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- ГРАДСКО ВЕЋЕ 1
На основу чл. 46. и 86. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 63. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречешћен текст), а у вези са Програмом економских
мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID19 и подршку привреди Републике Србије, у циљу ублажавања штетних економских последица
насталих услед болести COVID-19, Градско веће Града Лознице на 135. седници, одржаној 15. 6.
2020. године, донело је
ОДЛУКУ
о утврђивању економских мера подршкe привреди
за смањeње негативних ефеката проузрокованих пандемијом
1. У циљу ублажавања штетних економских последица и смањивања негативних ефеката
проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршке привреди Града
Лознице, утврђују се следеће једнократне мере:
− ослобађање од плаћања обавеза по основу локалне комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору,
− ослобађање од плаћања обавеза по основу накнаде за заузеће јавне површине,
− ослобађање од плаћања обавеза по основу закупа пословног простора у својини
Града Лознице,
− ослобађање од плаћања обавеза по основу комуналне услуге изношења и
депоновања отпада и
− ослобађање од плаћања обавеза по основу комуналне услуге снабдевања топлотном
енергијом - за потрошаче за које се обрачун врши по површини загреваног простора
или на централном мерачу.
2. Мере из тачке 1. ове одлуке примењују се на предузетнике и привредна друштва (у
даљем тексту: привредни субјект) којима је током трајања ванредног стања, актима Владе
Републике Србије, било забрањено обављање претежне делатности, а за укупно време
трајања ванредног стања, односно од 16. марта до 7. маја 2020. године.
Изузетно од става 1. ове тачке, мера ослобађање од плаћања обавеза по основу накнаде
за заузеће јавне површине примењује се на привредни субјект за читаву пословну 2020.
годину.
Ослобађање од плаћања обавеза прописано овом одлуком врши се на захтев привредног
субјекта.
У случају да је привредни субјект платио обавезе за период који је предмет ослобађања
овом одлуком, уплаћена средства биће пренета за измирење будућих задужења по истом
основу.
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3. Обавезују се Градска управа града Лознице и јавна комунална предузећа да непосредно,
од дана ступања на снагу, примене ову одлуку.
4. Обавезује се Градска управа да, уколико је то неопходно, у току примене ове одлуке,
односно по њеној реализацији, припреми нацрте одговарајућих аката из надлежности
Скупштине града Лознице којима је уређена материја из ове одлуке и достави надлежним
органима на разматрање и усвајање.
5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.
Образложење
Поступајући у складу са надлежностима утврђеним Законом о локалној самоуправи и
Статутом града Лознице, а са циљем ублажавања штетних економских последица и смањивања
негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршке привреди
Града Лознице, Градско веће града Лознице доноси Одлуку о утврђивању једнократних економских
мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19
и подршку привреди Града Лознице.
Предмет ове одлуке јесу ослобађања од плаћања обавеза по основу такси, накнада и цена
које су одређене одлукама: Одлука о локалним комуналним таксама, Одлука о накнадама за
коришћење јавних добара на територији града Лознице, Одлуком о одржавању чистоће, јавних и
зелених површина и заштити комуналних објеката и Одлуком о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом.
Једнократне мере из ове одлуке примењују се на предузетнике и привредна друштва којима
је током трајања ванредног стања, актима Владе Републике Србије, било забрањено обављање
претежне делатности, а ослобађање од плаћања обавеза врши се на захтев привредног субјекта.
До конституисања Скупштине града Лознице, Градско веће доноси ову одлуку као
неодложни посао, како би се штетне последице по привреду брзо и ефикасно ублажиле.
Уколико се утврди неопходност да се, у реализацији, односно по реализацији ове одлуке,
изврше одговарјуће измене или допуне одлука из став 2. овог образложења, обавезана је Градска
управа да припреми нацрте одговарајућих аката и упути их у скупштинску процедуру.
Градско веће града Лознице
Број: 06-16-1/20-II
		
Датум: 15. 6. 2020. године
Лозница
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС”,
број 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др.
закон и 95/18 - др. закон), члана 4. Oдлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине Града
Лознице (''Службени лист Града Лознице'', бр. 6/09), члана 63. Статута града Лознице (''Службени
лист града Лозница'', бр.1/19 - пречишћен текст) и на основу сагласности Министарства заштите
животне средине, број 401-00-468/2020-02 од 23.4.2020. године, Градско веће града Лознице на
135. седници одржаној 15. 6. 2020. године, донело је
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ПРОГРАМ
коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине Града Лознице за 2020. годину
I
Овим Програмом утврђују се извори, намена и начин коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине Града Лознице за 2020. годину (у даљем тексту: Фонд), као и
услови за употребу средстава Фонда у складу са Одлуком о буџету града Лознице за 2020. годину
(''Службени лист града Лознице'', бр. 21/19).
За реализацију овог Програма планирају се средства у износу од 47.158.871,20 динара,
која ће се остварити на основу прихода од Накнаде за заштиту и унапређење животне средине,
накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује по Закону о заштити животне средине,
и прихода из буџета Града Лознице, и то:
- Накнаде за заштиту и унапређење животне средине - Накнаде за загађивање животне средине - Приходи из буџета Града Лознице

20.200.000,00 динара
435.000,00 динара
26.523.871.20 динара.

