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 На основу Одлуке о неопходности 
исељења са Планом пресељења домаћинста-
ва која живе у неформалном насељу на 
локацији Лагатор („Службени лист града 
Лознице’’, број 6/22),  члана 38. Одлуке о 
правима и  услугама социјалне заштите 
града Лознице („Службени лист града 
Лознице’’, број 7/17), члана 2. Одлуке о 
Градском већу града Лознице (“Службени 
лист града Лозницe”, број 20/08 и 4/19)  и 
Уговора о донацији  за „Активно укључивање 
Рома и подршка становању у Лозници’’ бр. 
UNOPS-SHAI-2021-Granr-007, Градско веће 
града Лознице на седници одржаној дана 
22.09.2022. године, донело је

П Р А В И Л А
о ближим условима, мерилима и 

поступку коришћења услуге социјалног 
становања у заштићеним условима у 

вишепородичном објекту за социјално 
становање, спратности П+3 у Лозници 
у улици Железничка бб, катастарска 

парцела број 15656

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилима ближе се уређују: 
услови и мерила за коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним 
условима у вишепородичном објекту за 
социјално становање, спратности П+3 
у Лозници, у улици Железничка бб, на 
катастарској парцели број 15656, начин 
избора домаћинстава, начин изборa кори-
сника мера активне инклузије, стручна 
подршка, престанак права на коришћење 
услуге социјалног становања у заштићеним 

условима и друга питања од значаја за 
коришћење услуге социјалног становања у 
заштићеним условима домаћинстава која 
живе у неформалном насељу на локацији 
Лагатор у обухвату Плана детаљне регула-
ције зона III Лагатор („Службени лист града 
Лознице’’, број 4/20), а у складу са пројектом 
„Активно укључивање Рома и подршка 
становању у Лозници’’ који се финансира 
из средстава  Канцеларије Уједињених на-
ција за пројектне услуге (у даљем тек-
сту „УНОПС’’) за допринос повећаном 
социјалном укључивању жена и мушкараца, 
девојчица и дечака који се суочавају са 
сиромаштвом и социјалном искљученошћу, 
омогућавајући им да живе достојанствено и 
активно учествују у друштву.

Члан 2.

             Социјално становање у заштићеним 
условима, у смислу ових правила, је 
обезбеђивање смештаја становницима под-
стандардног ромског насеља „Лагатор’’, 
обухваћених Одлуком о неопходности исеље-
ња са Планом пресељења домаћинстава која 
живе у неформалном насељу на локацији 
Лагатор („Службени лист града Лознице’’, 
број 6/22), тачније 14 породица које живе 
у три нелегално изграђена објекта и којe 
не могу да реше своје стамбено питање на 
други начин.
 Социјално становање у заштићеним 
условима остварује се обезбеђивањем сме-
штаја у посебно за то предвиђеном 
стамбеном објекту у Железничкој улици у 
Лозници, који обезбеђује град Лозница уз 
подршку Канцеларије Уједињених нација 
за пројектне услуге, уз пружање стручне 
подршке корисницима услуге социјалног 
становања у заштићеним условима, као и 
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вишепородичном објекту за социјално 
становање, спратности П+3 у Лозници, 
улица Железничка бб, на катастарској 
парцели број 15656. Објекат садржи 14 
стамбених јединица, различитих структура 
и површина. По правилу, стамбена јединица 
садржи: комбиновану собу, кухињу и 
санитарну просторију, а на које су преко 
ходника повезане собе за две, три или четири 
особе. Стамбене јединице у приземљу могу, 
уз одређена прилагођавања, бити коришћени 
за становање особа са инвалидитетом. 
Стамбене јединице су двострано или 
тространо оријентисане.

У оквиру вишепородичног стамбеног 
објекта за социјално становање налазе  
се следеће стамбене јединице, односно 
станови:

одговарајућих облика помоћи у самосталном 
живљењу.

Корисници услуге социјалног ста-
новања у заштићеним условима, у смислу 
ових правила, су појединци, односно поро-
дице.

Породицом, у смислу ових правила, 
сматрају се брачни и ванбрачни другови, 
деца (брачна, ванбрачна, усвојена, узета на 
издржавање), сродници у правој линији, 
а у побочној до другог степена сродства, 
под условом да живе у заједничком 
домаћинству.

Члан 3.

Социјално становање у заштићеним 
условима остварује се обезбеђивањем 
смештаја у, посебно за то предвиђеном 

позиција стана ознака 
стана

структура стана нето 
површина 
стана
(m²)

максимални 
број чланова 
домаћинства 

приземље СТ1 Комбинована соба 24,86 1 члан
приземље СТ2 Комбинована соба

Соба за четири особе
Соба за три особе 

77,17 7 чланова

приземље СТ3 Комбинована соба
Соба за четири особе
Соба за три особе 

80,57 6-7 чланова

Први спрат СТ4 Комбинована соба
Соба за две особе 

33,65 2 члана

Први спрат СТ5 Комбинована соба
Соба за три особе
Соба за три особе 

74,89 6 чланова

Први спрат СТ6 Комбинована соба
Соба за две особе

54,73 3-4 члана

Први спрат СТ7 Комбинована соба
Соба за две особе

54,01 3-4 члана

Други спрат СТ8 Комбинована соба
Соба за две особе

33,65 2 члана

Други спрат СТ9 Комбинована соба
Соба за три особе
Соба за три особе 

74,89 6 чланова
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Други спрат СТ10 Комбинована соба
Соба за две особе

54,73 3-4 члана

Други спрат СТ11 Комбинована соба
Соба за две особе

54,01 3-4 члана

Трећи спрат СТ12 Комбинована соба 24,86 1 члан

Трећи спрат СТ13 Комбинована соба
Соба за четири особе
Соба за три особе 

83,79 7 чланова

Трећи спрат СТ14 Комбинована соба
Соба за две особе
Соба за три особе 
Соба за три особе 
Соба за три особе 

120,31 10 чланова

     II УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У 
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Члан 4. 

Појединцу, односно породици, може 
се признати право на коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним усло-
вима, под условом да:

1) појединац, односно члан поро-
дице је без одговарајућег ста-
на и/или породичне куће у сво-
јини или сусвојини, да их не 
користи по основу закупа, права 
коришћења  на неодређено време 
или права доживотног становања 
(плодоуживања) и да није отуђио, 
поклонио или заменио стан и/
или породичну кућу на територији 
Републике Србије до дана објављи-
вања јавног позива, по овим пра-
вилима;

2) појединац, односно члан породице, 
нема закључен уговор о доживотном 
издржавању по основу кога стиче 
стан или породичну кућу у својину 
или сусвојину;

3) да је појединац, односно члан 
породице затечен на локацији 
Лагаторска улица Лагатор III и 

евидентирани приликом другог по-
писа који је обављен 14.01.2021. го-
дине, који је узет као пресек стања 
за утврђивање броја домаћинстава за 
стицање права на коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним 
условима.

III  МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА 
ПРВЕНСТВА И БОДОВАЊЕ

1. Мерила за утврђивање реда првенства

Члан 5.

