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На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., ст. 2.
и ст. 3. Закона о локалним изборима (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07), и члана 133.
Пословника Скупштине града Лознице (''Сл.
лист града Лознице'', бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на 20. седници одржаној 30.
децембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице

I Утврђује се да је одборнику
Скупштине града Лознице Ивани Раковић из
Лознице, са изборне листе Група грађана
привредника и пољопривредника покрет
за Лозницу – Маринко Николић изабраној
на изборима за одборнике у Скупштину града
Лознице, одражаним 11.маја 2008. године,
престао мандат подношењем оставке пре
истека времена на које је изабрана.
II Ова Одлука биће објављена у ''Сл.
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број:06-20/10-20-6
Датум: 30. decembar 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 52. Закона о
изменама и допунама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
("Сл.гласник РС", број.53/10), члана 6. и 60.
Закона о финансирању локалне самоуправе
("Сл.гласник РС", број 62/06) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице ("Сл.лист града
Лознице број 19/08),
Скупштина града
Лознице на 20. седници одржаној дана 30.
децембра 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
отпису камате на доспеле обавезе по
основу одређених изворних јавних
прихода Града Лознице
Члан 1.
У Одлуци о отпису камате на доспеле
обавезе по основу одређених изворних јавних
прихода Града Лознице (''Сл. лист града
Лознице'', бр. 10/10) члан 2. мења се и гласи:
''Право на отпис камате на обавезе по
основу јавних прихода из чл. 1. ове Одлуке
(у даљем тексту: обавезе) остварује се
уплатом износа укупног главног дуга (колона 4
у Обавештењу) до 31. марта 2011. године, а на
основу ЗАХТЕВА обвезника, односно лица
одговорног за испуњење обавезе обвезника (у
даљем тексту: подносилац захтева), који се
подноси ПО ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА
ПРОПИСАНИХ ОВИМ ЧЛАНОМ, најкасније до
30. априла 2011. године.
Уз захтев се подноси документација из
које произилази да су испуњени прописани
услови за отпис камате.
Образац захтева, из става 1. овог
члана, налази се у прилогу ове Одлуке.
ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ ПОСЕБНО ЗА
СВАКУ ВРСТУ ОБАВЕЗА из чл.1. ове Одлуке,
Одељењу локалне пореске администрације.
Отпис камате, у складу са овом
Одлуком, врши се подносиоцу захтева за кога
Одељење Локалне пореске администрације
располаже доказима да је:
1)
на прописани уплатни рачун
изворних јавних прихода уплатио главни дуг
по основу обавеза из члана 1. ове Одлуке и
споредна пореска давања по основу тих
обавеза осим камате, који је доспео до 31.
децембра 2009. године;
2)
на прописани уплатни рачун
изворних јавних прихода уплатио главни дуг
по основу обавеза из члана 1. ове Одлуке и
споредна пореска давања по основу тих
обавеза, који доспева за плаћање од 1.
јануара 2010. године до 31.12.2010. године (у
даљем тексту: текуће обавезе).
Отпис камате под условима из става 1.
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извршиће се и обвезнику коме је одобрено
одложено плаћање, односно обвезнику код
кога је покренут поступак принудне наплате
за обавезе из члана 1. ове Одлуке.''
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
'' Отпис камате извршиће се по
поднетом захтеву и обвезнику, правном лицу
код кога је покренут поступак приватизације,
реструктурирања, стечаја и ликвидације.''
Члан 3.
У члану 4. уместо "до 31.12.2010.
године" треба да стоји "до 31.03.2011.
године".

Члан 1.
Овом O длуком Скупштина града
образује Фонд за подстицање образовања
ученика и студената града Лознице (у даљем
тексту: Фонд).
Циљеви оснивања Фонда
Члан 2.
Фонд се образује са циљем да
одговарајућим финансијским и
нефинансијским видовима помоћи подстиче
рад и развој најуспешнијих ученика основних
и средњих школа и студената првог, другог и
трећег степена ст удија државних
универзитета, чије се школовање финансира
из буџета Републике Србије, а имају
пребивалиште на територији града Лознице.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Број:06-20/10-20-1
Датум: 30. decembar 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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Задатак Фонда

-

-

Члан 3.
Задатак Фонда је:
додела годишње градске награде
најуспешнијим ученицима и
студентима,
додела једнократне помоћи за остале
видове усавршавања (научни скупови,
студијски боравци у иностранству,
учешће на међународним
олимпијадама знања...) као и научни
рад,
стручно усавршавање и
уметничко стваралаштво,
друга нефинансијска помоћ (пријеми,
изложбе, окупљања промоције,
стручни савети....).
Висина награде

