи, обликовања простора мешовитим стилом, препознати
су, као основна карактеристика, али не и довољно разрађени и усаглашени. Реконструкција
парковских површина има за задатак да подржи и допуни основни концепт композиционог
решења парка, дајући му нове садржаје, у складу са основним функцијама. Као логичан
наставак мешовитог стила у пејзажној архитектури наглашава се потреба за елементима, који
уносе живље детаље и елементе изворног пејзажа, чинећи амбијент пријатним, побољшавајући
бенефит у санитарно-хигијенским функцијама и подизањем нивоа естетских карактеристика.
Важно обележје одрживости, присутан је али и обавезујући моменат у формирању урбаног
пејзажа.
Анализом издвојених сегмената, долазимо до критеријума који представљају основу
у формирању решења.
ЕЛЕМЕНТИ ЗЕЛЕНОГ СИСТЕМА
1.
2.
3.
4.

Површина под четинарским и лишћарским садницама
Травнате површине
Дрвореди дуж колских и пешачких праваца
Стазе, правци комуникације и мобилијар

6.1.1. Површине под лишћарима и четинарима
АНАЛИЗА СЕГМЕНАТА: сегменти издвојени на карти и описани у тексту, представљају
целине ради лакшег кретања кроз документ. На карти и у тексту обележени су као А1, А2, А3,
А4 и А5. Различите површине, сегменти су анализиране по биоеколошким карактристикама
садница, које су већ током низа година достигли физиолошку зрелост и данас представљају
стабла која у високом проценту треба заменити. Приликом израде пројекта уређења парка
могу се урадити додатне анализе и закључити да ли је стабло за лечење или уклањање, а
према процени стручног лица.
Сегмент А1 - на предметној површини, потребно је уклонити стабло лишћара (Бетула верр.
ст.бр.1) која је кондиционо потрошено као и витално, па је адекватна замена неопходна. На
површини сегмента А1 предвиђено је измештање пет четинара ( Пицеа сп. ст.бр. 14,16,18,20
и 22 ) која се налазе на колском правцу КП1 у близини трафоа. Ширина овог правца, значајна
је промена у сегменту јер представља умањење дела травнатих површина, која је већ умањена
кретањем аутомобила кроз парк, низом година, што директно утиче на комплетну вредност
парка у санитарно хигијенском погледу, као једном од основних бенефита зелених површина.
Стабла предвиђена за уклањање су стабла солидне кондиције и ради надокнаде у биолошком
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смислу сегмената, планирана је садња нових садница унутар сегмента А1 и А2 које би
евентуално поправиле нарушен однос.
Сегмент А2 - просторно допуњује сегмент А1, те заједно представљају велику површину,
на којој је заступљеност застртих површина, игралишта, објекта за спорт спорт и паркинга
(ПА1, ПА2,...), значајна, па је за оба сегмента, препоручљиво формирање и одржавање ритма,
који треба остварити дужином паркинг и колских и пешачких стаза. Одабир садница, то јест
биолошког материјала, треба да парира површинама под застором и ублажи негативан ефекат
материјала застора. Ако се узме у обзир и дечје игралиште које такође треба нагласити и овај
сегмент има значајну улогу како у функционалном тако и у естетском погледу. Постојеће
саднице имају приближно уједначене карактеристике, слабе кондиције и физиолошке
зрелости, која даје своје карактеристике, па се у овом сегменту предлаже уклањање два стабла
лишћара (ст.бр.3 и ст.бр.43). Могућа је сукцесивна замена постојећих четинарских врста уз
паркинг места, на ПА 2 листопадним врстама стабала, без плодова који оштећују возила.
Сегмент А1 и А2, подељени су дијагоналним пешачким правцем ПП 1, која такође треба да
добије своје особености као најдужи и који раздваја ова два сегмента.
Сегмент 3 - представља значајно различит сегмент. Садржи младе саднице четинара (112
-128) у непосредној близини ТС на к.п.5068, које ће изградњом саобраћајнице бити уклоњене
(сем једног стабла). Потребно је допунити зеленило овог сегмента са новим садницама
четинара (3 групе по 2 школоване саднице четинара, одговарајуће висине, не мање од 2 м).
Стабла бора, који се налазе на два места у групи по 2-3 саднице, потребно је заменити (ст.
бр. 76 и 104) јер су физиолошки значајно исцрпљена, а остала стабла пратити кроз наредни
вегетациони период, јер је забележено да од претходног вегетационог периода значајно губе
од виталности, што доказује велики број просушених и ломљивих грана, као и боја четина.
Раније уклоњена стабла врба, на рубнoм делу сегмента А3, уз колско-пешачку стазу, остављала
су простор за нове саднице на одређеном растојању од кружне стазе. У међувремену су из
заосталих посечених стабала поново никле нове, здраве биљке које редовним одржавањем не
чине сметњу за пешачку стазу у непосредној близини а непосредно граде целину са осталим
деловима зеленила овог сегмента. Приближно уједначен амбијент треба остварити и дуж
паркинга ПА3.
Сегмент А4 - чини сегмент високих лишћара и четинара, непосредну уз улаз у стамбене
зграде, а са тротоаром представља и зелену разделну површину од саобраћајнице. Потребно
је благо просецати склоп, ради одржавања, као и планирати замену у наредним годинама а
према процени стручног лица.
Сегмент 5 - такође сегмент, који се налази непосредно између паркинга и стамбеног објекта,
садржи виталне примере кедра и платана (ст.бр. 124, 126, 128 и 150) као и произвољно засађене
четинаре, патуљасте форме које треба унети у плански документ, непосредно између стабла
бр. 130 и 156.
Препорука: Избегавати садњу која није планска
Предлог: за уклањање 18 стабала, а надокнада се врши са 31 стаблом.
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Анализа садница по сегментима
Табела бр. 2 број стабала лишћара и четинара по сегментима А1 - А5
Сегменти
1
А2
А3
А4
А5
укупно

Лишћари
14
10
23
12
4
63

Четинари
14
14
30
5
18
81

Остали елем. зеленила
присутни
присутни

1. Pinus nigra – црни бор
Кратак дендролошки опис: Распрострањен је у Јужној Европи, од Источне Шпаније
до Јужне Француске, до Аустрије, Корзике и Балканског полуострва, до Мале Азије и
Крима.
У повољним условима може достићи висину до 40 м. Има круну, широко купасту до
кишобранасту. Четине су тамно зелене и круте, дуге од 8 до 18 цм. Цвета у априлу и мају.
Плод је шишарица 4 до 8 цм дуга. Сазревају друге године, отварају се у пролеће треће године.
Доживи велику старост, декоративна је врста, и доста се примењује у озелењавању.
Анализа и оцена врсте: Црни бор је четинар, анемофилна, ксерофилна и хелиофилна
врста. Користи се у садњи у групама а појединачно нарочито у комбинацији са лишћарским
врстама, када долазе до изражаја тамне четине.
Солидне оцене кондиције на површини овог парка 3-4 препоручује се за допуну и
наставак садње.
2. Pinus strobus - вајмутов бор
Кратак дендролошки опис: Расте на различитим стаништима, мада најбоље
карактеристике постиже на глиновитим, влажним и киселим земљиштима. Пренет у Европу у
18. веку, заузео је једно од првих, као страни четинар. Четине по 5 у снопићу, трају 2-3 године
меке и дуге 6-12 цм, дебеле око 0,5 мм, плавичастозелене боје. Цвета у мају, шишарице 1-3
висеће на дршкама дуге 10-15 цм, зреле у јесен друге године.
Анализа и оцена врсте: За нас је значајна као врста која брзо расте, квалитетног
дрвета и препоручена врста за садњу у насељеним местима.
Предлог за озелењавање хортикултурна форма: Pinus strobus ‚‘Fastigiata‘‘,
Може се садити у групи и појединачно.
Табела Бр.3: Списак врста по сегментима
(збирна оцена виталности и декоративности, настала анализом биолошке основе)
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Врста
Ред.бр.

СЕГМЕНТИ

Латински назив

2.

Pinus sp.

3.

Picea sp.

4.

Abies alba

5.
6.

А2

12

А3

7

А4

4

А51

Збирна оцена
за декор. и
виталност

6

2- 4

2

5

4

3

1,5 - 3

4

9

6

3

4

Cedar atlan.

1

5

Thuja orenta.

8

2-3

18

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Acer sp.
Robinia sp.

18.

Lilјuide

19.

А1

5

Corulus sp.
Platan sp.
Tilia
Salix sp.
Betula verrucosa
Gledicia
Ljuerces sp.
Populus nigra
Aesculus hippoc.

11.

Број стабала по сегментима
13

Укупно четинари
7.
8.
9.
10.

Број 7

Anacardium
Indijski orah
Укупно лишћари:

18

2

21

16

4
3-4
3-4

5

Уклоњ.

1
3
2
6

3
1
1

6

3

21

9

2
3

1-3
3
4
4
3-4

4

2- 3
4
4

1

occid.
10

13

18

9

3. Picea pungens ,, Глаука,, - бодљива смрча
Кратак дендролошки опис: Дрво високо до 40 м, круна купаста са правилним
пршљенастим и хоризонтално одстојећим гранама. Четине дуге 2-3 цм, густе, тамно зелене или
плавичасто до сребрно беле боје. Шишарице издужено цилиндричне, дуге 5 - 10 цм. Подносе
јаке мразеве, не страда ни од пролећних јер касније потера изданке. Издржава јаке летње
суше, отпорна је према ветру и снегу. Ова смрча најбоље подноси градске услове. Не тражи
посебне услове земљишта, може да расте и на влажним, киселосмеђим и смеђеподзоластим
киселе реакције као и на карбонатним земљиштима. Подноси пресађивање и у одраслом
стању.
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Анализа и оцена врсте: Добра оцена декоративности и виталности у интервалу од
4-5, квалификује овај четинар и његове форме за даљу употребу.
Предлог за комбинацију: Picea pungens ,,Glauka,, i Picea pungens ,,Viridis,, садња у
групи до три саднице на растојању до 1-1,5 м дуж праваца комуникације, док је појединачан
начин садње на рубним деловима у комбинацији са додатним елементима.
4. Cedrus - Кедар
Кратак дендролошки опис – високо дрво Хималаја, у домовини достиже висину до
50 м, и пречник стабла до 30 м. Код младих стабала кора је пирамидална, код старијих врх
крошње затупаст, основне гране стоје хоризонтално, са врховима упереним ка горе. Четине
праве, зашиљене, сивозелене или плавичасто зелене боје, по 30 у прамену.
Најбоље успева на дубоким, добро дренираним и глиновитим земљиштима.
Код нас је у младости осетљив на мразеве и хладне ветрове.
Анализа и оцена врсте: У зеленој површини се налази и појединачно стабло кедра.
Није оправдано овако мало присуство ове драгоцене врсте како у естетском тако и санитарнохигијенским карактеристикама, док је у парку кедар, изузетно квалитетна садница у висини,
ширини крошње и осталим виталним и декоративним карактеристикама.
Четинар који се сади појединачно, у већим или мањим групама у комбинацији са
другим врстама, где долазе до изражаја боје његових четина. Декоративне особине ове врсте
нарочито су изражене код солитера или малих група, код којих густо очетињене гране допиру
до саме земље.
Препорука у реконструкцији парка.
Површине под лишћарским садницама
Појединачна стабла у групама и дрвореди, имају вишу оцену декоративности и
виталности, али су присутне болести појединих стабала, као и потреба детаљног регистра
узрочника и обољења декоративних форми у градским срединама. Присутни су и остаци
уклоњених стабала без података о болести и узрочнику пропадања, што треба избећи, као и
садњу по сопственом нахођењу (улаз у парк из Улице Драгољуба Поповића).
Интервенције естетског карактера препоручљиве су у свим сегментима јер примери
постојећег стања јасно показују недовољне мере неге сходно календару одржавања. Смерница
за детаљније анализе, као и консултације фитопатолога и ентомолога ради предлога детаљне
реконструкције, представљају приоритет.
Стабла означена за замену су беживотна, са трајним и видним последицама обољења,
али и предмет додатних анализа.
Примена већег броја аутохтоних врста, са акцентом на асоцијације постојећих биљних
заједница, ради лакше комуникације градског и ванградског пејзажа смерница је коју треба
следити.
5. Aesculus hipocastanum – дивљи кестен
Кратак дендролошки опис - Аркотерцијарни ендемит једног дела Балкана (Грчка,
Албанија, Југославија). Код нас од природе расте у сливу реке Дунав, на алуминијумима и
клисурама, где је велика релативна влажност ваздуха, а станишта су природно заклоњена.
Страна 144

02. 08. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 7

При повољним условима имају висину до 30 м, са прсним пречником 1 м, достижући око
200 година старости. Крошња је широко разграната, јајасто-округласта, са ретким гранама,
густо лисната. Кора је на младим избојцима глатка, сивкасто смеђа, а на старијим стаблима
црнкасто сива, неправилно испуцана и љушти се. Коренов систем јако развијен. Лист је
прстасто дељен, обично 7 листића. Цветови у великим усправним метлицама, цвета у априлумају. Медоносна је врста. Плод месната чаура са великим израштајима.
Анализа и оцена врсте: Дивљи кестен се сматра једним од најлепших европских
лишћарских врста, због моћног раста, широко овалне и густе крошње.
Крупних листова и великих обилних цветова. Посебно је леп за време цветања.
Најбоље расте на свежем, хумусном, дубоком земљишту у долини река.
У екстремним условима влаге или сувоће земљишта не успева добро. Подноси ниске
температуре до - 30 степени. Широко је примењиван у нашим парковима.
Користи се за дрвореде, солитере и групе.
6. Platanus acerifolia – јаворолисни платан
Кратак дендролошки опис хибридна врста настала у Енглеској. Листови широки
12- 25 цм режњева неједнако назубљени или селог обода. Брзорастућа врста, добро успева
на свим типовима алувијалних земљишта. Отпорна је врста на штетне гасове и прашину те
спада у једну од врста са највише могућности гајења у градовима.
Среће се готово у свим градовима, а у Београду у дрворедима 10% одлази на јаворолисни
платан.
Просечна старост 60 година.
Анализа и оцена врсте: Добре оцене декоративности без већих фитопатолошких
промена.
С обзиром на своје карактристике и искуство већ примењене врсте може се слободно
употребити у различитим комбинацијама., јер правила садње дозвољавају како дрвореде тако
и појединачну садњу.
7. Acer platanoides - млеч
Кратак дендролошки опис: Ареал млеча се простире већим делом у северној и
источној Европи.
Стабло достиже висину до 30 м. У склопу образује густу, јајасту крошњу, а на слободи
округласту. Лист је 5-7 режњева. Цвета у априлу, пре листања. Цветови су зеленкасто жути,
у гроњама. Плод је на дугој дршци, крила под оштрим углом.
Користи се у дрворедима и парковима.
Анализа и оцена врсте: Млеч је цењена декоративна врста због импозантне висине,
густе крошње ваљкастог дебла и оригиналних листова. На анализираном делу се налазе 4
стабла млеча са задовољавајућом оценом - 3.
8. Betula verrucossa - бреза
Кратак дендролошки опис: Распрострањена је у северној, западној и источној
Европи, Малој Азији, Балкану, Сибиру и Кавказу. Дрво је високо до 30м. Има неправилну,
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јајасту и ретку крошњу. Кора је бела, љушти се у хоризонталним тракама. Коренов систем
има јако разгранате бочне жиле. Листови су троугласти, дуги 4-7 цм, на врху зашиљени. Са
лица су тамно зелени, са наличја светло зелени, у јесен жути. Плод је једносемена крилата
орашица, дуга 2 цм, зрела у јулу-августу. Цвета са листањем април-мај. Размножава се семеном
и изданцима. Није избирљива у погледу квалитета земљишта. Јавља се на кречњачким и
силикатим масивима.
Анализа и оцена врсте: Бреза је анемофилна и хелиофилна врста. Може да издржи
веома високе температуре и мразеве. Омиљено је декоративно дрво, а декоративна је током
целе године-зими због беле коре, у пролеће има висеће цвасти (пре листања), лети због лепих
листова и лепог изгледа читавог стабла.
На предметној површини парка заступљена је у малом броју , ипак би због густог
склопа брезу са светлом кором требало применити у већем броју. Погодна форма, форми
Бетула верруцосса ,,грацилис,, јер висина није већа од 5м.
9. Salix alba sp - бела врба
Кратак дендролошки опис: Распрострањена је у Европи, северној Африци и Азији.
Висина је до 25 м, пречника 1 м. Крошња је широка и светла, врхови грана савијени на доле.
Листови су ланцетастог облика, тамнозелени, са наличја беличасто длакави. Цвета у периоду
март-април. Отпорна је према штетним гасовима и диму. После сече даје брзорастуће изданке.
Подноси дуготрајна плављења, при чему се на стаблу јавља адвентивно корење (водене
жиле) које у поплавном периоду изгледају атрактивно. Код нас је едификатор у фритоценози
Салицетум албае и шумама беле и црне тополе. Бела врба расте брзо те за 20 година достиже
висину око 20 м. При повољним условима живи до 100 година. Најбоље расте на дубоким,
растреситим речним наносима. Добро подноси услове градске средине па је присутна крај
водених површина у парковима и шума-парковима. Размножава се семеном и резницама.
Цењена је врста у озелењавању, нарочито у индустријским четвртима.
Анализа и оцена врсте: Стабла која формирају основу дрвореда прилагођена су
условима средине, и има солидне оцене виталности и декоративности.
Предлог за форму витура пендула, која може бити посађена и солитерно, чим ће њена
декоративност још више доћи до изражаја. Задовољавајуће висине од 18 м, и пречника око 40
цм са гранчицама жуте боје које су у контрасту са зеленим листовима на повијеним гранама,
представљају декоративну основу. На целој површини парка има само четири стабла ове
врсте. Треба их применити у реконструкцији, такође солитерно, где гране могу да се спуштају
до земље. Посебна ефикасност се постиже ветром, када танке, витке гранчице, и сребрнозелени листови вијоре.
10. Populus nigra. - црна топола
Кратак дендролошки опис: Заједно са белом врбом и белом тополом, главна је врста
наших ритских шума Популетум ниграе. Јавља се и у асоцијацијама лужњака-јасена. Дрво
високо до 35 м, пречника 3 м и старости од 100-300 година. Брозорастућа је врста па тим има
велики значај у озелењавању. Добро подноси орезивање. Врло варијабилна врста. Опасни су
бројни култивари од којих важнији: Популус нигра ,, пендула,, стабло са висећим гранама,
Populus nigra ,,italica,, стабло само са мушким цветовима, Populus nigra ,,thevestina,, стабло
само са женским цветовима.
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Анализа и оцена врсте: Мало је примењена у парку, али може послужити заједно са
Гинком у рубним деловима непосредно у близини зграда, где је потребно умањити разлику у
спратности партера и грађених објеката.
11. Ginkgo biloba L. - гинко билоба
Кратак дендролошки опис: Реликт и ендемит са ареалом у Кини, Кореји и Јапану.
Висина до 30 м а пречник дебла од 2 м. Крошње младих стабала су пирамидалне, а одраслих
овалне. Кора је светлосива, код старији примерака испуцала, а долази до изражаја у зимском
периоду. Листови су облика лепезе, кожасти са бројним дихотомо дељеним нервима. У
пролеће су светло зелене боје, у току лета тамније а у јесен, пре него што опадну су лимун
жути. Дводома је врста са цветовима на краткорастима. Мушке индивидуе носе цветове у
висећим цвастима дугим 2-3цм, а женски цветови су на дршци која на задебљалом врху носи
2 семена заметка.
У Европи се култивише као парковска врста на дубоким и свежим земљиштима.
Показао се отпорним на ниске температуре и ваздух загађен димом и прашином. Примењује
се као солитер, у групама и дрворедима. Поред основне врсте, треба изнаћи могућност
примене култивара са златно-жутим листовима током вегетације (‘Aurea’), пирамидалне до
ваљкасте крошње (‘Fastigiata’), широким и дубоко усечених листова.
гинка.