За утврђивање реда првенства за 
коришћење услуге социјалног становања у 
заштићеним условима, утврђују се следећа 
мерила:

a) висина примања;
б) здравствено стање;
в)   инвалидност;
г)   године живота;
д) број чланова породичног домаћин-

ства;
ђ)   број чланова породичног домаћин-

ства на школовању.

а) Висина примања

Примањима у смислу става 1. тачка 
1) овог члана сматрају се:
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Примања из става 2. овог члана, 
доказују се писаном исправом надлежног 
органа, установе или друге организације, 
а којом се утвђују правни основ, врста и 
висина примања.

б)   Здравствено стање

Под појмом здравственог стања 
у смислу ових правила, подразумева се 
тешка болест код члана домаћинства. Под 
појмом тешка болест, подразумевају се 
малигне болести и интракранијални тумори; 
хемофилија, тешке болести крви које имају 
прогресиван ток; инсулин зависни дијабетес 
мелитус (са секундарним компликацијама 
ретинопатија, нефропатија, неуропатија); 
мултирезистентна туберкулоза; системске 
аутоимуне болести у одмаклој фази и/или са 
мултисистемском дисфункцијом; генетске 
болести које имају прогресивни ток и/или 
узрокују тежак поремећај метаболизма; хро-
ничне психозе са непотпуним ремисијама и 
трајним изменама личности; епилепсија са 
тешким психичким променама; терминална 
бубрежна инсуфицијенција, на дијализи 
и после трансплатације; прогресивна 
неуромишићна обољења; тешко трајно 
оштећење плућне вентилације са хроничном 
респираторном инсуфицијенцијом која 
испуњава критеријуме за дуготрајну окси-
гено-терапију; тешке урођене и стечене 
срчане мане са тешким оштећењем срчане 
функције (ехокардиографски или другим 
методама утврђена ЕФ мање од 30% 
(или 40%), друге болести срца са тешким 
оштећењем срчане функције (ЕФ мање 
од 30%); болести које доводе до трајног 
оштећења функције јетре тешког степена 
(портална хипертензија, асцитес, вариксни 
езофагуса) и стања после трансплатације 
јетре; тежак облик бронхијалне астме, 
неконтролисана, перзистентна и поред 
редовне терапије; други тешки облици 
болести које доводе до трајно нарушеног 
здравственог стања.

1)  примања и приходи који се остварују 
у месечним износима и то примања 
по основу радног односа, односно 
зарада, плата или накнада зараде, 
пензија, инвалиднина и друга при-
мања по прописима о правима из 
борачко-инвалидске заштите;

2) примања од пољопривредне делат-
ности;

3) примања по основу обављања само-
сталне делатности;

4)  приходи од давању у закуп непокрет-
не имовине;

5)  приходи од имовинских права на која 
се плаћа порез;

6)  улози дати на штедњу и готов новац;
7)  приходи од законског издржавања и 

издржавања по другом основу.

 Примањима у смислу става 1. тачка 
1) овог члана, не сматрају се:

1)  родитељски додатак;
2)  дечији додатак;
3)  новчана социјална помоћ;
4) додатак за помоћ и негу другог лица, 

остварен по било ком основу;
5)  увећан додатак за помоћ и негу другог 

лица;
6)  накнаде за телесно оштећење;
7) примања по основу ученичког и 

студентског стандарда;
8)  отпремнине при одласку у пензију;
9)  примања по основу накнаде штете, 

осим накнаде штете у виду ренте;

Примања из става 2. алинеја 1. и 4. 
овог члана, утврђују ce y висини просечног 
месечног прихода, оствареног у три месеца 
која претходе месецу у коме је поднета 
пријава за остваривање права на коришћење 
услуге социјалног становања у заштићеним 
условима.

Изузетно од става 2. овог члана, ако 
нема прихода за сва три месеца, приходи и 
примања из става 2. алинеја 1. овог члана, 
утврђују ce y висини прихода оствареног у 
једном месецу или просека оствареног у два 
месеца.
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-  изводом из матичне књиге рођених за 
сваког малолетног члана породице, 
односно отпусном листом из надлежне 
здравствене установе за свако дете 
које није уписано у матичну књигу 
рођених до дана подношења пријаве 
за остваривање права на коришћење 
услуге социјалног становања у 
заштићеним условима;

-  изводом из матичне књиге венчаних, 
односно писменом изјавом о ван-
брачној заједници овереној код Јавног 
бележника са два сведока;

-  фотокопијом личне карте за сваког 
пунолетног члана породице.

Лице које подноси пријаву за 
остваривање права на коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним усло-
вима, уз пријаву подноси и  писмену изјаву о 
броју чланова породице, оверену код Јавног 
бележника.

ђ) Број чланова породичног домаћин-
ства на школовању

         Број чланова породичног домаћин-
ства на школовању утврђује се :

-  статус ученика се доказује потврдом 
надлежне образовне институције о 
редовном школовању,

-  статус студента се доказује потврдом 
надлежне образовне институције о 
упису у текућу годину студирања или 
фотокопијом индекса.

2. Бодовање

Члан 6.

Ред првенства за коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним усло-
вима, у складу са мерилима из члана 5. ових 
правила се утврђује:

Тешке болести из претходног става 
доказују се медицинском документацијом 
потребном за верификацију одређене 
болести (отпусна листа, специјалистички 
налаз, дијагностички тестови и др.).

в) Инвалидност

Особе са инвалидитетом, у смислу ових 
правила су особе са урођеном или стеченом 
физичком, сензорном, интелектуалном или 
физичком онеспособљеноћу које услед 
друштвених или других препрека немају 
могућности или имају ограничене могућно-
сти да се укључе у активности друштва на 
истом нивоу са другима, без обзира на то да 
ли могу да остварују поменуте активности 
уз употребу техничких помагала или служби 
подршке.

Инвалидност се утврђује на основу 
писане исправе надлежне здравствене 
комисије или одлуке надлежног фонда 
пензијског и инвалидског осигурања, од-
носно другог надлежног органа о степену 
инвалидности или степену телесног оштећења 
лица које подноси пријаву за остваривање 
права на коришћење услуге социјалног 
становања у заштићеним усло-вима, односно 
члана његове породице.

г) Године живота

           Ред првенства по овом мерилу утврђује 
се да ли појединац, члан породице, односно 
више чланова породице су старији од 65 
година.                       
 Породично домаћинство које има 
члана/чланове старије од 65 година старости 
доказују се фотокопијом важећег личног 
документа.
 

