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1.

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 17.
седници одржаној 16. септембра 2010.
године, донела је

ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице

I Утврђује се да је одборнику
Скупштине града Лознице Јелени Јевтић
и з К о р е н и т е , с а и зб о р н е л и с те
''Социјалистичка партија Србије (СПС)
– Партија уједињених пензионера
С р б и ј е ( П У П С ) – Ј о ва н - Ј о в и ц а
Тодоровић'' 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:06-14/10-17-1
Датум: 16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

2.

На основу члана 56. Закона о
локалним изборима (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07), члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и
члана 12. Пословника Скупштине града
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.
16/08), Скупштина града Лознице на 17.
седници одржаној 16. септембра 2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице

I Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице изабраном на
изборима одржаним 11. маја 2008. године
са листе:
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
( С П С )
–
П А Р Т И Ј А
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС) –
ЈОВАН-ЈОВИЦА ТОДОРОВИЋ
1. Драгану Бошковићу,
0209964773625, из Клубаца.

ЈМБГ

II Одлука ступа на снагу даном доношења.
III Одлуку објавити у ''Службеном листу
града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-2/1
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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4.

На основу члана 56. Закона о
л ок алним изборима (''Сл.гласник
РС'',број 129/07), члана 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07) и члана 12. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл. лист
града Лознице'', бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

На основу члана 56. Закона о
локалним изборима (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07), члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 12. Пословника Скупштине града
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.
16/08), Скупштина града Лознице на 17.
седници одржаној 16. септембра 2010.
године, донела је

ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице

ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице

I Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице изабраном на
изборима одржаним 11. маја 2008. године
са листе:

I Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице изабраном на
изборима одржаним 11. маја 2008. године
са листе:

''ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ''– БОРИС ТАДИЋ

HOВА СРБИЈА – ВЕЛИМИР ИЛИЋ

1. Драгану Милинковићу ,
1505967773636, из Рибарице.

1 . П а н т е л и ј и П ет р о в и ћ у ,
1306961773631, из Јошеве.

ЈМБГ

II Одлука ступа на снагу даном
доношења.
III Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-2/2
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

ЈМБГ

II Одлука ступа на снагу даном
доношења.
III Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-2/3
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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6.

На основу члана 56. Закона о
локалним изборима (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07), члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 12. Пословника Скупштине града
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.
16/08), Скупштина града Лознице на 17.
седници одржаној 16. септембра 2010.
године, донела је

ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице изабраном на
изборима одржаним 11. маја 2008. године
са листе:
HOВА СРБИЈА – ВЕЛИМИР ИЛИЋ
1. Снеж ани М аксимовић ,
1707954778665, из Лознице.

На основу члана 40. и 61. Статута
града Лознице (''Службени лист града
Лознице'', бр. 19/08) и члана 125 .
Пословника Скупштине града Лознице
(''Службени лист града Лознице'', бр.
16/08) Скупштина града Лознице на 17.
седници одржаној 16. септембра 2010.
године, донела је

ОДЛУКУ
о престанку функције члана
Градског већа града Лознице
I Утврђује се да је Мирославу
Стојановићу из Бање Ковиљаче
престала функција члана Градског већа
града Лознице због поднете оставке.

II Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.

ЈМБГ

II Одлука ступа на снагу даном
доношења.

III Oва Одлука биће објављена у
''Службеном листу града Лознице''

III Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-2/4
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-3
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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8.

На основу члана 66., у вези члана
45. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07), и члана 59.
Статута града Лознице (''Сл. лист Града
Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града
Лознице на 17. седници одржаној 16.
септембра 2010. године, донела је

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Службени лист града
Лознице'', број 19/08), Скупштина града
Лознице на 17. седници одржаној 16.
септембра 2010. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
ОДЛУКУ
о избору члана
Градског већа града Лознице

