
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије”, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16 и 88/19), чл. 40. и 84. 
Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст) и 
Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства привреде број         
110-00-72/2016-09, а у вези са чл. 46. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14 -  др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и чл. 
63. тачке 5а) и 5б) Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 20. фебруара 2020. 
године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о прихватању  Информације о степену усклађености 
планираних и реализованих активности у јавним предузећима 

чији је оснивач град Лозница за период од 01. 01. 2019. до 31. 12. 2019. године 
са Анализом пословања јавних предузећа 

 
1. Прихвата се Информација о степену усклађености планираних и реализованих 

активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01. 01. 
2019. до 31. 12. 2019. године са Анализом пословања јавних предузећа коју је 
поднело Градско веће града Лознице. 
 

2. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у 
јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01. 01. 2019. до 31. 
12. 2019. године са Анализом пословања јавних предузећа чини саставни део овог 
закључка. 

3. Овај закључак, преко надлежног одељења Градске управе града Лознице, 
доставити Министарству привреде Републике Србије, ради даљег извештавања у 
складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 
  

4. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Лознице”. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
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