д) Број чланова породичног домаћин-
ства

Број чланова породичног домаћин-
ства утврђује се:
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а) висина примања

(1) без примања 20 бодова
(2) примања до износа основице за утврђивање висине новчане 
социјалне помоћи (по члану породице) 15 бодова

(3) примања до двоструког износа основице за утврђивање висине 
новчане социјалне помоћи (по члану породице) 10 бодова

б) здравствено стање

(1) Да ли два или више чланова имају неку од тешких болести 
наведених у члану 5. став 7. ових правила 20 бодова

2) ред првенства по овом мерилу, утврђује се зависно од 
тога да ли појединац, односно члан породице има неку од 
тешких болести наведених у члану 5. став 7. ових правила 

10 бодова

в) инвалидност
Ред првенства по овом мерилу, утврђује се у зависности од тога да ли појединац или више 
чланова породице има телесно оштећење
- телесно оштећење  код два и више чланова породичног 
домаћинства 20 бодова

- телесно оштећење  код једног члана породичног домаћинства 10 бодова
- Сваки члан са телесним оштећењем у проценту од 100% добија 
додатних 5 бодова           5 бодова

г) године живота
Ред првенства по овом мерилу утврђује се да ли појединац члан породице односно више 
чланова породице су старији од 65 година                       

Два и више чланова породичног домаћинства старија од 65 
година старости 20 бодова

Један члан породичног домаћинства старији од 65 година 
старости 10 бодова

д) број чланова домаћинства

(1) за сваког пунолетног члана породице   5 бодова
(2) за сваког малолетног члана породице 10 бодова

ђ) број чланова породичног домаћинства на школовању
(1) за сваког ученика    5 бодова
(2) за сваког студента         10 бодова
(3)два и више ученика/студента додатних 5 бодова по породици    5 бодова
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становања у заштићеним условима, као и 
податке који су од значаја за бодовање, у 
складу са чланом 5.и 6. ових правила. 

Пријаве се подносе у року од 30 
дана од дана објављивања Јавног позива за 
остваривање права социјалног становања 
у заштићеним условима у обухвату Плана 
детаљене регулације зоне III Лагатор (у 
даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив се објављује на интернет 
страници града Лознице  www.loznica.rs.

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
узеће се у разматрање уколико су поднете и 
употпуњене у накнадном року од 5 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. 

Градска управа града Лознице ће на 
одговарајући и пригодан начин упознати 
домаћинства из предметне локације да тече 
рок за подношење пријава.

2. Поступак са благовременим и 
потпуним пријавама

Члан 8.

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
Комисија одбацује решењем. На решење 
се може изјавити приговор Градском већу 
града Лознице у року од 3 дана од пријема 
решења.

Благовремене и потпуне пријаве 
Комисија разматра у наредном року од 7 
радних дана.

Пријаве подносиоца који не испуња-
вају услове за остваривање права на 
коришћење услуге социјалног становања, 
Комисија одбија решењем.

Против решења, подносилац пријаве 
може изјавити жалбу Градском већу града 
Лознице, у року од 8 дана од дана достављања 
решења.

Комисија разматра пријаве под-
носиоца који испуњавају услове за оства-
ривање права на коришћење услуге социјал-
ног становања у заштићеним условима, 
врши бодовање у складу са чланом 6. ових 

Првенство на коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним усло-
вима, остварује појединац, односно породица 
са већим бројем бодова.
 У случају да појединци, односно 
породице имају исти број бодова, првенство 
на коришћење услуге социјалног становања 
у заштићеним условима, остварује поје-
динац, односно породица, која је дуже на 
евиденцији Центра за социјални рад Лозни-
ца као корисник права на новчану социјалну 
помоћ.

IV ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА 
ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У 
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

1. Комисија, Јавни позив, пријава

Члан 7.

Поступак за избор корисника услуге 
социјалног становања у заштићеним усло-
вима за неформално насеље на локацији 
Лагатор у обухвату Плана детаљне регу-
лације зона III Лагатор, спроводи Комисија 
за утврђивање права на коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним усло-
вима у обухвату Плана детаљене регулације 
зоне III Лагатор (у даљем тексту: Комисија) 
коју образује и именује начелник Градске 
управе града Лознице.

Стручне и административно-техни-
чке послове за потребе Kомисије, врши 
Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Лознице.

Комисија утврђује образац пријаве 
за остваривање права на коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним усло-
вима.

Уз пријаву, подносилац прилаже и 
доказа о испуњености услова за признавање 
права на коришћење услуге социјалног 
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V  ОПРЕМАЊЕ СТАНОВА, МЕРЕ 
АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ И ДОМАЋИН 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

1. Опремање станова

Члан 9.

Опремање станова корисника услуге 
социјално становање у заштићеним условима 
врши се након процене потреба корисника 
и припреме коначне листе намештаја. По 
спроведеној јавној набавци за опремање 
станова од стране Градске управе града 
Лознице, вршиће се испорука намештаја 
корисницима права.

2. Мере  активне инклузије

Члан 10.

 Остале мере активне инклузије 
обухватају: 

1) припрему индивидуалних планова 
подршке, укључујући мере за 
породице и појединце за области 
(запошљавање, образовне и 
здравствене услуге)

2) побољшање квалификација кроз 
организовање стручног образовања 
одраслих

3) обуке за активно тражење посла 
4) организовање радионица о јавном и 

индивидуалном здрављу
5)  обезбеђивање уџбеника и школског 

прибора за децу школског узраста
6) подизање свести о штетности 

дискриминације ромске деце
7)  подизање свести о значају образова-

ња, правима и одговорностима уче-
ника и родитеља и једнак приступ 
образовању

8) друге облике подршке корисницима 
услуге социјалног становања у заш-
тићеним условима, у вези спровођења 
те услуге.

правилa и на основу утврђеног броја бодова 
по свакој пријави, сачињава и објављује 
прелиминарну листу реда првенства у складу 
са расположивом просторном величином 
станова, бројем чланова породица и бројем 
расположивих стамбених јединица. 

Прелиминарна листа реда првенства 
објављује се на интернет страници града 
Лознице и огласној табли Градске управе 
града Лознице.

Подносилац пријаве са објављене 
прелиминарне листе реда првенства може 
поднети приговор на листу, у року од осам 
дана од дана објављивања прелиминарне 
листе.

Комисија о приговору одлучује  у 
року од три радна дана од дана пријема 
приговора.

Против решења Комисије којим се 
приговор одбија, подносилац приговора 
може изјавити жалбу Градском већу града 
Лознице, у року од 8 дана од дана достављања 
решења.

Након истека рока за подношење 
приговора на прелиминарну листу, односно 
након спроведеног поступка по приговорима, 
Комисија сачињава и објаваљује Коначну 
листу реда првенства. 

Комисија доставља Градском већу 
предлоге решења о признавању права на 
коришћење услуге социјалног становања у 
заштићеним условима, према редоследу који 
је наведен у коначној листи реда првенства 
носилаца права социјалног становања.

Решење о признавању права на 
коришћење услуге социјалног становања у 
заштићеним условима доноси Градско веће 
града Лознице.

На основу решења Градског већа, 
лице коме је признато право на коришћење 
услуге социјалног становања у заштићеним 
условима, закључују уговор са Градском 
управом града Лознице, којим се уређују 
међусобна права и обавезе у вези са 
коришћењем стана.
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остале кориснике станова и надлежно 
одељење Градске управе града Лознице.

VI ПРЕСТАНАК ПРАВА НА 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У 
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Члан 12.

