
1 
	 На	основу	члана	99.	став	12.	Закона	о	
планирању	и	изградњи	(„Службени	гласник	
РС”,	 бр.	 72/09,	 81/09	 –	 исправка,	 64/10	 –	
одлука	 УС,	 24/11,	 121/12,	 42/13	 –	 одлука	
УС,	50/13	–	одлука	УС,	98/13	–	одлука	УС,	
132/14,	 145/14,	 83/18,	 31/19	 и	 37/19	 –	 др.	
закон),	члана	20.	став	2.	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	и	30/18),	члана	40.	тачка	
17б)	Статута	града	Лознице	(„Службени	лист	
града	Лознице”,	бр.	1/19	–	пречишћен	текст)	
и	 Закључка	 Владе	 05	 Број:	 464-5847/2019	
од	 13.	 јуна	 2019.	 године,	Скупштина	 града	
Лознице,	на	седници	одржаној	дана	16.	јула		
2019.	године,		донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о прихватању преноса права јавне 
својине на кат. парцели број 1256/2 

КО Лозница са Републике Србије на град 
Лозницу

1.	 Прихвата	 се	 пренос	 права	 јавне	
својине	прибављањем	у	јавну	својину	
града	 Лознице	 непокретности	 коју	
чини	 грађевинско	 земљиште	 и	 то	
кат.	парцела	број	1256/2	КО	Лозница,	
површине	 4932	 м2,	 уписане	 у	 Лист	
непокретности	број	3866	КО	Лозница,	
преносом	 права	 јавне	 својине	 са	
Републике	 Србије	 на	 град	 Лозницу,	
ради	привођења	намени.

2.	 На	 земљишту	 из	 тачке	 1.	 овог	
решења,	 уписаће	 се	 јавна	 својина	
града	Лознице.

3.	 Уговор	 о	 преносу	 јавне	 својине	 на	
земљишту	 из	 тачке	 1.	 овог	 решења,	
који	 је	 саставни	 део	 овог	 решења,	
са	Републиком	Србијом,	у	име	града	
Лознице,	 закључиће	 градоначелник	
града	 Лознице	 или	 лице	 које	 он	
овласти.

4.	 Ово	решење	објавити			у	„Службеном	
листу	града	Лознице”.

5.	 Решење		доставити		Републичкој	ди-
рекцији	за	имовину	Републике	Србије,	
градоначелнику	 града	 Лознице	 и		
архиви.	

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22/19-33-1
Датум: 16. јул 2019. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

У Г О В О Р

Закључен	између	уговорних	страна:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА,	 коју	 заступа	
Јован	 Воркапић	 (ЈМБГ:502973710406),	
директор	 Републичке	 дирекције	 за	
имовину	 Републике	 Србије,	 Београд,	
Краља	 Милана	 бр.	 16,	 матични	 број	
17114450,	ПИБ	102199586,	а	по	пуномоћју	
за	 закључење	 и	 оверу	 сачињеном	 nред	

~

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХLIII    •    Број 10 
19. јул 2019. године    •    Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА -
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јавним	бележником,	ОПУ:	од	 						.2019.	
године,	(ЈМБГ:	 															),	лична	карта	
бр.	 				издата	од	стране	ПС,

(ПРЕНОСИЛАЦ)

2. ГРАД ЛОЗНИЦА,	матични	број																										,		
ПИБ	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 кога	 заступа	 
градоначелник	(ЈМБГ																										)	
лична	карта	бр.																		 ,	издата	од	
стране	ПУ	(СТИЦАЛАЦ)

 ПРЕДМЕТ	УГОВОРА:	Пренос	права	
јавне	 својине	 на	 непокретности	 на	 другог	
носиоца	јавне	својине,	без	накнаде.

Члан 1.

Уговорне	 стране	 сагласно	 конста-
тују:

	 1.	 Да	 је	 Република	 Србија	 носилац	
права	 јавне	 својине	 на	 непокретности	 кат.	
парц.	бр.	1256/2	КО	Лозница,	површине	4932	
м2,	уписане	у	Лист	непокретности	број	3866	
КО	Лозница,	преносом	права	 јавне	својине	
са	Републике	Србије	на	град	Лозницу.

	 2.	Да	 је	Градско	вeћe	 града	Лознице	
донело	Одлуку	број	06-9-1/19-II	од	15.03.2019.	
године,	којом	је	предложено	да	се	земљиште	
из	 тачке	 1.	 овог	 закључка	 пренесе,	 без	
накнаде,	из	јавне	својине	Републике	Србије,	
у	јавну	својину	града	Лознице.

	 3.	 Да	 је	 Влада	 Републике	 Србије	
Закључком	05	број	464-	/2019	дана												2019.	
године,	одлучила	да	се	изврши	пренос	права	
јавне	својине,	без	накнаде,	на	непокретности	
из	става	1.	овог	члана,	са	Републике	Србије	
на	 град	 Лозницу,	 а	 ради	 изградње	 дечијег	
обданишта,	 на	 начин	 и	 под	 условима	
утврђеним	 наведеним	 закључком,	 а	 ближе	
прецизираним	овим	уговором.

Члан 2.

На	основу	сагласно	изнетих	конста-
тација	из	члана	1.	 овог	уговора,	Република	

Србија	 отуђује	 без	 накнаде,	 преносом	
права	јавне	својине	са	Републике	Србије	на	
град	 Лозницу	 на	 кат.	 парц.	 бр.	 1256/2	 КО	
Лозница,	површине	4932	м2,	уписане	у	Лист	
непокретности	број	3866	КО	Лозница.

Члан 3.

Уговорне	стране	сагласно	констатују	
да	се	даном	закључења	овог	уговора	сматра	
да	је	извршена	примопредаја	непокретности	
из	члана	2.	овог	уговора,	између	Републике	
Србије	и	града	Лознице.

Члан 4.

На	 основу	 овог	 уговора,	 у	
одговарајућу	 јавну	 књигу	 о	 евиденцији	
непокретности	 и	 правима	 на	 њима,	 на	
непокретностима	 из	 члана	 2.	 овог	 уговора	
уписаће	 се	 право	 јавне	 својине	 града	 
Лознице,	 без	 даљег	 присуства	 и	 посебне	
сагласности	 Републике	 Србије	 (clausula	
intabulandi).

Члан 5.

Уговорне	 стране	 су	 сагласне	 да	
све	 евентуалне	 спорове	 по	 овом	 уговору	
решавају	споразумно,	а	у	случају	да	споразум	
не	постигну,	спор	ћe	се	решити	пред	стварно	
и	месно	надлежним	судом.

Члан 6.

Овај	 уговор	 је	 сачињен	 у	 5	 (пет)	
истоветних	 примерака,	 по	 2	 (два)	 за	 сваку	
уговорну	 страну,	 а	 1	 (један)	 за	 потребе	
јавног	бележника	пред	којим	ћe	 се	 вршити	
потврђивање	овог	уrовора.

ГРАД	ЛОЗНИЦА										ЗА	РЕПУБЛИКУ	СРБИЈУ
																																								По	пуномоћју	за	закључење
ГРАДОНАЧЕЛНИК						и	оверу		уговора	датог	пред			 
																																												јавним	бележником 
																																										Јованком		Јовановић	ОПУ				 
																																															од				2019.	године
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2
На	основу	члана	99.	став	12.	Закона	о	

планирању	и	изградњи	(„Службени	гласник	
РС”,	 бр.	 72/09,	 81/09	 –	 исправка,	 64/10	 –	
одлука	 УС,	 24/11,	 121/12,	 42/13	 –	 одлука	
УС,	50/13	–	одлука	УС,	98/13	–	одлука	УС,	
132/14,	 145/14,	 83/18,	 31/19	 и	 37/19	 –	 др.	
закон),	члана	20.	став	2.	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	и	30/18),	члана	40.	тачка	
17б)	Статута	града	Лознице	(„Службени	лист	
града	Лознице”,	бр.	1/19	–	пречишћен	текст)	
и	 Закључка	 Владе	 05	 Број:	 464-6979/2019	
од	 11.	 јула	 2019.	 године,	 Скупштина	 града	
Лознице,	на	седници	одржаној	дана	16.	јула	
2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о прихватању преноса права јавне 

својине на кат. парцели 3500/5 и 
кат. парцели 3501/1 К.О. Лозница са 
Републике Србије на град Лозницу

1.	 Прихвата	 се	 пренос	 права	 јавне	
својине	 прибављањем	 у	 јавну	 сво-
јину	 града	 Лознице	 непокретности	
преносом	 права	 јавне	 својине	 са	
Републике	Србије	на	град	Лозницу,	и	
то	непокретности:
1)	 кат.	 парцела	 број	 3500/5	 КО	

Лозница,	 уписана	 у	 Лист	
непокретности	 број	 2560	 КО	
Лозница,	 као	 „земљиште	 у	
грађевинском	 подручју,	 државна	
својина	 Републике	 Србије,	
површине	2294	м2”;

2)	 кат.	 парцелa	 број	 3501/1	 КО	
Лозница,	 уписана	 у	 Лист	 непо-

кретности	број	2560	КО	Лозница	
као	 „земљиште	 у	 грађевинском	
подручју,	 државна	 својина	 Репу-
блике	Србије,	површине	24101	м2”,	
са	објектима	2,	3	и	4	постојећим	на	
кат.	парц.	број	3501/1	КО	Лозница,	
као	 „зграде	 за	 које	 није	 позната	
намена,	 објекти	 изграђени	 без	
одобрења	 за	 градњу,	 у	 државној	
својини	 Републике	 Србије”,	 које	
непокретности	 чине	 постојећи	
Градски	стадион	у	Лозници,	ради	
обезбеђења	услова	за	озакоњење,	
реконструкцију	и	доградњу	истог	
стадиона,	 у	 складу	 са	 планским	
актом.

2.	 На	непокретностима	из	тачке	1.	овог	
решења,	 уписаће	 се	 јавна	 својина	
града	Лознице.

3.	 Уговор	 о	 преносу	 јавне	 својине	 на	
непокретностима	 из	 тачке	 1.	 овог	
решења,	 који	 је	 саставни	 део	 овог	
решења,	 са	 Републиком	 Србијом,	
у	 име	 града	 Лознице,	 закључиће	
градоначелник	 града	 Лознице	 или	
лице	које	он	овласти.

4.	 Ово	решење	се	доставља	Републичкој	
дирекцији	 за	 имовину	 Републике	
Србије,	 градоначелнику	 града	 Лоз-
нице,	 архиви	 и	 објављује	 се	 у	
„Службеном	листу	града	Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22/19-33-2
Датум: 16. јул 2019. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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УГОВОР

Закључен	између	уговорних	страна:

1. РЕIIУБЛИКА СРБИЈА,	 коју	
заступа	 Јован	 Воркапић	 (ЈМБГ:	
0502973710406),	 в.д.	 директора	 Ре-
публичке	 дирекције	 за	 имовину	 Ре-
публике	Србије,	Београд,	Грачаничка	
бр.	 8,	 матичнн	 број	 17114450,	
ПИБ	 102199586,	 а	 пo	 пуномоћју	 за	
закључење	 и	 оверу	 сачињеном	 пред	
јавним	 бележником	 ОПУ:	 	 	 	 	 -2019	
од	 2019.	 године,	 Гордана	 Јововић	
(ЈМБГ	 010396271919),	 лична	 карта	
бpoj	 005406669,	 издата	 од	ПС	Нови	
Београд	(ПРЕНОСИЛАЦ),

2. ГРАД ЛОЗНИЦА,	 матични	 
број	 																		,	ПИБ,																																	кога	заступа	 
градоначелник	(ЈМБГ:																					)	
лична	карта	бр.											,	издата	од	стране	
ПУ,	(СТИЦАЛАЦ).

Члан 1.

	 Уговорне	 стране	 сагласно	 конста-
тују:

1.	 Да	 је	 Република	 Србија	 носилац	
права	 јавне	 својине	 на	 следећим	
непокретностима:

-	 кат.	 парц.	 бр.	 3500/5	 КО	 Лозница,	
уписана	 у	 Лист	 непокретности	 бр.	
2560	 КО	 Лозница,	 као	 „земљиште	
у	 грађевинском	 подручју	 државна	
својина	Републике	Србије	површине	
2294	м2,

-	 кат.	 парц.	 бр.	 3501/1	 КО	 Лозница,	
уписана	 у	 Лист	 непокретности	 бр.	
2560	 КО	 Лозница,	 као	 „земљиште	
у	 грађевинском	 подручју	 државна	
својина	Републике	Србије	површине	
24101м2”	 са	 објектима	 бр.	 2,	 3,	
и	 4	 постојећим	 на	 кат.	 парц.	 бр.	

3501/1	 КО	 Лозница,	 уписани	 у	
Лист	 непокретности	 бр.	 2560	 КО	
Лозница,	 као	 „зграде	 за	 које	 није	
позната	 намена,	 објекти	 изграђени	
без	 одобрења	 за	 градњу	 у	 државној	
својини	 Републике	 Србије”	 које	
непокретности	 чине	 постојећи	
градски	 стадион	 у	 Лозници,	 ради	
обезбеђења	 услова	 за	 озакоњење,	
реконструкцију	 и	 доградњу	 истог	
стадиона,	 у	 складу	 са	 планским	
актом.

2.	 Да	 је	 Градско	 веће	 града	 Лознице	
донело	 Одлуку,	 број	 06-08-1/2019-II	
од	08.3.2019.	године,	којом	предлаже	
Републици	 Србији	 да	 се	 из	 јавне	
својине	 Републике	 Србије	 пренесу	
у	 јавну	 својину	 града	 Лознице	
непокретности	из	тачке	1.	овог	члана,	
ради	 реконструкције	 и	 доградње	
Градског	стадиона.	

3.	 Дa	 је	 Влада	 Републике	 Србије	
Закључком	 05	 број	 464-	 /2019	
дана													2019.	године,	одлучила	да	
се	изврши	пренос	права	јавне	својине	
на	непокретностима	из	тачке	1.	овог	
члана,	 са	 Републике	 Србије	 на	 град	
Лозницу,	 на	 начин	 и	 под	 условима	
утврђеним	 наведеним	 закључком,	 а	
ближе	прецизираним	овим	уговором.	

Члан 2.

	 На	 основу	 сагласно	 изнетих	 конста-
тација	из	члана	1.	 овог	уговора,	Република	
Cpбиja	преноси	на	град	Лозницу,	без	накна-
де,	право	јавне	својине	на	непокретностима	
које	чини:	

-	 кат.	 парц.	 бр.	 3500/5	 КО	 Лозница,	
уписана	 у	 Лист	 непокретности	 бр.	
2560	 КО	 Лозница,	 као	 „земљиште	
у	 грађевинском	 подручју	 државна	
својина	Републике	Србије,	површине	
2294	м2”,	
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-	 кат.	 парц.	 бр.	 3501/1	 КО	 Лозница,	
уписана	 у	 Лист	 непокретности	 бр.	
2560	 КО	 Лозница,	 као	 ,,земљиште	
у	 грађевинском	 подручју	 државна	
својина	Републике	Србије,	површине	
24101м2”	 са	 објектима	 бр.	 2,	 3,	
и	 4	 постојећим	 на	 кат.	 парц.	 бр.	
3501/1	КО	Лозница,	уписани	у	Лист	
непокретности	бр.	2560	КО	Лозница,	
као	„зграде	за	које	није	позната	намена,	
објекти	 изграђени	 без	 одобрења	
за	 градњу	 у	 удржавној	 својини	
Републике	Србије”	које	непокретности	
чине	 постојећи	 градски	 стадион	 у	
Лозници,	 ради	 обезбеђивања	 услова	
за	 озакоњење,	 реконструкцију	 и	
доградњу	истог	стадиона,	у	складу	са	
планским	актом.	

Члан 3.

	 Уговорне	стране	сагласно	констатују	
да	се	даном	закључења	овог	уговора	сматра	
да	је	извршена	примопредаја	непокретности	
из	члана	2.	овог	угoвора,	између	Републике	
Србије	и	града	Лознице.	

Члан 4.

	 На	основу	овог	уговора,	у	oдгoвapajy-
ћу	јавну	књигу	о	евиденцији	непокретности	
и	правима	на	њима,	на	непокретностима	из	
члана	2.	овог	уговора	уписаће	се	право	јавне	
својине	града	Лознице,	без	даљег	присуства	
и	 посебне	 саrласности	 Републике	 Србије	
(clausula	intabulandi).	

Члан 5.

	 Трошкове	 овере	 овог	 уговора,	
трошкове	укњижбе,	као	и	друге	евентуалне	
трошкове	 који	 проистекну	 из	 реализације	
овог	уговора,	у	целини	сноси	град	Лозница.

Члан 6.

	 Уговорне	 стране	 су	 сагласне	 да	
све	 евентyалне	 спорове	 по	 овом	 уговору	
решавају	споразумно,	а	у	случају	да	споразум	
не	постигну,	спор	ћe	се	решити	пред	стварно	
и	месно	надлежним	судом.	

Члан 7.