II
Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се за следеће намене:
1. Обнова и садња парковског дрвећа на јавним зеленим површинама у Лозници и Бањи
Ковиљачи, у износу од 16.524.232,00 динара, која обухвата:
•

Саднице четинара са бусеном, расаднички однегованих, старости 10-12 год. –
набавка и транспорт до места садње, 300 ком, појединачна цена 3.000,00 динара,
укупно 900.000,00 динара,

•

Саднице лишћара са бусеном, расаднички однегованих, старости 8-10год. –
набавка и транспорт до места садње, 300 ком, појединачна цена 3.000,00 динара,
укупно 900.000,00 динара,

•

Нега парковског дрвећа у износу од 4.198.071,68 динара,

•

Набавка садница и озелењавање у централној градској зони, у износу од
10.526.160,00 динара;

•

прихрана садница засађених задњих година са комплексним минералним ђубривом
(40 gr/ком), вода за заливање садница;

2. Одржавање корита реке Штире у износу од 1.930.152,00 динара, које обухвата:
•

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

•

Пролећно грабуљање травњака,чишћење заосталог листа и разног отпада са
одвозом на депонију,

•

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

•

Ручно кошење травњака на шкарпи са сакупљањем и изношењем отпада на
депонију,
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Јесење грабуљање травњака, сакупљање и изношење листа у периоду опадања
недозвољавајући да започне процес распадања;

3. Обнова травњака Парк у Бањи Ковиљачи – одвоз камена и шута - у износу од 4.487,20
динара, која обухвата:
•

Одвоз камена и шута

4. Реализација активности на управљању заштићеним природним добром у износу од
300.000,00 динара, која обухвата:
•

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

5. Чишћење дивљих депонија у приобаљу Дрине и око града Лознице у износу од 1.100.000,00
динара;
6. Санација депоније, која обухвата санацију постојеће депоније у износу од 27.200.000,00
динара;
7. Информисање о стању квалитета животне средине, које обухвата информисање и
објављивање података о стању и квалитету животне средине, промотивне активности на јачању
свести о значају заштите животне средине, едукацију и сл. у износу од 100.000,00 динара.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању
животне средине, јавности рада Градске управе и едукацији о значају заштите животне средине,
у току 2020. године, потребно је обавештавати јавност о стању животне средине путем средстава
јавног информисања. Овим средствима финансираће се израда публикација и други едукативни
материјали, као и пратећи трошкови израде (екобилтен и сл.).
III
Финансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности од прилива средстава
прикупљених у складу са Oдлуком о оснивању Фонда за заштиту животне средине града Лознице
(''Службени лист Града Лознице'', бр. 6/09) и у складу са Одлуком о буџету града Лознице за 2020.
годину и приливом наменских средстава уступљених у складу са Законом о заштити животне
средине («Службени гласник РС», број 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон).
IV
За реализацију овог Програма биће задужено Комунално јавно предузеће „Наш дом’’
Лозница - у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа
„Наш дом’’ Лозница („Службени лист града Лознице’’ број: 19/16, 2/17, 3/18 и 4/19).
Надзор и контролу над реализацијом овог Програма вршиће Јавно предузеће за управљање,
планирање и пројектовање „Лозница развој’’ Лозница.
Извештај о реализацији овог Програма подноси Градска управа града Лознице - Одељење
за привреду и локални економски развој, у складу са законом.
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V
Средства из тачке II овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из
других извора, која ће се користити у складу са овим Програмом.
VI
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020.
годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-16-3/20-II
Датум: 15. 6. 2020. године				
Л о з н и ц а				

		
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

			