Анализа и оцена врсте: Дрворед или појединачна садња препорука су за стабла
12. Lilјuidambar stiraciflua - линквидамбар

Кратак дендролошки опис: Листопадно, једнодомо дрвеће, режњевитих листова,
назубљених са малим залисцима. Правилне широко пирамидалне крошње. Листови
декоративни на дугој петељци 6-12 цм, широки, округласти дуги 10-18 цм са 3-7 режњева,
изузетно декоративни у јесен различитих боја од жуте до тамно пурпурне, задржавају се на
стаблу до касно у јесен. Цвета у мају а плодови сазревају у октобру.
Врста светла, а брзина прираста умерена.
Анализа и оцена врсте : Захтеви према земљишту варирају али не подноси сува
земљишта, где споро расте и брзо страда. Подноси ниске температуре - 20°. Добро подноси
градске услове, дим и прашину, па се препоручује тамо где се може обезбедити сунчана
позиција.
13. Corulus colurna – медвеђа леска
Кратак дендролошки опис: Високо листопадно дрво са ареалом у Румунији и на
Балкану, Малој Азији, Ирану. Представља едификатор у већем броју фитоценоза (fagetohurcaneto-colurnetum). У овим заједницама показује широк еколошки дијапазон, градећи
посебне екотопове.
Високо дрво и до 30 м, са пречником до 1 м. Листови широко јајолики, изданци длакави
жуте боје. Гајена врста по нашим парковима, због лепог стабла и густе крошње.
Анализа и оцена врсте : Брзорастућа врста, отпорна на мраз. Погодна је за дрвореде,
као и за појединачну садњу и садњу у групи. Треба је заступити као и друге леске, које имају
своје форме.
Страна 147

Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

02. 08. 2022.

Декоративно шибље
14. Prunus laurocerasus - ловоришња
Кратак дендролошки опис: Врста распрострањена на Кавказу, Закавказју, Ирану,
малој Азији, Бугарској, а код нас у југоисточној Србији на Оштрозубу (вар.сербица, Панчић).
То је зимзелени широки жбун који на природним стаништима израсте 1-3м висине, а у култури
знатно више 11 м.
Листови су кожасти, издужено-елиптични, целог обода или са ретким зупцима, на
врху зашиљени, при основи округли или клинасти, са лица тамнозелени, са наличја блеђи.
Цветови бели, цвета ИВ-В. Плод је округласта сочна коштуница.
Брзорастућа је врста, подноси сенку, отпорна на мраз и тражи влажна земљишта.
Размножава се семеном, резницама, кореновим изданцима, положеницама и калемљењем.
Анализа и оцена врсте: Ловорвишња је зимзелени жбун, који је због свог једоставног
узгоја, сјајних декоративних тамнозелених листова и интересантних белих и густих гроздова,
често примењинвана врста широм наше земље. Тражи плодна и влажна земљишта.
15. Magnolia lilifil - магнолија
Кратак дендролошки опис: Расте као листопадни од 3-4 м висок жбун пореклом из
централне и западне Кине, са јако разгранатом крошњом. Листови су широко елиптични до
обрнуто јајасти, са оштро извученим врхом и клинастом основом. Цветови су крупни, споља
пурпурни изнутра беличасти, стоје усправно, а састоје се од 6-9 круничних листића. Цвета у
периоду март-април истовремено са листањем, а цветови нису мирисни.
Током августа може поновити цветање. Плод магнолије је мешак. Расте споро али
није избирљива у односу на земљиште и климатске услове. Постојана је на мраз па је једна
од најчешће гајених магнолија у континенталном делу код нас.
Познат је култивар ‘Нигра’ са тамно пурпурном бојом круничних листића, висок жбун
пореклом из централне и западне Кине, са јако разгранатом крошњом. Листови су широко
елиптични до обрнуто јајасти, са оштро извучеим врхом и клинастом основом. Цветови су
крупни, споља пурпурни изнутра беличасти, стоје усправно а састоје се од 6-9 круничних
листића.
Анализа и оцена врсте : Није примењена врста у парку па се као појединачно стабло
може употребити на травној површини.
16. Viburnum opulus L. - црвена удика
Кратак дендролошки опис: Јавља се у шумама на влажним земљиштима као
листопадан жбун висине до 4 м. Брзорастућа је врста која добро подноси сенку, услове градске
средине, а има захтеве према плодним и влажним земљиштима. Код варијетета ‘Sterile’ или
‘R–seum’ у јесен листови имају оранж црвену до пурпурну боју. Поред облика круне значајну
улогу игра и њена прозрачност, густина круне утиче при избору врста за заштитне засаде, а
такође за засенчавање стаза и платоа.
Прозрачну круну имају: бреза, багрем, јасен и друге, док је густа круна карактеристична
за: липу, храст, јелу, јавор, кестен, јову и др. Боја дрвећа и шибља је веома захвално средство
у композицији.
Анализа и оцена врсте : Добре карактеристике везане за градске услове, као и брзи
раст квалификују ову врсту.
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Највише треба да се примењује групна садња дрвећа и шибља, чинећи тако композиције
налик на мале исечке из природе.
Закључак:
Формирање система зелених површина са коридорима који везују уситњене целине
чине нови концепт, јер не можемо дозволити, непостојање јасне везе са осталим зеленим
површинама, посебно са парком у обухвату Ул. Драгољуба Поповића, Булевар Доситеја
Обрадовића, Светог Саве, јер су елементи зеленог система и непосредна близина ова два
парка условили везе у просторној композицији и еколошком бенефиту отвореног простора.
Број и распоред нових садница, дат је оквирно, као предлог. Тачан положај и одабир садница
биће утврђен израдом пројекта уређења парка. Потребно је следити целовитост и стварање
нових веза како у обликовном тако и у осталим функционалним особеностима.
Предлог:
У делу парка предвиђеном за паркинг ПА1 са 21 паркинг местом, треба испунити
одређене прописе у ширини и дужини паркинг места и долазних саобраћајница на правцу
КП1. Да би се задовољио основни принцип ширине, потребно је изместити 3-5 садница
четинара. Водећи рачуна о правцу пружања (линијски) саднице изместити у интервалу од
три саднице у групи, на прописној удаљености од паркинг места (прилог ситуација), са
допуном стабала платана на другом крају (где се предлаже уклањање стабла бр.3) а чинећи
нови склоп, са већ постојећим лишћарима у сегменту А5.
У непосредној близини кошаркашког игралишта могуће је неке саднице бора просећи,
тако да буду сађене у групи од три, како би омогућили настанак нових паркинг места,
задовољавајући правила садње четинара у групи и на одређеном интервалу посадити групу
од 3 четинара као подмладак. Старост садница, условиће тежу адаптацију, па је предлог
допуне, у слободном делу са по 2 школоване саднице четинара, одговарајуће висине не ниже
од 2 м. Овакав одабир гради волумен, кондиционо већ слабог дела, јер су паркинг места уз
грађене објекте без зеленила, погрешан приступ. Могућа је сукцесивна замена постојећих
четинарских врста уз паркинг места, на ПА 2 листопадним врстама стабала, без плодова који
оштећују возила.
У близини паркинга ПА2 и ПА3 следити ритам, као код дела парка до паркинга ПА1
и у непосредној близини кошаркашког игралишта, ради визуелног доживљаја и повећања
броја садница, што је неопходно у санитарно-хигијенском простору блока, који ће повећати
концентрацију издувних гасова на простору намењеном одмору и игри деце.
Зона паркинга непосредно уз изграђене објекте, могу применити концепт садње у
групи. Препорука је нагласити улазе и јачати елементе основног стила. КП2 има значајну
дужину и протеже се са две суседне стране сегмента А3, који као линијски елементи имају
двоструку улогу, тако да у парку осим путног има и улогу раздвајања од травнатог дела, који
би требао да буде наглашен ивичњацима доприносећи тако практичним стварима очувања
граница, зелених површина у простору.
У свим опредељењима доминантна је потреба коришћења врсте отпорних на градске
услове са израженом апсорпцијом штетних гасова.
На слободним површинама могуће је формирати цветне површине, ради побољшања
колорита и визуелних особености током летње сезоне.
Висина и квалитет садница морају бити задовољавајући.
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6.1.2. Травнате површине
Травне површине присутне су у свим сегментима парка од А1-А5. Постојеће стање
указује на бројне промене у структури травњака. Јасно дефинисане границе таквих површина,
основа су планским активностима и интервенцијама.
Не можемо говорити о квалитативној стуктури парка у биолошком смислу. Биолошка
основа даје преглед и стање градивних елемената.
Улога травњака је вишеструка али издвајамо две основне:
1. санитарно хигијенска
2. естетско-социјална
1. Санитарно хигијенска улога - травњак има незамењиву улогу у ублажавању
температурних екстрема у граду (таб.4 из 2000-е године по Нинићу и Анастасијевићу) .
Град

Нови
Сад

Београд

Време
мерења

Т-ваздуха
над
травњаком

Т-ваздуха над
плочником

Време
мерења

Релативна влажност
ваздуха%
Над
Над
травњаком
плочником
71
57

1һ

27,6

28,8

11һ

13 һ
15 һ

28,8
29

30,8
30,8

13 һ
15 һ

62
46

39
37

11һ
13 һ
15 һ

27,8
28,4
28,4

32,2
33,8
34,6

11һ
13 һ
15 һ

65
60
51

54
44
43

Табела бр. 4 Утицај травњака на редукцију температуре
2. У естетском смислу, травне површине представљају можда и најзначајнији елемент.
Простор у градском језгру мора бити саниран-покривен јер отворено земљиште представља
извор блата, прашине, корова и др. Добро негован травњак, као низак и једнобојна површина
представља најбољу основу за остале елементе то јест, групе лишћара, четинара, декоративних
жбунова и цветних леја, као и фонтана и мобилијара. Колико ће колорит доћи до изражаја или
неки грађени елемент зависи умногоме од стања травних површина.
На предметној зеленој површини, тренутно стање је значајно умањење травних
површина у сваком сегменту што свакако утиче на слабљење кондиције травњака, тим и
читаве зелене површине. Овај губитак зеленог елемента у градском језгру, условљава потребу
за надокнадом изгубљеног у биљној маси (добрим одабиром врста, као и бројем садница)
ради одржавања основних функција парка и околине.
Постојеће стање: Травњак је измењен, завршни слој земљишта антропогенисан.
Предлог: Неопходно је очувати травне површине пре свега биолошким методама
мелиорације уз минималну примену техничких средстава. Овим приступима би се очувале
основне карактеристике земљишног профила који је иначе у великој мери антропогенизован.
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Уношење алохтоних биотичких елемената условило би веће мелиоративне захвате у смислу
замене супстрата или насипања терена.
Предлог смесе за травњак - озелењавање насељених места
Шумска ливадарка 35 и права ливадарка 25 кг/ха семена
Шумска ливадарка 40 и миришљавка 20 кг/ха семена
Шумска ливадарка 40, права ливадарка 10 и усправна стокласа 15кг/ха семена.
Формирање травњака методом бусеновања, користити на спорадичним местима.
Дрвореди дуж колских и пешачких праваца
Дрворед, као елемент у склопу зелене површине, формира се од дрвећа исте врсте.
Подужни правци комуникације добра су основа за формирање дрвореда. Комбинација
појединачних садница и мањих група, користи се за дрворед у унутрашњости парка док за
дрвореде ширих стаза препоручује се храст, кестен, бела топола, липа, јавор, као и поједини
четинари итд.
За уже стазе препоручују се неке форме јавора, ситнолисна липа, мечија леска ии
слично.
Главна карактеристика дрвореда је ритам, који се остварује садњом у интервалима,
како би била задовољена форма.
А. Дрворед дуж колских путева, треба да буде синхронизован у висинском и естетском
погледу, усклађен са новим садницама, тако да представља матрицу која ће имати могућност
допуне са суседним зеленим елементима-дрворедима, како би овај елемент добио место у
систему зелених површина.
Препорука: Од четинара предвиђених за измештање (Picea sp.), непосредно уз правац
КП1, формирати на размаку од 5 м групе од по 3 саднице различитих висина, увек ниже од
предвиђених лишћарских врста, градећи тако коридор који се може допунити садњом истог
ритма и у граничној зеленој површини у непосредној близини.
Б. Дрворед у истом ритму, четинари као ниже партије и постојећи лишћари, препоручује
се у краћем низу дела сегмента А2, паралелно са кошаркашким игралиштем (његовом дужом
страном), на месту где су два стабла лишћара предвиђена за уклањање. Размак између групе
четинара 5 м.
В. Систем осталих праваца комуникације тј. стаза је неправилног облика у сегменту
А1 и А2 делимично звездаст, док су правци комуникације сегмента А3 усаглашени са
постојећим стазама уз додатак кружне пешачке стазе, па се акценат зелених елемената очекује
у унутрашњости. Синхронизовати све рубне зоне система колских стаза, водећи рачуна о
доминантној функцији колској или пешачкој, тако да формирани ритам буде препознатљив
као основа композиционог концепта.
Површина под четинарским садницама
На предметној зеленој површини, начином садње, четинара у групама (3-5) просторно
је распоређено више од сто садница (Таб.бр. 3). Коришћене врсте су: Pinus Silvestris, Pinus
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nigrа, Picеа аbiеs, Picea glaucа, док су саднице кедрова појединачне, док је детаљном анализом
потврђена оправданост коришћења појединих врста.
6.1.3. Комуникације и платои
Улазни правци и пешачке стазе
Планирају се два основна колска и један пешачки улаз у унутрашњост блока –
парковску површину. Сва три улаза су из Улице Драгољуба Поповића. Пешачки приступи су
, из више праваца и углавном између постојећих стамбених зграда.
Пројектованим пешачким стазама ови делови ће бити издељени на мање целине
различитих величина које треба да карактерише разноврсност декоративних врста вегетације
и различите партерне обраде.
Ширина пешачких стаза је 1,8 м а ширина других пешачких стаза уз објекте или за
приступ паркинг местима је различита. Ширина, композиционо решење и распоред пешачких
стаза унутар блока могу бити другачије дефинисани приликом израде техничке документације
за уређење парка. Ширина пешачких стаза не би требала бити мања од 1,5м. Подни застори
треба да су максимално отпорни на атмосферске утицаје, а по санитарно техничким захтевима
треба да буду без прашине, равни, удобни за ходање, да се не загревају, не топе на сунцу, а
њихова боја не би требало да буде јака у односу на вегетацију. На стазама где је интензивније
кретање посетилаца, пожељно је обезбедити бетонске подлоге или комбинације са плочама
од различитих савремених материјала. Плочасти застори дају могућност приступа ваздуха
и влаге земљишту што позитивно утиче на развој околних биљака. Такође је потребно
обезбедити максималне подужне падове до 8% и попречне до 3%. Због хендикепираних лица,
висинска разлика у оквиру стаза и платоа решиће се рампама.
Распоред вегетације дуж стаза и приступних комуникација остварује се водећи рачуна
о формирању живописних пејзажа и комфорних услова за одмор. Положај, место и врсту
зелених баријера између улица и зграда, због смањења буке и смога одредиће пројекат
уређења парка. Пешачке комуникације ускладити са оближњим паркинзима.
Игралишта за децу и спортски терени
Поједини простори парка треба да стимулишу дечију игру, односно да буду опремљени
пратећим реквизитима. Сваки детаљ у таквој зони треба да буде пажљиво испројектован,
водећи рачуна о специфичностима дечијег одмора и игре. При овоме се посебна пажња
поклања избору застора који не ствара прашину. Дрвеће и шибље лоцирати водећи рачуна о
доброј инсолацији платоа и објеката. Слободни простори треба да су покривени травњаком
отпорним на гажење, а испод самих реквизита обезбедити одговарајућу подлогу.
У парку је већ изграђено кошаркашко игралиште, а врста ограде око игралишта биће
предмет пројекта уређења парка (постављен је мобилијар за вежбање приближних димензија
12,5 х 6,30м у непосредној близини кошаркашког игралишта).
Простор за извођење паса
У неком делу парка, по потреби, може се резервисати простор за извођење паса, а
детаљна обрада положаја и опремања тог простора биће предмет пројекта уређења парка. У
том случају ову зону треба оградити транспарентном оградом, означити таблом и опремити
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клупама и корпама за отпатке. Што се тиче вегетације на одређеном простору за извођење
паса треба задржати претежно високо дрвеће.
Парковски мобилијар
Пажљивим одабиром мобилијара доприноси се квалитетном уређењу целог
простора.
Парковске клупе треба да су од природних материјала, савремено обликоване, дрвених
седишта и да стилски испрате амбијент. Канделабри, корпе за отпатке и клупе треба да имају
заједнички обликоване и колористичке елементе.
Елементи осветљења осим праћења пешачких стаза, могу да се састоје и од ниског
директног и индиректног осветљења вегетације, водене површине или неке скулптуре.
6.1.4. Приказ уређења зелених површина
Пејзажно уређење
Пре значајних захвата подизања или реконструисања зелене површине потребно је
израдити студију компонената природне средине. Биолошка основа би представљала почетну
основу за хортикултурне захвате.
Она утврђује тип станишта, иницира основни избор садног материјала.
Битна је хортикултурна и пејзажно-парковска обрада. У основној поставци зеленила
треба да доминира високо листопадно дрвеће и партерни травњаци.
Композиционо решење
Композиционо решење зеленила треба да укључи целокупну постојећу вегетацију.
Битан сегмент композиције је организација простора и стварање визура из различитих
тачака.
Планира се садња аутохтоних врста. Неопходно је обратити пажњу на облике биљака
који су довољно разноврсни, да се њима могу створити најразличитије комбинације. Погодне
су природне форме (липа, тиса, туја, шимшир и друге врсте) чије се круне могу орезивати и
шишати. Поред облика круне значајну улогу игра и њена прозрачност јер густина круне утиче
на засенчавање стаза и платоа. Прозрачну круну имају: бреза, багрем, јасен. У композицији је
веома битна и боја дрвећа и шибља.
Уколико се предвиђа садња дрвореда, за уже стазе се препоручује ситнолисна липа,
неке форме јавора, пирамидални храст и сл.
Избор цветног обликовања зависи од композиционих услова, какво место је намењено
датом аранжману.
6.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ БЕЗ ДАЉЕ НАДГРАДЊЕ
.

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:
- адаптација и санација
- реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације;
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затварање балкона и лођа;
доградња вертикалних комуникација (степениште, лифт);
санацију дотрајалих конструктивних делова објекта;
санацију и реконструкцију инсталација.