	 Овај	 уrовор	 је	 сачињен	 у	 5	 (пет)	
истоветних	 примерака,	 по	 2	 (два)	 за	 сваку	
уговорну	 страну,	 а	 1	 (један)	 за	 	 потребе	
јавног	бележника	пред	којим	ћe	 се	 вршити	
потврђивање	уговора.

ГРАДОНАЧЕЛНИК							

                        

3
Поводом	 доношења	 Решења	 о	

прихватању	 преноса	 права	 јавне	 својине	
на	 кат.	 парцелама	 број	 3500/5	 и	 3501/1	КО	
Лозница,	 Скупштина	 града	 Лознице,	 на	
седници	одржаној	дана	16.	јула	2019.	године,	
донела	је

З А К Љ У Ч А К

1. Овлашћују	 се	 градоначелник	 и	
Градско	 веће	 града	 Лознице	 да	 о	
ставу	 финансијера	 радова,	 да	 у	
Лозници	финансира	 изградњу	новог	
фудбалског	 стадиона	 на	 локацији	
постојећег	 Градског	 стадиона,	 оба-
весте	надлежнe	републичкe	органe	и	
институције.

2. У	складу	са	тачком	1.	овог	закључка,	
град	 Лозница	 ће	 пред	 надлежним	
органима	 покренути	 поступак	 за	
прибављање	 локацијских	 услова	 и	
грађевинске	 дозволе	 за	 изградњу	
новог	 фудбалског	 стадиона	 на	
кат.	 парцелама	 3500/5	 и	 3501/1	
КО	 Лозница,	 односно	 на	 локацији	
постојећег	Градског	стадиона	чије	се	
рушење	планира.

ЗА	РЕПУБЛИКУ	СРБИЈУ
по	пуномоћју	за	закључење 
и	оверу	сачињеног	пред 
јавним	бележником
ОПУ		-2019			од					2019.	године
Горданом	Јововић																										
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3. Закључак	доставити:	градоначелнику,	
Градском	 већу	 и	 Градској	 управи	
града	Лознице.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22/19-33-2/1
Датум: 16. јул 2019. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

4
	 На	 основу	 чланова	 59.	 и	 60.	 Закона	
о	 јавним	 предузећима	 („Службени	 гласник	
Републике	 Србије”,	 бр.	 15/16),	 чланова	 20,	
40.	и	84.	Статута	града	Лознице	(„Службени	
лист	 града	Лознице”,	 бр.	 1/19	 -	 пречишћен	
текст),	Скупштина	града	Лознице	на	седници	
одржаној	дана	16.	јула	2019.	године,	донела	
је

О Д Л У К У
о давању сагласности на Програм 
о изменама и допунама Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис” Лозница 

за 2019. годину

Члан 1.

	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 о	
изменама	и	допунама	Програма	пословања		
Јавног	 комуналног	 предузећа	 „Паркинг	
сервис”	 Лозница	 за	 2019.	 годину,	 кога	 је	
донео	 Надзорни	 одбор	 Јавног	 комуналног	
предузећа	 „Паркинг	 сервис”	 Лозница,	 број	
одлуке	357/19,	на	седници	одржаној	3.7.2019.	
године.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22/19-33-3
Датум: 16. јул 2019. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

5
На	основу	члана	29.	став	1.	тачка	1)	

Законa	 о	 смањењу	 ризика	 од	 катастрофа	
и	 управљању	 ванредним	 ситуацијама	
(„Службени	гласник	РС”,	бр.	87/2018),	члана	
20.	 тачка	 8)	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 РС”,	 број	 129/2007,	
83/2014	-	други	закон,	101/2016	-	други	закон	
и	 47/2018)	 и	 члана	 40.	 и	 84.	Статута	 града	
Лознице	(„Службени		лист	града	Лознице“,	
бр.	 1/19	 -	 пречишћен	 текст),	 Скупштина	
града	Лознице	на	седници	одржаној	16.	јула	
2019.	године,	донела	је

О Д Л У К У
о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији 

града Лознице

Члан 1.

Овом	 одлуком	 регулише	 се	
организација	 и	 функционисање	 цивилне	
заштите	на	територији	града	Лознице,	врсте	
заштите,	 мере	 цивилне	 заштите,	 дужност	
органа	 града	 у	 заштити	 и	 спасавању,	
образовање	 штаба	 за	 ванредне	 ситуације,	
именовање	 повереника	 и	 заменика	
повереника	 цивилне	 заштите	 у	 насељеним	
местима,	 формирање	 јединица	 цивилне	
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заштите	 опште	 намене	 и	 специјализоване	
јединице	 цивилне	 заштите	 за	 узбуњивање	
(у	даљем	тексту	јединице	цивилне	заштите),	
одређивање	субјеката	од	посебног	значаја	за	
заштиту	и	спасавање,	финансирање	и	друга	
питања	из	области	цивилне	заштите.

 
Лична, узајамна и колективна заштита

Члан 2.

Ради	 остваривања	 личне,	 узајамне	
и	 колективне	 заштите,	 органи	 јединице	
локалне	 самоуправе,	 привредна	 друштва	
и	 друга	 правна	 лица	 обезбеђују	 и	 држе	 у	
исправном	стању	потребна	средства	и	опрему	
за	личну,	узајамну	и	колективну	заштиту,	и	
врше	обуку	запослених	из	области	цивилне	
заштите.

Грађани	 и	 власници	 стамбених	
зграда	 обезбеђују	 и	 држе	 у	 исправном	
стању	потребна	средства	и	опрему	за	личну,	
узајамну	и	колективну	заштиту.

Врста	и	минимум	средстава	и	опрема	
за	спровођење	личне,	узајамне	и	колективне	
заштите	 утврђена	 је	 Уредбом	 о	 обавезним	
средствима	 и	 опреми	 за	 личну,	 узајамну	
и	 колективну	 заштиту	 од	 елементарних	
непогода	 и	 других	 несрећа	 („Службени	
гласник	 Републике	 Србије“,	 број	 3/11	 и	
37/15).

Мере цивилне заштите

Члан 3.

У	 циљу	 заштите	 и	 спасавања	 људи,	
материјалних	 и	 културних	 добара	 од	
опасности	изазваних	катастрофама	субјекти	
заштите	 и	 спасавања	 на	 територији	 града	
Лознице	 припремају	 и	 спроводе	 мере	
цивилне	заштите	и	то:

1)	 узбуњивање;
2)	 евакуација;
3)	 склањање;

4)	 збрињавање	 угрожених	 и	 настрада-
лих;

5)	 радиолошка,	 хемијска	 и	 биолошка	
заштита;

6)	 заштита	 од	 техничко-технолошких	
несрећа;

7)	 заштита	и	спасавање	из	рушевина;
8)	 заштита	 и	 спасавања	 од	 поплава	 и	

несрећа	на	води	и	под	водом;
9)	 заштита	 и	 спасавање	 на	 непристу-

пачним	теренима;
10)	заштита	 и	 спасавање	 од	 пожара	 и	

експолозија;
11)	заштита	од	ЕОР;
12)	прва	и	медицинска	помоћ;
13)	асанација	терена;
14)	спроводе	и		друге	мере	и	активности	

у	 циљу	 смањења	 ризика	 од	 ката-
строфа.

Субјекти заштите и спасавања на 
територији града Лознице

Члан 4.

	 Субјекти	заштите	и	спасавања	на	
територији	града	Лознице	су:	

1)	 Скупштина	града,
2)	 Градоначелник,
3)	 Градско	веће,
4)	 Градска	управа,
5)	 субјекти	 од	 посебног	 значајна	 за	

заштиту	и	спасавање,
6)	 грађани,	 удружења	 грађана	 и	 друге	

организације.

Скупштина града

Члан 5.

У	остваривању	своје	улоге	у	систему	
заштите	 и	 спасавања	 становништва	 и	
материјалних	 добара	 на	 територији	 града	
Лознице,	Скупштина	града	Лознице	у	складу	
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са	 одредбама	 Законa	 о	 смањењу	 ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљању	 ванредним	
ситуацијама	 (у	 даљем	 тексту:	 закон)	 врши	
следеће	послове:

1)	 доноси	 Одлуку	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	
на	 територији	 града	 Лознице	 и	
обезбеђује	њено	спровођење	у	складу	
са	јединственим	системом	заштите	и	
спасавања	у	Републици	Србији;

2)	 планира	 и	 утврђује	 изворе	 фи-
нансирања	 за	 развој,	 изградњу	 и	
извршавање	 задатака	 заштите	 и	
спасавања	и	развој	цивилне	заштите	
и	спровођења	мера	цивилне	заштите	
на	територији	града	Лознице;

3)	 образује	 Градски	 штаб	 за	 ванредне	
ситуације;

4)	 разматра	 висину	 насталих	 штета	 од	
елементарних	 непогода	 и	 доставља	
захтев	 за	 помоћ	 Влади	 Републике	
Србије;

5)	 разматра	 извештај	 градоначелника	
о	 битним	 питањима	 за	 заштиту	 и	
спасавање	и	друго.

Градско веће

Члан 6.

	 У	 остваривању	 улоге	 у	 систему	
заштите	 и	 спасавања,	 материјалних	 и	
културних	 добара	 на	 територији	 града	
Лознице	 и	 одредби	 закона,	 Градско	 веће	
града	Лознице	врши	следеће	послове:

1)	 усваја	Процену	ризика	од	катастрофа	
на	територији	града	Лознице;

2)	 усваја	 План	 заштите	 и	 спасавања	 у	
ванредним	ситуацијама;

3)	 усваја	 План	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа;

4)	 доноси	одлуку	о	формацијској	струк-
тури,	 опремању	 и	 материјалној	 по-
пуњености	јединице	цивилне	зашти-
те	града	Лознице;

5)	 одређује	субјекте	од	посебног	значаја	
за	заштиту	и	спасавање;

6)	 образује	 комисију	 за	 процену	штете	
настале	од	елементарних	непогода;

7)	 доноси	 одлуке	 о	 санирању	 штете	
настале	од	елементарних	непогода;

8)	 прати	 реализацију	 превентивних	
мера	заштите;

9)	 предлаже	акта	која	доноси	Скупштина	
града	Лознице.

Градоначелник

Члан 7.

Градоначелник	 у	 оквиру	 своје	 над-
лежности	 у	 систему	 заштите	 и	 спасавања	
обавља	следеће	послове	и	задатке:

1)	 стара	 се	 о	 спровођењу	 закона	 и	
других	прописа	из	области	заштите	и	
спасавања;

2)	 обавља	 функцију	 команданта	 Град-
ског	 штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 и	
руководи	његовим	радом;

3)	 у	 сарадњи	 са	 надлежном	 службом	
Градске	 управе	 града	 Лознице,	
предлаже	именовање	осталих	чланова	
штаба	за	ванредне	ситуације;

4)	 на	 предлог	 Градског	 штаба	 за	
ванрене	 ситуације	 доноси	 одлуку	 о	
проглашењу	 ванредне	 ситуације	 у	
граду	Лозници,	руководи	заштитом	и	
спасавањем	и	наређује	мере	утврђене	
законом	и	другим	прописима;

5)	 усмерава	 и	 усклађује	 рад	 градских	
органа	 и	 правних	 лица	 чији	 је	 град	
Лозница	оснивач	у	спровођењу	мера	
заштите	и	спасавања;

6)	 предлаже	 Градском	 већу	 План	
заштите	 и	 спасавања	 у	 ванредним	
ситуацијама,	на	усвајање;

7)	 наређује	 формирање,	 опремање	 и	
обуку	јединица	цивилне	заштите;

8)	 остварује	 сарадњу	 са	 Окружним	
штабом	за	ванредне	ситуације	у	циљу	
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јединственог	и	усклађеног	деловања	
у	ванредним	ситуацијама;

9)	 наређује	евакуацију	грађана,	правних	
лица	 и	 материјалних	 добара	 са	
угроженог	 подручја	 и	 стара	 се	 о	
њиховом	збрињавању;

10)		стара	се	о	организацији	и	спровођењу	
мобилизације	 грађана,	 правних	 ли-
ца	 и	 материјалних	 добара	 у	 циљу	
ангажовања	 истих	 на	 активностима	
заштите	и	спасавања;

11)	одлучује	 о	 организовању	 превоза,	
смештаја	 и	 исхране	 припадника	
јединица	 цивилне	 заштите	 опште	
намене	 и	 грађана	 који	 учествују	 у	
заштити	и	спасавању	становништва	и	
материјалних	добара	града	Лознице;

12)	одлучује	 о	 увођењу	 дежурства	 у	
органима	 града	 и	 другим	 правним	
лицима	у	ванредним	ситуацијама;

13)	предлаже	 Градском	 већу	 одлуку	
о	 додели	 помоћи	 грађанима	 који	
су	 претрпели	 штете	 у	 ванредним	
ситуацијама;

14)	стара	 се	 о	 сарадњи	 са	 суседним	
општинама,	 Министарством	 уну-
трашњих	 послова	 и	 Војском	 Србије	
у	 цуљу	 усклађивања	 у	 ванредним	
ситуацијама;

15)	извештава	Скупштину	града	о	стању	
на	терену	и	о	предузетим	активности-
ма	у	ванредним	ситуацијама;

16)	разматра	 и	 одлучује	 и	 о	 другим	
питањима	 из	 области	 заштите	 и	
спасавања	из	своје	надлежности.

Градска управа

Члан 8.

Градска	 управа	 у	 оквиру	 своје	
надлежности	у	систему	заштите	и	спасавања	
обавља	следеће	послове	и	задатке:

1)	 прати	 стање	 у	 вези	 са	 заштитом	 и	
спасавањем	у	ванредним	ситуацијама	

и	 предузима	 мере	 за	 заштиту	 и	
спасавање;

2)	 учествујe	 у	 изради	 или	 израђује	
у	 потпуности	 Процену	 ризика	 од	
катастрофа	 на	 територији	 града	
Лознице;

3)	 учествујe	 у	 изради	 или	 израђује	 у	
потпуности	План	смањења	ризика	од	
катастрофа;

4)	 учествује	 у	 изради	 или	 израђује	
у	 потпуности	 План	 заштите	 и	
спасавања	у	ванредним	ситуацијама;

5)	 формира,	 опрема	 и	 руководи	
Ситуационим	центром;

6)	 учествује	 у	 припремама	 и	 извођењу	
евакуације	становништва;

7)	 учествује	 у	 припремама	 и	 спрово-
ђењу	 збрињавања	 настрадалог	 ста-
новништва;

8)	 стара	се	око	обезбеђења	неопходних	
средстава	 за	 рад	 Градског	 штаба	 за	
ванредне	ситуације;

9)	 врши	 послове	 урбанистичких	 мера	
заштите	 и	 спасавања	 из	 своје	
надлежности;

10)	набавља	 и	 одржава	 средства	 за	
узбуњивање	у	оквиру	система	јавног	
узбуњивања	у	Републици	Србији;

11)	учествује	 у	 изради	 студије	 покри-
вености	 система	 јавног	 узбуњивања	
на	 територији	 јединице	 локалне	
самоуправе;

12)	стара	 се	 о	 обезбеђењу	 телекомуни-
кационе	и	информационе	подршке	за	
потребе	заштите	и	спасавања;

13)	организује,	 развија	 и	 води	 личну	 и	
колективну	заштиту:

14)		учествује	у	организацији,	формирању	
и	 опремању	 јединица	 цивилне	 заш-
тите	опште	намене;

15)		остварује	сарадњу	са	организационом	
јединицом	 Сектора	 за	 ванредне	 си-
туације;

16)	обавља	 и	 друге	 послове	 заштите	 и	
спасавања.
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Послови заштите и спасавања

Члан 9.

Стручне,	 оперативне,	 планске	 и	
организационе	 послове	 заштите	 и	 спа-
савања	 у	 ванредним	 ситуацијама	 за	 град	
Лозницу	вршиће	стручна	служба	за	заштиту	
и	 спасавање	 од	 елементарних	 непогода	
и	 других	 несрећа	 Градске	 управе	 града	
Лознице	(у	даљем	тексту	стручна	служба	за	
заштиту	и	спасавање).

	 Стручна	 служба	 за	 заштиту	 и	
спасавање	врши	следеће	послове:

1)	 обавља	 стручно	 админстративне	 и	
техничке	послове	за	потребе	Градског	
штаба	за			ванредне	ситуације;

2)	 насилац	 је	 активности	 на	 пријему	
информација	 и	 изради	 извештаја	 о	
раду		Ситуационог	центра;	

3)	 носилац	 је	 активности	 на	 изради	
Процене	ризика	од	катастрофа	града	
Лознице;

4)	 носилац	је	активности	на	изради	Пла-
на	смањења	ризика	од	катастрофа;

5)	 носилац	 је	 активности	 на	 изради	
Плана	 заштите	 и	 спасавања	 у	
ванредним	ситуацијама;

6)	 носилац	 је	 активности	 на	 изради	
Одлуке	о	организацији	и	функциони-
сању	цивилне	заштите	на	територији	
града	Лознице;

7)	 носилац	је	активности	на	формирању,	
опремању	 и	 обучавању	 јединица	
цивилне	заштите;

8)	 прати	 опасности,	 обавештава	 ста-
новништво	 о	 опасностима	 и	 пре-
дузима	 друге	 превентивне	 мере	 за	
смањење	 ризика	 од	 елементарних	
непогода	и	других	несрећа;

9)	 предлаже	 набавку	 и	 учествује	 у	
одржавању	средстава	за	узбуњивање	
у	оквиру	система	јавног	узбуњивања	
у	 Републици	 Србији,	 учествује	 у	
изради	студије	покривености	система	

јавног	 узбуњивања	 на	 територији	
локалне	самоуправе;

10)	остварује	 непосредњу	 сарадњу	 са	
организационом	 јединицом	 Сектора	
за	ванредне	ситуације;

11)		израђује	План	мобилизације	јединица	
и	организује	извршење	мобилизације	
јединица	цивилне	заштите;

12)	врши	 и	 друге	 послове	 из	 области	
заштите	и	спасавања.