Право на коришћење услуге соци-
јалног становања у заштићеним условима 
престаје у случају:

1)  споразумног раскида уговора из 
члана 8. став 13. ових правила;

2)  ако код корисника услуге социјалног 
становања у заштићеним условима, 
дође до промена које утичу на 
испуњавање услова за признавање 
права на коришћење услуге социјал-
ног становања у заштићеним усло-
вима, а наорочито ако појединац, 
односно члан породице стекне 
усељив стан или породичну кућу у 
својину.

3) ако корисник услуге социјалног 
становања у заштићеним условима 
ремети и не поштује правила кућног 
реда и тиме омета остале кориснике;

4) ако корисник услуге социјалног 
становања у заштићеним условима 
наноси штету стану или ненаменски 
користи просторије и опрему у стану 
који користи;

5) ако корисник услуге социјалног 
становања у заштићеним условима не 
измирује обавезе по основу утрошене 
електричне енергије, топлотне енер-
гије и других комуналних услуга уза-
стопно четири месеца;

6) ако корисник услуге социјалног 
становања у заштићеним условима 
не дозволи овлашћеном лицу Градске 
управе града Лозница контролу на-
менског коришћења стана;

 Облик подршке из става 1. овог члана, 
који је потребно пружити у конкретном 
случају, утврђује се кроз процес оцењивања 
потреба корисника услуге социјалног 
становања у заштићеним условима коју 
спроводи Комисија оформљена за избор 
корисника услуге социјалног становања у 
заштићеним условима у сарадњи са Центром 
за социјални рад Лозница и Удружењем 
грађана „Светионик’’.
 Центар за социјални рад Лозница 
прати потребе корисника услуге социјалног 
становања у заштићеним условима и оства-
ривање услуге, на иницијативу корисника 
или домаћина социјалног становања, 
као и редовним обиласком корисника, уз 
примену метода и техника стручног рада са 
корисницима као циљном групом у целини. 

3. Домаћин социјалног становања

Члан 11.

 Домаћин социјалног становања 
у смислу ових правила је лице које се у 
вишепородичном објекту из члана 2. став 2. 
стара о:

1) поштовању кућног реда у објекту;
2) одржавању заједничких просторија;
3) одржавању простора око објекта;
4) одржавању хигијене у заједничким 

просторијама у објекту;
5) одржавању добросуседских односа 

корисника права у објекту и суседних 
објеката;

6) благовременом обавештавању над-
лежних служби о потреби пре-
дузимања хитних интервенција у 
објекту;

7) благовременом обавештавању Цен-
тра за социјални рад Лозница о 
потребама корисника станова.

 Домаћина социјалног становања, одре-
ђује Центар за социјални рад Лозница из 
реда корисника станова и о томе обавештава 



Број 9 23. 09. 2022.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 10

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

У спровођењу административних и 
техничких послова у примени ових правила, 
административу, стручну, материјалну и 
техничку подршку обезбеђије Градска упра-
ва града Лознице и органи и организације 
чији је оснивач град Лозница.

Члан 15.

Ова правила ступају на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
листу града Лознице’’.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-27-17/22-II                                                                                  
Датум: 22.09.2022. године                                                                                      
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

2
 На основу  члана 58. Закона о 
запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС’’ број 21/2016,113/2017 , 95/2018, 
113/2017-др. закон, 95/2018 – др. закон и 
86/2019 – др.закон), Уредбе о критеријумима 
за разврставање радних места и мерилима 
за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС’’ 
број 88/2016,113/2017 – др. закон, 95/2018 
-др.закон и 86/2019-др.закон ), Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС’’ број 88/2016 )  и члана 25. став 
1. тачка 2. Одлуке о Градској управи града 
Лозница („Службени лист града Лознице’’ 
број 3/21- пречишћен текст) и писаног 

7) ако корисник услуге социјалног 
становања у заштићеним условима 
да стан у закуп или га ненаменски 
користи;

8) у другим случајевима одређеним 
уговором из члана 8. став 13. ових 
правила.

Корисници услуге социјалног ста-
новања у заштићеним условима, дужни 
су да Центар за социјални рад Лозница 
обавештавају о свим променама које могу да 
утичу на испуњавање услова за признавање 
права на коришћење услуге социјалног 
становања у заштићеним условима.

Постојање разлога из става 1. тачка 
2) - 8) овог члана, утврђује Комисија коју 
образује и именује начелник Градске управе 
Лознице у сваком конкретном случају.

У случају када Комисија из става 
3. овог члана утврди постојање разлога 
за престанак права на коришћење услуге 
социјалног становања у заштићеним усло-
вима, Комисија ће предложити Градском 
већу града Лознице доношење решења о 
утврђивању престанка права на коришћење 
услуге социјалног становања у заштићеним 
условима.

На решење Градског већа може се 
изјавити жалба у року од 8 дана од дана 
достављања решење.

Жалба се подноси и о жалби одлучује 
Градско веће града Лознице. 

У случају престанка права на 
коришћење услуге социјалног становања, 
Градска управа града Лознице једнострано 
раскида уговор из члана 8. став 13. ових 
правила, са отказним роком који не може 
бити краћи од 30 дана.

VII НАДЗОР

Члан 13.

           Надзор над применом одредаба ових 
правила врши Градска управа града Лознице 
- Одељење за друштвене делатности и 
Центар за социјални рад Лозница.
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мишљења Синдикалне организације само-
сталног синдиката синдикалне организације 
Градске управе града Лозница  од 21.9.2022. 
године  Градско веће града Лознице, на 
предлог начелника Градске управе града 
Лознице, дана 22.9.2022. године, усвојило је 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА    У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, 

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, 
СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан  1.

У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, Градском правобранилаштву струч-
ним службама  и посебним организацијама 
града Лознице („Службени лист града 
Лознице’’ број, 3/21, 5 /21, 13/21 и 1/22), члан 
30 мења се и гласи:

„У овом Правилнику су система-
тизована следећа радна места (на којим 
радним местима ангажована лица имају 
статус запосленог):

Функционери – изабрана и 
постављена лица

4

Службеник на положају – 
I група

1 раднo местo 1 службеник

Службеник на положају – II 
група

  1 раднo места   1 службеник

Службеници – извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 37                        39
Саветник 52                        87
Млађи саветник                         13                        21
Сарадник                         20                        39
Млађи сарадник  2                          4
Виши референт                         29                        33
Референт 6                         6
Млађи референт                          3                         6

Укупно:  162 радна места         235   службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва врста радних места / /
Друга врста радних места / /
Трећа врста радних места                        2                         2
Четврта врста радних места                        9                       14
Пета врста радних места                        2                       11

Укупно: 13  радних места 27 намештеника
„
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стручне спреме после речи «факултету» 
додају се речи «или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. овог Правилника».

                                                                      
Члан  6.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
И ИЗГРАДЊУ – Одсек за спровођење 
обједињене процедуре, код радног места 
под редним бројем  7. «Администратор 
за послове обједињене процедуре», код 
стручне спреме после речи «образовању 
» додају се речи «или најмање пет година 
проведених у радном односу код посло-
давца из члана 1. овог Правилника».