I За члана Градског већа града
Лознице бира се Слободан Станојевић,
металостругар V степена, из Доњих
Недељица.
II Ова Одлука биће објављена у
''Сл. листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1. Усваја се Извештај о извршењу буџета
Града Лознице у периоду од 1. јануара
до 30. јуна 2010. године.
2. Саставни део овог Закључка чини
Извештај о извршењу буџета Града
Лознице у периоду од 1. јануара до 30.
јуна 2010. године.
3. Закључак доставити Одељењу за
финансије и друштвене делатности.
4. Закључак објавити у ''Службеном
листу града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17- 4
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

Број: 06-14/10-17-5
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

Strana 5

SLU@BENI LIST GRADA LOZNICE

Broj 8

9.
На основу члана 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл. гласник РС'', бр.
25/00, 25/02 и 107/05), чланa 137. а у вези
са чланом 113. Закона о привредним
друштвима (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04),
члана 40. и 84. Статута града Лознице
(''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08),
Скупштина града Лознице на 17. седници
одржаној дана 16. септембра 2010.
године, донела је

6. Доношењем ове Одлуке ставља се ван
снаге Одлука о повећању капитала КЈП
''Наш дом'' Лозница (''Сл. лист града
Лознице'', бр. 7/09).
7. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Сл. листу
града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ОДЛУКУ
о издвајању средстава ради
повећања капитала
оснивача у КЈП ''Наш дом'' Лозница,
намењених за проширење
градског гробља

1. Издвајају се средства у висини до
30.000.000 динара за административни
пренос непокретности наведених у
Решењу Владе Републике Србије бр. 4656107/2010 од 02. септембра 2010. године,
којим је утврђен јавни интерес за
административни пренос непокретности
ради проширења градског гробља у
Лозници.
2. Тачан износ средстава биће утврђен
по окончању поступка за одређивање
накнаде за извршени администратвни
пренос непокретности у складу са
Законом о експропријацији.
3. За утврђени износ из тачке 2. ове
Одлуке биће повећан новчани капитал
оснивача – Скупштине града Лознице у
КЈП ''Наш дом'' Лозница.
4. На основу ове Одлуке извршиће се
упис промене оснивачког улога у КЈП
''Наш дом'' Лозница, код Агенције за
привредне регистре.
5. За реализацију ове Одлуке задужује
се Одељење за финансије и друштвене
делатности Градске управе Града
Лознице и КЈП ''Наш дом'' Лозница.