Градски штаб за ванредне ситуације 
града Лознице

Члан 10.

		 Градски	штаб	 за	ванредне	ситуације	
обавља	следеће	послове:

1)	 руководи	и	координира	рад	субјеката	
система	смањења	ризика	од	катастрофа	
и	управљања	ванредним	ситуацијама	
на	спровођењу	утврђених	задатака;

2)	 руководи	 и	 координира	 спровођење	
мера	и	задатака	цивилне	заштите;

3)	 разматра	 процене	 ризика,	 планове	
заштите	и	спасавања	и	друга	планска	
документа	и	даје	препоруке	за	њихово	
унапређење;

4)	 прати	стање	и	организацију	система	
смањења	 ризика	 од	 катастрофа	 и	
управљања	 ванредним	 ситуацијама	
и	 предлаже	 мере	 за	 њихово	
побољшање;

5)	 наређује	 употребу	 снага	 система	
смањења	 ризика	 од	 катастрофа	 и	
управљања	 ванредним	 ситуацијама,	
средстава	помоћи	и	других	средстава	
која	 се	 користе	 у	 ванредним	
ситуацијама;

6)	 стара	 се	 о	 редовном	 информисању	
и	 обавештавању	 становништва	 о	
ризицима	 и	 опасностима	 и	 предузе-
тим	мерама;

7)	 процењује	 угроженост	 од	 настанка	
ванредне	 ситуације	 и	 доставља	
предлог	 за	 проглашење	 и	 укидање	
ванредне	ситуације;
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8)	 наређује	 приправност	 субјеката	 и	
снага	 система	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа	 и	 управљања	 ванредним	
ситуацијама;

9)	 сарађује	 са	 другим	 штабовима	 за	
ванредне	ситуације;

10)	ангажује	 субјекте	 од	 посебног	
значаја;

11)	учествује	 у	 организацији	 и	 спро-
вођењу	 мера	 и	 задатака	 обнове,	
реконструкције	 и	 рехабилитације,	
узимајући	 у	 обзир	 смањење	 ризика	
од	будућих	ванредних	ситуација;

12)	израђује	 предлог	 годишњег	 плана	
рада	 и	 предлог	 годишњег	 извештаја	
о	раду	и	доставља	надлежном	органу	
на	усвајање;

13)	образује	 стручно-оперативне	 тимове	
за	извршавање	специфичних	задатака	
из	области	заштите	и	спасавања.

14)	члан	 штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
је	дужан	да	се	одазове	и	учествује	у	
обуци.

	 Обједињавање,	 координацију	 и	
руковођење	 снагама	 за	 заштиту	 и	 спаса-
вање,	 јединицама	 цивилне	 заштите	 које	
формира	 град	 Лозница	 и	 активностима	
које	се	предузимају	у	заштити	и	спасавању	
људи	 и	 материјалних	 добара,	 као	 и	
спровођењу	 	 задатака	 цивилне	 заштите	 у	
случају	 елементарних	 непогода,	 техничко-
технолошких	несрећа	и	других	опасности	на	
територији	града	Лознице,	спроводи	Градски	
штаб	за	ванредне	ситуације.

Члан 11.

Поред	 надлежности	 дефинисаних	
Законом,	Градски	штаб	за	ванредне	ситуације	
у	случају	ванредне	ситуације	може	наредити	
и	следеће	мере	и	задатке:

1)	 мобилизацију	 јединица	 цивилне	
заштите,	 грађана	 и	 материјалних	
добара;

2)	 ангажовање	 субјеката	 од	 посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање;

3)	 увођење	 дежурства	 у	 правним	 ли-
цима;

4)	 посебан	режим	обављања	одређених	
комуналних	делатности;

5)	 посебне	мере	и	поступке	хигијенско-
профалистичког	карактера;

6)	 посебан	 режим	 саобраћаја	 или	
забрану	 саобраћаја	 на	 локалним	
путевима;

7)	 евакуацију	становништва;
8)	 одређивање	 другачијег	 распореда	

радног	времена;
9)	 посебне	 приоритете	 у	 испоруци	

комуналних	 и	 других	 производа	
и	 пружање	 услуга	 (воде,	 грејања,	
снабдевање	 електричном	 енергијом,	
друмски	превоз	и	др.);

10)	привремену	 забрану	 приступа	 и	
кретања	у	угроженим	подручјима;

11)	привремену	 забрану	 коришћења	
одређених	покретних	и	непокретних	
ствари	 власницима	 односно	 ко-
рисницима;

12)	обезбеђење	 обавезног	 поштовања	
наређених	 мера	 од	 стране	 ста-
новништва	 и	 правних	 лица	 у	 орга-
низовању	 и	 спровођењу	 евакуације	
и	 других	 активности	 у	 заштити	 и	
спасавању;

13)	корисницима	 односно	 власницима	
стамбених	зграда,	станова,	пословних	
просторија	и	других	објеката	да	приме	
на	 привремени	 смештај	 угрожена	
лица	из	угроженог	подручја;

14)		предузима	и	друге	мере.

Повереници цивилне заштите

Члан 12.

Ради	 вршења	 задатака	 цивилне	
заштите	у	насељеним	местима,	делу	насеља,	
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стамбеним	зградама,	привредним	друштвима	
и	 другим	 правним	 лицима	 и	 органима	
државне	 управе,	 именују	 се	 повереници	 и	
заменици	повереника	цивилне	заштите.

Члан 13.

Поверенике	 и	 заменике	 повереника	
цивилне	заштите	именује	и	разрешава:

1)	 у	 органу	 државне	 управе	 –	 руко-
водилац	органа	државне	управе;

2)	 у	 привредном	 друштву	 и	 другом	
правном	 лицу	 –	 директор,	 односно	
други	 надлежни	 орган	 одређен	
општим	актом;

3)	 у	 насељу,	 односно	 делу	 насеља	 –	
Градски	штаб	 за	ванредне	ситуације	
града	Лознице.

	 Повереник,	 односно	 заменик	 по-
вереника	 цивилне	 заштите	 може	 бити	
пунолетно	 лице,	 које	 није	 осуђивано	 на	
безусловну	 казну	 затвора	 у	 трајању	 од	
најмање	 шест	 месеци,	 као	 и	 против	 кога	
се	не	води	кривични	поступак	за	кривично	
дело	које	се	гони	по	службеној	дужности.

	 Повереници	 цивилне	 заштите	 и	
њихови	заменици	су	дужни	да	се	одазову	на	
позив	Градског	штаба	за	ванредне	ситуације	
или	другог	органа	који	их	је	поставио.

	 Повереници	 и	 заменици	 повереника	
цивилне	 заштите	 учествују	 у	 припремама	
грађана	 и	 запослених	 за	 личну	 и	 узајамну	
заштиту,	обавештавају	грађане	и	запослене	о	
правовременом	предузимању	мера	цивилне	
заштите,	обавештавају	грађане	и	запослене	
о	општој	мобилизацији	ради	учешћа	у	заштити	
и	спасавању	људи	и	материјалних	добара	у	
ванредним	ситуацијама,	врше	координацију	
и	 спровођење	 евакуације,	 збрињавања,	
склањања	и	друге	мере	цивилне	 заштите	и	
врше	 проверу	 постављања	 обавештења	 о	
знацима	за	узбуњивање	грађана	у	 зградама	
у	зони	своје	одговорности.

	 Повереници	 и	 заменици	 повереника	

цивилне	 заштите	 имају	 статус	 припадника	
цивилне	заштите.

	 Грађани	на	угроженим	и	настрадалим	
подручјима	дужни	су	да	поступају	у	складу	
са	 упутствима	 повереника	 и	 заменика	
повереника	цивилне	заштите.

Јединице цивилне заштите

Члан 14.

На	територији	града	Лознице	образују	
се,	опремају	и	оспособљавају	као	оперативне	
снаге	за	извршавање	мера	цивилне	заштите,	
јединице	цивилне	 заштите	опште	намене	и	
специјализована	 јединица	цивилне	заштите	
за	узбуњивање.

Јединице	 опште	 намене	 оспособља-
вају	 се	 за	 извршавање	 обимних	 и	 мање	
сложених	 задатака	 из	 области	 заштите	 и	
спасавања	као	што	су	локализовање	и	гашење	
мањих	 пожара	 на	 отвореном	 и	 шумских	
пожара,	 учешће	 у	 заштити	 и	 спасавању	 од	
поплава,	указивања	прве	помоћи,	одржавање	
реда,	 учешће	 на	 спасавању	 плитко	
затрпаних,	учешћа	у	збрињавању	угроженог	
становништва,	 помоћ	 у	 санацији	 терена	
и	 друге	 активности	 по	 процени	 Градског		
штаба	за	ванредне	ситуације	града	Лознице.

У	 граду	 Лозници	 формираће	 се	
јединица	 цивилне	 заштите	 опште	 намене	
јачине	 чете	 и	 специјализована	 јединица	
цивилне	 заштите	 за	 узбуњивање	 јачине	
одељења.

Попуњавање	јединице	опште	намене	
вршиће	се	од	запослених	у	органима	града	
Лознице,	предузећима	и	установама,	којима	
је	оснивач	град	Лозница.	Остатак	до	пуног	
састава,	попуниће	се	од	припадника	Цивилне	
заштите,	који	су	обучени	и	оспособљени	за	
извршавање	наменских	задатака	за	послове	
Цивилне	заштите.	

Попуну,	опремање	и	обуку	 јединица	
извршиће	Градско	веће	града	Лознице.
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Субјекти од посебног значаја за заштиту 
и спасавање

Члан 15.

За	 потребе	 заштите	 и	 спасавања	
грађана	 и	 материјалних	 добара	 од	 еле-
ментарних	 непогода,	 техничко-техно-
лошких	 несрећа	 и	 других	 опасности	 на	
територији	 града	 Лознице,	 Градско	 веће	
града	Лознице	одређује	субјекте	од	посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање.

Градско	веће	субјектима	од	посебног	
значаја	 за	 заштиту	 и	 спасавање,	 уговором	
обезбеђује	 накнаду	 стварних	 трошкова	 по	
тржишним	ценама	за	спровођење	припрема	
и	ангажовање	у	извршавању	мера	и	задатака	
цивилне	заштите.

Сарадња са суседним једницама локалне 
самоуправе у спровођењу мера и 

активности од значаја за смањење ризика 
од катастрофа и управљање ванредним 

ситуацијама

Члан 16.

У	складу	са	надлежностима	локалне	
самоуправе	 у	 области	 смањења	 ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљања	 ванредним	
ситуацијама	 указује	 се	 потреба	 за	 сарадњу	
између	 суседних	 градова	 и	 општина	 и	
прекограничне	сарадње,	а	у	циљу	смањивања	
заједничких	ризика	и	брзог	опоравка	након	
елементарних	непогода	и	других	несрећа.

Међусобном	 сарадњом	 са	 суседним	
градовима	и	општинама	у	смислу	ове	одлуке	
сматра	се	нарочито:

1)	 припремање	 и	 спровођење	 међу-
собних	 споразума	 и	 пројеката	 из	
области	 смањења	 ризика	 од	 ката-
строфа	 и	 управљања	 ванредним	
ситуацијама;

2)	 формирање	 заједничких	 стручних	
тимова	за	координацију	активности;

3)	 размена	 података	 и	 информација	
релевантних	 за	 област	 смањења	
ризика	 од	 катастрофа	 и	 управљање	
ванредним	ситуацијама	са	надлежним	
органима	 суседних	 општина	 и	
градова;

4)	 сарадња	 у	 области	 превенције,	 еду-
кације	 и	 реаговања	 у	 ванредним	
ситуацијама;

5)	 активности	 у	 вези	 са	 раном	најавом	
елементарних	 непогода	 и	 других	
несрећа;

6)	 предузимање	 превентивних	 мера	 и	
других	активности	у	циљу	спречавања	
елементарних	 непогода	 и	 других	
несрећа;

7)	 унапређење	 реаговања	 у	 ванредним	
ситуацијама;

8)	 отклањање	 последица	 елементарних	
непогода	и	других	несрећа.

Финансирање

Члан 17.

Из	буџета	града	Лознице	финансира-
ће	се	следеће	активности:

1)	 организовање,	 опремање	 и	 обуку	
штаба	за	ванредне	ситуације;

2)	 организовање,	 опремање	 и	 обуку	
јединица	 цивилне	 заштите,	 пове-
реника	 и	 заменика	 повереника	 и	
трошкове	 спровођења	 мера	 заштите	
и	спасавања;

3)	 трошкове	 ангажовања	 субјеката	 од	
посебног	значаја	у	складу	са	стварним	
трошковима	њиховог	ангажовања;

4)	 изградњу	система	 за	узбуњивање	на	
својој	територији;

5)	 набавку,	одржавање,	смештај,	чување	
и	осигурање	опреме	јединице	цивилне	
заштите;

6)	 иградња,	 адаптација,	 одржавање,	
опремање	 и	 чување	 објеката	 за	
потребе	цивилне	заштите;
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7)	 обуку	 из	 области	 цивилне	 заштите	
коју	 организује	 Град	 у	 сарадњи	 са	
надлежним	органом;

8)	 санирање	штета	насталих	природном	
и	 другом	 незгодом,	 у	 складу	 са	
материјалним	могућностима;

9)	 трошкове	 развоја	 система	 цивилне	
заштите	 и	 удружења	 грађана	 која	
доприносе	 развоју	 (ДВД,	 истра-
живача,	извиђача,	горана,	планинара,	
риболоваца,	инвалида	и	друга);		

10)	и	друге	послове	из	области	заштите	и	
спасавања	утвређене	прописима.

Признања и награде

Члан 18.

За	 нарочите	 успехе	 у	 организовању	
и	 спровођењу	 задатака	 цивилне	 заштите	
и	 других	 послова	 заштите	 и	 спасавања	
додељују	се	признања	и	награде.

Признања	 и	 награде	 уручиваће	 се	
на	Дан	 града	Лознице	 или	 на	 Светски	 дан	
цивилне	заштите	1.	марта.

Градско	 веће,	 донеће	 акт	 којим	 ће	
уредити	 врсте	 награда	 и	 признања	 као	 и	
критеријуме	за	њихову	доделу.

Завршне одредбе

Члан 19.

Даном	 ступања	 на	 снагу	 ове	 одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлукa	 о	 организацији	
и	 функционисању	 Цивилне	 заштите	 на	
територији	града	Лознице	(„Службени	лист	
града	Лознице”,	број	9/2011).

Члан 20.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22/19-33-4
Датум: 16. јул 2019. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

6
На	 основу	 члана	 29.	 став	 1.	 тачка	

1)	 и	 	 члана	 41.	 став	 1.	 	 тачка	 4)	 	 Законa	 о	
смањењу	ризика	од	катастрофа	и	управљању	
ванредним	ситуацијама	(„Службени	гласник	
РС”,	бр.	87/2018),		члана	8.	Уредбе	о	саставу	
и	начину	рада	штабова	за	ванредне	ситуације	
(„Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	 98/2010),			
члана	20.	тачка	 	8)	и	14)	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 	 гласник	 РС”,	 бр.	
129/2007,	 83/2014	 -	 други	 закон,	 101/2016	
-	 други	 закон	 и	 47/2018)	 и	 члана	 40.	 и	 84.	
Статута	 града	 Лознице	 („Службени	 лист	
града	Лознице”,	бр.	1/19	-	пречишћен	текст),	
Скупштина	 града	 Лознице	 на	 седници	
одржаној	16.	јула	2019.	године,	донела	је

О Д Л У К У
о образовању Градског штаба за 

ванредне ситуације за територију 
града Лознице

Члан 1.

У	 циљу	 праћење	 активности	 на	
смањењу	 ризика	 од	 катастрофа	 и	 коорди-
нацију	 и	 руковођење	 у	 ванредним	
ситуацијама	 на	 територији	 града	 Лознице	
образује	 се	 Градски	 штаб	 за	 ванредне	
ситуације	 за	 територију	 града	 Лознице	 (у	
даљем	тесту:	Градски	штаб).
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Састав Градског штаба за ванредне 
ситуације

Члан 2.