                                                                      
Члан  7.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ИМОВИНСКО 
-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ – Одсек за 
евиденцију и управљање имовином, 
код радног места под редним бројем  1. 
«Шеф одсека за евиденцију и управљање 
имовином града», код звања речи 
«Самостални саветник»  замењују се речју  
«Саветник».

                                                                      
Члан  8.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ИМОВИНСКО-
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  – Одсек за евиденци-
ју и управљање имовином, код радног места 
под редним бројем  2. «Послови евиденције 
и управљања имовином 1», код стручне 
спреме после речи «факултету» додају се 
речи «или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца из члана 
1. овог Правилника».

                                                                      
Члан  9.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈ-
СКЕ ПОСЛОВЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУА-
ЦИЈЕ – Одсек за инспекцијске послове, 

Члан  2.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ – 
Одсек за локални економски развој и 
подршку улагањима, код радног места 
под редним бројем  3 . «Послови локалног 
економског развоја»,  код стручне спреме 
после речи «факултету» додају се речи «или 
најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца из члана 1 . овог 
Правилника».

Члан  3.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИ-
СТРАЦИЈУ – Одсек за послове локалне 
пореске администрације, код радног места 
под редним бројем  3. «Порески инспектор 
за послове контроле 2»,  код стручне 
спреме после речи «факултету» додају се 
речи «или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца из члана 
1. овог Правилника».
   

Члан  4.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИ-
СТРАЦИЈУ – Одсек за послове локалне 
пореске администрације, код радног 
места под редним бројем  8. «Порески 
рачуновођа»,  код стручне спреме после 
речи «образовању » додају се речи «или 
најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца из члана 1. овог 
Правилника».

                                                                      
Члан  5.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИ-
СТРАЦИЈУ – Одсек за јавне набавке, 
код радног места под редним бројем  3. 
«Службеник за јавне набавке 2», код 
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сарадњу са другим организацијама и јавним 
предузећима из области надлежности. 
Врши прописане евиденције из делокруга 
рада. Поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим мерама.Обавља 
и остале послове по налогу начелника 
комуналне милиције и начелника Градске 
управе. Одговара начелнику комуналне 
милиције, начелнику Градске управе за 
благовремено обављање свих послова и 
задатака из делокруга свог рада.

Стручна спрема: високо образовање из 
области друштвено-хуманистичких 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.
               
Звање:   Саветник

Додатна знање/испити: Положен држав-ни 
стручни испит за рад у органима државне 
управе, да има проверену психо-физичку 
способност за обављање послова кому-
налног милицонара и положен испит за 
комуналног милиционара
                                                                                                                                      
Радно искуство: Најмање три године радног 
искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет), 
возачка дозвола „Б’’ категорије                               

Број службеника : 1

Радна места под досадашњим редним 
бројевима  «4», «5», «6», «7» и «8» постају 
радна места под редним бројевима «5», «6», 
«7», «8» и «9».

код радног места под редним бројем 7. 
«Грађевински инспектор 1», код стручне 
спреме после речи «факултету» додају се 
речи «или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца из члана 
1. овог Правилника».

Члан  10.

У ОДЕЉЕЊУ КОМУНАЛНЕ 
МИЛИЦИЈЕ  код радног места под редним 
бројем 1. «Начелник комуналне мили-
ције» код стручне спреме  речи «правних 
наука» бришу се и замењују речима  
«друштвено-хуманистичких наука», а 
речи « односно дипломирани правник», 
бришу се. 

Члан  11.
       
У ОДЕЉЕЊУ КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ   код радног места под редним 
бројем 3. « Помоћник начелника комунал-
не милиције» после речи  «милиције» 
додаје се број  «1». 

Члан  12.
       
У ОДЕЉЕЊУ КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ   систематизује се ново радно 
место  под редним бројем

4. «Помоћник начелника кому-
налне милиције 2 »  

Опис послова: 

        Координара  рад  комуналних мили-
ционара по сменама и реонима поступања. 
Прати измене прописа из делокруга рада. 
Врши контролу наложених мера и прати 
рокове за извршење наложених мера. 
Преузима хитне мера заштите животне 
средине, заштите од елементарних и других 
непогода и друге заштите из надлежности 
града. Евидентира, сређивање и прослеђивање 
прекршајних налога и подношење захтева за 
покретање прекршајног поступка. Организује 
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спротских клубова, удружења из области 
културе, медија, верских заједница као и 
удружења грађана из области социјалне 
заштите и израђује извештаје о истом у 
наведеним областима. Прати и примењује 
законске прописе из наведених области. 
Непосредно комуницира са представницима 
спортских клубова и удружења, сарађује 
са министарствима и другим државним 
органима по питањима која се односе на 
спортске клубове и удружења.

 Обавља и друге послове по налогу 
начелника и помоћника начелника одељења. 
За свој рад непосредно је одговоран шефу 
одсека и начелнику одељења.           
     
Стручна спрема: 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, односно дипломирани економиста   
са стеченим образовањем на основним 
студијама од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету.
 
Звање:   Саветник

Додатно знање/испити: Положен државни 
стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Радно искуство: Најмање три године радног 
искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника : 1

Радно место под досадашњим редним 
бројевима  «5» постаје радно место под 
редним бројем «6».

Члан  13.
      
У ОДЕЉЕЊУ КОМУНАЛНЕ МИ-

ЛИЦИЈЕ  код радног места под редним 
бројем  7. «Комунални милиционар 2», код 
стручне спреме после речи «факултету» 
додају се речи «или најмање пет година 
проведених у радном односу код посло-
давца из члана 1. овог Правилника».

Члан  14.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ  - Група за дечији додатак 
и породиљска права  код радног места 
под редним бројем  5. «Администратор за 
послове утврђивања права на подстицајне 
мере града Лознице», код стручне спреме 
после речи «факултету» додају се речи 
«или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца из члана 1. 
овог Правилника».

Члан  15.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ  - Одсек за јавне службе  
систематизује се ново радно место под 
редним бројем

5. «Послови надзора и контроле 
спортских клубова и удружења »  

            Опис послова:

 Врши контролу утрошених средстава 
по пројектима који су удружењима одобрени 
од стране града Лознице. Обавља послове 
стручне обраде поднетих захтева и правдања 
средстава одобрених спортских клубовима, 
удружењима из области културе, медија, 
верских заједница као и удружењима грађана 
из области социјалне заштите. Води службене 
регистре, све неопходне евиденције везано 
за трошење буџетских средстава од стране 
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речи «факултету» додају се речи «или 
најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца из члана 1. овог 
Правилника».

Члан  20.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАД ОРГАНА 
ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  - Одсек за 
управљање људским ресурсима код радног 
места под редним бројем  2. «Послови у 
области рада, радних односа и управљања 
људским ресурсима», код стручне спреме 
после речи «факултету» додају се речи 
«или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца из члана 1. 
овог Правилника».

Члан  21.

У СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИ-
ЈЕ - код радног места под редним бројем  
2. «Сарадник на пословима интерне 
ревизије», код стручне спреме после 
речи «факултету» додају се речи «или 
најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца из члана 1. овог 
Правилника».