Дозвољени су радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно
постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних
колектора и сл.).
Интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу
објеката, одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и ауторство.
6.3. ПРАВИЛА
НАДГРАДЊУ

ГРАЂЕЊА

ЗА

ПОСТОЈЕЋЕ

ОБЈЕКТЕ

ПРЕДВИЂЕНЕ

ЗА

Постојећи пословни објекти на к.п. бр. 5071 и 5074 КО Лозница (због постојеће
волуметрије на тргу Вука Караџића у Лозници) могу се надзидати до спратности П+2+Пк
(постојећа П+О) односно до висине венца објекта на к.п. бр. 5075 Ко Лозница (приближно
13,0 м) уз обавезну израду урбанистичког пројекта.
Надоградња је могућа уз сагласност власника станова који имају отворе окренуте према
к.п. бр. 5071 и 5074 КО Лозница и уз услов да се задрже постојећи пролази у приземљу.
Намена надзиданог простора-комерцијални садржаји.
7.0. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
7.1. Смернице за спровођење плана
Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улица
Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници су дугорочни
урбанистичко-плански документ који у складу са постављеним циљевима, одредницама и
програмом мера за унапређење стања у простору, утврђује: основну организацију простора,
начин и услове коришћења, уређења заштите простора на подручју обухвата измена и допуна
плана, инфраструктурне капацитете и њихово повезивање са мрежама суседног и ширег
подручја, мере чувања и заштите простора, мере заштите и унапређење животне средине,
мере за спровођење Измена и допуна Плана и сл.
Измене и допуне су израђене у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС” бр. 72/2009; 81/2009 - испр; 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/2020 и 52/2021); као и у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС” бр. 135/2004 и 88/2010) и важећим подзаконским актима.
Измене и допуне Плана се доносе за подручје обухвата приказано у графичком делу.
Доношењем Измена и допуна ПДР-а блока између Трга Вука Караџића и улица Светог
Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници, стављају се ван
снаге поглавља:
- 4.0.Планирано стање
- 5.0.Урбанистички и други услови за саобраћајне површине
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6.0.Правила грађења
7.0.Имплементација плана
из основног плана и уместо тих делова, важиће текстуални део Измена и допуна

плана.
Доношењем Измена и допуна ПДР-а блока између Трга Вука Караџића и улица Светог
Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници ставља се ван снаге
графички део основног плана и важиће графички део Измена и допуна плана.
Правила уређења и правила грађења која су дефинисана у Изменама и допунама
Плана представљају оквир за утврђивање услова изградње односно представљају оквир за
издавање докумената (Локацијски услови и Грађевинска дозвола) за захтеве у простору који
су дефинисани Изменама и допунама плана.
7.2. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта
Планом се предвиђа обавезна израда Урбанистичког пројекта за следеће локације:
-

постојећи пословни објекти на к.п.бр. 5071 и 5074 КО Лозница.

7.3. Објекти и мрежа инфраструктуре
Планирана решења саобраћајница и инфраструктуре су предвиђена тако да побољшају
постојеће стање и умногоме задовоље делимично или потпуно будуће потребе обухваћеног
подручја и на нивоу донетих стандарда.
Микролокације саобраћајне, комуналне и друге инфраструктурне мреже одређене
овим Изменама и допунама Плана, утврђују се кроз поступак израде Локацијских услова, а у
циљу утврђивања просторних и других елемената у складу са Законом и другим прописима.
Приликом израде техничке документације за израду саобраћајне, остале комуналне
и друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Изменама и допунама Плана, могућа су
мања одступања због усклађивања елемената техничких решења постојећих и планираних
објеката и инфраструктуре, конфигурације терена, носивости тла.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном, за напонски ниво од 1 кV
до 35 кV, износи 10,0 метара. Потребно је најкасније 8 (осам) дана пре почетка било каквих
радова у близини електроенергетских објеката да се инвеститор писменим путем обрати
Служби за припрему и надзор одржавања ОДС ,,ЕПС Дистрибуција” доо Београд, Огранак
у Лозници, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење
радова и контакт телефон. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских
објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера
заштите. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС ,,ЕПС Дистрибуција” доо Београд
треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће
мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке
стабилности и техничке исправности предметних објеката.
7.4. Смернице за заштиту животне средине
Приликом издавања грађевинске дозволе, као и приликом градње, а потом и коришћења
објеката, неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима
се неће мењати њено затечено стање.
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У случају да већ затечено стање животне средине не одговара минималним допуштеним
условима треба га довести у границе прихватљивости дефинисане важећим прописима и
стандардима.
7.5. Прелазне и завршне одредбе
Овај план ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града
Лознице“.

ГРАФИЧКИ ДЕО
Постојеће стање:
1.а. Извод из Плана генералне регулације Лознице
2.а. Граница обухвата
3.а. Намена површина - постојеће стање
Планирано стање:
1.б. План намене површина
2.б. План саобраћаја, нивелације и регулације
3.б. План хидротехничке инфраструктуре
4.б. План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
5.б. План гасификације и топлификације
6.б. План зеленила
7.б. План разграничења јавних површина
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ДОКУМЕНТАЦИЈА
-

-

-

-

Одлука о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације између
Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја
Обрадовића у Лозници (бр. 06-21/20-3-5 од 10.09.2020.год.)
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Измена и допуна Плана детаљне регулације између Трга Вука Караџића и улица
Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића Богићевића у
Лозници (бр. Сл/2209 од 26.6.2020.год.)
Услови за израду плана издати од стране ЕПС ,,Дистрибуција “ д.о.о Београд, огранак
Лозница, бр.8Ј.1.1.0.Д.09.14-330671/1 од 12.11.2020.г.
Услови за израду плана издати од стране ЕПС ,,Дистрибуција “ д.о.о Београд, огранак
Лозница, бр.8Ј.1.1.0.Д.09.14-124333/1-21 од 21.04.2021.г
Услови за израду плана издати од стране Министарства унутрашњих послова,Одељење
за ванредне ситуације у Шапцу ,бр.217-5399/21-1 од 10.05.2021.год.
Извештаји о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба
Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници, Комисија за планове града
Лозница од 19.2.2021.год. и 13.7.2021. год.
Услови ЈП ,,Водовод и канализација“ Лозница бр.103/609 од 24.05.2022.год.
Примедбе на Нацрт плана пристигле у току Јавног увида
Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба
Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници, Комисија за планове града
Лозница од 17.5.2022.год.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-23/22-17-3/4
Дана: 28. јул 2022. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 69. тачка
3) Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 15/16 и
88/19), чл. 40. тачка 8б) и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 1/19 - пречишћен текст), чл. 23, 24. став
3, 25. став 1. тачка 5) и 45. став 2. Одлуке
о усклађивању оснивачког акта Комуналног
јавног предузећа „Наш дом” Лозница
(„Службени лист града Лознице”, бр. 19/16,
2/17, 3/18 и 4/19), а у вези са чл. 25. став 1.
и 26. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије”,
бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Скупштина града
Лознице на седници одржаној дана 28. јула
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о
повећању цена услуге изношења и
депоновања смећа

Број 7

17

На основу члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник Републике Србије”,
број 113/2017 и 50/2018, 46/2021 - одлука
УС, 51/2021 – одлука УС, 53/2021 - одлука
УС, 66/2021 и 130/2021) и члана 40. тачка
7. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 28. јула 2022. године, доноси
ОДЛУКУ
о додели бесповратних новчаних
средстава младим породицама за
куповину, изградњу и реконструкцију
куће са окућницом на сеоском подручју
на територији града Лознице
Основна одредба

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуку
о повећању цена услугe изношења и
депоновања смећа, коју је донео Надзорни
одбор Комуналног јавног предузећа „Наш
дом” Лозница на седници одржаној 10. 06.
2022. године, број одлуке 471/1.

Одлуком о додели бесповратних
новчаних средстава младим породицама
за куповину, изградњу и реконструкцију
куће са окућницом на сеоском подручју на
територији града Лознице (у даљем тексту:
Одлука) утврђују се ближи услови, начин
и поступак доделе бесповратних новчаних
средстава младим породицама из буџета
града Лознице.

Члан 2.
Ова одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-4/1
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Значење употребљених израза
Члан 2.
Млада породица у смислу ове одлуке
јесте брачни/ванбрачни пар супружника
који немају навршених 43 године живота и
самохрани родитељ који живи у заједници
са једним или више малолетне деце (у даљем
тексту: Породица).
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Ванбрачни пар у смислу ове одлуке
сматра се трајнија заједница мушкарца и
жене у складу са Породичним законом.
Самохрани родитељ у смислу
ове Одлуке је родитељ који сам врши
родитељско право јер је други родитељ
непознат или је други родитељ умро или је
потпуно лишен родитељског права, односно
пословне способности, а све у складу са
Породичним законом. Самохрани родитељ
се такође сматра родитељ који самостално
врши родитељско право на основу одлуке
суда или споразума о самосталном вршењу
родитељског права.
Сеоским подручјем у смислу
ове одлуке сматра се територија свих
катастарских општина града Лознице осим
катастарских општина Лозница, Бања
Ковиљача и Лешница.
Предмет и подносилац захтева
Члан 3.
Право на
доделу
бесповратних
новчаних средстава за куповину, изградњу
и реконструкцију куће са окућницом на
сеоском подручју (у даљем тексту: сеоска
кућа) може се остварити за:
- куповину сеоске куће нето површине
до 100 м2, односно до 20 м2 по члану
Породице у максималном износу до
1.200.000,00 динара;
- изградњу сеоске куће нето површине
до 100 м2, односно до 20 м2 по члану
Породице у максималном износу до
1.200.000,00 динара;
- реконструкцију сеоске куће нето
површине до 100 м2, односно до 20
м2 по члану Породице у максималном
износу до 600.000,00 динара.
Породица
може
само
једном
остварити ово право. Подносилац захтева је
један од супружника или самохрани родитељ
из става 1. овог члана.
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Услови
Члан 4.
Право на доделу бесповратних
новчаних средстава из ове одлуке има
Породица, односно супружник, односно
самохрани
родитељ
под
следећим
кумулативним општим условима:
- да су држављани Републике Србије;
- да имају пријављено пребивалиште,
односно пријављено боравиште за
избегла и интерно расељена лица, на
територији града Лознице најмање
годину дана пре подношења захтева,
или да су им преци у правој линији
имали пребивалиште на територији
града Лознице у трајању од најмање
20 година непрекидно;
- да се против њих не води истрага,
кривични поступак и да нису
кривично осуђивани;
- да нису власници или сувласници
непокретности на територији Републике
Србије, осим пољопривредног земљишта
(за захтев за куповину сеоске куће);
- да нису власници или сувласници
непокретности на територији Републике
Србије, осим одговарајуће грађевинске
парцеле и пољопривредног земљишта
(за захтев за изградњу сеоске куће);
- да нису власници или сувласници
непокретности на територији Републике
Србије, осим одговарајуће сеоске
куће са грађевинском парцелом и
пољопривредног земљишта (за захтев
за реконструкцију сеоске куће);
- да нису отуђили/поклонили непокретност у претходних пет година
од дана објављивања јавног позива;
- да нису са продавцем непокретности
у крвном сродству у правој линији,
у побочној линији закључно са
четвртим степеном, тазбинском
сродству закључно са другим
степеном и адоптивном сродству (за
захтев за куповину сеоске куће);

02. 08. 2022.
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да немају неизмирених доспелих
обавеза по основу пореза на имовину
у складу са прописима Републике
Србије;
укупне зараде, односно приходи
од пољопривреде свих чланова
Породице, на месечном нивоу
морају бити ниже од две просечне
нето месечне зараде запосленог у
граду Лозници, према последњем
објављеном податку Републичког
завода за статистику.

Поред општих услова из става 1.
овог члана, право на доделу бесповратних
новчаних средстава Породица остварује и
под посебним условима који се прописују
јавним позивом за доделу средстава.
Као посебни услови могу се
прописати стручна спрема и/или занимање
једног члана Породице, прецизирати једна
или више катастарских општина на који се
јавни позив односи када је то од посебног
интереса за то подручје и број деце чланова
Породице.
Сеоска кућа која је предмет куповине/
изградње/реконструкције мора да испуњава
следеће услове:
-

да је уписана у катастар непокретности,
без терета;

-

да је изграђена у складу са позитивним
грађевинским прописима Републике
Србије;

-

да је сеоска кућа неусловна за
становање и да је према извештају
овлашћеног судског вештака грађевинске
струке неопходно извести радове на
реконструкцији сеоске куће (за захтев
за реконструкцију сеоске куће);

-

да је грађевинска парцела у својини
члана Породице (за захтев за изградњу
сеоске куће);

Број 7

Јавни позив, захтев и документација
Члан 5.
Поступак
доделе
бесповратних
новчаних средстава покреће се на основу
Јавног позива о додели бесповратних
новчаних средстава младим породицама за
куповину, изградњу и реконструкцију куће
са окућницом на сеоском подручју из буџета
града Лознице (у даљем тексту: Јавни позив)
који се објављује на званичној интернет
страници града Лознице.
Јавни позив се оглашава у локалном
јавном гласилу а по потреби и у другим
медијима уз обавезну напомену када је
објављен на интернет страници града
Лознице.
Јавни позив расписује Градско
веће града Лознице, с тим да укупан обим
новчаних средстава из Јавног позива
мора бити до нивоа планираних новчаних
средстава буџетом града Лознице за намену
из ове одлуке.
По објављивању Јавног позива, захтев
за доделу бесповратних новчаних средстава
(у даљем тексту: Захтев) подноси се у
писаном облику на адресу: Градска управа
града Лознице – Одељење за друштвене
делатности, Карађорђева бр. 2, Лозница.
Захтев се подноси у року од три
месеца од дана објављивања Јавног позива
на званичној интернет страници града
Лознице.
Уз Захтев подносилац Захтева прилаже следећу документацију:
1) уверење о држављанству Републике
Србије за чланове породице
(прибавља Градска управа);
2) извод из матичне књиге рођених за
чланове породице (прибавља Градска
управа);
3) извод из матичне књиге венчаних
за брачни пар (прибавља Градска
управа), односно одговарајућу
изјаву оверену у складу са Законом
о оверавању потписа, рукописа и
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преписа („Службени гласник РС”,
број 93/2014, 22/2015 и 87/2018) за
ванбрачни пар, а самохрани родитељ
доказ о само сталном вршењу
родитељског права;
уверење о пребивалишту или
боравишту за чланове Породице;
уверење о невођењу истраге,
кривичног поступка и неосуђиваности за пунолетне чланове
Породице;
очитане или фотокопије личних карата
за пунолетне чланове Породице;
доказ о укупним месечним зарадама
односно приходима од пољопривреде
свих чланова Породице за месец који
претходи месецу објављивања јавног
позива;
потврду да немају неизмирених
доспелих обавеза по основу пореза
на имовину у складу са прописима
Републике Србије.

Поред документације из претходног
става подносилац захтева прилаже и
документацију:
• За куповину сеоске куће:
- извод из листа непокретности
Републичког геодетског заводаСлужбе за катастар непокретности
Лозница у коме је уписана предметна
сеоска кућа;
- изјаву оверену у складу са Законом
о оверавању потписа, рукописа
и преписа („Службени гласник
РС”, број 93/2014, 22/2015 и
87/2018) да члан Породице није
власник/сувласник непокретности на
територији Републике Србије осим
пољопривредног земљишта и/или
одговарајуће грађевинске парцеле;
- изјаву оверену у складу са Законом
о оверавању потписа, рукописа и
преписа („Службени гласник РС“,
број 93/2014, 22/2015 и 87/2018) да
члан Породице није отуђио/поклонио
непокретност у претходних пет
година од дана објављивања јавног
позива;
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-

изјаву оверену у складу са Законом
о оверавању потписа, рукописа и
преписа („Службени гласник РС“,
број 93/2014, 22/2015 и 87/2018) да
члан Породице није са продавцем
сеоске куће у крвном сродству у
правој линији, у побочној линији
закључно са четвртим степеном,
тазбинском сродству закључно са
другим степеном и адоптивном
сродству.

•
-

За изградњу сеоске куће:
извод из листа непокретности
Републичког геодетског заводаСлужбе за катастар непокретности
Лозница у коме је уписана предметна
грађевинска парцела;
информацију о локацији за предметну
грађевинску парцелу.

•
-

-

За реконструкцију сеоске куће:
извод из листа непокретности
Републичког геодетског заводаСлужбе за катастар непокретности
Лозница у коме је уписана предметна
сеоска кућа;
извештај овлашћеног судског вештака
грађевинске струке о неопходности
извођења радова на реконструкцији
предметне сеоске куће.

Документацију као доказ испуњености
посебних услова из члана 4. став 2. и 3.
ове одлуке подносилац Захтева прилаже у
складу са садржином јавног позива (доказ
о стручној спреми/занимању и/или доказ о
броју деце у Породици).
Комисија
Члан 6.
Поступак
доделе
бесповратних
новчаних средстава на основу Јавног позива
спроводи Комисија за остваривање права на
доделу бесповратних новчаних средстава
младим породицама за куповину, изградњу
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и реконструкцију куће са окућницом на
сеоском подручју на територији града
Лознице (у даљем тексту: Комисија) коју
именује Градско веће града Лознице.
Комисију има председника и четири
члана.
Задатак Комисије је да:
1) припреми предлог текста Јавног
позива;
2) утврди благовременост и потпуност
примљених Захтева и за случај
неблаговременог
и
непотпуног
Захтева донесе решење о одбацивању
Захтева;
3) према
редоследу
примљених
Захтева:
- за Захтеве који нису у складу
са чл. 3., 4. и 5. ове одлуке
донесе решење о одбијању
Захтева за утврђивање права на
доделу бесповратних новчаних
средстава;
- за Захтеве који су у складу са овом
одлуком донесе решење којим
се усваја Захтев за утврђивање
права на доделу бесповратних
новчаних средстава за куповину,
изградњу и реконструкцију
куће са окућницом и одређује
износ бесповратних новчаних
средстава а до појединачног
износа утврђеног у члану 3. ове
одлуке.
Решења о утврђивању права на
доделу бесповратних новчаних средстава
за куповину, односно за изградњу, односно
за реконструкцију куће са окућницом на
сеоском подручју по примљеним Захтевима
Комисија доноси до утрошка укупно
расположивих средстава утврђених Јавним
позивом.
Комисија разматра примљене Захтеве
и доноси решење до 15. у месецу, за Захтеве
примљене у претходном месецу у току
трајања Јавног позива, а по истеку рока за
подношење Захтева у року од 15. дана од
истека тог рока.