За	чланове	Градског	штаба	у	сталном	
саставу	именују	се:

1)	 градоначелник	–	командант	Градског	
штаба,

2)	 заменик	 градоначелника	 –	 заменик	
команданта	Градског	штаба,

3)	 надлежна	 служба	 МУП-а,	 Сектор	
за	 ванредне	 ситуације	 –	 начелник	
Градског	штаба,

4)	 члан	Градског	 већа	 града	Лознице	 –	
члан,

5)	 начелник	 Градске	 управе	 града	
Лознице	–	члан,

6)	 начелник	 Одељења	 за	 планирање	 и	
изградњу	–	члан,

7)	 директор	КЈП	„Наш	дом“	Лозница	–	
члан,

8)	 директор	 ЈП	 „Лозница	 развој“	
Лозница	–	члан,

9)	 представник	 -	 извршни	 диретор	 ЈП	
„Лозница	развој“	Лозница	–	члан,

10)	директор	ЈП	„Водовод	и	канализација“	
Лозница	–	члан,

11)	представник	-	извршни	директор	ЈП	
„Водовод	и	канализација“	Лозница	–	
члан,

12)	директор	Дома	здравља	„Др.	Миленко	
Марин“	Лозница	–	члан,

13)	директор	Опште	болнице	Лозница	–	
члан,

14)	директор	ЈП	ЕПС	Дистрибуција	Бео-
град,	 Технички	 центар	 Краљево,	
огранак	ЕД	Лозница	–	члан,

15)	начелник	 Полицијске	 станице	 Лоз-
ница	–	члан,

16)	представник	Војске	Србије,
17)	командир	Подручно	 ватрогасно	 спа-

силачке	јединице	Лозница	–	члан,
18)	секретар	 Црвеног	 крста	 Лозница	 –	

члан,

19)	помоћник	 секторског	 руководиоца	
ЈВП	 „Србијаводе“	 Београд	 –	 ВПЦ	
„Сава“,	РЈ	Шабац	–	члан,

20)	запослени	 у	 Градској	 управе	 града	
Лознице	 –	 на	 пословима	 припреме	
планирања	 одбране	 и	 ванредне	
ситуације	–	члан,

21)	запослени	 у	 Градској	 управи	 града	
Лознице	 на	 пословима	 за	 односе	 са	
јавношћу	–	члан,	

22)	доктор	 ветеринарске	 медицине,	
Министарство	 пољопривреде,	 шу-
марства	и	водопривреде	–	члан.

	 Ради	 обављања	 послова	 из	 своје	
надлежности	Градски	штаб	може	ангажовати	
субјекте	 од	 посебног	 значаја	 за	 заштиту	 и	
спасавање	 и	 друге	 организације	 од	 значаја	
за	локалну	самоуправу.

Члан 3.

Заменика	 команданта,	 начелника	
и	 чланове	 Градског	 штаба	 поставља	 и	
разрешава	 Градско	 веће	 града	 Лознице,	
на	 предлог	 градоначелника	 –	 команданта	
Градског	 штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 за	
територију	града	Лознице.

Надлежност Градског штаба  
за ванредне ситуације

Члан 4.

Градски	штаб	 за	ванредне	ситуације	
обавља	следеће	послове:

1)	 руководи	и	координира	рад	субјеката	
система	смањења	ризика	од	катастрофа	
и	управљања	ванредним	ситуацијама	
на	спровођењу	утврђених	задатака;

2)	 руководи	 и	 координира	 спровођење	
мера	и	задатака	цивилне	заштите;

3)	 разматра	 процене	 ризика,	 планове	
заштите	и	спасавања	и	друга	планска	
документа	и	даје	препоруке	за	њихово	
унапређење;

4)	 прати	стање	и	организацију	система	
смањења	 ризика	 од	 катастрофа	 и	
управљања	 ванредним	 ситуацијама	
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и	 предлаже	 мере	 за	 њихово	
побољшање;

5)	 наређује	 употребу	 снага	 система	
смањења	 ризика	 од	 катастрофа	 и	
управљања	 ванредним	 ситуацијама,	
средстава	помоћи	и	других	средстава	
која	 се	 користе	 у	 ванредним	
ситуацијама;

6)	 стара	 се	 о	 редовном	 информисању	
и	 обавештавању	 становништва	 о	
ризицима	 и	 опасностима	 и	 предузе-
тим	мерама;

7)	 процењује	 угроженост	 од	 настанка	
ванредне	 ситуације	 и	 доставља	
предлог	 за	 проглашење	 и	 укидање	
ванредне	ситуације;

8)	 наређује	 приправност	 субјеката	 и	
снага	 система	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа	 и	 управљања	 ванредним	
ситуацијама;

9)	 сарађује	 са	 другим	 штабовима	 за	
ванредне	ситуације;

10)	ангажује	 субјекте	 од	 посебног	
значаја;

11)	учествује	 у	 организацији	 и	 спро-
вођењу	 мера	 и	 задатака	 обнове,	
реконструкције	 и	 рехабилитације,	
узимајући	 у	 обзир	 смањење	 ризика	
од	будућих	ванредних	ситуација;

12)	израђује	 предлог	 годишњег	 плана	
рада	 и	 предлог	 годишњег	 извештаја	
о	раду	и	доставља	надлежном	органу	
на	усвајање;

13)	образује	 стручно-оперативне	 тимове	
за	извршавање	специфичних	задатака	
из	области	заштите	и	спасавања.

Члан 5.

Члан	штаба	за	ванредне	ситуације	је	
дужан	да	се	одазове	и	учествује	у	обуци.

Члан 6.

Градски	штаб	за	ванредне	ситуације,	
поред	послова	из	члана	4.	ове	одлуке,	обавља	
и	следеће	послове:

1)	 именује	 поверенике	 и	 заменике	
повереника	цивилне	заштите;

2)	 ставља	 у	 приправност	 и	 ангажује	
субјекте	 од	 посебног	 значаја	 за	
заштиту	 и	 спасавање	 у	 јединицама	
локалне	самоуправе;

3)	 предлаже	субјекте	од	посебног	значаја	
за	јединицу	локалне	самоуправе;

4)	 обавља	 друге	 послове	 у	 складу	 са	
законом.

Члан 7.

Финансирање	 активности	 Градског	
штаба	се	обезбеђује	из	буџета	града	Лознице,	
фондација	 и	 других	 донатора	 и	 буџета	
Републике	Србије.

Завршне одредбе

Члан 8.

Даном	 ступања	 на	 снагу	 ове	 одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 формирању	
Градског	 штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 за	
територију	града	Лознице	(„Службени	лист	
града	Лознице”,	број:	8/10,	1/12,	14/12,	21/12,	
3/15	и	13/17).

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22/19-33-5
Датум: 16. јул 2019. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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7

На	основу	члана	79.	став	2	и	80.	став	
1.	 Закона	о	 смањењу	ризика	од	катастрофа	
и	 управљању	 ванредним	 ситуацијама	 („Сл.	
гласник	РС“	број:	 87/18),	 и	члана	40.	и	84.	
Статута	 града	 Лознице	 („Службени	 лист	
града	 Лознице“	 број:	 1/19	 -	 пречишћен	
текст),	Скупштина	града	Лознице	на	седници	
одржаној	16.	јула	2019.	године	донела	је	

О Д Л У К У
о формирању јединица цивилне заштите 

опште намене за територију града 
Лознице

Члан 1.

Овом	одлуком	уређује	се	формирање,	
организација,	 опремање,	 оспособљавање	 и	
функционисање	 јединица	 цивилне	 заштите	
опште	намене	на	територији	града	Лознице.

Члан 2.

Јединице	опште	намене	образују	 се,	
опремају	 и	 оспособљавају	 као	 оперативне	
снаге	за	извршавање	мера	цивилне	заштите.

Члан 3.

Јединице	 опште	 намене	 оспо-
собљавају	 се	 за	 извршавање	 обимних	 и	
мање	сложених	задатака	из	области	заштите	
и	 спасавања	 као	 што	 су	 локализовање	
и	 гашење	 мањих	 пожара	 на	 отвореном	
простору	 и	 шумских	 пожара,	 учешће	 у	
заштити	и	спасавању	од	поплава,	указивање	
прве	 помоћи,	 одржавање	 реда,	 учешће	
на	 спасавању	 плитко	 затрпаних,	 учешће	
у	 збрињавању	 угроженог	 становништва,	
помоћ	у	санацији	терена	и	друге	активности	
по	 процени	 Градског	 	 штаба	 за	 ванредне	
ситуације	града	Лознице.

Члан 4.

На	 територији	 града	 Лознице	
формирају	 се	 јединице	 цивилне	 заштите	
опште	намене,	ранга	чете	са	три	вода.

Члан 5.

Попуњавање	јединице опште	намене		
вршиће	се	од	запослених	у	органима	града	
Лознице,	предузећима	и	установама,	којима	
је	оснивач	град	Лозница.	Остатак	до	пуног	
састава,	попуниће	се	од	припадника	Цивилне	
заштите,	који	су	обучени	и	оспособљени	за	
извршавање	наменских	задатака	за	послове	
Цивилне	заштите.

Члан 6.

Након	 формирања	 јединица	 ци-
вилне	 заштите	 из	 члана	 4.	 ове	 одлуке	
извршити	 припремање,	 обуку	 и	 опремање	
одговарајућом	 опремом	 и	 материјално-
техничким	средствима	која	су	неопходна	за	
личну	 заштиту	 припадника	 јединице	 и	 за	
спровођење	и	извршавање	задатака	цивилне	
заштите.
		 Припремање,	 опремање	 и	 обуку	
извршити	из	средстава	буџета	града	Лозни-
це,	 предвиђених	 за	 финансирање	 система	
заштите	и	спасавања.

Члан 7.

Припадници	јединице	опште	намене	
у	 обавези	 су	 да	 додељену	 униформу,	
заштитну	и	другу	опрему	користе	искључиво	
наменски,	 приликом	 обуке	 и	 извршавања	
задатака	цивилне	заштите	и	исту	у	року,	не	
дуже	од	30	дана	врате	на	захтев	надлежног	
органа	Градске	управе	града	Лознице.

Штету	насталу	услед	губитка	опреме	
из	става	1.	овог	члана,	припданик	јединице	
опште	 намене	 је	 дужан	 да	 надокнади	
надлежном	 органу	 Градске	 управе	 града	
Лознице.



Број	10 19.	7.	2019.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	18

Члан 8.

Јединице	 цивилне	 заштите	 из	 члана	
4.	ове	одлуке	могу	се	ангажовати	у	случају	
потребе	у	свим	насељима	на	целој	територији	
града	Лознице,	на	основу	наређења	Градског	
штаба	за	ванредне	ситуације	града	Лознице,	
а	изузетно	се	могу	упутити	и	на	испомоћ	и	
другим	локалним	самоуправама. 

Члан 9.

Јединице	 цивилне	 заштите	 опште	
намене,	у	складу	са	утврђеним	критеријумом,	
образоваће	Градско	веће	града	Лознице.

Члан 10.

Органи	 Градске	 управе	 града	
Лознице	 и	 стручне	 службе,	 одређени	
за	 послове	 заштите	 и	 спасавања,	 воде	
евиденцију	 о	 припадницима,	 средствима	 и	
опреми	 јединица	 опште	 намене,	 планирају,	
организују	и	спроводе	мобилизацију	једини-
ца	 опште	 намене,	 организују	 и	 спроводе	
обуку	и	оспособљавају	припаднике	јединица	
у	складу	са	Законом	и	Планом	и	програмом	
обуке	и	обављају	и	друге	послове	у	складу	са	
надлежностима	и	наредбом	Градског	штаба	
за	ванредне	ситуације	града	Лознице.

Члан 11.

Припадници	јединице	опште	намене	
дужни	су	да	се	одазову	на	позив	надлежног	
органа	 Градске	 управе	 града	 Лознице,	 на	
обуку,	 на	 одређено	 место	 и	 у	 одређено	
време	и	да	учествују	у	акцијама	 заштите	и	
спасавања.

Члан 12.

Даном	 ступања	 на	 снагу	 ове	 одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 формирању	
јединица	цивилне	заштите	опште	намене	за	
територију	 града	 Лознице	 („Сужбени	 лист	
града	Лознице“,	број:	14/12).	

Члан 13.
  

Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	дана	објављивања	у	„Службеном	листу
града	Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22/19-33-6
Датум: 16. јул 2019. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

8
На	основу	члана	34.	Закона	о	јавним	

предузећима	 (,,Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	
15/16),	члана	8.	Одлуке	о	начину	и	поступку	
именовања	директора	јавних	предузећа	чији	
је	 оснивач	 град	 Лозница	 („Службени	 лист	
града	 Лознице”,	 број	 21/16)	 и	 члана	 40.	 и	
84.	Статута	града	Лознице	(,,Службени	лист	
града	Лознице”,	бр.	1/19	–	пречишћен	текст)	
Скупштина	 града	 Лознице,	 на	 предлог	
Комисије	 за	 кадровска	 и	 административна	
питања,	на	 седници	одржаној	дана	16.	 јула	
2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Лозница

I		Образује	се	Комисија	за	спровођење	
конкурса	 за	избор	директора	 јавних	преду-
зећа	чији	је	оснивач	град	Лозница	у	саставу:

1.	 Јован	Миладиновић,	дипл.	инг.	пољо-
привреде,	председник

2.	 Данијела	Марковић,	 дипл.	 социолог,	
заменик	председника
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	 На	основу	члана	116.	став	5.	Закона	о	
основама	система		образовања	и	васпитања			
(„Службени	гласник	РС”,	број		88/17	и		27/18	
-	др.	закон)		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	дана		16.	јула	2019.	године,	
донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора
Средње економске школе  Лозница 

 I 	 Разрешава	 се	Радојко Јовановић 
дужности	 члана	 Школског	 одбора	 Средње	
економске	 школе	 Лозница,	 представник	
локалне	самоуправе,	на	лични	захтев.

.																																				
           II 	Именује	се	Наташа Рогановић	за	
члана	Школског	 одбора	 Средње	 економске			
школе		Лозница,	представник	локалне	само-
управе.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-22/19-33-8     
Датум: 16. јул 2019. године   
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

3.	 Драгана	 Симић,	 дипл.	 економиста,	
члан

4.	 Вера	 Унковић,	 дипл.	 економиста,	
члан

5.	 Милан	 Јакшић,	 дипл.	 економиста,	
члан.

 II  За	секретара	Комисије	именује	се	
Ксенија	 Бошковић,	 дипломирани	 правник,	
запослена	у	Градској	управи	града	Лознице.

III	 Мандат	 Комисије	 траје	 три	
године.

IV	 Задатак	 Комисије	 је	 да	 у	 скла-
ду	 са	 Законом	 о	 јавним	 предузећима,	
подзаконским	 актима,	 Стаутом	 града	
Лознице,	 Одлуком	 о	 начину	 и	 поступку	
именовања	директора	јавних	предузећа	чији	
је	оснивач	град	Лозница,	оснивачким	актима	
и	статутима	јавних	предузећа	чији	је	оснивач	
град	 Лозница,	 спроведе	 јавни	 конкурс	 за	
именовање	директора	јавних	предузећа	чији	
је	оснивач		град	Лозница.

 V	Доношењем	овог	решења	престаје	
мандат	 Комисији за	 именовање	 директора	
јавних	 предузећа	 чији	 је	 оснивач	 град	
Лозница	 која	 је	 образована	 решењем	
Скупштине	града	Лознице,	број	06-26/16-3-
26	од	7.	септембра	2016.	године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-22/19-33-7
Датум: 16. јул 2019. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
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	и		27/18	
-	др.	закон)		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	дана		16.	јула	2019.	године,	
донела	је	

 Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора
Основне школе „Мика Митровић” 

Брезјак 

 I 	 Разрешава	 се	 Томислав Дишић 
дужности	 члана	 Школског	 одбора	
Основне	школе	 „Мика	Митровић”	 Брезјак,	
представник	локалне	самоуправе.

                                    
 II	 	 Именује	 се	 Кристина Марић 
за	 члана	Школског	 одбора	 Основне	 школе	
„Мика	 Митровић”	 Брезјак,	 представник	
локалне	самоуправе.
 
         III	 	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	биће	објављено	у	„Службеном	
листу	града	Лознице”.	

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-22/19-33-10     
Датум: 16. јул 2019. године   
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

10
												На	основу	члана	116.	став	5.	Закона	о	
основама	система		образовања	и	васпитања			
(„Службени	гласник	РС”,	број		88/17	и		27/18-	
др.	 закон)	 	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	дана		16.	јула	2019.	године,	
донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора
Основне школе „Aнта Богићевић” 

Лозница

 I Разрешава	се	Валентина Петровић 
дужности	члана	Школског	одбора	Основне	
школе	 „Анта	 Богићевић”	 Лозница,	 пред-
ставник		родитеља.

                                   
 II	 Именује	 се	 Марија Терзић	 за	
члана	 Школског	 одбора	 Основне	 школе	
„Анта	 Богићевић”	 Лозница,	 представник		
родитеља.
 III	 	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	биће	објављено	у	„Службеном	
листу	града	Лознице”.	