3
На основу члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07),члана 22., члана 40. тачка 7. и члана
84. Статута града Лознице (''Службени лист
Града Лознице'', бр19/08) Скупштина града
Лознице, на 20. седници одржаној дана 30.
децембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о образовању Фонда за подстицање
учења, научног и уметничког
стваралаштва ученика и студената града
Лознице

Члан 4.
Висину награде и једнократне помоћи
одређује Градско веће водећи рачуна о
планираном износу буџетских средстава за
ове намене у текућој години.
Градско веће доноси одлуку о:
- додели и висини годишње месечне
награде за сваку школску годину по
спроведеном конкурсу,
- додели једнократне помоћи за остале
видове усавршавања (научни скупови,
студијски боравци у иностранству,
учешће на међународним
олимпијадама знања) и
- о додели и висини награде најбољем
младом ствараоцу у областима науке,
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културе и уметности.
Члан 5.
Фонд нема својство правног лица.
Средства Фонда
Члан 6.
Средства за рад и оснивање Фонда
обезбеђиваће се:
- из буџета града Лознице,
- од спонзора и донатора,
- из других извора.
Средства Фонда се воде на посебној
позицији у буџету града Лознице.
Управљање Фондом
Члан 7.
Фондом у име оснивача управља
Градоначелник.
Правила Фонда
Члан 8.
Правилима Фонда утврђује се: ближи
начин остваривања циљева, орган односно
лице које представља Фонд, надзор, мере
обезбеђења наменск ог к оришћења
средстава, услови, критеријуми и начин
доделе награде.
Правила Фонда утврђује стручна
комисија коју именује Градско веће.
Решењем о образовању комисије
одређује се њен делокруг рада и мандат.
Стручни и административни
послови
Члан 9.
Стручне и административно техничке
послове за потребе Фонда обавља Одсек за
друштвене делатности и омладину.
Прелазне и завршне
одредбе
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
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престаје да важи Решење о формирању
Комисије за избор општинских стипендиста
донето на 8. редовној седници Општинског
већа одржаној 11.02 2005.године.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Број:06-20/10-20-2
Датум: 30. decembar 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл.лист града Лознице“ бр. 19/08) и
чланa 5. Статута Сталне конференције
градова и општина - Савеза градова и
општина Србије, a у складу са чланом 89.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр 129/07) Скупштина града Лознице на
20. седници одржаној 30. децембра 2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању чланства Града
Лознице у Сталној конференцији
градова и општина - Савезу градова и
општина Србије
1. Скупштина града Лознице потврђује
да је град Лозница члан Сталне конференције
градова и општина - Савеза градова и
општина Србије, са седиштем у Београду,
Македонска 22. (у даљем тексту: СКГО)
2. Скупштина града Лознице потврђује
да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је
усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 7.
децембра 2010. године.
3. Скупштина града Лознице потврђује
да у складу са Статутом СКГО, град Лозница
преузима обавезу:
-да активно доприноси остваривању
циљева СКГО,
-да учествује, у складу са интересовањем,
у активностима СКГО,
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- да обезбеди да његови представници
обављају функцију у органу СКГО на коју је
изабран град Лозница,
- да плаћа чланарину СКГО у складу са
одлуком Скупштине СКГО
- и да обавља друге активности које му
повере Скупштина и Председништво СКГО.
4. Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број:06-20/10-20-3
Датум: 30. decembar 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл.лист града Лознице'',
бр.19/08) и члана 29. и 48. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл. лист града
Лознице'', бр. 16/08), на предлог Комисије за
кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на 20. седници
одржаној 30. децембра 2010. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за привреду, приватизацију и
приватно предузетништво
I Разрешава се Гордана Јовић из
Воћњака, дужности члана Савета за
привреду, приватизацију и приватно
предузетништво Скупштине града Лознице .
II
За члана Савета за привреду,
приватизацију и приватно предузетништво
Скупштине града Лознице именује се
Александар Васиљевић из Башчелука.
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број:06-20/10-20-4
Датум: 30. decembar 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

6
На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице (''Сл.лист града Лознице'', бр.19/08)
и члана 29. и 45. Пословника Скупштине града
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 16/08),
на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на 20. седници одржаној 30.
децембра 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за представке и жалбе
I Разрешава се Сулејман Спахо из
Лознице, дужности члана Комисије за
представке и жалбе Скупштине града Лознице
.
II За члана Комисије за представке и
жалбе Скупштине града Лознице именује се
Гордана Јовић из Воћњака.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број:06-20/10-20-5
Датум: 30. decembar 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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1. ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
1
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
2. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
1
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
3. ОДЛУКA О ОБРАЗОВАЊУ ФОНДА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕЊА, НАУЧНОГ И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ГРАДА
2
ЛОЗНИЦЕ
4. ОДЛУКA О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И
ОПШТИНА - САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ
3
5 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ, ПРИВАТИЗАЦИЈУ И
4
ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
6. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
4
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
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