Број 7

Правна средства
Члан 7.
Против решења из члана 6. ове одлуке
подносилац Захтева може поднети жалбу
Градском већу града Лознице у року од 15
дана од дана пријема решења.
Одлука Градског већа града Лознице
је коначна.
Уговор
Члан 8.
По коначности и у складу са решењем
о утврђивању права на доделу бесповратних
новчаних средстава за куповину, односно
за изградњу, односно за реконструкцију
куће са окућницом подносилац-корисник
бесповратних новчаних средстава и Градска
управа града Лознице закључују уговор о
додели бесповратних новчаних средстава.
Овај уговор обавезно садржи:
- име и презиме корисника, ЈМБГ и
адресу становања;
- износ средстава који се додељују;
- намена средстава (куповина/
реконструкција/изградња);
- одредбу којом се корисник обавезује
да ће испоштовати све релеванте
прописе Републике Србије везане
за пренос права својине (када је
у питању куповина), односно за
извођење радова (када су у питању
изградња и реконструкција) и да, у
супротном, имају обавезу враћања
средстава у целости, уз обрачунату
законску затезну камату од дана
преноса средстава на рачун корисника
до дана враћања.
Средства по основу права на доделу
бесповратних новчаних средстава за
одговарајућу намену утврђена решењем,
преносе се на текући рачун корисника у року
од седам дана од закључења уговора из става 1.
овог члана.
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Члан 9.
Корисник права на доделу бесповратних
новчаних средстава за куповину сеоске
куће дужан је да Комисији достави као
доказ уговор о купопродаји предметне
сеоске куће, а корисник права за изградњу и
реконструкцију сеоске куће доставља извештај
овлашћеног судског вештака грађевинске струке
о извршеним радовима, чији је обавезни
део садржај и новчана вредност изведених
радова.
Завршне одредбе
Члан 10.
Административно техничке и друге
послове за потребе Комисије обавља
Градска управа града Лознице – Одељење за
друштвене делатности.
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), а у
вези са чланом 52. Пословника Скупштине
града Лознице („Службени лист града
Лознице”, број 16/08 и 26/20 – аутентично
тумачење), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 28. јула 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
I Усваја се Извештај о раду Градске
управе града Лознице за 2021. годину,
II Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о додели бесповратних
новчаних средстава младим породицама за
куповину, изградњу и реконструкцију куће са
окућницом на сеоском подручју („Службени
лист града Лознице”, број 30/20).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-5
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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Лозница
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Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), а у
вези са чланом 52. Пословника Скупштине
града Лознице („Службени лист града
Лознице”, број 16/08 и 26/20 – аутентично
тумачење), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 28. јула 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
I Усваја се Извештај о раду Градског
правобранилаштва у Лозници за период
01.01.2021. године до 31.12.2021. године,
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II Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-6/2
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 3. и 4. Закона о
јавним службама („Сл. гласник РС“ број
42/1991,71/1994, 79/2005 и др. закона,
81/2005 – испр. др. закон, 83/2005 – испр.
др. закон, 85/2014 – др. закон) члана 23. и
26. Закона о културу („Сл. гласник РС“
бр. 72/09, 13/16, 30/2016, 6/2020, 47/2021
и 78/2021) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице, („Службени лист града Лознице“
бр. 1/2019 – пречишћени текст) Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 28.
јула 2022. године донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању Центра
за културу „Вук Караџић” Лозница
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о
оснивању Центра за културу „Вук Караџић“
Лозница („Сл. лист града Лознице“ бр.
15/2016) после члана 3. додаје се члан 3а.
који гласи:
„Члан 3a
У обављању својих по слова
установа је обавезна да користи јединствена

Број 7

софтверска решења и да омогући доступност
и размену података.
Дигитализација културног наслеђа је
саставни део рада запослених у установи.“
Члан 2.
У члану 9. став 2. после алинеје 16.
додаје се нова алинеја 17. која гласи:
„- 9104 – делатност ботаничких и зоолошких
вртова и заштита природних вредности.”
Члан 3.
Члан 20. мења се и гласи:
„Директор установе именује се
на основу претходно спроведеног јавног
конкурса на период од четири године и може
бити поново именован.
Јавни конкурс из става 1. овог
члана расписује и спроводи Управни одбор
Установе уз претходну сагласност оснивача.
Јавни конкурс из става 1. овог члана
расписује се најкасније 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс из става 1. овог члана
објављује се на сајту Националне службе
за запошљавање, на огласној табли или у
просторијама установе и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике.
Рок за подношење пријава кандидата
на конкурс не може бити краћи од 8 ни дужи
од петнаест дана од дана оглашавања јавног
конкурса.
Управни одбор је дужан да поступа
са пријавама за јавни конкурс у складу са
законом којим се уређује управни поступак.
Управни одбор установе обавља
разговор са кандидатима који испуњавају
услове из конкурса и у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса доставља
оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа
садржи мишљење управног одбора о
стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном
разговору.
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Оснивач именује директора установе
са Листе.
Јавни конкурс није успео ако Управни
одбор утврди да нема кандидата који
испуњава услове да уђе у изборни поступак о
чему је дужан да обавести оснивача, односно
уколико оснивач не именује директора
Установе са Листе.“
Члан 4.
У члану 21. став 1. тачка 3. реч
„струци” замењује се речју „ култури”.
Члан 5.
У члану 24. после става 4. додаје се
нови став 5. који гласи:
„Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.”
Члан 6.
Члан 27. мења се и гласи:
„Установом управља Управни одбор.
Управни одбор Установе има 5
чланова.
Чланове Управног одбора именује
и разрешава оснивач, из реда истакнутих
стручњака
и
познавалаца
културне
делатности.
Председника
Управног
одбора
именује оснивач из реда чланова управног
одбора.
Највише једна трећина чланова
управног одбора именује се из реда запослених
у установи на предлог репрезентативног
синдиката установе, а уколико не постоји
репрезентативни синдикат, на предлог
већине запослених.
Члан управног одбора из реда
запослених мора да буде из реда носилаца
основне тј. програмске делатности.
Састав управног одбора треба да
обезбеди заступљеност од најмање 40%
представника мање заступњеног пола.
Страна 166

02. 08. 2022.

Чланови Управног одбора именују се
на период од 4 године и могу бити именовани
највише два пута.
У случају спречености председника
управног одбора, седницу управног одбора
може заказати и њој председавати најстарији
члан управног одбора.
Председнику и члановима управног
одбора може припадати накнада за рад,
под условима и мерилима утврђеним актом
оснивача.”
Члан 7.
У члану 31. став 8. мења се и гласи:
„Састав Надзорног одбора треба да обезбеди
заступљеност од нјамање 40% представника
мање заступљеног пола.”
У члану 31. после става 10. додаје се
нови став 11. који гласи:
„У случају спречености председника
надзорног одбора, седницу надзорног
одбора може заказати и њом председавати,
најстарији члан надзорног одбора.”
Члан 8.
Установа је дужна да усклади своју
организацију и опште акте у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-7/1
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 28. став 2. Закона
о култури („Службени гласник РС”, бр.
30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана
40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист
града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 28. јула 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута
Центра за културу „Вук Караџић”
Лозница
1. Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Центра за
културу „Вук Караџић” Лозница који је
донео Управни одбор Центра за културу
„Вук Караџић” Лозница на седници одржаној
дана 14.7.2022. године.
2. Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-7/2
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
На основу члана 21. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС” број 42/1991,
71/1994, 79/2005 и др. закон 81/2005 –испр.
др. закон, 83/2005- испр. др. закон и 83/2014
- др. закон), члана 44. Закона о културу („Сл.
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гласник РС” бр. 72/2009 13/2016, 30/2016 –
испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 31.
Статута Центра за културу „Вук Караџић”
Лозница бр. 652 од 24. 05. 2016. године,
Управни одбор на седници одржаној дана
14.07.2022. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВУК
КАРАЏИЋ” ЛОЗНИЦА
Члан 1.
У Статуту Центра за културу
„Вук Караџић”, Лозница („Сл. лист града
Лознице“, број 15/2016) после члана 3.
додаје се члан 3а. који гласи:
„Члан 3a.
У обављању својих послова установа
је обавезна да користи јединствена софтерска
решења и да омогући доступност и размену
података.
Дигитализација културног наслеђа је
саставни део рада запослених у установи.“
Члан 2.
У члану 13. став 2. после алинеје 16.
додаје се нова алинеја 17. која гласи:
„- 9104 делатност ботаничких и зоолошких
вртова и заштита природних вредности.“
Члан 3.
У члану 19. став 1. реч „седам“
замењује се речју „осам“ и после алинеје 7.
додаје се „алинеја 8.“ која гласи:
„ - Предео изузетних одлика „Културни
предео Тршић – Троноша.“
Члан 4.
После члана 21. додаје се нови члан
21а који гласи:
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„Члан 21а
Директор установе именује се на
основу претходно спроведеног јавног
конкурса на период од четири године и може
бити поново именован.
Јавни конкурс из става 1. овог
члана расписује и спроводи Управни одбор
Установе уз претходну сагласност оснивача.
Јавни конкурс из става 1. овог члана
расписује се најкасније 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс из става 1. овог члана
објављује се на сајту Националне службе
за запошљавање на огласној табли или у
просторијама установе и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике.
Рок за подношење пријава кандидата
на конкурс не може бити краћи од осам ни
дужи од петнаест дана од дана оглашавања
јавног конкурса.
Управни одбор је дужан да поступа
са пријавама на јавни конкурс у складу са
законом којим се уређује управни поступак.
Управни одбор установе обавља
разговор са кандидатима који испуњавају
услове из конкурса и у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса доставља
оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа
садржи мишљење управног одбора о
стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном
разговору.
Оснивач именује директора установе
са Листе.
Јавни конкурс није успео ако управни
одбор утврди да нема кандидата који
испуњава услове да уђе у изборни поступак о
чему је дужан да обавести оснивача, односно
уколико оснивач не именује директора
установе са Листе.”
Члан 5.
У члану 22. став 1. тачки 3. реч
„струци” замењује се речју „ култури”.
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Члан 6.
У члану 26. после става 4. додаје се
нови став 5. који гласи:
„Исто лице не може бити два
пута именовано за вршиоца дужности
директора.”
Члан 7.
Члан 29. мења се и гласи:
„Установом управља Управни одбор.
Управни одбор установе има 5
чланова.
Чланове Управног одбора именује
и разрешава оснивач, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне
делатности.
Председника
управног
одбора
именује оснивач из реда чланова управног
одбора.
Највише једна трећина чланова
управног одбора именује се из реда запослених
у установи, на предлог репрезентативног
синдиката установе, а уколико не постоји
репрезентативни синдикат, на предлог
већине запослених. Члан управног одбора
из реда запослених мора да буде из реда
носилаца основне, односно програмске
делатности.
Састав Управног одбора треба да
обезбеди заступљеност од најмање 40%
представника мање заступњеног пола.
Чланови Управног одбора именују се
на период од 4 године и могу бити именовани
највише два пута.
У случају спречености председника
управног одбора, седницу управног одбора
може заказати и њој председавати, најстарији
члан управног одбора.
Председнику и члановима управног
одбора може припадати накнада за рад,
под условима и мерилима утврђеним актом
оснивача.”
Члан 8.
У члану 35. став 8. мења се гласи:
„Састав Надзорног одбора треба да обезбеди
заступљеност од нјамање 40% представника
мање заступљеног пола.”
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Члан 9.
У осталом делу Статут Центра за
културу „Вук Караџић” Лозница остаје
непромењен.
Члан 10.

2.
3.

Одлуку о изменама и допунама
Статута Центра за културу „Вук Караџић”
Лозница доставити оснивачу на сагласност.
Члан 11.
Одлука о изменама и допунама Статута
Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница
ступа на снагу, по добијању сагласности од
Оснивача, осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Лознице”.
Управни одбор
Председник
Александра Милетић Савић, с.р.
Број: 1098
Датум: 14. јул 2022. године
Лозница

4.

5.

22

На основу члана 38. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 40. и 84.
Статута града Лозница (,,Службени лист
града Лознице“, број 1/19 – пречишћен текст)
и члана 3. до 5. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница (,,Службени лист
града Лознице”, број 21/16), Скупштина
града Лознице на седници оджаној 28. јула
2022. године, донела је:
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЛОЗНИЦА
1. Покреће се поступак избора за
именовање директора Јавног

6.
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предузећа ,,Водовод и канализација”
Лозница, са седиштем у улици
Георгија Јакшића бр. 9, Лозница.
Избор за именовање директора врши
се спровођењем јавног конкурса.
Поступак из тачке 1. ове одлуке
спровешће Комисија за спровођење
јавног конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач град
Лозница, у складу са Законом о јавним
предузећима (,,Службени гласник
РС”, број 15/16 и 88/19), Уредбом о
мерилима за именовање директора
јавног предузећа (,,Службени гласник
РС”, број 65/16) и Одлуком о начину
и поступку именовања директора
јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница (,,Службени лист града
Лознице”, број 21/16).
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора Јавног предузећа ,,Водовод
и канализација“ Лозница je саставни
део ове одлуке.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора Јавног предузећа ,,Водовод
и канализација“ Лозница, Комисија
за спровођење јавног конкурса за
избор директора јавних предузећа
чији је оснивач град Лозница ће
објавити у ,,Службеном гласнику РС”,
,,Службеном листу града Лознице”,
најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије и на
интернет страници града Лознице у
року од 8 дана од дана доношења ове
одлуке.
Ова одлука биће објављена у
,,Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/1
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 36. став 3. и 4. и
члана 37. и 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19)
и члана 6. и 12. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач град Лозница (,,Службени
лист града Лознице”, број 21/16), Комисија
за спровођење јавног конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница објављује:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ,,ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА” ЛОЗНИЦА
1. Расписује се Јавни конкурс за избор
директора Јавног предузећа ,,Водовод
и канализација” Лозница ради
именовања директора на период од
четири године.
1.1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име: Јавно предузеће,,Водовод и
канализација“ Лозница
Седиште: Лозница, улица Георгија Јакшића
број 9,
Матични број: 07168861
Уписано код Агенције за привредне регистре
Решењем број: БД 29287/2005
Претежна делатност: - 36.00 - сакупљање,
пречишћавање и дистрибуција воде
2. Услови за именовање директора из
тачке 1, овог конкурса су:
1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo
лице,
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe
нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд
нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa
oснoвним aкaдeмским студиjaмa у
oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa,
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр
струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa
или спeциjaлистичким струкoвним
студиjaмa,
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3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг
искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe
зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из тачке
2. подтачка 2),
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг
искуствa нa пoслoвимa кojи су
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
предузећа за које се подноси пријава
на јавни конкурс,
5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг
упрaвљaњa,
6) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу
рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7) дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe
стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у
oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8) дa ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд
нajмaњe шeст мeсeци,
9) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти
у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу
кривичнa дeлa, и тo:
(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и
чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe
нa слoбoди,
(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти
и дужнoсти.
3. Стручна оспособљеност знања и
вештине кандидата оцењују се
у изборном поступку провером
способности кандидата за практичну
примену знања и вештина у обављању
послова директора јавног предузећа,
и то увидом у податке из пријаве и
доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером,
односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада јавног
предузећа у складу са Законом којим
се уређује правни положај јавних
предузећа и Уредбом о мерилима за

02. 08. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

именовање директора јавног предузећа
(,,Службени гласник РС”, број 65/15).
4. Рок за подношење пријаве: 30 дана од
дана објављивања Јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
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се захтева високо образовање, да има
нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa
нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa
пoслoвимa Јавног предузећа за које
се подноси пријава, као и да има
радно искуство у организовању рада
и вођењу послова),

5. Пријава на Јавни конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања,
број телефона, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс
и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању, и
податке о посебним областима знања.

6) Оверена изјава подносиоца пријаве
дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да није
члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке,

6. Начин подношења пријaве: Пријаве на
јавни конкурс са доказима подносе се
у запечаћеној коверти, препорученом
поштом или лично преко пријемне
писарнице града Лознице.

8) Потврде или уверења надлежног
органа да лицу није изречена мера
безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:

7. Адреса на коју се подноси пријава:
Скупштина града Лознице: Комисији
за спровођење јавног конкурса за
избор директора јавних предузећа,
Карађорђева 2, 15300 Лозница, са
назнаком ,,за Јавни конкурс – за
избор директора Јавног предузећа, не
отварати”.
8. Докази који се прилажу уз пријаву:
1) Извод из матичне књиге рођених,
2) Уверење о пословној способности
(издато од стране надлежног центра
за социјални рад),
3) Уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци),
4) Диплому односно одговарајући доказ
о стручној спреми,
5) Исправе којима се доказује радно
искуство (потврде и други акти из којих
се доказује да има најмање пет година
радног искуства на пословима за које

7) Потврда надлежног органа да лице
није осуђивано нa кaзну зaтвoрa
oд нajмaњe шeст мeсeци (уверење
надлежене полицијске управе) и

(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности
и дужности не старија од шест месеци.
9. Кандидат предложен за именовање
дужан је да пре доношења акта о
именовању достави лекарско уверење
о здравственој способности.
Сви докази о испуњавању услова
конкурса, прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код надлежног
органа.
Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија за спровођење конкурса
за избор директора ће одбацити закључком
против кога није допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења
о Јавном конкурсу је секретар Комисије
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ксенија Бошковић, контакт телефон:
015/879-242, еmail: кboskovic@loznica.rs,
сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Јавни конкурс објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије’’,
у најмање једним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници града
Лознице, а тече од дана из тачке 4. овог
конкурса.

2.
3.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛОЗНИЦА
Број: 06-2/22
Датум: 13. јул 2022. године
Лозница
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Данијела Марковић, с.р.

4.

5.

23

На основу члана 38. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 40. и 84.
Статута града Лозница (,,Службени лист
града Лознице”, број 1/19 – пречишћен текст)
и члана 3. до 5. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа чији
је оснивач град Лозница (,,Службени лист
града Лознице”, број 21/16), Скупштина
града Лознице на седници оджаној 28. јула
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
,,НАШ ДОМ“ ЛОЗНИЦА
1. Покреће се поступак избора за
именовање директора Комуналног
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6.

02. 08. 2022.

јавног предузећа ,,Наш дом”Лозница,
са седиштем у улици Булевар Доситеја
Обрадовића бр. 6, Лозница.
Избор за именовање директора врши
се спровођењем јавног конкурса.
Поступак из тачке 1. ове одлуке
спровешће Комисија за спровођење
јавног конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач град
Лозница, у складу са Законом о јавним
предузећима (,,Службени гласник
РС”, број 15/16 и 88/19), Уредбом о
мерилима за именовање директора
јавног предузећа (,,Службени гласник
РС”, број 65/16) и Одлуком о начину
и поступку именовања директора
јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница (,,Службени лист града
Лознице”, број 21/16).
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора Комуналног јавног
предузећа ,,Наш дом” Лозница je
саставни део ове одлуке.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора Комуналног јавног
предузећа ,,Наш дом” Лозница,
Комисија за спровођење јавног
конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач град
Лозница ће објавити у ,,Службеном
гласнику РС”, ,,Службеном листу града
Лознице”, најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије и
на интернет страници града Лознице
у року од 8 дана од дана доношења
ове одлуке.
Ова одлука биће објављена у
,,Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/2
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

02. 08. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

На основу члана 36. став 3. и 4. и
члана 37. и 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19),
члана 6. и 12. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач град Лозница (,,Службени
лист града Лознице”, број 21/16), Комисија
за спровођење јавног конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
град Лозница објављује:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НАШ ДОМ” ЛОЗНИЦА
1. Расписује се Јавни конкурс за избор
директора Комуналног јавног
предузећа ,,Наш дом” Лозница ради
именовања директора на период од
четири године.
1.1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име: Комунално јавно предузеће
,,Наш дом“ Лозница
Седиште: Лозница, Булевар Доситеја
Обрадовића 6, Лозница
Матични број: 07168845
Уписано код Агенције за привредне регистре
Решењем број: БД 27229/2005
Претежна делатност: - 38.11 – сакупљање
отпада који није опасан.
2. Услови за именовање директора из
тачке 1, овог конкурса су:
1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo
лице,
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe
нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд
нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa
oснoвним aкaдeмским студиjaмa у
oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa,
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр
струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa
или спeциjaлистичким струкoвним
студиjaмa,
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3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг
искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe
зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из тачке
2. подтачка 2),
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг
искуствa нa пoслoвимa кojи су
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
предузећа за које се подноси пријава
на јавни конкурс,
5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг
упрaвљaњa,
6) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу
рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7) дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe
стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у
oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8) дa ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд
нajмaњe шeст мeсeци,
9) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти
у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу
кривичнa дeлa, и тo:
(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и
чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe
нa слoбoди,
(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти
и дужнoсти.
3. Стручна оспособљеност знања
и вештине кандидата оцењују се
у изборном поступку провером
способности кандидата за практичну
примену знања и вештина у обављању
послова директора јавног предузећа,
и то увидом у податке из пријаве и
доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером,
односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада јавног
предузећа у складу са Законом којим
се уређује правни положај јавних
предузећа и Уредбом о мерилима за
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

именовање директора јавног предузећа
(,,Службени гласник РС”, број 65/15).
4. Рок за подношење пријаве: 30 дана од
дана објављивања Јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

02. 08. 2022.