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-22/19-33-9     
Датум: 16. јул 2019. године   
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-20-1/19-II
Датум:	26.6.2019.	године
Л	о	з	н	и	ц	а

На	основу	чл.	6-16.	Уредбе	о	услови-
ма	 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”,	бр.	16/18),	
члана	63.	тачка	10ђ)	Статута	града	Лознице	
(„Службени	лист	града	Лознице”,	број	1/19	
–	 пречишћен	 текст)	 и	 члана	 34.	 Одлуке	
о	 Градском	 већу	 („Службени	 лист	 града	
Лознице”,	 број	 20/08	 и	 4/19),	 Градско	 веће	
града	 Лознице,	 на	 седници	 одржаној	 дана	
26.6.2019.	године,	доноси

О Д Л У К А
о одређивању висине закупнине за закуп

непокретности у јавној својини града 
Лознице

Члан 1.

Овом	одлуком	одређује	 се	 почетни	
износ	 закупнине	 за	непокретности	у	 јавној	
својини	града	Лознице.

Непокретностима	у	смислу	става	1.	
ове	одлуке	сматрају	се	пословни	простори,	
станови,	 гараже	 и	 гаражна	 места	 у	 јавној	
својини	града	Лознице.

Пословни простор

Члан 2.

Почетна	 висина	 закупнине	 за	
пословни	 простор	 у	 јавној	 својини	 града	

Лознице	одређује	се	у	динарском	износу	по	
м2	на	месечном	нивоу.

Пословни	простор	из	 става	 1.	 овог	
члана	даје	се	у	закуп	у	циљу	стицања	јавног	
прихода,	 полазећи	 од	 процењене	 тржишне	
висине	 закупнине	 утврђене	 на	 основу	 ове	
одлуке,	 као	 почетне	 висине	 закупнине,	
у	 зависности	 од	 локације	 простора	 и	
делатности	за	коју	се	простор	даје	у	закуп.

У	 зависности	 од	 локације	 на	 којој	
се	налазе,	пословни	простор	из	става	1.	овог	
члана	се	разврстава	у	шест	зона:

I	ЗОНА	-	обухвата	подручје	месних	
заједница:	 „Георгије	 Јакшића”,	 „Ново	
Насеље”,	 „Филип	 Кљајић”,	 „Центар”	 и	
„Црногора”;

II	ЗОНА	-	обухвата	подручје	месних	
заједница:	„4.	јули”,	„Трбушница	(Тополик)”,	
„Башчелуци”,	„Градилиште”,	„Крајишници”,	
„Клупци”,	 „Плоча”,	 „Подриње”,	 „Степа	
Степановић”	 и	 део	 месне	 заједнице	
„Трбушница”	који	припада	насељеном	месту	
Лозница;

III		ЗОНА	–	обухвата	подручје	месних	
заједница:	„Бања	Ковиљача”	и	„Тршић”;

IV	ЗОНА	–	обухвата	подручје	месне	
заједнице	„Лешница”;

V	ЗОНА	–	обухвата	подручје	месних	
заједница:	 „Брезјак”,	 „Воћњак”,	 „Горњи	
Добрић”,	 „Горња	 Ковиљача”,	 „Грнчара”,	
„Доњи	 Добрић”,	 „Драгинац”,	 „Јадранска	
Лешница”,	 „Јелав”,	 „Козјак”,	 „Липнички	
Шор”,	„Липница”,	„Ново	Село”,	„Руњани”,	
„Стража”	и	део	месне	заједнице	„Трбушница”	
који	припада	насељеном	месту	Трбушница;

VI	ЗОНА	-	обухвата	подручје	месних	
заједница:	 „Брадић”,	 „Брњац”,	 „Велико	
Село”,	 „Горња	 Бадања”,	 „Горња	 Сипуља”,	
„Горња	 Борина”,	 „Доња	 Бадања”,	 „Доње	
Недељице”,	„Зајача”,	„Јаребице”,	„Јошева”,	

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
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„Коренита”,	„Кривајица”,	„Милина”,	„Пасковац”,	„Рибарице”,	„Симино	Брдо”,	„Ступница”,	
„Текериш”,	„Трбосиље”,	„Филиповићи”,	„Цикоте”,	„Чокешина”	и	„Шурице”.	

Члан 3.

Почетна	висина	закупнине	за	пословни	простор	из	члана	2.	ове	одлуке	одређује	се	у	
следећим	износима:

З О Н Е (по	м2)
ред. бр. делатности I II III IV V VI

1. простор	за	
угоститељство,	
занатство	и	
канцеларије	

565 400 280 250 200 150

2. магацински	
простор

515 350 230 200 150 100

3. простор	за	
постављање	

антена,	релеја	и	
сличних	уређаја

1700 1600 1500 1400 1300 1200

У	случају	када	се	пословни	простор	
из	члана	2.	ове	одлуке	не	изда	у	закуп	после	
два	 узастопно	 спроведена	 поступка	 јавног	
оглашавања,	 почетна	 висина	 закупнине	 по	
којој	се	исти	простор	даје	у	закуп	умањиће	
се	на	80%.

У	случају	када	се	пословни	простор	
из	 члана	 2.	 ове	 одлуке	 не	 изда	 у	 закуп,	 на	
начин	и	под	условима	из	става	2.	овог	члана,	
висина	 закупнине	 се	 умањује	 до	 60%	 од	
почетне	висине	 закупнине,	по	којој	висини	
ће	се	наставити	са	јавним	оглашавањем.	

Закуподавац	задржава	право	да	сваке	
године	увећа	закупнину	утврђену	уговором	
о	 закупу,	 имајући	 у	 виду	 тржишну	 висину	
закупнине	за	одређену	локацију,	у	складу	са	
ст.	1.	овог	члана.	

Хуманитарним	 организацијама	
које	 имају	 за	 циљ	 помоћ	 оболелој	 деци	 и	
лицима	 са	 инвалидитетом,	 удружењима	
грађана	 из	 области	 здравства,	 културе,	
науке,	 просвете,	 спорта,	 социјалне	 и	
дечије	 заштите,	 заштите	 животне	 средине,	
парламентaрним	 политичким	 странкама,	
који	пословни	простор	не	користе	за	стицање	
прихода,	 добровољним	 организацијама	

које	 учествују	 у	 спасилачким	 акцијама,	
лицима	 која	 обављају	 делатност	 старих	
заната,	уметничких	заната	и	послова	домаће	
радиности	 одређених	 Правилником	 о	
одређивању	послова	који	се	сматрају	старим	
и	уметничким	занатима,	односно	пословима	
домаће	 радиности,	 начину	 сертификовања	
истих	и	вођењу	посебне	евиденције	издатих	
сертификата	(„Сл.	гласник	РС”,	број	56/12),	
као	 и	 удружењима	 која	 остварују	 сарадњу	
са	 министарством	 надлежним	 за	 послове	
одбране	 у	 областима	од	 значаја	 за	 одбрану	
или	 која	 негују	 традиције	 ослободилачких	
ратова	Србије,	може	се	дати	у	закуп	пословни	
простор,	 уз	 обавезу	 плаћања	 закупнине	
у	 висини	 од	 20%	 од	 процењене	 тржишне	
висине	закупнине.

Агенцијама,	дирекцијама,	службама	
и	 другим	 организацијама	 чији	 је	 оснивач	
град	Лозница,	може	се	дати	у	закуп	пословни	
простор,	ради	обављања	послова	из	њиховог	
делокруга	 рада,	 на	 основу	 образложене	
одлуке	 Градског	 већа	 града	 Лознице,	 уз	
обавезу	плаћања	закупнине	у	висини	од	30%	
а	 највише	 до	 50%	 од	 процењене	 тржишне	
висине	закупнине.	
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Станови

Члан 4.

Почетни	 износ	 закупнине	 на	 месеч-
ном	нивоу	за	станове	одређује	се	у	износу	од	
200	динара/м2.

Одредбе	 ове	 одлуке	 не	 односе	 се	
на	 станове	 који	 се	 дају	 у	 закуп	 као	 вид	
стамбене	подршке	сходно	одредбама	Закона	
о	становању	и	одржавању	зграда	(„Службени	
гласник	РС”,	бр.	104/16).

Гараже и гаражна места

Члан 5.

Почетни	износ	закупнине	на	месечном	
нивоу	за	гараже	и	гаражна	места	одређује	се	
у	износу	од	150	динара/м2.

Поступак давања у закуп

Члан 6.

Поступак	давања	у	закуп	спроводи	се	
у	складу	са	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”,	бр.	16/18).

Оглас	о	спровођењу	поступка	јавног	
надметања	 или	 прикупљања	 писмених	
понуда	 за	 давање	 у	 закуп	 непокретности	 у	
јавној	својини	за	пословни	простор	из	члана	
2.	 ове	 одлуке,	 поред	 обавезне	 садржине	
прописане	 уредбом	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	
садржи	и	назнаку	 врсте	делатности	 за	 коју	
се	може	користити	тај	простор.

Финанси ј ско -књиговодствене	
послове	 у	 погледу	 плаћања	 закупа	 и	
финансијских	 обавеза	 закупца	 обавља	
Градска	 управа	 града	 Лознице	 -	 Одељење	
за	 финансије	 и	 локалну	 пореску	
администрацију.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 7.

Ступањем	 на	 снагу	 ове	 одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 утврђивању	
висине	 закупнине	 не	 непокретностима	 у	
јавној	 својини	 града	 Лознице	 („Службени	
лист	града	Лознице”,	бр.	16/2017).

Члан 8.

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД  ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ : 06-20-3/19-II
ДАТУМ: 26.06.2019. год. 
Л О З Н И Ц А 

	 Градско	веће	Града	Лозница	на	својој	
106.	редовној	седници	одржаној		26.06.2019.	
године,	 разматрајући	 Предлог	 Програма	 о	
изменама	и	допунама	Програма	коришћења	
средстава	 за	 финансирање	 унапређења	
безбедности	 саобраћаја	 на	 путевима	
на	 територији	 града	 Лозница	 у	 2019.	
години	 Савета	 за	 безбедност	 саобраћаја	
на	 територији	 града	 Лозница,	 а	 на	 основу	
чланова	17,	 18.	и	19.	 Закона	о	безбедности	
саобраћаја	на	путевима	(,,Службени	гласник	
Републике	 Србије”,	 бр.	 41/2009,	 53/2010,	
101/2011,	 55/2014,	 32/2013	 -	 Одлука	 УС	
РС,	96/2015	 -	други	 закон,	9/2016	 -	Одлука	
УС	 РС,	 	 24/2018,	 41/2018,	 41/2018	 -	 други	
закон,	87/2018	и	23/2019),	члана	34.	Одлуке	
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о	 Градском	 већу	 (,,Службени	 лист	 града	
Лозницe”,	бр.	20/2008)	и	члана	63.	Статута	
Града	 Лозница	 (,,Службени	 лист	 града	
Лозницe”,	 бр.	 1/2019	 –	 пречишћен	 текст),	
донeло	је

П Р О Г Р А М 
о изменама и допунама Програма 

коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Лознице 

у 2019. години

1. У	 Програму	 коришћења	 средстава	 за	
финансирање	 унапређења	 безбедности	
саобраћаја	 на	 путевима	 на	 територији	
града	Лознице	 у	 2019.	 години	 бр.	 06-2-
26/19-II	 од	 31.01.2019.	 године	 у	 тачки	
1.	 износ	 од	 ,,23.806.000,00”	 се	 брише	 и	
уписује	се	износ	од	,,27.806.000,00”.

2. У	 тачки	 2.	 износ	 од	 ,,11.903.000,00”	
се	 брише	 и	 уписује	 се	 износ	 од	
,,13.903.000,00”.
У	 алинеји	 1.	 	 износ	 од	 ,,5.000.000,00”	
се	 брише	 и	 уписује	 се	 износ	 од	
,,7.350.000,00”.
У	 алинеји	 1.	 подстав.	 2.	 износ	 од	
,,2.400.000,00”	 се	 брише	 и	 уписује	 се	
износ	од	,,5.400.000,00”.
У	 алинеји	 1.	 подстав.	 3.	 износ	 од	
,,1.500.000,00”	 се	 брише	 и	 уписује	 се	
износ	од	,,1.200.000,00”.
У	алинеји	1.	брише	се	подстав.	4.	
У	 алинеји	 1.	 подстав.	 5.	 после	 речи	
,,набавка”	 додаје	 се	 ,,’’алкометара’’,”,	 а	
износ	од	,,200.000,00”	се	брише	и	уписује	
се	износ	од	,,150.000,00”.
У	алинеји	2.	додаје	се	нови	подстав	који	
гласи:

,,	•	Студије	саобраћаја	града	Лознице	
–	 I	 фаза,	 где	 су	 за	 ове	 намене	
предвиђена	 средства	 у	 износу	 од	
4.000.000,00	динара,	“.

У	 алинеји	 3.	 износ	 од	 ,,3.903.000,00”	
се	 брише	 и	 уписује	 се	 износ	 од	
,,253.000,00”.
У	 алинеји	 3.	 подстав	 1.	 износ	 од	
,,300.000,00”	се	брише	и	уписује	се	износ	
од	,,100.000,00”.
У	 алинеји	 3.	 подстав	 2.	 износ	 од	
,,3.403.000,00”	 се	 брише	 и	 уписује	 се	
износ	од	,,153.000,00”.
У	алинеји	3.	брише	се	подстав	3.	
У	 алинеји	 4.	 износ	 од	 ,,1.000.000,00”	
се	 брише	 и	 уписује	 се	 износ	 од	
,,300.000,00”.
У	 алинеји	 4.	 подстав	 1.	 износ	 од	
,,150.000,00”	се	брише	и	уписује	се	износ	
од	,,50.000,00”.
У	 алинеји	 4.	 бришу	 се	 подстав	 2.	 и	
подстав	3.
У	 алинеји	 4.	 подстав	 4.	 износ	 од	
,,250.000,00”	се	брише	и	уписује	се	износ	
од	,,100.000,00”.
У	 алинеји	 4.	 подстав	 5.	 износ	 од	
,,200.000,00”	се	брише	и	уписује	се	износ	
од	,,150.000,00”.

3. У	 тачки	 3.	 износ	 од	 ,,11.903.000,00”	
се	 брише	 и	 уписује	 се	 износ	 од	
,,13.903.000,00”.
У	 	 алинеји	 2.	 износ	 од	 ,,6.500.000,00”	
се	 брише	 и	 уписује	 се	 износ	 од	
,,8.500.000,00”.

4. У	 тачки	 6.	 брише	 се	 реч	 ,,набавка”	 и	
додаје	се	,,јавна	набавка	–	услуга	израде”,	
а	 после	 речи	 ,,предметне	 Стратегије,”	
додаје	се	,,као	и	Студије	саобраћаја	града	
Лознице	–	I	фаза,	“.

5. Овај	 Програм	 објавити	 у	 ,,Службеном	
листу	града	Лозницe”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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14
На	 основу	 чл.	 46.	 и	 66.	 Закона	 о	

локалној	самоуправи	(„Сл.	гласник	РС”,	бр.	
129/2007,	83/2014	-	др.	закон,	101/2016	–	др.	
закон	и	47/2018),	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	 и	 95/2018),	
члана	 17.	 и	 19.	 Закона	 о	 безбедности	
саобраћаја	на	путевима	(„Службени	гласник	
РС”,	бр.	41/2009,	53/2010,	101/2011,	32/2013	
-	 одлука	 УС,	 55/2014,	 96/2015	 -	 др.	 закон,	
9/2016	 -	 одлука	 УС,	 24/2018,	 41/2018,	
41/2018	 –	 др.	 закон,	 87/2018	 и	 23/2019),		
члана	63.	тачка	10б)	Статута	града	Лознице	
(„Службени	 лист	 града	 Лознице”	 бр.	 1/19	
–	 пречишћен	 текст),	 те	 члана	 35.	 став	 5.	
Одлуке	 о	 Градском	 већу	 („Службени	 лист	
града	 Лознице”,	 бр.	 20/09	 и	 4/19),	 Градско	
веће	 града	 Лознице,	 на	 седници	 одржаној	
дана	26.6.2019.	године	доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

НА ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ

1.

	 Преноси	се	Министарству	унутраш-
њих	послова	Републике	Србије	–	Полицијској	
управи	 у	 Шапцу,	 Полицијској	 станици	 у	
Лозници	 преносом	 права	 	 јавне	 својине	 на	
покретној	ствари	без	накнаде	и	то:

мотоцикл	марке	„Suzuki”,	тип:	DL650,	
шасија	 број:	 JS1C733AZK7102726,	
број	 мотора:	 P513173229,	 рад.	
запремина:	645ccm,	боја:	бела,	година	
производње:	 2019,	 снага	 мотора:	
52	 KW,	 тежина:	 213	 kg	 (уз	 опрему:	
штитници	 руке,	 доња	 заштита	
мотора,	 спец.	 цев.	 зашт.	 од	 бочног	
удара,	 горњи	 кофер,	 држач	 горњег	
кофера,	 бочни	 кофер,	 држач	 бочних	
кофера,	 централни	 штендер,	 елек.	
припрема	за	инст,	блиц	лампе	предња,	
ротација	 задња,	 сирена),	 вредности	

1.000.000,00	РСД	без	ПДВ-а,	односно	
1.200.000,00	РСД	са	ПДВ-ом.