Члан 22.

    Овај правилник  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања „Службеном листу 
града Лознице“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:  06-27-4/22-II                                                      
Датум: 22.9.2022. године                                                  
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

Члан  16.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ  - Одсек за јавне службе  
код радног места под редним бројем  6. 
«Послови надзора и контроле спортских 
клубова и удружења», код стручне спреме 
после речи «факултету» додају се речи 
«или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца из члана 1. 
овог Правилника».

Члан  17.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАД ОРГАНА 
ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И ЗАЈЕДНИ-
ЧКЕ ПОСЛОВЕ  - Одсек за послове каби-
нета градоначелника  код радног места под 
редним бројем  2. «Службеник за послове 
кабинета градоначелника», код стручне 
спреме после речи «факултету» додају се 
речи «или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца из члана 
1. овог Правилника».

Члан  18.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАД ОРГАНА 
ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И ЗАЈЕД-
НИЧКЕ ПОСЛОВЕ  - Одсек за послове 
кабинета градоначелника  код радног места 
под редним бројем  4. «Преводилац», код 
стручне спреме после речи «факултету» 
додају се речи «или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. овог Правилника».

Члан  19.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАД ОРГАНА 
ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И ЗАЈЕД-
НИЧКЕ ПОСЛОВЕ  - Одсек за информа-
ционе технологије (ИТ) и ГИС код радног 
места под редним бројем  4. «Послови 
географско информационог система 
(ГИС)», код стручне спреме после 
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- Приходи из буџета града Лознице                                        
1.219.409,50 динара

 
II

 Средства из тачке I став 2. овог 
програма користиће се за следеће намене:

1. Обнова и садња парковског дрвећа 
на јавним зеленим површинама 
у Лозници и Бањи Ковиљачи 
10.762.581,58 динара, која обухвата:

•	 Саднице четинара са бусеном, 
расаднички однегованих, старости 
10-12 година – набавка и транспорт 
до места садње, 300 ком, појединачна 
цена 4.500,00 динара, укупно 
1.350.000,00 динара,

•	 Саднице лишћара са бусеном, 
расаднички однегованих, старости 
8-10година – набавка и транспорт до 
места садње, 300 ком, појединачна 
цена 4.500,00 динара, укупно 
1.350.000,00 динара,

•	 Нега дрвећа у износу од 2.458.581,58 
динара

•	 Набавка високих лишћара и четинара, 
садња и одржавање у ужем градском 
језгру у износу од 5.604.000,00 
динара;

2. Одржавање корита реке Штире у 
износу од 2.092.152,00 динара, које 
обухвата:

•	 Чишћење корита реке од разног 
отпада, сакупљање и одвоз отпада на 
депонију једном недељно,

•	 Пролећно грабуљање травњака, чиш-
ћење заосталог листа и разног отпада 
са одвозом на депонију,

•	 Машинско кошење травњака, висине 
кошења 3-5 cm 8-12 пута годишње 
зависно од кишовитости,

•	 Ручно кошење травњака на шкарпи 
са сакупљањем и изношењем отпада 
на депонију,

3
На основу члана 100. став 3. Закона 

о заштити животне средине (“Службени 
гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 
14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. 
закон), члана 4. Oдлуке о оснивању Фонда 
за заштиту животне средине Града Лознице 
(''Службени лист града Лознице'', бр. 6/09), 
члана 63. Статута града Лознице  (''Службени 
лист града Лозница'', бр.1/19 - пречишћен 
текст) и на основу сагласности Министарства 
заштите животне средине, број  401-00-
1204/2022-02 од 27.6.2022. године, Градско 
веће града Лознице на 64. седници одржаној 
22.9. 2022. године, донело је:

П Р О Г Р А М
 коришћења средстава буџетског Фонда 

за заштиту животне средине града 
Лознице за 2022. годину

I 

Овим Програмом утврђују се извори, 
намена и начин коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине града Лознице за 2022. годину 
(у даљем тексту: Фонд), као и услови за 
употребу средстава Фонда у складу са 
Одлуком о буџету града Лознице за 2022. 
годину (''Службени лист града Лознице'', бр. 
13/21).

 За реализацију овог програма 
планирају се средства у износу од 
41.654.409,50 динара, која ће се остварити 
на основу прихода од накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине,  накнаде за 
емисије CO2 и NO2 прашкасте материје и 
произведени или одложени отпад, и прихода 
из буџета града Лознице, и то:

- Накнаде за заштиту и унапређење жи-
вотне средине   40.000.000,00 динара

- Накнада за емисије CO2 и NO2 пра-
шкасте материје и произведени или 
одложени отпад 435.000,00 динара
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•	 Јесење грабуљање травњака, са-
купљање и изношење листа у периоду 
опадања не дозвољавајући да за-
почне  процес распадања;

3. Реализација активности на 
управљању заштићеним природ-
ним добром  у износу од 300.000,00 
динара, која обухвата:

•	 Заштита и нега споменика природе 
Дебели грм, Руњани - реализација 
активности и мере заштите врше 
се на основу годишњих програма 
управљања, које доноси управљач 
у складу са законом, а по претходно 
прибављеној сагласности Завода за 
заштиту природе Србије. Програм 
се доноси и реализује на годишњем 
нивоу, усклађен је са планом и 
обухвата основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима 
заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту 
као и израду вишегодишњег плана 
и годишњег програма управљања и 
друго;

4. Чишћење дивљих депонија у 
приобаљу Дрине и око града 
Лознице  у износу од 1.199.675,92 
динара – на локацијама: Железничка 
улица, Лагатор, Бања Ковиљача – 
Жићина плажа, Брањево;

5. Санација депоније, која обухвата 
санацију постојеће депоније у износу 
од 27.200.000,00 динара;

6. Информисање о стању квалитета 
животне средине, које обухвата 
информисање и објављивање подата-
ка о стању и квалитету животне 
средине, промотивне активности 
на јачању свести о значају заштите 
животне средине, едукацију и сл. у 
износу од 100.000,00 динара.

У циљу редовног, благовременог, потпуног 
и објективног обавештавања јавности о 
стању животне средине, јавности рада 
Градске управе и едукацији о значају 
заштите животне средине, у току 2022. 
године, потребно је обавештавати јавност 
о стању животне средине путем средстава 
јавног информисања. Овим средствима 
финансираће се израда публикација и други 
едукативни материјали, као и пратећи 
трошкови израде (екобилтен и сл.).

III

Финансирање активности из овог 
програма вршиће се у зависности од 
прилива средстава прикупљених у складу 
са Oдлуком о оснивању Фонда за заштиту 
животне средине града Лознице (''Службени 
лист Града Лознице'', бр. 6/09) и у складу са 
Одлуком о буџету града Лознице за 2022. 
годину и приливом наменских средстава 
уступљених у складу са Законом о заштити 
животне средине («Службени гласник РС», 
број 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 
- др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 
95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон).

IV

За реализацију овог програма биће 
задужено Комунално јавно предузеће „Наш 
дом’’ Лозница - у складу са Одлуком о 
усклађивању оснивачког акта Комуналног 
јавног предузећа „Наш дом’’ Лозница.