се захтева високо образовање, да има
нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa
нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa
пoслoвимa Јавног предузећа за које
се подноси пријава, као и да има
радно искуство у организовању рада
и вођењу послова),

5. Пријава на Јавни конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања,
број телефона, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс
и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању, и
податке о посебним областима знања.

6) Оверена изјава подносиоца пријаве
дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да није
члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке,

6. Начин подношења пријaве: Пријаве на
јавни конкурс са доказима подносе се
у запечаћеној коверти, препорученом
поштом или лично преко пријемне
писарнице града Лознице.

8) Потврде или уверења надлежног
органа да лицу није изречена мера
безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:

7. Адреса на коју се подноси пријава:
Скупштина града Лознице: Комисији
за спровођење јавног конкурса за
избор директора јавних предузећа,
Карађорђева 2, 15300 Лозница, са
назнаком ,,за Јавни конкурс – за
избор директора Јавног предузећa, не
отварати”.
8. Докази који се прилажу уз пријаву:
1) Извод из матичне књиге рођених,
2) Уверење о пословној способности
(издато од стране надлежног центра
за социјални рад),
3) Уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци),
4) Диплому односно одговарајући доказ
о стручној спреми,
5) Исправе којима се доказује радно
искуство (потврде и други акти из којих
се доказује да има најмање пет година
радног искуства на пословима за које
Страна 174

7) Потврда надлежног органа да лице
није осуђивано нa кaзну зaтвoрa
oд нajмaњe шeст мeсeци (уверење
надлежене полицијске управе) и

(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности
и дужности не старија од шест месеци.
9. Кандидат предложен за именовање
дужан је да пре доношења акта о
именовању достави лекарско уверење
о здравственој способности.
Сви докази о испуњавању услова
конкурса, прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код надлежног
органа.
Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија за спровођење конкурса
за избор директора ће одбацити закључком
против кога није допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења
о Јавном конкурсу је секретар Комисије

02. 08. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ксенија Бошковић, контакт телефон:
015/879-242, еmail: кboskovic@loznica.rs,
сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Јавни конкурс објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије’’,
,,Службеном листу града Лознице” у најмање
једним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници града Лознице, а тече од
дана из тачке 4. овог конкурса.

дистрибуцију топлотне енергије ,,Топлана
-Лозница” Лозница, дана 1.8.2022. године,
због испуњености услова за старосну
пензију.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ,,Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛОЗНИЦА

Број: 06-23/22-17-8/3
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница

Број: 06-3/22
Датум: 13. јул 2022. године
Лозница
					
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Данијела Марковић, с.р.

25
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На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима (,,Службени гласник РС“ број
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној сaмоуправи (,,Службени гласник
РС“ број 129/07 и 47/18), члана 40. тачка 10. и
члана 84. Статута града Лознице (,,Службени
лист града Лознице“, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 28. јула 2022, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата директора Јавног
комуналног предузећа за произвоидњу
и дистрибуцију топлотне енергије
,,Топлана-Лозница” Лозница
I Миодрагу Дишићу, дипл. ецц. из
Лознице, престаје мандат директора Јавног
комуналног предузећа за производњу и

Број 7

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07 и 47/18), члана 40. тачка 10. и
члана 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр 1/19 – пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 28. јула 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије ,,Топлана-Лозница” Лозница
I Именује се Милан Рачић, струковни специјалиста економије из Лознице,
за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије ,,ТопланаЛозница” Лозница
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II Именовани ће обављати функцију
вршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже годину дана.

1. Данијела Марковић из Лознице, за
председницу, представник локалне
самоуправе,
2. Ђорђе Марковић из Лознице, за члана,
представник локалне самоуправе,
3. Александар Проковић из Лознице,
за члана, представник локалне
самоуправе,
4. Милош Томић из Лознице, за члана,
представник локалне самоуправе,
5. Далибор Скочо из Лознице,
представник запослених.

III Ово решење примењиваће се од
1. августа 2022. године и биће објављено у
„Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/4
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 18. Закона о
библиотечко-информационој
делатности
(„Сл. гласник РС“, бр. 52/11 и 78/21), чланова
41. и 42. Закона о култури („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 13/16, 30/16 - исправка, 6/20, 47/21
и 78/21) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.
1/19 – пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању Управног
одбора Библиотеке Вуковог завичаја
Лозница
I
Разрешава се Управни одбор
Библиотеке Вуковог завичаја у Лозници
именован решењем Скупштине града
Лознице бр. 06-30/20-6-10/2а од 12. новембра
2020. године и решењем бр. 06-11/21-10-7/7
од 9. јуна 2021. године.
II У Управни одбор Библиотеке
Вуковог завичаја у Лозници, именују се:
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/5
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и
84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора
Гимназије „Вук Караџић” у Лозници

02. 08. 2022.
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I
Разрешава се Школски одбор
Гимназије „Вук Караџић” у Лозници, због
истека мандата, у саставу:
1. Жељко Радовић, представник локалне
самоуправе,
2. Даница Ђурић, представник локалне
самоуправе,
3. Милица Стефановић, представник
локалне самоуправе
4. Невена Митровић, представник запослених,
5. Нада Бакиш, представник запослених,
6. Вера Тадић, представник запослених,
7. Тијана Пајић, представник родитеља
8. Валентина Петровић представник
родитеља,
9. Слађана Лакићевић, представник
родитеља.
II За чланове Школског одбора
Гимназије „Вук Караџић” у Лозници,
именују се:
1. Жељко Радовић, представник локалне
самоуправе,
2. Даница Ђурић, представник локалне
самоуправе,
3. Милица Стефановић, представник
локалне самоуправе,
4. Наташа Петровић, представник запослених,
5. Нада Бакиш, представник запослених,
6. Вера Тадић, представник запослених,
7. Валентина Петровић, представник
родитеља,
8. Тијана Пајић, представница родитеља,
9. Слађана Лакићевић, представник
родитеља.
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/6
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Техничке школе
у Лозници
I
Разрешава се Школски одбор
Техничке школе у Лозници, због истека
мандата, у саставу :
1. Наташа Митрић, представник локалне самоуправе,
2. Весна Радић, представник локалне
самоуправе,
3. Миљана Стефановић, представник
локалне самоуправе,
4. Радивоје Ђокић, представник запослених,
5. Гордана Јакшић, представник запослених,
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6. Милена Новаковић, представник
запослених,
7. Љиљана Максић представница
родитеља,
8. Славица Петровић, представник
родитеља,
9. Александар Красавчић, представник
родитеља.
II За чланове Школског одбора
Техничке школе у Лозници, именују се:
1. Наташа Митрић, представник локалне самоуправе,
2. Весна Радић, представник локалне
самоуправе,
3. Миљана Стефановић, представник
локалне самоуправе,
4. Гордана Јакшић, представник запослених,
5. Милена Кецман, представник запослених,
6. Александар Трифуновић, представник
запослених,
7. Љиљана Максић, представник родитеља,
8. Славица Петровић, представница родитеља,
9. Кристина Савић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-23/22-17-8/7
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 178
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Средње школе
„Свети Сава” у Лозници
I
Разрешава се Школски одбор
Средње школе „Свети Сава“ у Лозници, због
истека мандата, у саставу :
1. Вељко Вујаклија, представник локалне самоуправе,
2. Велимир Митровић, представник
локалне самоуправе,
3. Владимир Кашиковић, представник
локалне самоуправе,
4. Милица Кикановић, представник запослених,
5. Снежана Петровић, представник запослених,
6. Снежана Вукосављевић, представник
запослених,
7. Оливера Матић, представник родитеља,
8. Душка Ђорђић, представник родитеља,
9. Мирослав Станимировић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора Средње
школе „Свети Сава“ у Лозници, именују се:
1. Вељко Вујаклија, представник локалне
самоуправе,
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2. Владимир Кашиковић, представник
локалне самоуправе,
3. Биљана Радичевић, представник локалне самоуправе,
4. Снежана Петровић, представник запослених,
5. Снежана Вукосављевић, представник
запослених,
6. Милица Кикановић, представник запослених,
7. Душка Ђорђић, представник родитеља,
8. Оливера Матић, представница родитеља,
9. Мирослав Станимировић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/8
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Средње економске
школе у Лозници
I
Разрешава се Школски одбор
Средње економске школе у Лозници, због
истека мандата, у саставу:
1. Мирослав Петровић, представник
локалне самоуправе,
2. Слободан Костадиновић, представник
локалне самоуправе,
3. Милијана Сакић, представник локалне самоуправе,
4. Александар Барош, представник запослених,
5. Маја Спасојевић, представник запослених,
6. Тијана Станић, представник запослених,
7. Ана Николић, представник родитеља,
8. Крсто Мићуновић, представник родитеља,
9. Ненад Благојевић представник родитеља.
II За чланове Школског одбора Средње
економске школе у Лозници, именују се:
1. Мирослав Петровић, представник
локалне самоуправе,
2. Слободан Костадиновић, представник
локалне самоуправе,
3. Марија Бабић, представник локалне
самоуправе,
4. Александра Барош, представник запослених,
5. Маја Спасојевић, представник запослених,
6. Тијана Станић, представник запослених,
7. Ненад Благојевић, представник родитеља,
8. Ана Николић, представник родитеља,
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9. Крсто Мићуновић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/9
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и
84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Анта Богићевић” у Лозници
I Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Анта Богићевић” у Лозници,
због истека мандата, у саставу:
1. Борис Стефановић, представник локалне самоуправе,
2. Славка Нинић, представник локалне
самоуправе,
3. Катарина Митић, представник локалне самоуправе,
4. Србијанка Остојић, представник запослених,
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5. Владимир Ђукановић, представник
запослених,
6. Бранка Васић, представник запослених,
7. Радомир Ђунић, представник родитеља,
8. Марија Терзић, представник родитеља,
9. Катарина Глигорић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Анта Богићевић” у Лозници
именују се:
1. Борис Стефановић, представник
локалне самоуправе,
2. Славка Нинић, представник локалне
самоуправе,
3. Катарина Митић, представник локалне самоуправе,
4. Горан Ђурић, представник запослених,
5. Владимир Ђукановић, представник
запослених,
6. Светлана Павловић, представник
запослених,
7. Радомир Ђунић, представник родитеља,
8. Рада Дикосавић, представник родитеља,
9. Драгана Алексић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/10
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

02. 08. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

32

2. Младен Марјановић, представник
локалне самоуправе,
3. Горан Јовичић, представник локалне
самоуправе,
4. Душица Јовановић, представник запослених,
5. Татјана Павловић, представник запослених,
6. Снежана Исаковић, представник запослених,
7. Ивана Павловић, представник родитеља,
8. Ивана Радић, представник родитеља,
9. Слободан Крстић, представник родитеља.

На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Вукова спомен школа” у Тршићу
I Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Вукова спомен школа” у
Тршићу, због истека мандата, у саставу:
1. Дарко Васић, представник локалне
самоуправе,
2. Младен Марјановић, представник
локалне самоуправе,
3. Горан Јовичић, представник локалне
самоуправе,
4. Душица Јовановић, представник запослених,
5. Љубомир Граховац, представник запослених,
6. Раденка Јанковић, представник запослених,
7. Слађана Живковић, представник
родитеља,
8. Слободан Крстић, представник родитеља,
9. Сања Добриловић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Вукова спомен школа” у
Тршићу, именују се:
1. Дарко Васић, представник локалне
самоуправе,
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/11
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
Страна 181

Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Доситеј Обрадовић” у Клупцима
I
Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Доситеј Обрадовић” у
Клупцима, због истека мандата, у саставу:
1. Марина Црепић, представник локалне
самоуправе,
2. Живорад Тошић, представник локалне самоуправе,
3. Драгана Марковић, представник локалне самоуправе,
4. Ружица Полић, представник запослених,
5. Драга Радмиловић, представник запослених,
6. Милан Петровић, представник запослених,
7. Славица Јањић, представник родитеља,
8. Владан Ђурић, представник родитеља,
9. Ненад Марковић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у
Клупцима, именују се:
1. Марина Црепић, представник локалне
самоуправе,
2. Драгана Петровић, представник
локалне самоуправе,
3. Драгана Костадиновић, представник
локалне самоуправе,
4. Гордана Тешић, представник запослених,
5. Жељко Вишњић, представник запослених,
6. Ђорђе Онимус, представник запослених,
7. Драгана Суботић, представник родитеља,
Страна 182
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8. Ана Бојић, представник родитеља,
9. Марија Трифуновић, представник
родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/12
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
34

На основу члана 116. став 5.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Петар Тасић” у Лешници
I
Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Петар Тасић” у Лешници,
због истека мандата, у саставу:
1. Марко Андрић, представник локалне
самоуправе,
2. Мирослав Мирковић, представник
локалне самоуправе,
3. Милан Обреновић, представник локалне самоуправе,
4. Јелена Бељац представник запослених,

02. 08. 2022.
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5. Драгана Карапанџић, представник
запослених,
6. Милена Јевтић, представник запослених,
7. Даница Алимпић, представник родитеља,
8. Сузана Петровић, представник родитеља,
9. Милена Мандић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Петар Тасић” у Лешници,
именују се:
1. Милан Обреновић, представник
локалне самоуправе,
2. Марија Мијаиловић, представник
локалне самоуправе,
3. Десимир Матић, представник локалне
самоуправе,
4. Јована Танасић, представник запослених,
5. Данијела Вујанић, представник запослених,
6. Снежана Васиљевић, представник
запослених,
7. Јелена Бељац, представник родитеља,
8. Сања Петровић, представник родитеља,
9. Бојана Грујић Чолић, представник
родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/13
Датум: 28. јул 2022. године
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број 7
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На основу члана 116. став 5. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и
84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„14. октобар” у Драгинцу
I Разрешава се Школски одбор
Основне школе „14. октобар” у Драгинцу,
због истека мандата, у саставу:
1. Биљана Илић, представник локалне
самоуправе,
2. Дарко Адамовић, представник
локалне самоуправе,
3. Драгић Терзић, представник локалне
самоуправе,
4. Јелена Бојић, представник запослених,
5. Раде Павловић, представник запослених,
6. Гордана Стефановић, представник
запослених,
7. Драгана Протић Живановић, представник родитеља,
8. Драган Петровић, представник роди
теља,
9. Слађана Гајић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „14. октобар” у Драгинцу,
именују се:
Страна 183
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1. Биљана Илић, представник локалне
самоуправе,
2. Дарко Адамовић,
локалне самоуправе,

4. Раде Павловић, представник запослених,
5. Милојка Радивојевић, представник
запослених,
6. Гордана Стефановић, представник
запослених,
представник роди-

8. Драгана Протић Живановић, представник родитеља,
9. Александар Атанацковић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/14
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Страна 184

Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је

представник

3. Драгић Терзић, представник локалне
самоуправе,

7. Слађана Гајић,
теља,

02. 08. 2022.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Краљ
Александар I Карађорђевић”
у Јадранској Лешници
I Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Краљ Александар I
Карађорђевић” у Јадранској Лешници, због
истека мандата, у саставу:
1. Вујица Ђукановић, представник локалне самоуправе,
2. Жељко Петровић, представник локалне самоуправе,
3. Мирјана Илић, представник локалне
самоуправе,
4. Предраг Атанацковић, представник
запослених,
5. Предраг Пајић, представник запослених,
6. Зорица Бабић, представник запослених,
7. Mилан Божић, представник родитеља,
8. Мира Станковић, представник родитеља,
9. Милорад Симић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Краљ Александар I
Карађорђевић” у Јадранској Лешници,
именују се:
1. Вујица Ђукановић, представник
локалне самоуправе,
2. Мирјана Илић, представник локалне
самоуправе,
3. Јелена Тодоровић, представник локалне самоуправе,
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4. Предраг Пајић, представник запослених,
5. Маја Мићић, представник запослених,
6. Велимир Богићевић, представник запослених,
7. Мира Станковић, представник родитеља,
8. Милан Божић, представник родитеља,
9. Сузана Пајевић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/15
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Кадињача” у Лозници

Број 7

I Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Кадињача” у Лозници, због
истека мандата, у саставу:
1. Радоје Обрадиновић, представник
локалне самоуправе,
2. Марко Јовановић, представник локалне самоуправе,
3. Милијана Павловић, представник локалне самоуправе,
4. Весна Рељић, представник запослених,
5. Мара Петровић, представник запослених,
6. Светлана Николић, представник запослених,
7. Јелена Марковић Утвић, представник
родитеља,
8. Дејан Мркоњић, представник родитеља,
9. Андрија Вилчек, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Кадињача” у Лозници,
именују се:
1. Радоје Обрадиновић, представник
локалне самоуправе,
2. Марко Јовановић представник локалне самоуправе,
3. Милијана Павловић, представник локалне самоуправе,
4. Ивана Стефановић, представник запослених,
5. Сања Стакић, представник запослених,
6. Јасна Ђукановић, представник запослених,
7. Јелена Шекуларац, представник родитеља,
8. Јелена Деспић, представник родитеља,
9. Андрија Вилчек, представник родитеља.
Страна 185
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/16
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Вера
Благојевић” у Бањи Ковиљачи
I
Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Вера Благојевић” у Бањи
Ковиљачи, због истека мандата, у саставу :
1. Иван Поповић, представник локалне
самоуправе,
2. Светлана Жунић, представник
локалне самоуправе,
3. Богданка Ђокић, представник локалне
самоуправе,
4. Гордана Крсмановић, представник
запослених,
5. Радојка Ристановић, представник
запослених,
Страна 186
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6. Марина Радишић, представник запослених,
7. Мила Вукосављевић, представник
родитеља,
8. Слободан Цветиновић, представник
родитеља,
9. Зоран Вучетић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Вера Благојевић” у Бањи
Ковиљачи, именују се:
1. Иван Поповић, представник локалне
самоуправе,
2. Светлана Жунић, представник локалне самоуправе,
3. Богданка Ђокић, представник локалне
самоуправе,
4. Мирјана Михок, представник запослених,
5. Божана Видаковић, представник запослених,
6. Данка Јанковић, представник запослених,
7. Миленко Цветиновић, представник
родитеља,
8. Мила Вукосављевић, представница
родитеља,
9. Марија Николић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/17
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

02. 08. 2022.
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2. Јелена Алексић, представник локалне
самоуправе,
3. Весна Поповић, представник локалне
самоуправе,
4. Љиљана Бабић, представник запослених,
5. Душко Бојић, представник запослених,
6. Наташа Рогановић, представник запослених,
7. Светлана Мијаиловић, представник
родитеља,
8. Весна Панић, представник родитеља,
9. Марица Радишић, представник родитеља.