2.

	 Овлашћује	 се	 Градоначелник	 града	
Лознице,	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:	06-20-2/19-II
У	Лозници,	26.	јуна	2019.	године

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ПРЕДСЕДНИK ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

15

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-21-10-1/2019-II
4.7.2019. 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	 и	 47/2018	 ),	
члана	34.	Закона	о	јавној	својини	(„Службени	
гласник	 РС”,	 број	 72/11,	 88/13,	 105/14,	
104/16-др.	 закон,108/16,	 113/17	 и	 95/118),	
члана	 9.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	
и	 отуђења	 непокретности	 непосредном	
погодбом	и	давања	у	 закуп	 ствари	у	 јавној	
својини,	 односно	 прибављања	 и	 уступања	
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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”,	
број	20/08	и	4/19	),	поступајући	по	предлогу	
Комисије	о	спровођењу	поступка	издавања	у	
закуп	непокретности	у	јавној	својини	града	
Лознице,		Градско	веће	града	Лознице	на	107. 
редовној	 седници	 одржаној	 дана	 4.7.2019. 
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	од		23.05.2019.године,	и	то: 

1.	 BEST	 COLOR	 DOO	 	 Лешница		
пословни	 простор -	 магацински	 простор	 у	
Лешници	на	старој	зеленој	пијаци	у	Лешници	
површине	88	м2	по	почетној	цени	закупнине	
150,00	дин./м2	 

2.	 BEST	 COLOR	 DOO	 	 Лешница		
пословни	простор	у	Лешници	површине	30	
м2	по	почетној	цени	закупнине	150,00	дин./
м2	 

3.	Иванки	Лекић	из	Липничког	Шора,	
улица	 Рајка	 Васића	 13	 пословни	 простор	
у	 	 Дому	 културе	 Липнички	 Шор	 и	 то	 2	
канцеларије:

-	 канцеларија	 број	 1.	 површине	 10	 м2 
по	 почетној	 цени	 закупнине	 200,00	
дин./м2	 

-	 канцеларија	број	2.	површине	9	м2	по	
почетној	цени	закупнине	200,00	дин./
м2	

4.	Александру		Лекићу	из	Липничког		
Шора,	 улица	 Рајка	 	 Васића	 13	 	 пословни	

простор	 „Месара”	 	 у	 	 Липничком	 	 Шору		
површине	 22,75	 м2	 по	 почетној	 цени	
закупнине	200,00	дин./м2	 

5.	Душану	Јошићу	из	Бање	Ковиљаче,	
улица	Старине	Новака	5а	пословни	простор	
ресторан	 „Блед”	 са	 летњом	 баштом,	 улица	
Народног	 фронта	 бб	 у	 	 Бањи	 Ковиљачи	
површине	 274,77	 м2	 по	 почетној	 цени	
закупнине	170,00	дин./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	
пословног	простора.

Члан 3.
 
 Овлашћује	 се	 начелник	 Градске	
управе	града	Лознице	да	у	име	града	Лознице	
са	 овлашћеним	 представницима	 понуђача	
потпише	уговоре	о	давању	у	закуп	пословног	
простора.	

Члан 4.

Ово	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	 а	 објавиће	 се	 у	 „Службеном	
листу	града	Лознице”.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

16

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-21-10-2/2019-II
4.7.2019. године
Л о з н и ц а

На	 основу	 члана	 46.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	
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РС”,	 број	 	 129/2007,	 83/2014	 -	 други	
закон,	 101/2016	 -	 други	 закон	 и	 47/2018),	
члана	34.	Закона	о	јавној	својини	(„Службени	
гласник	 РС”,	 број	 72/11,	 88/13,	 105/14,	
104/16-др.	 закон,	 108/16,	 113/17	 и	 95/118),	
члана	 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”,	
број	20/08	и	4/19	),	поступајући	по	предлогу	
Комисије	о	спровођењу	поступка	издавања	у	
закуп	непокретности	у	јавној	својини	града	
Лознице,		Градско	веће	града	Лознице	на	107. 
редовној	 седници	 одржаној	 дана	 4.7.2019.
године,	донело	је	

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

својини града Лознице

Члан 1.

Непокретност	у	јавној	својини	града	
Лознице	 пословни	 простор	 -	 ресторан	
у	 Лозници,	 улица	 Милоша	 Поцерца	 58	
површине	 38	 м2	 I	 зона,	 даје	 се	 у	 закуп	 по	
расписаном	 јавном	 огласу	 од	 06.06.2019.
године	и	обавештењу	од	21.06.2019.године,	
најповољнијем	 понуђачу	 Бранку	 Јовићу	
из	 Лознице,	 улица	 Београдска	 број	 3	 по	
почетној	цени	закупнине	3.000,00	дин./м2	.

Члан 2.

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

Члан 3.

 Овлашћује	 се	 начелник	 Градске	
управе	града	Лознице	да	у	име	града	Лознице	
са	 овлашћеним	 представником	 понуђача	
потпише	уговор	о	давању	у	закуп	пословног	
простора.	

Члан 4.

Ово	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	 а	 објавиће	 се	 у	 „Службеном	
листу	града	Лознице”.

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

17
На	основу	члана	42.	Закона	о	смањењу	

ризика	 од	 катастрофа	 и	 управљања	 у	
ванредним	ситуацијама	(„Службени	гласник	
РС”,	број	87/18),	члана	8.	Уредбе	о	саставу	и	
начину	рада	штабова	за	ванредне	ситуације	
(„Службени	 гласник	 РС”,	 број	 98/10),	
члана	 46.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 РС”,	 број	 129/07,	
83/214-др.	 закон,	 101/16-др.	 закон	и	 47/18),	
члана	63.	Статута	града	Лознице	(„Службени	
лист	града	Лознице”	број	1/19	-	пречишћен	
текст),	 а	 на	 предлог	 градоначелника	 града	
Лознице,	 Градско	 веће	 града	 Лознице,	 на	
107.	редовној	 седници	 	одржаној	 	 4.7.2019.	
године,	донело	је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању заменика команданта, 

начелника и чланова Градског штаба за 
ванредне ситуације за територију града 

Лознице

 I	 Именује	 се	 заменик	 команданта,	
начелник	 	 и	 чланови	 Градског	 штаба	 за	
ванредне	 ситуације	 за	 територију	 града	
Лознице	и	то:
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1.	 др	 Радован	 Дивнић,	 доктор	 спе-
цијалиста	 хирургије	 из	 Лознице,	
заменик	 градоначелника	 -	 заменик	
команданта	штаба,

2.	 Петар	 Катанић,	 дипломирани	 ин-
жењер	организације	рада	из	 Јошеве,	
надлежна	 служба	 МУП-а,	 Сектор	
за	 ванредне	 ситуације	 –	 начелник	
штаба,

3.	 Драгић	 Младеновић,	 дипломирани	
економиста	из	Лознице,	члан	Градског	
већа	–	члан,

4.	 Владимир	 Радојчић,	 дипломирани	
правник	из	Козјака,	начелник	Градске	
управе	града	Лознице	–	члан,

5.	 Владан	Трипковић,	дипломирани	про-
сторни	планер	начелник	Одељења	за	
планирање	и	изградњу	–	члан,	

6.	 Дарко	 Карапанџић,	 дипломирани	
инжењер	 елетротехнике	 и	 рачу-
нарства-	мастер	из	Лознице,	директор	
ОДСЕПС	 Дистрибуција	 Лозница	 –	
члан,

7.	 Срђан	 Бркић,	 официр	 полиције	
из	 Лознице,	 начелник	 Полицијске	
станице	Лозница	–	члан,

8.	 Јанко	 Алесић,	 аналитичар	 заштите	
животне	средине	из	Јелава,	директор	
КЈП	„Наш	дом”	Лозница	–	члан,

9.	 Никола	 Драгићевић,	 дипломирани	
економиста	из	Лознице,	директор	ЈП	
„Лозница	развој”	Лозница	–	члан,

10.	Славољуб	 Спајић,	 дипломирани	
економиста	 из	 Лознице,	 извршни	
директор	 ЈП	 „Лозница	 развој”	
Лозница	–	члан,

11.	Милан	 Раднић,	 дипломирани	
инжењер	електротехнике	из	Лознице,	
директор	ЈП	„Водовод	и	канализација”	
Лозница,

12.	Жељко	 Маријановић,	 дипл.	 официр	
полиције	 из	 Тршића,	 извршни	
директор ЈП	 „Водовод	 и	 канализа-
ција”	Лозница	–	члан,

13.	др	 Бранка	 Красавац,	 доктор	
специјалиста	 медицине	 рада	 из	
Лознице,	директор	Дома	здравља	„Др	
Миленко	Марин”	Лозница	–	члан,

14.	Милан	 Тодоровић,	 доктор	 спе-
цијалиста	гинекологије	и	акушерства	
из	Лознице,	директор	Опште	болнице	
Лозница	–	члан,

15.	Томислав	 Симеуновић,	 инжењер	
машинства	 из	 Крупња,	 командир	
ПВСЈ	Лозница	–	члан,

16.	Љубиша	 Миљковић,	 дипломирани	
грађевински	 инжењер	 из	 Лознице,	
помоћник	 секторског	 руководиоца	
ЈВП	 „Србијаводе“-	 ВПЦ	 „Сава”	 РЈ	
Шабац	–	члан,

17.	Весна	 Мелезовић,	 дипломирани	
професор	 педагогије	 и	 психологије	
из	Лознице,	 секретар	Црвеног	крста	
Лозница	–	члан,

18.	Зоран	Милошевић,	послови	из	обла-
сти	културе	и	јавног	информисања	из	
Лознице,	односи	са	јавношћу	Градска	
управа	града	Лознице	–	члан,

19.	Живко	 Јеремић,	 доктор	 ветерине	 из	
Лознице,	 републичи	 ветринарски	
инспектор	–	члан,

20.	Слободанка	 Гајић,	 дипломирани	
професор	 одбране	 и	 заштите	
из	 Лознице,	 послови	 припреме	
планирања	 одбране	 и	 ванредне	
ситуације	 Градска	 управа	 града	
Лознице,

21.	Александар	Глишић,	мастер	менаџер	
безбедности	 из	 Лознице,	 послови	
припреме	 планирања	 одбране	 и	
ванредне	 ситуације	 Градска	 управа	
града	Лознице	–	члан.

	 II			Задатак	Градског	штаба	за	ванредне	
ситуације	 је	обављање	послова	у	складу	са	
Законом	 о	 смањењу	 ризика	 од	 катастрофа	
и	 управљања	 у	 ванредним	 ситуацијама,	
Одлуком	 о	 образовању	 Градског	 штаба	 за	
ванредне	ситуације	и	другим	прописима	из	
области	заштите	и	спасавања.
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	 III				Ступањем	на	снагу	овог	Решења		
престају	 да	 важe	 Решењa	 о	 именовању	
заменика	 команданта,	 начелника	 и	 чланова	
Градског	 штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 за		
територију	града	Лознице	(„Службени	лист	
града	Лознице”,	број:	13/17	и	3/19).

	 IV				Ово	Решење	ступа	на	снагу	након	
ступања	 на	 снагу	 Одлуке	 о	 образовању	
Градског	 штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 за	

територију	града	Лознице	и	биће	објављено	
у	„Службеном	листу	града	Лознице”.

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-21-7/19-II
Датум: 4.7.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Видоје Петровић, с.р.

18

Република	Србија	
Град	Лозница	
Градоначелник	града	Лознице	
Број:		372/2019-I
Датум:	2.7.2019.	године
Л	о	з	н	и	ц	а	

	 На	 основу	 члана	 146.	 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,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	
и	 37/2019	 -	 др.	 закон),	 члана	 11.	 Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	 града	Лознице	 („Сл.	 лист	 града	
Лознице”,	бр.	10/18)	и	члана	58.	Статута	града	
Лознице	 („Службени	 лист	 града	 Лознице”,	
број	1/19	-	пречишћен	текст),	градоначелник	
града	Лознице	доноси	

О Д Л У К У
о усвајању Програма постављања 

монтажних објеката на површинама 
јавне намене на територији града 

Лознице за које се расписује јавни оглас 
ради давања у закуп

Члан 1.

	 Овом	 Одлуком	 се	 усваја	 Програм	
постављања	 монтажних	 објеката	 на	
површинама	 јавне	 намене	 на	 територији	
града	 Лознице	 за	 које	 се	 расписује	 јавни	
оглас	ради	давања	у	закуп.	

Члан 2.

	 За	спровођење	ове	Одлуке	надлежни	
су	 Одељење	 за	 планирање	 и	 изградњу,	
Одељење	 за	 инспекцијске	 послове,	
комуналну	 полицију	 и	 ванредне	 ситуације	
Градске	управе	града	Лозница	и	ЈП	„Лозница	
развој”		Лозница.	

Члан 3.

	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 чини	
Програм	 постављања	 монтажних	 објеката	
на	површинама	јавне	намене	на	територији	
града	 Лознице	 за	 које	 се	 расписује	 јавни	
оглас	ради	давања	у	закуп	који	је	сачинило	
Одељење	за	планирање	и	изградњу	Градске	
управе	града	Лознице.	

Члан 4.

	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 усвајању	
Програма	 постављања	монтажних	 објеката	
на	 површинама	 јавне	 намене	 на	 подручју	
града	 Лозница	 за	 које	 се	 расписује	 јавни	

- ГРАДОНАЧЕЛНИК -
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оглас	 о	 јавном	 надметању	 ради	 давања	 у	
закуп	(„Сл.	лист	града	Лознице”,	бр.	10/12).	

Члан 5.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	 од	 дана	 објављивања	 у	 „Службеном	
листу	града	Лознице”.	

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.

19
	 На	 основу	 члана	 146.	 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,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	
и	 37/2019	 -	 др.	 закон),	 члана	 11.	 Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	 града	Лознице	 („Сл.	 лист	 града	
Лознице”,	бр.	10/18)	и	члана	58.	Статута	града	
Лознице	 („Службени	 лист	 града	 Лознице”,	
број	1/19	-	пречишћен	текст),	градоначелник	
града	Лознице,	донео	је	

П Р О Г Р А М
постављања монтажних објеката на 

површинама јавне намене на територији 
града Лознице за које се расписује јавни 

оглас ради давања у закуп

Члан 1.

	 Програм	 постављања	 монтажних	
објеката	 на	 површинама	 јавне	 намене	
на	 територији	 града	 Лознице	 за	 које	 се	
расписује	 јавни	 оглас	 ради	 давања	 у	 закуп	
(у	 даљем	 тексту:	 Програм)	 дефинише	 и	
утврђује	 услове	 и	 локације	 за	 постављање	
монтажних	 објеката	 на	 површинама	 јавне	
намене	на	територији	града	Лознице.	

Члан 2.

	 Монтажни	објекти	који	се	постављају	
на	 површинама	 јавне	 намене	 за	 које	 се	

расписује	 јавни	 оглас	 ради	 давања	 у	 закуп	
су:	

1.	 Киосци	 (киоск	 је	 типски	 објекат	 у	
којем	се	обавља	пословна	делатност	
у	 складу	 са	 решењем	 надлежног	
органа	 о	 обављању	 делатности	 чија	
површина	 хоризонталне	 пројекције	
не	 може	 бити	 већа	 од	 10м2	 и	 који	
се	 поставља	 као	 готов	 објекат	 тј.	 у	
финалном	облику).

2.	 Слободностојећи	 апарати	 за	 продају	
сладоледа,	кокица,	кестења,	кукуруза	
и	 слично	 (уређај	 који	 заузима	
највише	2м2	и	може	бити	отвореног	и	
затвореног	типа).	

3.	 Покретне	 тезге	 (покретна	 тезга	
је	 монтажна	 конструкција	 која	
заузима	 највише	 2м2,	 а	 намењена	 је	
за	излагање	и	продају	робе,	 тезге	 за	
домаћу	 радиност,	 књиге,	 сувенире,	
празничне	тезге	и	сл.).	

4.	 Слободностојећи	билборди	(билборд	
је	 рекламна	 плоча	 максималних	
димензија	 5м	 х	 2,5м,	 може	 бити	
осветљен	 или	 неосветљен	 	 и	
максимално	 може	 бити	 тространи,	
а	 рекламна	 плоча	 билборда	 се	
поставља	 на	 стуб	 висине	 најмање	
2,5м)	и	слично.	

Члан 3.

	 Монтажни	 објекти	 на	 површинама	
јавне	намене	се	постављају	према	условима	
за	уређење	простора	из	Одлуке	о	постављању 
монтажних	 објеката	 на	 територији	 града	
Лознице,	 закљученог	 уговора	 о	 закупу	
површине	 јавне	 намене	 са	 корисником	
површине	јавне	намене	и	решења	Одељења	
за	планирање	и	изградњу.	

Члан 4.

	 Монтажни	објекти	који	се	постављају	
на	површинама	јавне	намене	се	постављају	за	
период	трајања	закупа	на	основу	закљученог	
уговора	о	закупу	површине	јавне	намене,	а	у	
складу	са	Одлуком	о	постављању	монтажних	
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објеката	на	територији	града	Лознице	и	овим	
Програмом.	