Број: 06-14/10-17-6
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

10.
На основу члана 20. тачка 25. члана
32. тачка 6. члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/07) и члана
40. став 1. тачка 7. Статута града Лозницe
("Службени лист града Лознице", број
19/08), Скупштина града Лознице, на 17.
седници одржаној дана 16. септембра
2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о обезбеђењу средстава у
буџетима Града Лознице
за 2010. и 2011. годину,
за суфинансирање пројеката
Члан 1.
Град Лозница ће у буџетима града
Лознице за 2010. и 2011. годину, на име
суфинасирања пројеката по основу Јавног
позива за кандидовање пројеката за
финансирање изградње, реконструкције,
односно адаптације објеката од јавног
значаја расписаног од стране
Министарства животне средине и
просторног планирања, обезбедити
средства за финансирање 10% учешћа од
вредности пројеката за изградњу, односно
реконструкцију следећих објеката:
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1)
Пројекат адаптације
просторија дома културе у Доњем
Добрићу на катастарској парцели број
4421 К.О. Доњи Добрић Улица Кнез Иво од
Семберије средства у висини 361.383,14
динара;
2)
Пројекат реконструкције
просторија месне канцеларије у Лешници
у дечије обданиште на катастарској
парцели број 4892 К.О. Лешница Улица
Вере Благојевић у Лешници средства у
висини 316.964,73 динара;
3)
III фаза изградње започете
фискултурне сале Основне школе „Вера
Бл а го ј е в и ћ “ , Б а њ а К о в и љ ач а н а
катастарској парцели број 329 К.О. Бања
Ковиљача Улица Вере Благојевић број 4 у
Бањи Ковиљачи средства у висини
6.007.811,93 динара;
4)
Пројекат изградње
прикључног гасовода, мерно регулационе
станице и котларнице са разводном
мрежом у објектима Основне школе
„ Д о с и те ј О б р а д о в и ћ “ К л у п ц и , н а
катастарској парцели број 256 /2 К.О.
Клупци Улица Ратарска бб. у Клупцима
средства у висини 1.111.646,30 динара;
5)
П р о ј е к ат а д а п та ц и ј е и
санације инсталација централног грејања
у објекту Основне школе „14. октобар“
Драгинац, на катастарској парцели број
30 К.О. Драгинац у Драгинцу средства у
висини 543.027,10 динара;
6)
Пројекат санације крова
Основне школе „Петар Тасић“ Лешница,
на катастарској парцели број 4886/1 К.О.
Лешница Улица Вере Благојевић у
Лешници средства у висини 364.035,32
динара;
7)
Пројекат реконструкције
постојећег објекта у фискултурну салу за
ниже разреде Основне школе „Анта
Богићевић“ Лозница, на катастарској
парцели број 3858 К.О. Лозница Улица
Јанка Веселиновића бр. 6. у Лозници
средства у висини 657.483,69 динара;
8)
Пројекат реконструкције
мокрог чвора Основне школе „Кадињача“
Лозница, на катастарској парцели број
4995 К.О. Лозница-град Улица Генерала
Јуришића у Лозници средства у висини
292.283,08 динара;
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9)
Пројекат адаптација
спортских игралишта Основне школе „Свети
Сава“ Липнички Шор, на катастарској
парцели број 1042/2 К.О. Шор Улица
Маршала Тита у Липничком Шору средства
у висини 355.412,64 динара;
10)
Пројекат изградње спортских
терена у оквиру школског плаца Основне
школе „Кадињача“ Лозница, на катастарској
парцели број 3173/1 К.О. Лозница Улица
Генерала Јуришића у Лозници средства у
висини 262.008,04 динара;
11)
П р о ј е к ат р е к о н с т ру к ц и ј е
објекта „ Лозничанка “ на катастарској
парцели број 5048 К.О. Лозница део 1.
Улица Георгија Јакшића у Лозници средства
у висини 895.441,36 динара;
12)
Пројекат изградње трибина и
инвестиционог одржавања рукометних
игралишта спортских терена Основне
ш к оле „ Ву к Ка р а џ и ћ “ Л оз н и ц а , н а
катастарској парцели број 1466 К . О .
Лозница-град Улица Филипа Кљајића број
45 у Лозници средства у висини 273.810,22
динара;
13)
Пројекат адаптације мокрог
чвора Основне школе „Јован Цвијић“
Лозница, на катастарској парцели број 3529
К.О. Лозница-град Улица Његошева бр. 20 у
Лозници средства у висини 216.399,39
динара;
14)
Пројек ат адаптације и
реконструкције крова у Основној школи
„Јован Цвијић“ Лозница, на катастарској
парцели број 3529 К.О. Лозница Улица
Његошева број 20. у Лозници средства у
висини 1.367.100,80 динара;
15)
Пројекат надоградња зграде
градске управе на катастарској парцели број
4382 К.О. Лозница град Улица Карађорђева
број 2. у Лозници средства у висини
2.220.000,00 динара;
16)
Пројекат изградње гасне
котларнице у Основној школи „Петар Тасић“
Лешница, на катастарској парцели број
4 8 8 6 / 1 К . О . Л е ш н и ц а Ул и ц а В е р е
Благојевић у Лешници средства у висини
1.000.000,00 динара и
17)
П р о ј е к ат р е к о н с т ру к ц и ј е
објекта дома културе у месној заједници
Цикоте на катастарској парцели број 327
К.О. Цикоте Улица Ваљевски пут бб у
Цикотама средства у висини 691.179,00
динара.
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Члан 2.
Ову Одлуку доставити
Министарству животне средине и
просторног планирања и Градској управи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-7
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

11.