3
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-16-7/20-II
15.6.2020. године
Лозница
На основу чл. 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 11. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом (''Службени гласник РС'', број 113/17 и 50/18) и чл. 63. и 84. Статута
града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 1/19 – пречишћен текст) и члана 2. Одлуке
о Градском већу града Лознице («Службени лист града Лозницe» број 20/08 и 4/19 ), Градско веће
града Лознице, на 135.седници одржаној 15.6.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
I
Именују се чланови Комисије за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне
оплодње (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
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1. Немања Јосић, Дом здравља „Др Миленко Марин’’, лекар специјалиста гинекологије,
председник Комисије,
2. Владимир Крунић, Дом здравља „Др Миленко Марин’’, лекар специјалиста гинекологије,
заменик председника Комисије,
3. Живка Мићановић Цвејић, Општа болница „Лозница’’, клинички психолог, члан,
4. Радојка Станковић, Градска управа града Лознице, Шеф Одсека за дечију, социјалну и
здравствену заштиту, члан,
5. Роса Савић, Градска управа града Лознице, саветник на пословима социјалне заштите
и социјалне политике, члан.
II
Комисија је надлежна да:
1) утврди комплетност примљених захтева, и у случају некомплетног захтева исти не
разматра и доноси решење о одбацивању захтева као неуредног,
2) према редоследу примљених захтева оцењује примљене комплетне захтеве и:
- у случају да нису успуњени услови из чл. 3. и 4. Одлуке о остваривању права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу(“Службени лист града Лозницe” број 4/20 ) доноси решење о
одбијању захтева за утврђивање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње,
- у случају да су испуњени сви услови прописани овом одлуком доноси решење којим се
усваја захтев за утврђивање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње.
III
Чланови Комисије ће радити уз надокнаду и то 2 000 динара по седници.
IV
Овo решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу града Лознице”.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

4
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-16-11/2020-II
15.6.2020. године
Лозница
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС’’, број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 34. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, број 72/11,88/13,105/14,104/16-др.закон,108/16,113/17 и
95/118), члана 10. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикуљања писмених понуда („Службени гласник РС’’, број 16/2018), члана 63.тачка 10а Статута
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града Лознице („Службени лист града Лознице’’, број 1/19-пречишћен текст), члана 2. Одлуке
о Градском већу града Лознице (“Службени лист града Лозницe” , број 20/08 и 4/19 ) и члана
7. Одлуке о утврђивању висине закупнине на непокретности у јавној својини града Лознице
(“Службени лист града Лозницe” , број 10/19 ), Градско веће града Лознице на 135. редовној
седници одржаној дана 15.6.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ у закуп Удружењу „Увек са децом” Београд, улица Пастерова 14 - Огранак у
Лозници простор у Лозници, улица Јована Цвијића бб, укупне површине 17,61м2 непосредном
погодбом по цени закупнине од 113,00 динара/м2 без ПДВ-а на месечном нивоу, што укупно
износи 1 990 динара месечно, представља износ од 20% од тржишне цене закупа наведеног
пословног простора.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. овог Решења издаје се у закуп у трајању од 5 година.
Члан 3.
Након доношења Решења о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
начелник Градске управе града Лознице са овлашћеним представником закључиће уговор о
закупу пословног простора.
.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града
Лознице’’ .
Образложење
Удружење „Увек са децом” Београд, улица Пастерова 14 поднело је начелнику Градске
управе града Лознице дана 15.05.2020. године захтев за давање у закуп Огранку Удружења у
Лозници простор у Лозници, а који би се искључиво користио у сврху промовисања рада
Удружења кроз подршку и помоћ деци која се лече од рака на Институту за онкологију и
радиологију у Београду.
Чланом 10. став 1. тачка 1. 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), прописано је да се непокретност у
јавној својини може дати у закуп и ван поступка јавног надметања када закуп траже између
осталих и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и
дечије заштите, заштите животне средине под условима да тај простор не користе за остваривање
прихода.
Како Удружење „Увек са децом” Београд, улица Пастерова 14 тражи давање у закуп
простора који би се искључиво користио у сврху промовисања рада Удружења кроз подршку и
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помоћ деци која се лече од рака на Институту за онкологију и радиологију у Београду, што би
проширило њихово напредовање у бољој бризи и нези најосетљивије групе деце која су животно
угрожена, као и да простор из члана 1. овог Решења према Одлуци о утврђивању висине закупнине
на непокретности у јавној својини града Лознице („Службени лист града Лозницe” , број 10/19)
је разврстан у градску зону, за коју је утврђен износ закупнине на месечном нивоу у износу од
565,00 дин/м2, као и да је чланом 7. наведене Одлуке прописано да се удружењима грађана из
области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне
средине може дати у закуп пословни простор уз обавезно плаћање закупнине у висини од 20%
од износа утврђених чланом 4. наведене Одлуке, то је у складу са напред наведеном Уредбом,
донето решење као у диспозитиву .
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.
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