Члан 5.

	 Општи	 услови	 за	 постављање	 ових	
објеката	су:	

-	 да	 се	 не	 омета	 прилаз	 и	 нормално	
коришћење	 суседних	 објеката	 и	 да	
се	 не	 омета	 нормално	 и	 безбедно	
кретање	пешака;

-	 да	 се	 не	 смањује	 видљивост	 на	
раскрсницима	и	угловима	улица	и	не	
угрожава	безбедност	саобраћаја;

-	 да	се	не	нарушава	изглед,	амбијенталне	
и	 друге	 вредности	 насеља	 и	 да	 се	
не	 угрожавају	 заштићени	 културни	
објекти;

-	 да	не	садрже	недоличне,	неморалне,	
неприкладне	 или	 дискриминишуће	
поруке	по	било	ком	основу;

-	 постављање	 монтажних	 објеката	
се	 може	 одобрити	 на	 уличном	
тротоару	 чија	 је	 ширина	 најмање	
3,0м	 уз	 обезбеђење	 чистог	 пролаза	
за	 пешаке	 од	 најмање	 1,5м	 и	 под	
условом	да	се	не	угрожава	нормално	
коришћење	суседних	објеката,	прилаз	
тим	 објектима,	 да	 се	 не	 угрожава	
саобраћај	и	да	заузета	површина	буде	
непосредно	 уз	 или	испред	 објекта	 у	
чијој	је	функцији.

-	 уколико	 се	 монтажни	 објекат	
поставља	 према	 ивици	 коловоза	
најмање	удаљење	од	ивице	коловоза	
је	0,3м,

-	 да	 је	 постављање	 објеката	 на	
површинама	 јавне	 намене	 на	
територији	града	Лозница	предвиђено	
Програмом	 постављања	 монтажних	
објеката	 на	 површинама	 јавне	
намене.

Члан 6.

	 Посебни	услови	за	постављање	ових	
објеката	су:	

-	 места	се	морају	стриктно	поштовати;	

-	 тезге	 морају	 бити	 од	 чврстог	
материјала;	

-	 забрањено	је	држати	робу	на	земљи;

-	 -закупци	 су	 дужни	 да	 свакодневно	
сами	одржавају	чистоћу	закупљених	
места,	све	док	траје	закуп;

-	 изричито	 се	 забрањује	 постављање	
пратећих	садржаја	поред	киоска;

-	 рекламне	 табле,	 рекламни	 панои,	
уређаји	 за	 обавештавање	 или	
оглашавање	 могу	 се	 постављати	 на	
државном	 путу,	 односно	 поред	 тог	
пута	на	удаљености	од	седам	метара,	
односно	на	општинском	путу	и	поред	
тог	пута	на	удаљености	од	пет	метара,	
мерено	 са	 спољне	 стране	 од	 ивице	
коловоза.

Члан 7.

	 Поступак	 доделе	 локација	 ради	
постављања	 монтажних	 објеката	 на	
површинама	 јавне	 намене	 спроводи	 се	
јавним	огласом	који	расписује	ЈП	„Лозница	
развој”	Лозница	по	претходној	сагласности	
Градског	већа,	на	основу	одлуке	Надзорног	
одбора	 ЈП	 „Лозница	 развој”	 Лозница,	 а	 у	
складу	са	законом,	подзаконским	прописима	
и	 Одлуком	 о	 постављању	 монтажних	
објеката	на	територији	града	Лозница.	
	 Поступак	 јавног	 надметања,	
односно	 прикупљања	 писмених	 понуда	
јавним	 огласом	 спроводи	 ЈП	 „Лозница	
развој”	Лозница	и	 доноси	одлуку	о	 додели	
локација.
	 Закуп	локације	се	може	одобрити	на	
ограничен	рок	најдуже	на	5	година	за	киоске	
и	билборде,	а	за	све	остале	објекте	најдуже	
до	 1	 годину	 (најдуже	 од	 01.01.	 до	 31.12.,	
односно	 за	календарску	годину),	на	основу	
закљученог	 уговора	 о	 закупу	 површине	
јавне	намене.	
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Члан 8.

	 Пре	 закључења	 уговора	 о	 закупу	
најбољи	 понуђач	 је	 дужан	 да	 за	 киоске	
и	 билборде	 поднесе	 идејни	 пројекат	
постављања	 и	 уклањања	 истих,	 са	
предрачуном	трошкова	рушења	и	довођења	
земљишта	 у	 првобитно	 стање,	 као	 и	 да	
уплати	 депозит	 у	 висини	 предрачуна	
трошкова	 уклањања	 предметног	 објекта	
на	 одговарајући	 текући	 рачун	 Одељења	 за	
финансије	и	локалну	пореску	администраци-
ју	Градске	управе	града	Лознице.

Члан 9.

	 Постављање	 монтажних	 објеката	
на	 површинама	 јавне	 намене	 одобрава	 се	
на	основу	Решења	о	одобрењу	постављања	
монтажног	 објекта	 издатог	 од	 стране	
Одељења	 за	 планирање	 и	 изградњу	 у	
складу	са	Програмом	и	условима	из	Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	града	Лознице,	у	 зависности	од	
намене	објекта	и	Уговора	о	закупу	површине	
јавне	намене.	

Члан 10.

	 Закупац	је	дужан	да	монтажни	објекат	
постави	 и	 користи	 у	 складу	 са	Уговором	 о	
закупу	и	Решењем	о	одобрењу	постављања.	
	 Уколико	 закупац	 постави	 објекат	
и	 користи	 простор	 супротно	 Решењу,	
Комунална	 инспекција	 Одељења	 за	
инспекцијске	послове,	комуналну	полицију	
и	 ванредне	 ситуације	 градске	 управе	 града	
Лознице	 ће	 наложити	 уклањање	 објекта	 у	
складу	са	Одлуком	о	постављању	монтажних	
објеката	на	територији	града	Лозница.	

Члан 11.

	 Саставни	део	Програма	чини	графички	
приказ	 -	 ситуациони	 план	 за	 постављање	
монтажних	 објеката	 на	 површинама	 јавне	
намене	за	које	се	расписује	јавни	оглас	ради	

давања	 у	 закуп	 и	 то	 за:	 киоске,	 билборде,	
апарате	за	сладолед,	кокице,	кестење,	кукуруз	
и	сл.,	покретне	тезге	и	празничне	тезге.
		 Ове	локације	могу	се	давати	у	закуп	
за	 време	 верских	 и	 државних	 празника	 и	
у	 другим	 приликама	 које	 надлежни	 орган	
града	 одреди	 у	 ограниченом	 временском	
трајању.	
	 Тачан	положај	и	садржај	монтажних	
објеката	ће	утврдити	Одељење	за	планирање	
и	 изградњу	 приликом	 издавања	 решења	
о	 одобрењу	 постављања	 истих	 на	 захтев	
заинтересованог	 лица,	 поштујући	 одредбе	
овог	Програма.	

Члан 12.

	 Даном	 ступања	 на	 снагу	 овог	
Програма	 престаје	 да	 важи	 Програм	
постављања	 монтажних	 објеката	 на	
површинама	јавне	намене	на	подручју	града	
Лознице	 за	 које	 се	 расписује	 јавни	 оглас	 о	
јавном	надметању	ради	давања	у	закуп	(„Сл.	
лист	града	Лознице”,	бр.	10/12).	

Члан 13.

	 Програм	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 „Сл.	 листу	 града	
Лознице”.	

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.

20
Република	Србија	
Град	Лозница	
Градоначелник	града	Лознице	
Број:		373/2019-I
Датум:	2.7.2019.	године
Л	о	з	н	и	ц	а	

	 На	 основу	 члана	 146.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 („Сл.	 гласник	 РС”,	



Број	1019.	7.	2019. СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	33

бр.	72/2009,	81/2009	-	испр.,	64/2010	-	одлука	
УС,	 24/2011,	 121/2012,	 42/2013	 -	 одлука	
УС,	 50/2013	 -	 одлука	УС,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	
и	 37/2019	 -	 др.	 закон),	 члана	 11.	 Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	 града	Лознице	 („Сл.	 лист	 града	
Лознице”,	бр.	10/18)	и	члана	58.	Статута	града	
Лознице	 („Службени	 лист	 града	 Лознице”,	
број	1/19	-	пречишћен	текст),	градоначелник	
града	Лознице	доноси	

О Д Л У К У
о усвајању Програма постављања 

монтажних објеката у Улици Јована 
Цвијића – „Зона унапређеног 

пословања” у Лозници

Члан 1.

	 Овом	 одлуком	 се	 усваја	 Програм	
постављања	 монтажних	 објеката	 у	 Улици	
Јована	 Цвијића	 –	 „Зона	 унапређеног	
пословања”	у	Лозници.	

Члан 2.

	 За	спровођење	ове	Одлуке	надлежни	
су	 Одељење	 за	 планирање	 и	 изградњу,	
Одељење	 за	 инспекцијске	 послове,	 кому-
налну	полицију	и	ванредне	ситуације	Градске	
управе	града	Лозница	и	ЈП	„Лозница	развој”		
Лозница.	

Члан 3.

	 Саставни	 део	 ове	 одлуке	 чини	
Програм	постављања	монтажних	објеката	у	
Улици	Јована	Цвијића	–	„Зона	унапређеног	
пословања”	 у	 Лозници	 који	 је	 сачинило	
Одељење	за	планирање	и	изградњу	Градске	
управе	града	Лознице.	

Члан 4.

	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 одлуке	
престаје	да	важи	Одлука	о	усвајању	Програма	

постављања	 мањих	 монтажних	 објеката	 у	
Улици	 Јована	Цвијића	 -	 „Зона	унапређеног	
пословања”	 у	 Лозници	 („Службени	 лист	
града	Лозница”,	бр.	10/12).

Члан 5.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.

21
	 На	 основу	 члана	 146.	 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,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	
и	 37/2019	 -	 др.	 закон),	 члана	 11.	 Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	 града	Лознице	 („Сл.	 лист	 града	
Лознице”,	бр.	10/18)	и	члана	58.	Статута	града	
Лознице	 („Службени	 лист	 града	 Лознице”,	
број	1/19	-	пречишћен	текст),	градоначелник	
града	Лознице	доноси	

П Р О Г Р А М
постављања монтажних објеката у 

Улици Јована Цвијића 
- „Зона унапређеног пословања” у 

Лозници

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

	 Програмом	 постављања	 монтажних	
објеката	 у	 Улици	 Јована	 Цвијића	 -	 „Зона	
унапређеног	пословања”	у	Лозници	(у	даљем	
тексту:	Програм)	утврђују	се	услови	и	начин	
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добијене	локације	за	летњу	башту	и	морају	
бити	лако	покретне).	
	 У	оквиру	летње	баште	није	дозвољено	
постављање	 фиксне	 ограде	 нити	 било	
којих	 других	 објеката	 фиксираних	 за	 тло,	
формирање	 подијума	 или	 платоа,	 односно	
денивелисање	 јавне	 површине	 на	 којој	 се	
поставља	летња	башта.
	 Забрањује	се	било	који	вид	затварања	
летњих	башти.
	 Не	дозвољава	се	постављање	застора	
на	 простору	 који	 се	 користи	 као	 летња	
башта.	
	 Не	дозвољава	се	постављање	летњих	
башти	на	простору	некадашњег	тротоара.	
	 Изричито	 се	 забрањује	 постављање	
летње	 баште	 у	 делу	Улице	 Јована	Цвијића	
на	потезу	од	зграде	Дома	културе	до	моста	
на	Штири.	
	 Летње	баште	у	Улици	Јована	Цвијића	
могу	 добити	 искључиво	 угоститељски,	
односно	занатско-угоститељски	објекти	који	
се	налазе	у	Улици	Јована	Цвијића	на	потезу	
од	Поште	до	Дома	културе.	

Члан 5.

	 Од	 покретних	 монтажних	 објеката	
могуће	 је	поставити	три	апарата	за	кокице,	
кестење,	 кукуруз	 и	 сл.	 макс.	 габарита	
0,60х0,60m	 (локације	 бр.	 6,	 9	 и	 21),	 један	
фрижидер	 за	 сладолед	 макс.	 габарита	 0,70	
х1,40m	на	локацији	код	Поште	(локација	бр.	
8).	
	 Изузетно,	апарат	за	сладолед,	кокице,	
кестење,	кукуруз	и	сл.	може	бити	уређај	који	
заузима	највише	2м2	и	може	бити	отвореног	
и	затвореног	типа.
	 Дозвољава	 се	 постављање	 играчака	
и	 других	 објеката	 за	 забаву	 деце	 испред	
продавница,	 а	 изван	 простора	 пешачких	
токова,	 до	 средишњег	 дела	 улице	 или	 уз	
објекат	 макс.	 габарита	 0,8	 х1,2m	 (локација	
бр.	16,	17,	18,	19,	20	и	24).	
	 Дозвољава	се	постављање	покретних	
тезги	 код	 Поште	 на	 локацијама	 4	 и	 5	 у	
максималном	габариту	1,0	х	2,0	м.

за	 постављање	 монтажних	 објеката	 у	 делу	
Улице	 Јована	 Цвијића	 који	 је	 проглашен	
пешачком	зоном.	

Члан 2.

	 Под	монтажним	објектима	у	смислу	
ове	oдлуке	подразумевају	се:	киосци,	летње	
баште,	апарати	за	кокице,	кестење,	кукуруз	
и	 сл,	 апарати	 и	 фрижидери	 за	 сладолед,	
покретне	 тезге,	 фасадне	 рекламне	 табле,	
конзолне	 надстрешнице,	 тенде,	 објекти	 за	
игру	деце	(дечије	играчке)	и	друго	неопходно	
за	 организовање	 садржаја	 адекватних	
једној	 „Зони	 унапређеног	 пословања”	 (у	
ограниченом	временском	трајању	и	у	складу	
са	 природом	 манифестације	 -	 културне,	
привредне,	пропагандне	и	сл.).	

Члан 3.

	 Предвиђена	је	једна	локација	киоска	
код	 поште	 чија	 површина	 хоризонталне	
пројекције	 не	 може	 бити	 већа	 од	 10м2	 са	
наменом	за	продају	штампе.	
	 Изричито	 се	 забрањује	 постављање	
пратећих	садржаја	поред	киоска.	

Члан 4.

	 Летње	 баште	 ће	 се	 постављати	 на	
половини	 средишњег	 дела	 Улице	 Јована	
Цвијића,	на	следећим	локацијама:	локација	
1	 у	 макс.	 габариту	 	 3,6х10м,	 	 локација	 2	 у	
макс.	 габариту	 3,6х15,15м,	 локација	 3	 у	
макс.	 габариту	 3,6х16м,	 локације	 10	 и	 11	
у	 макс.	 	 габариту	 3,6х15,7м,	 локација	 12	
у	 макс.	 габариту	 3,6х10м,	 локација	 13	 у	
макс.	габариту	3,6х9,5м,	локација	14	у	макс.	
габариту	 3,6х9,9м	 и	 локација	 15	 у	 макс.	
габариту	 3,6х15,3м,	 датих	 у	 графичком	
прилогу	 који	 чини	 саставни	 део	 овог	
Програма.	
	 Летња	 башта	 је	 опремљена	 баштен-
ским	 столовима,	 столицама,	 покретним	
сунцобранима	 и	 жардињерама	 (жардињере	
се	постављају	искључиво	у	оквиру	габарита	
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тенди	 изнад	 улаза,	 излога	 и	 прозорских	
отвора.
	 Конзолна	надстрешница је	монтажни	
објекат	 са	 транспарентним,	 пвц	 или	
платненим	 застором	 у	 зони	 приземне	
етаже	 и	 може	 прећи	 грађевинску	 односно	
регулациону	линију	(рачунајући	од	основног	
габарита	објекта	до	хоризонталне	пројекције	
испада)	 2,0м	 по	 целој	 ширини	 објекта	 са	
висином	изнад	3,0м.
	 Тенда	 је	 слободностојећи	 или	
конзолни	 склопив	 елемент,	 са	 платненим	
или	пвц	застором	са	наменом	за	заштиту	од	
сунца.	Као	слободностојећи	се	поставља	само	
у	оквиру	летње	баште,	а	као	конзолни	изнад	
излога	и	улаза	у	пословни	простор.	Конзолне	
тенде	 могу	 да	 имају	 препуст	 највише	 2,0м	
рачунајући	 од	 фасадног	 зида	 (регулационе	
линије)	 према	 улици	 и	 минималну	 висину	
2,5м	 рачунајући	 од	 уличног	 тротоара	 до	
доње	 ивице	 тенде,	 уз	 услов	 да	 тенда	 не	
омета	 нормално	 коришћење	 и	 функцију	
објекта	на	коме	се	поставља,	околне	објекте	
и	безбедност	пролазника	и	саобраћаја. 
	 Није	 дозвољено	 постављање	
надстрешница	 на	 стубовима	 изнад	 улич-
них	 тротоара,	 испред	 трговинских,	 угости-
тељских	 и	 других	 пословних	 објеката	
односно	локала.
	 Забрањује	се	било	који	вид	затварања	
тенди	и	надстрешница.