Надзор и контролу над реализацијом 
овог програма вршиће Јавно предузеће за 
управљање, планирање и пројектовање 
„Лозница развој’’ Лозница.

Извештај о реализацији овог програма 
подноси Градска управа града Лознице - 
Одељење за привреду и локални економски 
развој, у складу са законом.
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V

Средства из тачке II овог Програма 
могу да се увећају за износ донација 
и прихода из других извора, која ће се 
користити у складу са овим Програмом. 

VI

Програм коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине 
за 2022. годину ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-27-10/22-II                                                                        
Датум: 22.9. 2022. године    
Л о з н и ц а

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје Петровић, с.р.

4

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-27-11/22-II
22.9.2022. године
Л о з н и ц а

На основу  члана  20. став  1. тачка  
10. и  члана  78. став  1. Закона  о  локалној  
самоуправи  („Службени  гласник  Републике  
Србије’’, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.
закон),  члана  63. Статута  града  Лознице 
(„Службени  лист  града  Лознице’’, број 
1/19-пречишћен текст),  члана 2. Одлуке о 
Градском већу града Лознице („Службени 
лист града Лозницe” број 20/08 и 4/19), 
а ради спровођења  пројекта „Подршка 

локалним самоуправама за ширење добрих 
политика и пракси подршке родитељству’’, 
Градско веће града Лознице,  на 64. редовној 
седници  одржаној  дана 22.9.2022.године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању  Радног тела за 

спровођење пројекта „Подршка 
локалним самоуправама за ширење 
добрих политика и пракси подршке 

родитељству’’ 

Радно тело

Тачка 1.

Образује се  Радно  тело  за 
спровођење пројекта „Подршка локалним 
самоуправама за ширење добрих политика 
и пракси подршке родитељству’’ (у  даљем  
тексту:  Радно  тело),  као  мулти-секторско  
тело, у  циљу  унапређењу  постојећих  и  
дефинисању  нових  мера  јавне  политике  
усмерених  на  подршку  подстицајном  
родитељству  и  развоју  деце на  територији  
града Лознице.

Радно тело  образује  се  као  
привремено  стручно-саветодавно  Радно  
тело  Градског већа  града Лознице док траје 
пројекат „Подршка локалним самоуправама 
за ширење добрих политика и пракси 
подршке родитељству’’, а касније ће се 
састајати по потреби.

Овим Решењем  уређују  се  састав,  
задаци,  начин  функционисања и средства  
за рад  Радног  тела.

Састав 

Члан 2.

У Радно тело  именују се:

- Љубинко Ђокић, град Лозница - 
председник Радног тела, помоћник 
градоначелника;
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- Радојка Станковић, Градска управа 
града Лознице-Одељење за друштве-
не делатности, начелник Одељења, 
локални координатор,члан;

- Роса Савић, Градска управа града 
Лознице-Одељење за друштвене 
делатности, самостални извршилац 
на пословима социјалне заштите и 
социјалне политике, заменик локал-
ног кординатора,заменик члана;

- Снежана Лазић, Предшколска уста-
нове  „Бамби’’ помоћник директора, 
члан;

- Александра Спасојевић, Предшкол-
ска установе  „Бамби’’ стручни сарад-
ник педагог, заменик члана;

- др Бранка Красавац, Дом здравља 
„Др Миленко Марин’’ директор, члан;

- Љиљана Ранковић, Дом здравља 
„Др Миленко Марин’’ координатор 
квалитета рада и представник УГ 
„Светионик’’, заменик члана;

- Владимир Петровић, Центар за со-
цијални рад „Лозница’’ директор, 
члан;

- Ана Андрић, Центар за социјални 
рад „Лозница’’ стручни сарадник на 
пословима социјалног рада, заменик 
члана.

 Помоћник градоначелника је  пред-
седник  Радног  тела  по  функцији.

Задаци 

Тачка 3.

Задаци Радног  тела  су  да  планира  и  
надзире  спровођење  мера  јавне  политике  
из  различитих  области које  су  усмерене  
на  подршку  подстицајном  родитељство  и 
развоју  деце, а  посебно:

• Анализира постојеће  стање у локалној 
заједници и мере које спроводи и 
финансира локална самоуправа  и  
дефинише  кључне  приоритете  за  

деловање  у  локалној  заједници  у 
области  подстицајног  родитељства  
и  развоја  деце;

• Учествује у  изради  и  имплементаци-
ји  локалних мера за  унапређење  
подршке  подстицајном  родитељству  
у  првим  годинама  развоја  детета  
и  предлаже  Градском већу  измене  
и  допуне  релевантних  постојећих  
стратешких  и  програмских  докуме-
ната  односно  израду  нових доку-
мената, јавних политика  којима  
би се  планирале  посебне  мере за  
подршку  подстицајном  родитељству  
и   развоју  деце;

• Даје подршку Градској управи и 
Градског већа  града Лознице у 
процесу припреме Предлога буџета 
Града  и предлоге за  опредељивање  
финансијских  средстава  за финанси-
рање програма и сервиса за подршку 
подстицајном родитељству и развоју 
деце унутар стратешких опредељења 
и јавних политика;

• Координира размену информација 
и података између установа, инсти-
туција и организација које су у 
локалној заједници задужене за 
посебна питања подршке родитељству 
и развоју деце и разматра и 
дефинише мере заједничког односно 
интегрисаног мулти-секторског дело-
вања у спровођењу јавних услуга и 
мера подршке у овим областима;

• Учествује у процесу дефинисања 
тема и начина комуникације локалних 
органа са родитељима и будућим 
родитељима у вези са питањима 
подршке родитељству и развоја деце 
и по потреби предлаже Градског 
већа града Лознице посебну локалну  
стратегију  комуникације  у  вези  са  
овим темама;
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Чланови Радног  тела  не  примају  
посебну  накнаду  за  рад у  Радном  телу.

Објављивање

Члан 6.

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ  ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

5

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-27-7/22-II
Датум: 22.9. 2022. године
Л о з н и ц а

 На основу члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС’’, број  129/2007, 83/2014 - други 
закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 
111/21 – други закон), члана 34. Закона 
о јавној својини („Службени гласник 
РС”, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-
др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), 
члана 9. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикуљања писмених понуда („Службени 
гласник РС’’, број 16/2018),  и члана 63. тачка 
10а Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице’’, број 1/19-пречишћен текст), 
члана 10a. Одлуке о Градском већу града 
Лознице (“Службени лист града Лозницe”, 

• Остварује сарадњу са организацијама 
цивилног друштва, међународним и 
домаћим развојним партнерима, који 
дају подршку родитељству и развоју 
деце, припрема идеје и предлоге 
за спровођење локалних програма, 
пројеката или услуга подршке у 
овој области и учествује у изради и 
спровођењу пројеката и програма 
за подршку родитељству и развоју 
деце, у којима је Град носилац или 
партнер:

• Предузима и  друге  активности  
неопходне  за  остваривање  наведених  
задатака које му додели Градско веће  
града Лознице.