На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и
84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић” у Липници
I Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Вук Караџић“ у Липници,
због истека мандата, у саставу:
1. Владимир Андрић, представник локалне самоуправе,
2. Драган Николић, представник локалне самоуправе,
3. Милован Максимовић, представник
локалне самоуправе,
4. Душко Бојић, представник запослених,
5. Слободан Вучетић, представник запослених
6. Славољуб Рајевић, представник запослених,
7. Слађана Панић, представник родитеља,
8. Снежана Рајевић, представник родитеља,
9. Биљана Пелемиш, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић” у Липници,
именују се:
1. Славица Стошић, представник
локалне самоуправе,
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/18
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

40

На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Степа
Степановић” у Текеришу
Страна 187
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I Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Степа Степановић” у
Текеришу, због истека мандата, у саставу :
1. Ненад Богићевић, представник
локалне самоуправе,
2. Милош Јевтић, представник локалне
самоуправе,
3. Небојша Арнаутовић, представник
локалне самоуправе,
4. Весна Марјановић, представник запослених,
5. Бранко Вилотић, представник запослених,
6. Јелена Петровић, представник запослених,
7. Љубица Николић, представник родитеља,
8. Јелена Ђорђић, представник родитеља
9. Радица Павловић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Степа Степановић” у
Текеришу, именују се:
10. Ненад Богићевић, представник
локалне самоуправе,
1. Милош Јевтић, представник локалне
самоуправе,
2. Небојша Арнаутовић, представник
локалне самоуправе,
3. Весна Марјановић, представник запослених,
4. Бранко Вилотић, представник запослених,
5. Рајко Рондовић, представник запослених,
6. Љубица Николић, представник родитеља,
7. Јелена Петровић Томић, представник
родитеља,
8. Марија Петровић, представник родитеља.
Страна 188
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/19
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Свети Сава” у Липничком Шору
I
Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Свети Сава” у Липничком
Шору, због истека мандата, у саставу :
1. Владимир Савић, представник локалне самоуправе,
2. Владимир Дробњак, представник
локалне самоуправе,
3. Саво Марковић, представник локалне
самоуправе,
4. Јелена Никодиновић, представник
запослених,
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5. Ненад Томићевић, представник запослених,
6. Снежана Ђурић, представник запослених,
7. Весна Васић, представник родитеља,
8. Николета Тадић, представник родитеља,
9. Вања Драгојевић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Свети Сава” у Липничком
Шору, именују се:
1. Владимир Савић, представник
локалне самоуправе,
2. Владимир Дробњак, представник локалне самоуправе,
3. Саво Марковић, представник локалне
самоуправе,
4. Војислав Васиљевић, представник
запослених,
5. Јелена Јовановић, представник запослених,
6. Лидија Миловановић, представник
запослених,
7. Јеротија Матић, представник родитеља,
8. Мирко Димитријевић, представник
родитеља,
9. Зорица Симић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/20
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 29. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић” у Лозници
I Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Вук Караџић” у Лозници,
због истека мандата, у саставу :
1. Снежана Стефановић, представник
локалне самоуправе,
2. Анђелка Филиповић, представник
локалне самоуправе,
3. Марко Пантелић, представник локалне самоуправе,
4. Зорица Јањић, представник запослених,
5. Јелица Павловић, представник запослених,
6. Миланка Стефановић, представник
запослених,
7. Славица Грубачић, представник родитеља,
8. Данијела Младеновић, представник
родитеља,
9. Милан Петровић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић” у Лозници,
именују се:
1. Снежана Стефановић, представник
локалне самоуправе,
2. Милица Павић, представник локалне
самоуправе,
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3. Драгана Кулић, представник локалне
самоуправе,
4. Бранка Петковић, представник запослених,
5. Славица Ивковић, представник запослених,
6. Мирјана Марковић, представник запослених,
7. Жељко Ђукановић, представник родитеља,
8. Бранко Ћосић, представник родитеља,
9. Слађана Љубинковић, представник
родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/21
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне музичке
школе „Вук Караџић” у Лозници
Страна 190
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I
Разрешава се Школски одбор
Основне музичке школе „Вук Караџић” у
Лозници, због истека мандата, у саставу:
1. Бранкица Кикановић, представник
локалне самоуправе,
2. Драга Тадић, представник локалне
самоуправе,
3. Јасна Радић, представник локалне
самоуправе,
4. Никола Грујичић, представник
запослених,
5. Зорица Дражевић, представник
запослених,
6. Данијела Аврамовић, представник
зспослених,
7. Јелена Тадић, представник родитељa,
8. Драгана Томић, представник родитеља,
9. Иван Боровчанин, представник
родитеља.
II За чланове Школског одбора Основне
музичке школе „Вук Караџић” у Лозници,
именују се:
1. Бранкица Кикановић, представник
локалне самоуправе,
2. Драга Тадић, представник локалне
самоуправе,
3. Катарина Проковић, представник локалне самоуправе,
4. Данијела Аврамовић, представник
запослених,
5. Никола Грујичић, представник запослених,
6. Лазар Аврамовића, представник запослених,
7. Драгана Томић, представник родитеља,
8. Гордана Писић, представник родитеља,
9. Драгиша Алимпић, представник родитеља.
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/22
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. јула 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Мика Митровић” у Брезјаку
I
Разрешава се Школски одбор
Основне школе „Мика Митровић” у Брезјаку,
због истека мандата, у саставу:
1. Mилоје Максимовић, представник
локалне самоуправе,
2. Снежана Ђуровић, представник локалне самоуправе,
3. Кристина Марић, представник локалне самоуправе,
4. Славиша Аничић, представник запослених,
5. Сања Глигорић, представник запослених,
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6. Дејан Митровић, представник запослених,
7. Драган Стевановић, представник родитеља,
8. Јелена Јанковић, представник родитеља,
9. Светлана Јанковић Ђурић, представник родитеља.
II За чланове Школског одбора
Основне школе „Мика Митровић” у Брезјаку,
именују се:
1. Милоје Максимовић, представник
локалне самоуправе,
2. Снежана Ђуровић, представник локалне самоуправе,
3. Кристина Марић, представник локалне самоуправе,
4. Сања Глигорић, представник запослених,
5. Дејан Митровић, представник запослених,
6. Мирослав Деспотовић, представник
запослених,
7. Јелена Јанковић, представник родитеља,
8. Драган Стевановић, представник
родитеља,
9. Невена Алексић, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-23/22-17-8/23
Датум: 28. јул 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 191
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На основу чл. 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана
26. став 1. тачка 3) Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл.
17. и 19. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС”, бр.
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - Одлука
УС РС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016
- Одлука УС РС, 24/2018, 41/2018, 41/2018
– др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.
закон), члана 63. Тачка 10б) Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“ бр.
01/19 - пречишћен текст), те члана 35. став
5. Одлуке о Градском већу („Службени лист
града Лознице“, бр. 20/08 и 4/19), Градско
веће града Лознице, на седници одржаној
дана 06.07.2022. године доноси

3. Ласерски штампач (1 ком.), тип
уређаја: ласерски штампач, „Kyocera
p3155dn”;
4. Скенер (1 ком.), EPSON, Tip Flatbed,
Senzor CIS (Contact Image Sensor),
Lampa ReadyScanTM LED;
5. Дигитални фотоапарат (1 ком.), Nikon
D3200, резолуција 24,2 Mpix.
2.
Овлашћује се градоначелник Видоје
Петровић да у име и за рачун града Лознице
закључи уговор о преносу права јавне
својине на покретној ствари из тачке 1. овог
решења.
3.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Лознице”.
Број: 06-21-7/2022-II
У Лозници, 06.07.2022. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
НА ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ
1.
Преноси се Министарству унутрашњих
послова Републике Србије – Полицијској
управи у Шапцу, Полицијској станици у
Лозници, преносом права јавне својине на
покретној ствари без накнаде и то:
1. Рачунар (3 ком.), процесор: Intel
i3-10105 генерације, основна
фреквенција мин. 3.70 GHz, турбо
фреквенција мин. 4.40 GHz, 4 језгра,
8 нити, 6MB Cache, 14nm или
еквивалент;
2. Монитор (3 ком.), дијагонала: мин.
21.45”, „Dahua“;
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46
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-21-5/22-II
06.07.2022. године					
Лозница
На основу чланa 21. Правилника о
суфинансирању мера енергетске санације
породичних кућа, станова које се односе
на унапређење термичког омотача,
термотехничких инсталација и уградње
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соларних колектора за централну припрему
потрошне топле воде по јавном позиву
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 59. седници, одржаној
дана 06.07.2022. године, донело је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног позива за доделу
бесповратних средстава домаћинствима
за енергетску санацију, породичних кућа
и станова на територији града Лознице
за 2022. годину
I Расписује се јавни позив за доделу
бесповратних средстава домаћинствима
за енергетску санацију, породичних кућа
и станова на територији града Лознице за
2022. годину.
II Текст јавног позива из тачке 1. је
интегрални део ове Одлуке.
III Јавни позив из тачке I ове Одлуке
спроводи Комисија за реализацију мера
енергетске санације.
IV Јавним позивом се спроводи
избор крајњих корисника (домаћинстава)
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.
V Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Лознице” и на званичној интернет
страници града Лознице.

Број 7

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава
домаћинствима за енергетску санацију,
породичних кућа и станова на
територији града Лознице за 2022. годину
I ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА
ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Предмет суфинансирања обухвата
следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:
1) заменa
спољних
прозора
и
врата и других транспарентних
елемената термичког омотача
са
одговарајућим
термичким
својствима према негрејаним
просторијама, за породичне куће и
станове.
Ова мера обухвата и пратећу
oпрему за прозоре/врата, као што су
окапнице, прозорске даске, ролетне,
капци и др., као и пратеће грађевинске
радове на демонтажи и правилној
монтажи прозора/врата, као што је
демонтажа старих прозора/врата и
одвоз на депонију, правилна монтажа
прозора, обрада око прозорa/врата
гипс-картон плочама, глетовање,
обрада ивица и кречење око прозора/
врата са унутрашње стране зида.
Удео средства подстицаја износи
максимално 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВом по појединачној пријави, а
максимално 140.000,00 динара са
ПДВ-ом.
Неопходно је да буду испуњени
следеће критеријуми енергетске
ефикасности:
1) Спољна столарија са следећим
минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза
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топлоте):
- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и
балконска врата
- U ≤ 1,6 W/m2K за спољна
врата
2)
постављање
и
набавка
материјала за термичку изолацију
зидова, таваница изнад отворених
пролаза, зидова, подова на тлу и
осталих делова термичког омотача
према негрејаном простору за
породичне куће.
Укупан износ средстава подстицаја
која се додељују за ову меру,
представља мањи износ од:
1. 50% од вредности укупне инвестиције
са ПДВ ом, а максимално 210.000
динара са ПДВ-ом, и;
2. износа који се добија множењем
површине из достављене профактуре,
са износом од 2.000 динара са ПДВом.
Неопходно је да буде испуњен следећи
критеријум енергетске ефикасности:
Спољни зид на породичним кућама/
стамбеним зградама следећих
карактеристика:
- минимална дебљина за термичку
изолацију износи 10 cm, осим уколико
нема техничких могућности да се
постави та дебљина изолације. Боја
спољашњег омотача/фасаде треба да
буде усклађена са традиционалном
локалном архитектуром, избегавајући
тренд јарких и рефлектујућих
неадекватних колорита.
3)
постављање
и
набавка
материјала за термичку изолацију
испод кровног покривача за
породичне куће (за ову меру се
може конкурисати и заједно са
мером постављање и набавка
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материјала за термичку изолацију
зидова, таваница изнад отворених
пролаза, зидова, подова на тлу и
осталих делова термичког омотача
према негрејаном простору за
породичне куће из става 1. тачка 2)
овог члана).
Ова мера може обухватити, у случају
да је оштећен кровни покривач и
хидроизолациони кровни систем,
грађевинске радове на замени
хидроизолације и других слојева
кровног покривача, као и лимарске
радове, али не и радове на замени
конструктивних елемената крова.
Укупан износ средстава подстицаја
која се додељују за ову меру,
представља мањи износ од:
1. 50% од вредности укупне инвестиције
са ПДВ ом, а максимално 150.000,00
динара са ПДВ-ом, и;
2. износа који се добија множењем
површине из достављене профактуре,
са износом од 1.500 динара са ПДВом.
Неопходно је да буде испуњен следећи
критеријум енергетске ефикасности:
- минимална дебљина за термичку
изолацију износи 10 cm.
4) набавка и инсталација котлова
на природни гас и/или биомасу
(дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa
простора, или замена постојећег
грејача простора (котао или пећ)
ефикаснијим, за породичне куће и
станове.
Удео средства подстицаја износи 50%
од вредности укупне инвестиције са
ПДВ-ом по појединачној пријави, а
максимално:
- 85.000,00 динара са ПДВ-ом за
котлове на гас;
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- 110.000,00 динара са ПДВ-ом
за котлове на биомасу (пелет и
сечка).

потрошне топле воде и пратеће
инсталације грејног система за
породичне куће.

Неопходно је да буде испуњен следећи
критеријум енергетске ефикасности:
- минимални степен корисности котла
(грејача простора) на природни гас
износи 90%
- минимални степен корисности котла
(грејача простора) на биомасу (дрвни
пелет, брикет, сечка) износи 85%.

Укупан износ средстава подстицаја
која се додељују за ову меру,
представља мањи износ од:
1. 50% од вредности укупне инвестиције
са ПДВ ом, а максимално 140.000,00
динара са ПДВ-ом, и
2. износа који се добија множењем
количине топле воде из достављене
профактуре, са износом од 650,00
динара са ПДВ-ом.

5) замена постојеће или уградња
нове цевне мреже, грејних теларадијатора и пратећег прибора за
породичне куће и станове (за ову
меру се може конкурисати само
заједно са мером замене постојећег
грејача простора (котао или пећ)
ефикаснијим из става 1. тачка 4)
овог члана).
Удео средства подстицаја износи 50%
од вредности укупне инвестиције са
ПДВ-ом по појединачној пријави,
а максимално 120.000,00 динара са
ПДВ-ом.
6) набавка и уградње топлотних
пумпи и пратеће инсталације
грејног система (грејач простора
или комбиновани грејач) за
породичне куће.
Удео средства подстицаја износи 50%
од вредности укупне инвестиције са
ПДВ-ом по појединачној пријави,
а максимално 250.000,00 динара са
ПДВ-ом.
7) набавка
колектора
централну
топле воде

и уградње соларних
у инсталацију за
припрему потрошне
за грејање санитарне

Домаћинстава не могу да конкуришу
за више од једне мере енергетске ефикасности
из овог одељка, осим за мере из става 1. тач.
3) и 5) овог одељка.
Укупно планирана средства које град
Лозница заједно са средствима Министарства
рударства и енергетике, Управе за подстицање и
унапређење енергетске ефикасности додељује
путем овог конкурса износе 17.600.000,00
милиона динара.
Додатни услови за доделу средстава
подстицаја за енергетску санацију стамбених
објекта:
1. За меру из става 1. тачка 2) овог
одељка средства подстицаја за
термичку изолацију неће се одобравати
за појединачне етаже стамбених
објеката. Уколико стамбени објекат
има два или више власника, пријаву
подноси један од власника уз писмену
сагласност осталих власника. Сутерени
чији је фасадни зид обложен каменом
или сличним материјалом не морају се
термички изоловати.
2. Двојни објекти различитих власника
као и објекти у низу третирају се као
засебни објекти.
За меру из става 1. тачка 1) овог одељка
средства се неће одобравати за набавку и
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уградњу појединачних прозора и врата.
Средства се неће одобравати за набавку
улазних врата стамбених објеката која нису
у директној вези са грејаним простором.
За стамбене објекте са више етажа једног
власника, средства се могу користити за
замену столарије на једној или свим етажама
с тим да замена столарије на свакој од етажа
мора бити комплетна.
Власници појединачних етажа у
стамбеном објекту подносе појединачне
пријаве за замену столарије.
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право учешћа на јавном позиву имају
домаћинства (власници породичних кућа и
станова) која испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве:
- власник објекта и да живи у породичној
кући или у стану на територији града
Лознице (према решењу за порез и
фотокопији личне карте)
2) да је објекат настањен и уз пријаву
приложити копију рачуна за
електричну енергију где се види да
је потрошња електричне енергије
у објекту у претходном месецу
минимално 30 kwh.
3) да је измирио доспеле обавезе по
основу пореза на имовину;
4) да поседује један од следећих доказа
за стамбени објекат:
- доказ о изградњи објекта пре
доношења прописа о изградњи;
- грађевинску дозволу добијену
кроз редован поступак обезбеђења
дозволе;
- грађевинску дозволу добијену из
поступка легализације;
- решење о озакоњењу
5) не прихватају се трошкови радова,
набавке материјала и опреме који
настану пре првог обиласка Комисије
за преглед и оцену поднетих захтева за
суфинансирање пројеката енергетске
ефикасности.
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6) и други услови у складу са јавним
позивом за домаћинства.
Уколико има више од једног власника
породичне куће, потребно је доставити
сагласност осталих власника приликом
пријаве.
Kорисници бесповратних средстава
су домаћинства, изузев:
1. власника посебних делова стамбенопословног објеката који не служе за
становање;
2. власника стамбених објеката који
су у претходне две године после
достављања Решења о додели
бесповратних средстава за сличне
активности одустали од спровођења
активности.
III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ
ПОЗИВ
Право учешћа на позиву имају
домаћинства која станују у породичним
кућама и становима и испуњавају следеће
услове:
1. да је подносилац пријаве власник
објекта;
2. да је објекат настањен и уз пријаву
приложити
копију
рачуна
за
електричну енергију где се види да
је потрошња електричне енергије
у објекту у претходном месецу
минимално 30 kwh;
3. да је измирио доспеле обавезе по
основу пореза на имовину;
4. да поседује један од следећих доказа
за стамбени објекат:
- доказ о изградњи објекта пре
доношења прописа о изградњи;
- грађевинску дозволу добијену
кроз редован поступак обезбеђења
дозволе;
- грађевинску дозволу добијену из
поступка легализације;
- решење о озакоњењу
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5. не прихватају се трошкови радова,
набавке материјала и опреме који
настану пре првог обиласка Комисије
за преглед и оцену поднетих захтева за
суфинансирање пројеката енергетске
ефикасности.
		
Уколико има више од једног власника
породичне куће, потребно је доставити
сагласност осталих власника приликом
пријаве.
Уколико подносилац пријаве није
власник породичне куће, потребно је
доставити сагласност власника.
IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
Не прихватају се трошкови радова,
набавка материјала и опрема који настану
пре првог обиласка комисије за преглед и
оцену поднетих захтева за суфинасирање
пројеката енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – трошкови
који неће бити финансирани јавним позивом
из буџета града Лознице су:
1. трошкови који су у вези са набавком
опреме: царински и административни
трошкови
2. трошкови у вези са одобравањем и
спровођењем кредитног задужења:
трошкови одобравања кредита,
трошкови камата, трошкови кредитног
бироа, трошкови осигурања кредита
и сл.
3. рефундација трошкова за већ
набављену опрему и извршене услуге
(плаћене или испоручене)
4. набавка опреме коју подносилац
захтева за бесповратна средства
сам производи или за услуге које
подносилац захтева сам извршава.
Други трошкове који нису у складу
са мерама енергетске санације.

Број 7

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ
ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
Пријава коју на јавни позив подносе
домаћинства (за породичне куће и станове)
нарочито садржи:
1. потписан и попуњен Пријавни
образац за суфинасирање мера
енергетске ефикасности (Прилог
1) са попуњеним подацима о мери
за коју се конкурише и о стању
грађевинских (фасадних) елемената
и грејног система објекта;
2. фотокопије личних карата или
очитане личне карте за сва физичка
лица која живе на адреси породичне
куће за коју се подноси пријава. За
малолетне лица доставити фотокопије
здравствених књижица;
3. фотокопију рачуна за утрошену
електричну енергију за стамбени
објекат за који се конкурише за
последњи месец, ради доказа да
се живи у пријављеном стамбеном
објекту;
4. потврда о могућности прикључења
на гасоводну мрежу за меру набавке
котла на гас (за набавку котла на
природни гас);
5. предмер и предрачун/профактура
за опрему са уградњом издата
од привредног субјекта са листе
директних корисника (привредних
субјеката) (Прилог 2) коју је објавио
град Лозница;
6. изјава о члановима домаћинства са
фотокопијом личних карата за сваког
члана домаћинства са јасно видљивом
адресом становања;
7. копију решења о утврђивању пореза
на имовину за претходну годину и
потврда да су измирене обавезе по
основу пореза за имовину;
8. копију грађевинске дозволе или други
документ којим се доказује легалност
објекта;
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9. потписана изјава о сагласности да
орган за потребе поступка може
извршити увид, прибавити и обрадити
податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, а који су
неопходни у поступку одлучивања
(Прилог 3).