Члан 8.

	 Поступак	 доделе	 локације	 за	
постављање	монтажних	објеката	дефиниса-
не	 овим	Програмом	 спровешће	 се	 у	 свему	
према	 одредбама	 Одлуке	 о	 постављању	
монтажних	 објеката	 на	 територији	 града	
Лознице	 („Сл.	 лист	 града	 Лознице”,	 бр.	
10/18).

Члан 9.

	 Монтажни	 објекти	 се	 постављају	 за	
време	трајања	закупа	у	складу	са	Уговором	о	
закупу	површине	јавне	намене,	а	најдуже	за	

	 Дозвољава	 се	 постављање	 гондола,	
изложбених	 пултова	 и	 покретних	 тезги	
испред	продавница	приликом	организованих	
акција	 снижене	 продаје	 у	 максималном	
габариту	 1,0	 х	 2,0	 m,	 у	 току	 целе	 године	
највише	15	(петнаест)	дана	у	континуитету.	
	 Дозвољава	се	постављање	покретних	
тезги	у	максималном	габариту	1,0	х	2,0	m	и/
или	покретних	монтажних	кућица	-	киоска	у		
максималном	габариту	3,0	х	3,0	m	на	почетку	
пешачке	зоне	од	Вуковог	дома	до	моста	на	
Штири	 на	 локацијама	 бр.	 23	 за	 празничну	
продају,	 одржавање	 сајмова,	 базара	 и	 сл.	 у	
току	целе	године	највише	15	(петнаест)	дана	
у	континуитету.
	 На	почетку	пешачке	 зоне	дозвољава	
се	 постављање	 промотивних	 сцена	 (макс.	
површине	 до	 140m²	 у	 оквиру	 обележеног	
простора	 промоције,	 локација	 бр.	 22)	
за	 одржавање	 манифестација	 (културно	
уметничких,	 привредних	 и	 других	
промотивних	 садржаја)	 у	 току	 целе	 године	
највише	10	(десет)	дана	у	континуитету.	
	 Поред	покретних	монтажних	објеката	
није	 дозвољено	 постављање	 пратећих	
садржаја.	
	 Сви	монтажни	објекати	у	Ул.	Јована	
Цвијића	 	 се	 постављају	 тако	 да	 се	 не	
угрози	 средишњи	 простор	 улице	 за	 пролаз	
противпожарног	и	возила	хитне	помоћи.	

Члан 6.

	 Овим	 Програмом	 се	 дозвољава	
постављање	искључиво	фасадних	рекламних	
табли	 чији	 предлог	 изгледа	 се	 доставља	
на	 сагласност	 скупштини	 зграде	 на	 чијој	
фасади	се	поставља.	
	 Изузетак	је	постављање	туристичких	
инфо	табли	које	могу	бити	постављене	као	
слободностојећи	објекти.

Члан 7.

	 Власницима	 угоститељских,	 трго-
винских	и	других	локала	се	може	одобрити	
постављање	 конзолних	 надстрешница	 и	
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о	 одобрењу	 постављања	 истих	 на	 захтев	
заинтересованог	 лица,	 поштујући	 одредбе	
овог	Програма.	

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.
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Република	Србија	
Град	Лозница	
Градоначелник	града	Лознице	
Број:	374/2019-I
Датум:	2.7.2019.	године
Лозница	

	 На	 основу	 члана	 146.	 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,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	
и	 37/2019	 -	 др.	 закон),	 члана	 11.	 Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	 града	Лознице	 („Сл.	 лист	 града	
Лознице”,	бр.	10/18)	и	члана	58.	Статута	града	
Лознице	(‘’Службени	лист	града	Лознице’’,	
број	1/19	-	пречишћен	текст),	градоначелник	
града	Лознице	доноси	

О Д Л У К У
о усвајању Програма постављања 

монтажних објеката 
у зони заштите насељеног места Тршић

Члан 1.

	 Овом	 одлуком	 се	 усваја	 Програм	
постављања	 монтажних	 објеката	 у	 зони	
заштите	насељеног	места	Тршић.	

Члан 2.

	 За	спровођење	ове	одлуке	надлежни	
су	 Одељење	 за	 планирање	 и	 изградњу,	
Одељење	 за	 инспекцијске	 послове,	
комуналну	 полицију	 и	 ванредне	 ситуације	

временски	период	од	01.01.	–	31.12.	текуће	
године,	односно	пет	година	за	киоск.	

Члан 10.

	 Монтажни	 објекти	 се	 постављају	
на	основу	решења	о	одобрењу	постављања	
издатог	од	стране	Одељења	за	планирање	и	
изградњу	и	уговора	о	закупу	површине	јавне	
намене.	

II УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА

Члан 11.

	 Услови	 које	 треба	 испоштовати	
приликом	 издавања	 решења	 о	 одобрењу	
постављања	монтажних	објеката:	

-	 да	 се	 не	 омета	 прилаз	 и	 нормално	
коришћење	 суседних	 објеката	 и	 да	
се	 не	 омета	 нормално	 и	 безбедно	
кретање	пешака;

-	 да	 се	 не	 смањује	 видљивост	 на	
раскрсницима	и	угловима	улица	и	не	
угрожава	безбедност	саобраћаја;

-	 да	 се	 не	 нарушава	 изглед,	
амбијенталне	 и	 друге	 вредности	
насеља	 и	 да	 се	 не	 угрожавају	
заштићени	културни	објекти;

-	 да	не	садрже	недоличне,	неморалне,	
неприкладне	 или	 дискриминишуће	
поруке	по	било	ком	основу;

-	 да	 је	 постављање	 објеката	 на	
површинама	јавне	намене	предвиђено	
Програмом.

Члан 12.

	 Саставни	 део	 овог	 Програма	 је	
графички	приказ	-	ситуациони	план	локација	
за	 постављање	 монтажних	 објеката	 у	
Улици	Јована	Цвијића	–	„Зона	унапређеног	
пословања”	(прилог	1,	2,	3	и	4).	
	 Тачан	положај	и	садржај	монтажних	
објеката	ће	утврдити	Одељење	за	планирање	
и	 изградњу	 приликом	 издавања	 решења	
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Члан 2.

	 Монтажни	 објекти	 у	 смислу	 овог	
Програма	су:	

-	 покретне	 монтажне	 кућице	 -	
киосци	 у	 максималном	 габариту	
3,0х3,0м	 (од	 дрвене	 тесане	 грађе,	
покривач	 је	 од	 шиндре;	 намењен	 за	
потребе	 туристичке	 организације	
и	 промовисања	 туристичких	 по-
тенцијала	 Тршића;	 тезге	 за	 домаћу	
радиност;	књиге;	сувенире;	сезонско	
воће:	малине,	 купине,	 јагоде,	 јабуке,	
крушке,	брескве	и	кајсије).

Члан 3.

	 Монтажни	 објекти	 на	 површинама	
јавне	намене	се	постављају	према	условима	
за	уређење	простора	из	Одлуке	о	постављању 
монтажних	 објеката	 на	 територији	 града	
Лознице,	 закљученог	 уговора	 о	 закупу	
површине	 јавне	 намене	 са	 корисником	
површине	јавне	намене	и	решења	Одељења	
за	планирање	и	изградњу.	

Члан 4.

	 Монтажни	објекти	који	се	постављају	
на	површинама	јавне	намене	се	постављају	за	
период	трајања	закупа	на	основу	закљученог	
уговора	о	закупу	површине	јавне	намене.	
	 Ове	локације	могу	се	давати	у	закуп	
за	 време	 верских	 и	 државних	 празника	 и	
у	 другим	 приликама	 које	 надлежни	 орган	
града	 одреди	 у	 ограниченом	 временском	
трајању.

Члан 5.

	 Посебни	услови	за	постављање	ових	
објеката	су:	

-	 места	се	морају	стриктно	поштовати;	
-	 тезге	 морају	 бити	 од	 чврстог	

материјала;	
-	 забрањено	је	држати	робу	на	земљи;

Градске	управе	града	Лозница	и	ЈП	„Лозница	
развој”		Лозница.	

Члан 3.

	 Саставни	 део	 ове	 одлуке	 чини	
Програм	 постављања	 монтажних	 објеката	
у	 у	 зони	 заштите	 насељеног	 места	 Тршић	
које	 је	 сачинило	 Одељење	 за	 планирање	 и	
изградњу	Градске	управе	града	Лознице.	

Члан 4.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.

23
	 На	 основу	 члана	 146.	 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,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	
и	 37/2019	 -	 др.	 закон),	 члана	 11.	 Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	 града	Лознице	 („Сл.	 лист	 града	
Лознице”,	бр.	10/18)	и	члана	58.	Статута	града	
Лознице	(‘’Службени	лист	града	Лознице’’,	
број	1/19	-	пречишћен	текст),	градоначелник	
града	Лознице	доноси	

П Р О Г Р А М
постављања монтажних објеката у зони 

заштите насељеног места Тршић

Члан 1.

	 Програмом	 постављања	 монтажних	
објеката	 у	 зони	 заштите	 насељеног	 места	
Тршић	(у	даљем	тексту:	Програм)	утврђују	
се	 услови	 и	 локације	 за	 постављање	 ових	
објеката	на	површинама	јавне	намене.	
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УС,	 50/2013	 -	 одлука	УС,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	
и	 37/2019	 -	 др.	 закон),	 члана	 11.	 Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	 града	Лознице	 („Сл.	 лист	 града	
Лознице”,	бр.	10/18)	и	члана	58.	Статута	града	
Лознице	 („Службени	 лист	 града	 Лознице”,	
број	1/19	-	пречишћен	текст),	градоначелник	
града	Лознице	доноси	

О Д Л У К У
о усвајању Програма постављања 

монтажних објеката у зони парка у Бањи 
Ковиљачи

Члан 1.

	 Овом	 одлуком	 се	 усваја	 Програм	
постављања	 монтажних	 објеката	 у	 зони	
парка	у	Бањи	Ковиљачи.	

Члан 2.

	 За	спровођење	ове	одлуке	надлежни	
су	 Одељење	 за	 планирање	 и	 изградњу,	
Одељење	 за	 инспекцијске	 послове,	
комуналну	 полицију	 и	 ванредне	 ситуације	
Градске	управе	града	Лозница	и	ЈП	„Лозница	
развој”		Лозница.	

Члан 3.

	 Саставни	 део	 ове	 одлуке	 чини	
Програм	постављања	монтажних	објеката	у	
зони	парка	у	Бањи	Ковиљачи	које	је	сачинило	
Одељење	за	планирање	и	изградњу	Градске	
управе	града	Лознице.	

Члан 4.

	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 ,,Службеном	 листу	
града	Лознице”.	

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.

-	 закупци	 су	 дужни	 да	 свакодневно	
сами	одржавају	чистоћу	закупљених	
места,	све	док	траје	закуп.	

Члан 6.

	 Закупац	је	дужан	да	монтажни	објекат	
постави	 и	 користи	 у	 складу	 са	Уговором	 о	
закупу	и	Решењем	о	одобрењу	постављања.	
	 Уколико	 закупац	 постави	 објекат	
и	 користи	 простор	 супротно	 Решењу,	
Комунална	 инспекција	 Одељења	 за	
инспекцијске	послове,	комуналну	полицију	
и	 ванредне	 ситуације	 градске	 управе	 града	
Лознице	 ће	 наложити	 уклањање	 објекта	 у	
складу	са	Одлуком	о	постављању	монтажних	
објеката	на	територији	града	Лозница.	

Члан 7.

	 Саставни	 део	 Програма	 чини	
графички	приказ	-	ситуациони	план	локација	
за	 постављање	 монтажних	 објекта	 у	 зони	
заштите	насељеног	места	Тршић.	
	 Тачан	положај	и	садржај	монтажних	
објеката	ће	утврдити	Одељење	за	планирање	
и	 изградњу	 приликом	 издавања	 решења	
о	 одобрењу	 постављања	 истих	 на	 захтев	
заинтересованог	 лица,	 поштујући	 одредбе	
овог	Програма.	

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.

24
Република	Србија	
Град	Лозница	
Градоначелник	града	Лознице	
Број:	375/2019-I
Датум:	2.7.2019.	године
Лозница	

	 На	 основу	 члана	 146.	 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	
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25
	 На	 основу	 члана	 146.	 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,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	
и	 37/2019	 -	 др.	 закон),	 члана	 11.	 Одлуке	
о	 постављању	 монтажних	 објеката	 на	
територији	 града	Лознице	 („Сл.	 лист	 града	
Лознице”,	бр.	10/18)	и	члана	58.	Статута	града	
Лознице	 („Службени	 лист	 града	 Лознице”,	
број	1/19	-	пречишћен	текст),	градоначелник	
града	Лознице	доноси	

П Р О Г Р А М
постављања монтажних објеката у зони 

парка у Бањи Ковиљачи

Члан 1.

	 Програмом	 постављања	 монтажних	
објеката	у	  зони	парка	у	Бањи	Ковиљачи	(у	
даљем	тексту:	Програм)	утврђују	се	услови	
и	локације	за	постављање	ових	објеката	на	
површинама	јавне	намене.	

Члан 2.

	 Монтажни	 објекти	 у	 смислу	 овог	
Програма	су:	

-	 монтажни	 туристички	 инфо	 киоск	
чија	 површина	 хоризонталне	
пројекције	не	може	бити	већа	од	10м2	
на	 локацији	 испред	 главне	 улазне	
капије	у	бањски	парк,

-	 покретне	 тезге	 у	 максималном	
габариту	 1х2м,	 односно	 до	 2м2	
површине,	 намењене	 за	 излагање	 и	
продају	 домаћих	 производа;	 домаће	
радиности;	књига;	сувенира;	продају	
сезонског	 воћа:	 малина,	 купина,	
јагода,	 јабука,	 крушки,	 брескви	 и	
кајсија;	 постављене	 на	 локацијама	

дуж	пешачких	стаза	на	уласку	у	парк	
и	код	вила	Босна	и	Ковиљача	(укупно	
20	локација),

-	 покретне	 тезге	 на	 бициклима	 у	
максималном	 габариту	 тезге	 1х2м,	
односно	до	2м2	површине,	намењене	
продаји	 хране	 (сладолед,	 кукуруз,	
кестење	и	кокице),	напитака,	штампе,	
постављене	 на	 локацијама	 код	 Кур-
салона	 и	 Специјалне	 болнице	 за	
рехабилитацију,	 а	 које	 се	 могу	 по	
потреби	кретати	по	парку	до	враћања	
на	 додељену	 локацију	 (укупно	 4	
локације).

Члан 3.

	 Монтажни	 објекти	 на	 површинама	
јавне	намене	се	постављају	према	условима	
за	уређење	простора	које	издаје	Одељење	за	
планирање	и	изградњу,	закљученог	уговора	о	
закупу	површине	јавне	намене	са	корисником	
површине	јавне	намене	и	решења	Одељења	
за	планирање	и	изградњу.	

Члан 4.

	 Монтажни	објекти	који	се	постављају	
на	површинама	јавне	намене	се	постављају	за	
период	трајања	закупа	на	основу	закљученог	
уговора	о	закупу	површине	јавне	намене.	
	 Ове	локације	могу	се	давати	у	закуп	
за	 време	 верских	 и	 државних	 празника	 и	
у	 другим	 приликама	 које	 надлежни	 орган	
града	 одреди	 у	 ограниченом	 временском	
трајању.	

Члан 5.

	 Посебни	услови	за	постављање	ових	
објеката	су:	

-	 места	се	морају	стриктно	поштовати;	
-	 тезге	 морају	 бити	 од	 чврстог	

материјала;	
-	 забрањено	је	држати	робу	на	земљи;
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-	 закупци	 су	 дужни	 да	 свакодневно	
сами	одржавају	чистоћу	закупљених	
места,	све	док	траје	закуп.	

Члан 6.

	 Закупац	је	дужан	да	монтажни	објекат	
постави	 и	 користи	 у	 складу	 са	Уговором	 о	
закупу	и	Решењем	о	одобрењу	постављања.	
	 Уколико	 закупац	 постави	 објекат	
и	 користи	 простор	 супротно	 Решењу,	
Комунална	 инспекција	 Одељења	 за	
инспекцијске	послове,	комуналну	полицију	
и	 ванредне	 ситуације	 градске	 управе	 града	
Лознице	 ће	 наложити	 уклањање	 објекта	 у	
складу	са	Одлуком	о	постављању	монтажних	
објеката	на	територији	града	Лозница.	

Члан 7.

	 Саставни	 део	 Програма	 чини	
графички	приказ	-	ситуациони	план	локација	
за	 постављање	 монтажних	 објекта	 у	 зони	
парка	у	Бањи	Ковиљачи.	
	 Тачан	положај	и	садржај	монтажних	
објеката	ће	утврдити	Одељење	за	планирање	
и	 изградњу	 приликом	 издавања	 решења	
о	 одобрењу	 постављања	 истих	 на	 захтев	
заинтересованог	 лица,	 поштујући	 одредбе	
овог	Програма.	

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.
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