Рад

Члан 4.

Председник радног  тела  сазива  и  
председава  седницама  Радног  тела.

Радно тело  одржава  састанке  нај-
мање једном у два месеца. Стручну и 
административно-техничку  подршку  Рад-
ном  телу  пружа  Градска  управа града 
Лознице.

На састанке  Радног  тела  могу 
се  позивати  стручњаци  и  представници  
других  органа,  установа  или  организација  
који  немају  своје  представнике  у  Радном  
телу,  ако  је то  потребно  ради  информисања  
чланова Радног  тела  о  одређеном  питању.

Радно тело доноси  пословник  којим  
детаљније  уређује  начин  рада.

Радно тело  подноси  годишње  изве-
штаје  о  свом  раду  Градском већу града 
Лознице.

Средства за рад 

Члан 5.

Средства за рад  Радног  тела  обезбе-
ђује  Град.
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број 20/08 и 4/19), поступајући по предлогу 
Комисије за спровођење поступка давања у 
закуп, односно на коришћење непокретности 
у јавној својини града Лознице, Градско веће 
града Лознице, на 64. седници одржаној дана 
22.9.2022. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању у закуп непокретности у јавној 

својини града Лознице

Члан 1.

Непокретности у јавној својини града 
Лознице - пословни простори дају се у закуп 
најповољнијим понуђачима по расписаном 
јавном огласу, и то:

1. Максимовић Милану из Липничког 
Шора, ул. Иве Лоле Рибара бр. 10, 
пословни простор у Дому културе у 
Липничком Шору, површине 68 м2, 
по цени од 14.000,00 динара месечно, 
односно 205,00 дин/ м2,

2. „Иван-Пром“ ДОО Ступница из 
Ступнице бб, Драгинац, пословни 
простор у Дому културе у Коренити, 
на к.п. 1814/1 К.О. Коренита, 
површине 120,63 м2, по цени од 
24.000,00 динара месечно, односно 
198,95 дин/м2,

3. „Иван-Пром“ ДОО Ступница из 
Ступнице бб, Драгинац, пословни 
објекат у Коренити, на к.п. 1814/1 
К.О. Коренита, површине 63,60 м2, 
по цени од 110,00 динара по м2,

4. „Иван-Пром“ ДОО Ступница из 
Ступнице бб, Драгинац, пословни 
објекат у Коренити, на к.п. 1814/1 
К.О. Коренита, површине 126 м2, по 
цени од 110,00 динара по м2,

5. Ликодрић Новици из Бање Ковиљаче, 
улица Гоце Делчева бр. 4, пословни 
објекат у Бањи Ковиљачи - киоск, 
на к.п. 550/4 К.О. Бања Ковиљача, 
површине до 10 м2, по цени од 350,00 
динара по м2,

6. С.Т.Р. „ Драга“ из Лознице, Шурице 
бб, пословни ојекат у Цикотама – 
подавница мешовите робе, на к.п. 
327/1 К.О. Цикоте, површине 49,80 
м2 , по цени од 150,00 динара по м2.

Члан 2.

Након доношења Решења о давању у 
закуп непокретности у јавној својини града 
Лознице, са овлашћеним представницима 
понуђача, закључиће се уговори о закупу 
пословних простора.

Члан 3.
 
 Овлашћује се заменик начелника 
Градске управе града Лознице да у име 
града Лознице потпише Уговоре о давању 
у закуп непокретности, са овлашћеним 
представницима понуђача. 

Члан 4.

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

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

6
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-27-8/22-II
Датум: 22.9.2022. године
Л о з н и ц а

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС’’, број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон, 47/2018 и 111/21 – други закон), 
члана 10. Одлуке о отуђењу, размени и 
давању у закуп грађевинског земљишта у 
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јавној својини града Лознице („Сл. лист града 
Лознице“, бр. 3/2015 и 5/2018), члана 12. 
Одлуке о постављању монтажних објеката 
на територији града Лознице („Сл. лист града 
Лознице“, бр 10/18, 21/19 и 26/20), члана 63. 
тачка 10а Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице’’, број 1/19-пречишћен 
текст), члана 10a. Одлуке о Градском већу 
града Лознице („Службени лист града 
Лозницe”, број 20/08 и 4/19), и у складу са 
Програмом постављања монтажних објеката 
на површинама јавне намене на територи-
ји града Лознице, број 372/2019-I, од 
02.07.2019. године, поступајући по предлогу 
Комисије за спровођење поступка давања у 
закуп, односно на коришћење непокретно-
сти у јавној својини града Лознице, Градско 
веће града Лознице, на 64. седници одржаној 
дана 22.9.2022. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини града 
Лознице ради постављања 

монтажних објеката

Члан 1.

Непокретности у јавној својини 
града Лознице – грађевинско земљиште у 
Бањи Ковиљачи, у улици Маршала Тита, 
на катастарској парцели 404 К.О. Бања 
Ковиљача, (локација објекта бр. 1 и локација 
објекта бр. 2) даје се у закуп најповољнијим 
понуђачима по расписаном јавном огласу од 
15.07.2022. године, на период од 5 година, и 
то:

- Петровић Зорици из Бање Ковиљаче, 
ул. Ј. Веселиновића бр. 7, локацијa 
објекта број 1, површине до 10 м2 
на катастарској парцели 404 К.О. 
Бања Ковиљача, по цени од 71.000,00 
динара.

- Тадић Жељку из Бање Ковиљача, 
ул. Народног фронта бр. 5, локација 
објекта број 2, површине до 10 м2 на 
катастарској парцели 404 К.О. Бања 
Ковиљача, по цени од 1.000.000,00 
динара.

Члан 2.

Након доношења Решења о давању у 
закуп непокретности у јавној својини града 
Лознице са овлашћеним представницима 
понуђача закључиће се уговори  о закупу 
грађевинског земљишта.

Члан 3.

 Овлашћује се заменик начелника 
Градске управе града Лознице да у име 
града Лознице потпише Уговор о давању 
у закуп непокретности, са овлашћеним 
представницима понуђача. 

Члан 4.

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

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.
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7

Предшколска установа „Бамби” Лозница
Број: 4923
Дана: 26.12.2019. године
Л о з н и ц а

 На основу члана 100. а у вези са 
чланом 99. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон и 10/2019) Управни одбор 
Предшколске установе „Бамби” Лозница, на 
седници одржаној дана 26. децембра 2019. 
године, донео је следеће:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„БАМБИ” ЛОЗНИЦА
БРОЈ: 451 ОД 26.02.2018. ГОДИНЕ

Члан 1.

 У члану 3 став 3 мења се и гласи:

 „Седиште установе је у Лозници, 
Веселина Мисите 26.”.

Члан 2.

 На ове измене и допуне Статута 
сагласност даје Скупштина града Лознице.

Члан 3.

 Измене и допуне Статута ступају на 
снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Лознице”.

У Лозници
Број: 4923
Дана: 26.12.2019. године

Председник Управног одбора
Снежана Милановић, с.р.

- ЈАВНА УСТАНОВА  -
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