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу
бесповратних средстава домаћинствима
за енергетску санацију, породичних кућа
и станова на територији града Лознице
за 2022. годину - НЕ ОТВАРАТИ”, са
пуном адресом пошиљаоца на полеђини
коверте.

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава се предаје лично на
писарници Градске управе града Лознице
или препоручено поштом на адресу:

Документација за Јавни позив може
се преузети на интернет страници града
Лознице, www.loznica.rs или на шалтеру
број 8 Градске управе у услужном центру и
садржи:
1. Комплетан текст Јавног позива,
2. Прилог 1 - за грађане - Пријавни
образац и образац о стању породичних
кућа и станова
3. Прилог 2 - Листа привредних
субјеката/извођача радова са које
грађани бирају једног извођача и од
којег морају да прибаве предрачун са
ценом за опрему и уградњу
4. Прилог 3 - Потписана изјава о
сагласности
5. Прилог 4 - Критеријуми за избор
пројеката

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА
ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 21 дан
од дана објављивања на званичној интернет
страници града Лознице и огласној табли
града Лознице.
Јавни позив је отворен закључно са
даном __.__.2022. године.
Попуњени, потписани и одштампани
пријавни образац у три примерка
(један оригинал и две копије) и пратећа
документација достављају се у затвореној
коверти са назнаком:
Страна 198

Градска управа града Лознице, ул.
Карађорђева бр. 2, 15300 Лозница Комисија за реализацију мера енергетске
санације
За све додатне информације и
обавештења у вези Јавног позива можете се
обратити на контакт телефон 015/879-243,
контакт особа Александра Милић или на
електронску адресу: e-mail: amilic@loznica.rs
Сва питања и одговори биће
објављени на званичној интернет страници
града Лознице.
Благовременом доставом сматра
се препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока за предају конкурсне
документације (печат поште), без обзира на
датум приспећа.
Пријаве послате на било који други
начин неће бити узете у разматрање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.
VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА
Критеријуми за избор пројеката су
следећи:
1. постојеће стање у погледу термичке
изолације објекта;
2. постојећи начин грејања;
3. постојеће карактеристике спољне
столарије;
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4. К фактор заузетости површине;
5. коришћење субвенција за енергетску
санацију (средства града/републике)
Детаљни начин бодовања према
наведеним критеријумима је дат у Прилогу
4.
IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА
Оцењивање и рангирање пројеката
домаћинстава, врши се у складу са
Правилником и применом критеријума из
одељка VIII Јавног позива.
Комисија за реализацију мера
енергетске санације града Лознице (у даљем
тексту: Комисија) разматра пријаве и у
складу са условима из одељка III и утврђује
јединствену прелиминарну ранг листу
крајњих корисника за све мере енергетске
ефикасности из јавног конкурса на основу
бодовања према критеријумима из одељка
VIII Јавног позива.
Листу из става 2. овог одељка
Комисија објављује на огласној табли града
Лознице и званичној интернет страници
града Лознице.
Подносиоци пријава имају право
увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању листе из
става 2. овог одељка у року од три дана од
дана објављивања листе у складу са ставом
3. овог одељка.
На листу из става 2. овог одељка
подносиоци пријава имају право приговора
Комисији у року од осам дана од дана њеног
објављивања. Приговор се подноси преко
писарнице Градске управе града Лознице.
Комисија је дужна да размотри
поднете приговоре на листу из става 2. овог
одељка као и да донесе одлуку о приговору,
која мора бити образложена, у року од
15 дана од дана његовог пријема и на
основу донетих одлука донесе ревидирану
прелиминарну листу.
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На основу листе из става 6. овог
одељка Комисија врши теренски обилазак
ради увида у стање стамбених објеката
са те листе закључно са редним бројем
подносиоца пријаве до којег су обезбеђена
укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом
теренског обиласка из става 7. овог одељка
утврдила да је подносилац пријаве дао
неистините податке у пријави Комисија га
елиминише из ревидиране прелиминарне
листе и уместо њега спроводи теренски
обилазак првог следећег на листи код кога
није вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз
обавезно присуство подносиоца захтева
комисија сачињава записник у два примерка,
при чему један остаје подносиоцу пријаве,
а један задржава Комисија. У записнику
Комисија потврђује да ли су мере наведене
у предмеру и предрачуну који је грађанин
поднео приликом пријаве на јавни конкурс
прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог
одељка комисија сачињава предлог коначне
листе крајњих корисника.
Листу из става 10. овог одељка
Комисија објављује на огласној табли
Лознице и званичној интернет страници
града Лознице.
На листу из става 10. овог одељка
подносиоци пријава код којих је извршен
теренски обилазак, имају право приговора
Комисији у року од осам дана од дана
објављивања предлога коначне листе
крајњих корисника. Приговор се подноси на
писарницу града Лознице.
Комисија је дужна да одлучи по
приговорима из става 10. овог одељка у
року од 15 дана од дана пријема приговора
и након одлучивања по свим приговорима
сачини коначну листу крајњих корисника.
Градско веће града Лознице доноси
Одлуку о додели бесповратних средстава
крајњим корисницима за спровођење мера
енергетске санације, на основу чега се
закључују уговори.
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X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Град Лозница ће вршити пренос
средстава искључиво привредним
субјектима - извођачима радова, а не
домаћинствима, након што појединачни
крајњи корисник (грађанин) изврши
целокупну уплату извођачу радова и након
завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства извођачу
радова је потврда Комисије да су радови
изведени како је предвиђено предмером
и предрачуном који је грађанин предао
када се пријавио за меру као и у складу
са записником Комисије приликом првог
изласка.
Крајњи корисник мора имати уредну
документацију (рачуне и атесте) које ће
доставити надлежној комисији.
Град Лозница ће вршити пренос
средстава изабраним извођачима радова у
складу са закљученим уговором. Грађани
ће сами сносити трошкове изведених
радова који буду већи од износа субвенције
наведене у одељку I (максималног износа
бесповратних средстава града Лознице).
Контролу извршења уговорених
обавеза извршиће надлежни органи који су
задужени за урбанизам односно заштиту
животне средине, у сарадњи са Комисијом.
Уколико Корисник није средства
наменски утрошио, или радови нису изведени
у складу са предмером и предрачуном који
је грађанин поднео приликом пријаве, град
Лозница неће уплатити средства додељена
јавним позивом.
Уколико из неког разлога крајњи
корисник не може да реализује набавку од
одабраног извођача радова, има право да
изврши набавку од другог са листе и да о
томе, пре реализације набавке, обавести
Комисију и достави јој нову профактуру/
предрачун, с тим да износ не може бити већи
од одобреног.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-24-2/22-II
27.07.2022. године					
Лозница
На основу чланa 15. Правилника
о суфинансирању енергетске санације
породичних кућа и станова путем уградње
соларних панела за производњу електричне
енергије за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи,
термостатских вентила и делитеља топлоте
по основу јавног позива за суфинансирање
програма енергетске санације, породичних
кућа и станова, ЈП 1/22 бр. 06-11-14/22- 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 61. седници, одржаној дана
27.07.2022. године, донело је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног позива за учешће
привредних субјеката у спровођењу мера
енергетске санације у домаћинствима
путем уградње соларних панела за
производњу електричне енергије
за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи,
термостатских вентила и делитеља на
територији града Лознице за 2022. годину
I Градско веће расписује Јавни
позив за учешће привредних субјеката
у спровођењу мера енергетске санације
у домаћинствима путем уградње соларних
панела за производњу електричне енергије
за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи,
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термостатских вентила и делитеља на
територији града Лознице за 2022. годину.
II Јавни позив из тачке 1. Одлуке
спроводи Комисија за реализацију мера
енергетске санације.
III Јавним позив се спроводи
избор директних корисника (привредних
субјеката) за спровођење активности на
реализацији мера енергетске ефикасности
у складу са чланом 6. Правилника о
суфинансирању енергетске санације
породичних кућа и станова путем уградње
соларних панела за производњу електричне
енергије за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи,
термостатских вентила и делитеља топлоте
по основу јавног позива за суфинансирање
програма енергетске санације, породичних
кућа и станова, 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.
ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће привредних субјеката у
спровођењу мера енергетске санације
у домаћинствима путем уградње
соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене
потребе и унапређење термотехничког
система путем уградње калориметара,
циркулационих пумпи, термостатских
вентила и делитеља на територији града
Лознице
У оквиру реализације мера енергетске
санације, а у складу са чланом 15. Правилника
о суфинансирању енергетске санације
породичних кућа и станова путем уградње
соларних панела за производњу електричне
енергије за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње
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калориметара, циркулационих пумпи,
термостатских вентила и делитеља топлоте
по основу јавног позива за суфинансирање
програма енергетске санације, породичних
кућа и станова, ЈП 1/22, расписује се Јавни
позив ради избора привредних субјеката
који се баве производњом, услугама и
радовима на енергетској санацији стамбених
објеката путем уградње соларних панела за
производњу електричне енергије за сопствене
потребe и унапређењу термотехничких
система путем уградње калориметара,
циркулационих пумпи, термостатских
вентила и делитеља. Eнергетскa санација у
домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са
привредним субјектима који се баве радовима
уградње соларних панела за производњу
електричне енергије и радовима на
унапређењу термотехничких система путем
уградње калориметара, циркулационих
пумпи, термостатских вентила и делитеља,
а крајњи корисници бесповратних средстава
су домаћинства на територији града
Лознице. Домаћинства која остваре право
на суфинансирање могу набавити добра или
услуге искључиво од привредних субјеката
изабраних путем овог јавног конкурса.
Циљ спровођења мере енергетске санације
путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и
унапређења термотехничких система путем
уградње калориметара, циркулационих
пумпи, термостатских вентила и делитеља
је унапређење енергетске ефикасности и
повећано коришћење обновљивих извора
енергије у домаћинствима на територији
града Лознице.
I ПРЕДМЕТ
Предмет Јавног позива јесте избор
привредних субјеката за спровођење
активности на реализацији радова на:
уградњи соларних панела, пратећих носача
панела, инвертера и остале неопходне
инсталације за производњу електричне
енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја
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за мерење предате и примљене електричне
енергије, изради извештаја извођача радова
о уградњи соларних панела и пратеће
инсталације за производњу електричне
енергије, као и извештаја о уградњи мерног
места који је у складу са законом неопходан
приликом прикључења на дистрибутивни
систем и уградња електронски регулисаних
циркулационих пумпи за породичне куће,
опремање система грејања са уређајима
за регулацију и мерење предате количине
топлоте објекту (калориметри, делитељи
топлоте, баланс вентили за станове).
II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ
ПОЗИВУ
Право учешћа на овом јавном позиву
имају сви заинтересовани привредни
субјекти који испуњавају законом утврђене
услове за обављање делатности и који
испуњавају услове дефинисане Правилником
о спровођењу мера енергетске санације и
овим Јавном позивом.
На јавном позиву могу учествовати
привредни субјекти који врше набавку,
радове и уградњу материјала, опреме и
уређаја.
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ
ПОЗИВУ
На јавном позиву могу учествовати
привредни субјекти који врше испоруку и
радове на уградњи материјала, опреме и
уређаја и испуњавају следеће услове:
• да су уписани у регистар АПР-а,
а регистровани су као привредна
друштва и предузетници најмање
шест месеци од дана подношења
пријаве,
• да над њима није покренут стечајни
поступак или поступак ликвидације,
• да имају атесте за материјале и
производе,
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да имају запосленог или на неки
други начин ангажованог инжењера
електротехнике који поседује
лиценцу у складу са законом којим
се уређује изградња објеката, а који
ће бити задужен за израду извештаја
за уграђену инсталацију соларних
панела за производњу електричне
енергије,
да дају гаранцију на инвертер од
минимално 5 година и на соларне
колекторе од минимално 10 година.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ
ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ
ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Подносилац пријаве је потребно да
достави следећу документацију:
1. Пријавни образац (Прилог 1) у три
примерка (оригинал и две копије)
2. Потписану изјаву (Образац 1)
3. Потписане сагласности (Образац 2 и
Образац 3)
4. Атести за материјале и производе
5. Решење о упису у региста р
привредних субјеката
6. Изјава о гаранцији на инвертер и
соларне панеле (за меру уградња
соларних панела)
За предузетнике је потребно да изјаву
достави лице које је регистровало обављање
делатности као предузетник. За задруге
потребно је доставити изјаву директора.
Ова изјава мора бити дата након датума
објављивања јавног позива.
У случају да је оснивач привредног
субјекта страно правно лице, узима се
изјава коју ће дати законски заступник
привредног субјекта подносиоца захтева.
Уколико постоји више законских заступника
подносиоца захтева потребно је да сви
доставе наведену изјаву која не мора бити
оверена код нотара.
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У случају да је оснивач привредног
субјекта страно физичко лице потребно је да
сви законски заступници привредног субјекта
подносиоца захтева доставе наведену изјаву
која не мора бити оверена код нотара.
V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Документација за учешће на Јавни
позив може се преузети на интернет страници
града Лознице, линк: www.loznica.rs или на
шалтеру број 8 Градске управе у услужном
центру и садржи:
− Комплетан текст Јавног позива,
− Прилог 1 - Пријавни образац,
− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве,
− Прилог 3 - Критеријуми и начин бодовања
за оцену Пријаве.
VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Критеријуми за рангирање привредних
субјеката обухватају следеће:
1) цену за:
- опрему и кровну уградњу за
соларну електрану капацитета 6
kW инсталисане снаге соларних
панела, укључујући и уградњу
и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије,
- набавку и уградњу двосмерног
мерног уређаја за мерење предате
и примљене електричне енергије,
- израду предмера и предрачуна,
као и извештаја о уградњи
соларних панела и уградњи мерног
места који је у складу са законом,
неопходан приликом прикључења
на дистрибутивни систем.
Цене дати по наведеним ставкама а
потребну опрему предвидети по Правилима
о раду дистрибутивног система ОДС-а.
2) рок важења цена;
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3) рок важења гаранције на инвертер
(минимално 5 година) и соларне
панеле (минимално 10 година)
и процењени износ произведeне
електричне енергије у периоду од
три године (за инсталисану снагу
соларних панела 6 kW очекиван
износ је 15.000 kWh).
Критеријуми за рангирање директних
корисника који врше набавку и радове
на уградњи електронски регулисаних
циркулационих пумпи за породичне куће,
опремање система грејања са уређајима за
регулацију и мерење предате количине
топлоте објекту (калориметри, делитељи
топлоте, баланс вентили за станове)
обухватају следеће:
1) цене кључних добара заједно
са уградњом за меру за коју
конкуришу;
2) рок важења цена за меру коју
конкуришу.
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума
и број бодова по поткритеријумима, ако
су поткритеријуми дефинисани у оквиру
појединих критеријума.
Укупан максимални број бодова по
свим критеријумима и поткритеријумима
примењеним на поједини Програм не може
прећи 100.
VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА
ПРИЈАВА
Подносиоци пријаву за учешће на
јавном позиву попуњавају на српском језику,
ћириличним писмом.
Попуњени, оверени и одштампани
пријавни образац у три примерка
(један оригинал и две копије) и пратећа
документација достављају се са назнаком:
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„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ
ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ
СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,
ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У ДОМАЋИНСТВИМА–НЕ ОТВАРАТИ”,
са пуном адресом пошиљаоца на полеђини
коверте.

Комплетна документација се доставља
у затвореној коверти.
Пријаве доставити поштом на
адресу Градска управа града Лознице,
ул. Карађорђева бр. 2, 15300 Лозница
-Комисија за реализацију мера енергетске
санације или лично на писарници у згради
Градске управе града Лознице.
Благовременом доставом сматра
се препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока за предају конкурсне
документације (печат поште), без обзира на
датум приспећа. Пријаве послате на било који
други начин (нпр. факсом или електронском
поштом) неће бити узете у разматрање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања закључно са 15.08.2022.
године.
За све додатне информације и
обавештења у вези Јавног позива можете се
обратити на контакт телефон 015/879-243 и
електронску адресу: е-mail: amilic@loznica.
rs.
Сва питања и одговори биће објављени
на интернет страници града Лознице, линк
www.loznica.rs.
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VIII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ
Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена решењем.
IX ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА
Оцена и избор привредних субјеката
врши се у складу са Јавним позивом и
Правилником.
Оцењивање и избор привредних
субјеката врши Комисија за реализацију
мера енергетске санације (у даљем тексту
Комисија) на основу прегледа поднетих
пријава.
Пријаве са документацијом чија
садржина није у складу са Јавним позивом
се не оцењују и решењем ће бити одбијене.
У току поступка оцене и избора
привредних субјеката Комисија може да од
Подносиоца пријаве, према потреби, затражи
додатну документацију и информације.
Комисија разматра пријаве и у
складу са условима Јавног позива, утврђује
прелиминарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних
корисника Комисија објављује на огласној
табли Града Лознице и званичној интернет
страници Града Лознице.
Учесници Јавног позива имају право
увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању прелиминарне
листе директних корисника, у року од три
дана од дана објављивања листе.
На прелиминарну листу директних
корисника учесници конкурса имају право
приговора Комисији у року од осам дана од
дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри
поднете приговоре на прелиминарну листу
директних корисника као и да донесе Одлуку
о приговору, која мора бити образложена, у
року од 15 дана од дана његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија
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води записник и сачињава Предлог коначне
Одлуке о избору привредних субјеката у
спровођењу мере енергетске санације путем
уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и
исте доставља Градском већу на усвајање.
Градско веће града Лознице доноси
Одлуку о избору привредних субјеката у
спровођењу мере енергетске санације путем
уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и
мере унапређења термотехничких система
путем уградње калориметара, циркулационих
пумпи, термостатских вентила и делитеља.
Одлука Градског већа града Лознице
о избору привредних субјеката у спровођењу
мере енергетске санације путем уградње
соларних панела за производњу електричне
енергије за сопствене потребе и мере
унапређења термотехничких система путем
уградње калориметара, циркулационих
пумпи, термостатских вентила и делитеља
објављује се на огласној табли Градске
управе и званичној интернет страници Града
Лознице.
X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Град Лозница ће закључити технички
споразум о спровођењу мера енергетске
санације са привредним субјектима који
буду изабрани. Предмет споразума ће бити
обавезе обеју страна у Јавном конкурсу.
Након потписивања Уговора о
сарадњи са привредним субјектима, град
спроводи поступак одабира крајњих
корисника (домаћинстава). Обавеза је да
крајњи корисник приликом пријаве предмере/
предрачуне узме само од директних
корисника који су одабрани у претходној
фази.
Бесповратна средства се додељују
грађанима за соларне панеле капацитета до
и једнако 6 kW, а разлику за соларне панеле
капацитета преко 6 kW до укупне вредности
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радова према предрачуну изабраног
привредног субјекта сносиће грађанин.
Након избора појединачних
пројеката грађана и утврђивања коначног
броја корисника по привредном субјекту,
потписују се тројни уговори између града
Лознице, директног корисника и крајњег
корисника о реализацији мера енергетске
санације.
Привредни субјекти су дужни да
стручној комисији за праћење реализације
мере путем уградње соларних панела
за производњу електричне енергије за
сопствене потребе и мере унапређења
термотехничких система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи,
термостатских вентила и делитеља (у даљем
тексту Стручна комисија), у сваком моменту,
омогуће контролу реализације активности и
увид у сву потребну документацију.
Град Лозница ће вршити пренос
средстава искључиво директним корисницима
не крајњим корисницима, након што
појединачни крајњи корисник изврши
уплату директном кориснику целокупну
своју обавезу и након завршетка реализације
мере.
Услов да се пренесу средства
директном кориснику је потврда Комисије
да су радови изведени како је предвиђено
предмером и предрачуном који је грађанин
предао када се пријавио за меру као и у
складу са записником Комисије о обављеном
изласку на терен, а након извршених
радова.
Град ће вршити пренос средстава
изабраним привредним субјектима у складу
са закљученим уговором. Грађанин ће сам
сносити трошкове изведених радова који
буду већи од износа субвенције наведене у
члану 6. Правилника (максималног износа
учешћа града).
Привредни субјекти су дужни да
Комисији за праћење реализације мера
енергетске санације (у даљем тексту
Комисија), у сваком моменту, омогуће
контролу реализације активности и увид у
сву потребну документацију.
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Контролу извршења
обавеза извршиће Комисија.

уговорених

Привредни субјекти до 15. децембра
2022. године достављају Градској управи
захтев за исплату средстава за суфинансирање
мере енергетске санације путем уградње
соларних панела за производњу електричне
енергије за сопствене потребе по основу
обављених радова или извршених услуга.
Уз захтев достављају фотокопију издатог
рачуна за извршене радове и услуге.
Пренос средстава врши се након

што:
1) се изда Потврда Комисије да су
радови изведени како је предвиђено
предмером и предрачуном који је
грађанин предао када се пријавио на
јавни позив,
2) грађанин потпише уговор о потпуном
снабдевању са нето мерењем са
ЕПС снабдевањем (за меру уградње
соларних панела),
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3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи
купца-произвођача на дистрибутивни
систем и упише га у регистар купцапроизвођача.(за меру уградње соларних
панела),
4) Крајњи корисник бесповратних
средстава привредном субјекту
исплати извршене радове/извршене
услуге у износу умањеном за одобрена
повратна средства.
Средства која се одобре за
реализацију појединачних пројеката преносе
се привредним субјектима у складу са
одредбама Уговора.
На основу захтева за исплату и
записника Комисије, Одељење за финансије
и локалну пореску администрацију Градске
управе града Лознице врши исплату из
буџета.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 872/2022-III1
Датум: 19.07.2022. године
Лозница
На основу члана 38. Закона о
слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/04,
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 54.
став 1. 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), члана 72. став 1. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице” бр. 1/19
– пречишћен текст) и члана 22. и 25. Одлуке
о Градској управи града Лознице („Сл. лист
града Лознице”, број 03/21 – пречишћен
текст), начелник Градске управе града
Лознице доноси:
РЕШЕЊЕ
о одређивању овлашћених лица за
поступање по захтеву за слободан
приступ информацијама од јавног
значаја
I Овлашћена лица за поступање
по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја упућених
Градској управи су:
1. Јован Миладиновић, дипломирани
инжењер пољопривреде, запослен
у Градској управи - Одељење за
привреду и локални економски
развој.
2. Драгана Петровић, дипломирани
инжењер саобраћаја, запослена
у Градској управи - Одељење за
рад органа града, информационе
и заједничке послове – Одсек за
послове кабинета градоначелника.

-

-

II Задаци овлашћених лица су да:
примају захтеве, обавештавају
тражиоца о поседовању информација
и обезбеђују увид у документ који
садржи тражену информацију
односно доставља информацију на
одговарајући начин, одбијају захтев
решењем, пружају тражиоцима
неопходну помоћ за остваривање
њихових права утврђених законом.
предузимају мере за унапређење
праксе поступања са носачем
информација, праксе одржавања
носача информација, као и праксе
њиховог чувања и обезбеђења.
предузимају мере потребне за
упознавање запослених са њиховим
обавезама у вези са правима на
приступ информацијама од јавног
значаја, ради делотворне примене
закона.

III Ово решење ступа на снагу даном
доношења.
IV Ово решење објавити у „Службеном листу града Лознице” и на огласној
табли органа Града.
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милорад Матић, дипл. правник, с.р.

- КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 49
На основу члана 15. Одлуке о
јавним признањима („Службени лист града
Лознице“, бр. 3/09, 4/13 и 4/19), Комисија
за доделу јавних признања града Лознице
на седници одржаној 24. маја 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
о додели јавних признања града Лознице
Страна 207

Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Као посебан облик друштвене
захвалности за изузетне резултате који
доприносе бржем, успешнијем и хуманијем
развоју града у различитим областима
живота поводом Дана града додељују се јавна
признања. Јавна признања града Лознице могу
се доделити грађанину Републике Србије,
као и страном држављанину, држављанину
и функционеру међународне организације
и удружења, невладине организације и
других облика деловања цивилног сектора,
државног органа или органа јединице
локалне самоуправе и истакнутој јавној
личности и другом појединцу, који својим
радом, научним, уметничким, политичким,
хуманитарним и у другим областима
деловања, допринесе развоју и угледу града
Лознице, остваривању и развоју демократије
и друштва.
Добитник Повеље града Лознице
је компанија Елинг а.д. Лозница
Компанија Елинг а.д. основана је
1989. године у Лозници. Тендецију сталног
развоја и напретка у домену технике задржава
и након 30 година постојања. На почетку
су се бавили услугама и производњом
у електротехници. Углавном је то било
извођење електрорадова, али упоредо са
тим почели су производњу временских
релеја, електронских уређаја који се користе
у индустрији. У то време производила их је
само словеначка фирма Искра.
Данас Елинг запошљава 96 радника
и бави се производњом индукционих пећи
за топљење и загревање метала, затим
производњом савременог система за ливење
алуминијумских трупаца у електромагнетном
пољу, ливењем и пресовањем алуминијумских
шипки и профила, као и машинском обрадом
металних делова намењених за специфичне
индустријске апликације. У Елингу су
развили и један веома скуп уређај –
квантометар, који производи само неколико
светских фирми. Квантометар служи за
анализу састава материјала, посматрањем
атомског спектра.
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произведено

Добитници Плакете града Лознице
су:
1. Компанија Еникон а.д. Лозница
Компанија „Еникон” а.д. Лозница је
предузеће за пројектовање, инжењеринг,
производњу, монтажу и промет. Основана је
1992. године. Основна делатност предузећа
је пружање металских услуга ремонта
и одржавања индустријских постојења,
израда енергетских постројења и делова за
енергетска постојења, постројења хемијске
и прехрамбене индустрије, израда судова
под притиском и челичних конструкција
свих облика и димензија. Компанија
„Еникон“ се константно развија користећи
најновија техничко-технолошка достигнућа,
савремене методе управљања пројектима у
складу са стандардима квалитета и водећи
рачуна о заштити на раду и заштити животне
средине.
Компанија „Еникон” своје пословање
унапређује константним увођењем
сертификата у својој области, а о квалитету
извршених послова говоре и бројне
референце како из Србије тако и из
иностранства од задовољних клијената са
којима су радили. Тренутно запошљавају
80 радника, са тенденцијом увећавања овог
броја.
2. Дејан Симић, пољопривредник из
Лешнице
Дејан Симић, пољопривредни
произвођач из Лешнице од 2015. године
на свом имању подиже савремени засад
боровнице на 2 хектара. Савременом
пољопривредном механизацијом, опремом
и системима заштите од елементарних
непогода, уз обезбеђене сертификате
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добре пољопривредне праксе – Global Gap,
остварује приносе и до 25 тона које пласира
на домаће и страно тржиште – првенствено
тржишта Холандије и других земаља
Европске уније. У току сезоне спровођења
агротехничких мера као и сезоне бербе
ангажује и преко 40 сезонских радника.
Пратећи светске трендове и
покушавајући да прошири асортиман
својих производа, ове године започео
је и хидропонијску производњу јагоде
у затвореном простору у 2 пластеника
површине 1100 метара квадратних.
3. Апотекарска установа Лозница
Апотекарска установа Лозница
послује као самостална установа од 1993.
године. У свом саставу има мрежу од 14
апотека на територији Јадра и Рађевине и
својом делатношћу покрива и најудаљеније
месне заједнице. Апотекарску установу
краси високо профилисан и искусан стручан
кадар који је у сваком моменту на услузи
грађанима и пацијентима.
Захваљујући квалитетном и стручном
кадру у шест лабораторија реализују израду
магистралних лекова уз примену најновијих
и најзахтевнијих стандарда у раду.
Поред издавања и израде лекова, у
објектима апотекарске установе који раде
свакога дана, и викендом и празницима нерадним данима, грађани могу измерити
ниво шећера у крви, крвни притисак,
добити савет и корисне информације о
нежељеним дејствима, интеракцијама и
контраиндикацијама лекова.
У време пандемије Ковид - 19, раме
уз раме са лекарима и медицинским особљем
у Лозници, запослени у овој установи су
били у првим редовима како би помогли
свима којима је то било потребно и како би
лекова и медицинске опреме било довољно
за све.
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Својим успешним и одговорним
радом апотекарска установа Лозница спада
у ред најуспешнијих установа такве врсте у
Србији.
4. Владимир Ђукановић, професор
физике из Лознице
Владимир Ђукановић је наставник
физике у основној школи „Анта Богићевић”
у Лозници. Као посвећени наставник и
иноватор дао је велики допринос за школу
кроз реализацију великог броја пројеката као
и увођењем нових наставних метода рада.
Ученици које је он учио, припремао,
усмеравао и бодрио донели су 38 награда са
државних такмичења из физике као и многе
друге награде уз остваривање најуспешнијих
резултата.
5. Удружење пословних
„Креативна визија”

жена

Удружење пословних жена „Креативна
визија” броји око 40 активних чланица
различитих професија. Прославило је 10
година постојања и једно је од најуспешнјих
пословних удружења жена у Србији. Активно
се бави унапређењем и промоцијом женског
предузетништва, економским оснаживањем
жена, бригом о специфичностима потреба
жена у сфери бизниса и повезивањем са
другим предузетницама, институцијама
и организацијама у региону, земљи и
иностранству.
Уз партнерство и подршку града
Лознице, Креативна визија је реализовала
бројне активности у Лозници, највише на
самој афирмацији женског предузетништва
и подршци најосетљивијој групи чланица,
а то су жене које се баве рукотворинама и
почетнице у бизнису.
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6. Драгољуб Драго Мирковић,
академик из Бијељине
Драгољуб Драго Мирковић је професор
ликовне уметности, предузетник и академик
Српске краљевске академије научника и
уметника, који живи и ради у Бијељини.
Академик Мирковић је осмислио
и урадио споменик рускињи Дарји
Александровној, девојци из Петрограда која
је 1914. године погинула на Гучеву, на првој
линији фронта, збрињавајући дневно по 100
српских јунака. Споменик који се налази на
Гучеву Мирковић је даровао народу Лознице,
Јадра и Србије.
Такође, академик Мирковић је
осмислио, урадио и даровао Лозници спомен
знамење у знак сећања на лозничанина
Јована Цвијића, нашег великог научника,
на месту где је била његова родна кућа, као
и спомен обележје за владику Валеријана
Стефановића, рођеног у Лешници, једног од
најчувенијих архијереја Српске православне
цркве који је Други светски рат провео
збрињавајући на хиљаде и хиљаде избеглица
у Београду. Недавно је дао значајан прилог
у материјалу за спомен обележје у селу
Цикотама, код Лознице које је посвећено
сећању на 400 невино страдалих мештана,
међу којима је било доста деце, па чак и беба
у Другом светском рату.
7.

Алекса Милисављевић, студент из
Лознице

Алекса Милисављевић рођен је у
Лозници 1999. године. У Лозници је завршио
основну школу „Јован Цвијић“ као ђак
генерације. Током основне школе такмичио
се на различитим нивоима такмичења из
различитих предмета, освајао награде на свим
нивоима од општинских до међународних,
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а посебно се истакао на такмичењима из
математике, и рачунарства и информатике. У
осмом разреду квалификовао се за јуниорску
балканску олимпијаду, где је освојио
бронзану медаљу, док је из информатике
освојио сребрну медаљу на балканској
олимпијади у Румунији и бронзану на
међународној олимпијади у Јапану.
Након основне школе уписао је
Математичку гимназију, где наставља са
својим успесима, а након тога уписује
Математички факултет, рачунарски модул,
смер математика и паралелно са њим
рачунарски факултет, смер рачунарске науке.
Тренутно је студент четврте године са
просеком 10,00 на математичком факултету
и 9,88 на рачунарском факултету.
8. Горица Видовић, студенткиња из
Лознице
Горица Видовић рођена је 1998.
године у Лозници, где је завршила основну
школу „Анта Богићевић“ као ђак генерације,
основну музичку школу и Гимназију „Вук
Караџић“ као носилац Вукове дипломе.
Школовање наставља на Медицинском
факултету у Београду, који завршава као
најбољи студент са просеком 10,00. Научно
- истраживачки рад започиње на катедри за
Микробиологију где је до сада већ објавила
неколико научних радова.
Добитница је многобројних награда
– између осталог - награда задужбине
Николе Спасића за најбољег студента 3.
године медицинског факултета, награда
Фонда за младе таленте Републике Србије,
награде фондације Ловрић, као и стипендија
- стипендија града Лознице, студентске
стипендије Министарства просвете, стипендије
фонда „Др Милан Јелић“, стипендије „Реа
Медике“ за 7 најбољих студента 5. и 6. године
медицине за студенте из региона (Србија,
БиХ и Црне Горе) као прва на листи, а 2022.
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године је добитник стипендије Фонда за
младе таленте „Доситеј“ за најбоље студенте
завршних година у Републици Србији.
9. Јован Ивановић, музичар из Бање
Ковиљаче
Јован Ивановић рођен је 1964. године
у Лозници, основну школу завршио је у Бањи
Ковиљачи, а потом и Гимназију у Лозници.
Гитару је почео да свира 1977. године
као самоук. Првобитна фасцинација остала
је присутна за цео живот обележивши му
стазе гитарским звуком и светом музике.
По занимању новинар сарадник, оловку и
микрофон заменио је гитаром која га у стопу
прати цео живот. Прве наступе је имао већ
1979. године у бањским хотелима „Београд“
и „Подриње“ са тадашњим рок групама.
Од 1990. почиње да подучава свирање
гитаре, а 2005. године покреће школу рок
гитаре при Центру за културу „Вук Караџић“
Лозница. До сада је кроз ову школу прошло
преко 3000 полазника. Са полазницима школе
одржао је више од 100 концерата у склопу
свих најважних манифестација у граду, али
и велики број хуманитарних концерата.

трибина, предавања, изложби и концерата.
Тошић се као гимназијалац учланио у КУД
“Караџић” најпре у фолклорну секцију, а
после годину дана прешао је у аматерско
позориште и први пут заиграо у представи
“Два мушкарца под креветом” 1982. године.
Тошић је управник позоришта постао
2001. године, а посебну пажњу посветио је
раду са дечјом и омладинском сценом, бавио
се организацијом представа и пословима
повезаним са сценографијом, костимима,
адаптацијом текстова и режијом.
На годишњој Скупштини друштва,
пре девет година, изабран је за председника
КУД „Караџић”, и на тој функцији био је до
последњег дана.
Ова одлука биће објављена у
„Службеном листу Града Лознице’’.
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ
ПРИЗНАЊА
Број: 06-11/22-1
Датум: 24. мај 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

10. ПОСТХУМНА ПЛАКЕТА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ДРАГАНУ
ТОШИЋУ(1964-2022)
Све који су га познавали и имали
прилику да раде са њим дубоко је погодила
и растужила вест о изненадној смрти
Драгана Тошића, професора књижевности,
библиотекара и уредника културног
програма Библиотеке Вуковог завичаја,
и дугогодишњег председника Културно уметничког друштва “Караџић”.
После средње школе и студија на
Филолошком факултету радио је као
професор српског језика у Србици (Косово
и Метохија) а по одслужењу војног рока у
Сарајеву, у најнезгоднијем периоду рата у
БиХ, вратио се у Лозницу где се запослио
као организатор културних активности
у тадашњој Народној библиотеци Вук
Караџић у Лозници (данас „Библиотека
Вуковог завичаја” Лозница). Као организатор
културног програма у градској библиотеци
организовао је велики број књижевних вечери,
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- МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ -

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЈЬОПРИВРЕДЕ,
ШУMAPCTBA И ВОДОПРИВРЕДЕ
Број: 461-00-00107/2022-09
Датум: 27. јун 2022. године
Београд
На основу члана 2. став 1.
Закона о начину в условима признавања
пpaвa и враћањању земљишта које је
прешло у друштвену својину по основу
пољопривредног земљишног фонда и
конфискацијом због неизвршених обавеза из
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обавезног откупа пољопривредних производа
(„Службени гласник PC”, бр. 18/91, 20/92 и
42/98) и предлога Скупштине града Лознице,
број: 06-18/22-16-8/4 од 9. јуна 2022. годнне,
за измену Решења о образовању Комисије
за вођење поступка и доношење peшења по
захтеву за враћања земљишта

в условима признавања пpaвa и враћањању

По овлашћењу министра број11901-4/26/2020-09 од 9. децембра 2020. године
државни секретар у Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде
доноси

гласник PC”, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) у

РЕШЕЊЕ
I MEЊA СЕ Решење о образовању
Комисије за вођење поступка и доношење
решења по захтеву за враћање земљишта
број: 119-01-00248/2014-09 од 3. јуна 2015.
године, тако штo се уместо:
члана Комисије ГОЈКА ЗИРОЈЕВИЋА,
геометра из Лознице, именује за члана
Комисије НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ, геометар
аз Лознице;
II Решење доставити: члановима
Комисије, Скупштини града Лознице и
писарници Министраства.
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Сенад Махмутовић
по овлашћењу министра
број: 119-01-4/26/2020-09
од 9. децембра 2020. године

51
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЈЬОПРИВРЕДЕ,
ШУMAPCTBA И ВОДОПРИВРЕДЕ
Број: 461-00-00107/2022-09
Датум: 18. јул 2022. године
Београд
На основу члана 144. став 1. Закона
о општем управном поступку („Службени
гласнник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
тимачење) и члана 2. став 1. Закона о начину
Страна 212

земљишта које је прешло у друштвену
својину по основу пољопривредног
земљишног фонда и конфискацијом због
неизвршених обавеза из обавезног откупа
пољопривредних

производа

(„Службени

предмету исправке грешке по овлашћењу
министра број: 119-01-4/26/2020-09 од 9.
децембра 2020. године државни секретар у
Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде доноси
РЕШЕЊЕ
Исправља се решење Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
број: 461-00-00107/202-09 од 27. јуна 2022.
године, у делу диспозитива решења тако да
уместо:
„именује за члана Комисије НЕНАД
ЛАЗАРЕВИЋ, геометар из Лознице”, треба
да стоји: именује за члана Комисије ВЛАДАН
СПАСЕНОВИЋ, геометар из Лознице”.
Ово

решење

производи

правна

дејства од када и решење Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
број: 461-00-00107/202-09 од 27. јуна 2022.
године, које се исправља и његов је саставни
део.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Сенад Махмутовић
по овлашћењу министра
број: 119-01-4/26/2020-09
од 9. децембра 2020. године

02. 08. 2022.
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