На основу члана 20. тачка 25. члана
32. тачка 6. члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије", број 129/07) и члана
40. став 1. тачка 7. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице", број
19/08, Скупштина града Лознице, на 17.
седници одржаној дана 16. септембра
2010. године, донела јe
ОДЛУКУ
о прихватању обавезе сервисирања
дуга по основу финансирања пројеката
Члан 1.
Град Лозница прихвата обавезу
сервисирања припадајућег дела дуга, на
име суфинасирања пројеката по основу
Јавног позива за кандидовање пројеката
за финансирање изградње,
реконструкције, односно адаптације
објеката од јавног значаја расписаног од
стране Министарства животне средине и
просторног планирања, у висини од 40%
од вредности пројеката за изградњу,
односно реконстуркцију, адаптацију или
санацију следећих објеката:
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1)
Пројекат адаптације
просторија дома културе у Доњем
Добрићу на катастарској парцели број
4421 К.О. Доњи Добрић Улица Кнез Иво од
Семберије средства у висини 1.445.532,56
динара;
2)
Пројекат реконструкције
просторија месне канцеларије у Лешници
у дечије обданиште на катастарској
парцели број 4852 К.О. Лешница Улица
Вере Благојевић средства у висини
1.267.858,92 динара;
3)
III фаза изградње започете
фискултурне сале Основне школе „Вера
Б л а го ј е в и ћ “ , Б а њ а К о в и љ ач а н а
катастарској парцели број 329 К.О. Бања
Ковиљача Улица Вере Благојевић број 4. у
Бањи Ковиљачи средства у висини
24.031.247,70 динара;
4)
Пројекат изградње
прикључног гасовода, мерно регулационе
станице и котларнице са разводном
мрежом у објектима Oсновне школе
„ Д о с и те ј О б р а д о в и ћ “ К л у п ц и , н а
катастарској парцели број 256/2 К.О.
Клупци Улица Ратарска бб. у Лозници
средства у висини 4.446.585,20 динара;
5)
П р о ј е к ат а д а п т а ц и ј е и
санације инсталација централног грејања
у објекту Oсновне школе „14. октобар“
Драгинац, на катастарској парцели број
30. К.О. Драгинац у Драгинцу средства у
висини 2.172.108,40 динара;
6)
Пројекат санације крова
Oсновне школе „Петар Тасић“ Лешница,
на катастарској парцели број 4886/1 К.О.
Лешница Улица Вере Благојевић у
Лешници средства у висини 1.456.141,29
динара;
7)
Пројекат реконструкције
постојећег објекта у фискултурну салу за
ниже разреде Основне школе „Анта
Богићевић“ Лозница, на катастарској
парцели број 3858 К.О. Лозница Улица
Јанка Веселиновића број 6. у Лозници
средства у висини 2.629.934,75 динара;
8)
Пројекат реконструкције
мокрог чвора Основне школе „Кадињача“
Лозница, на катастарској парцели број
4995 К.О. Лозница-град Улица Генерала
Јуришића у Лозници средства у висини
1.169.132,32 динара;
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9)
Пројекат адаптација
спортских игралишта Основне школе
„Свети С ава“ Липнички Шор, на
катастарској парцели број 1042/2 К.О.Шор
Улица Маршала Тита у Липничком Шору
средства у висини 1.421.650,56 динара;
10)
Пројекат изградње
спортских терена у оквиру школског
плаца Основне школе „ Кадињача“
Лозница, на катастарској парцели број
3173/1 К.О. Лозница Улица Генерала
Јуришића у Лозници средства у висини
1.048.032,16 динара;
11)
Пројекат реконструкције
објекта „Лозничанка“ на катастарској
парцели број 5048 К.О. Лозница део 1.
Улица Георгија Јакшића у Лозници
средства у висини 3.581.765,44 динара;
12)
Пројекат изградње трибина
и инвестиционог одржавања рукометних
игралишта спортских терена Основне
школе „Вук Караџић“ Лозница, на
катастарској парцели број 1466 К.О.
Лозница-град Улица Филипа Кљајића број
45. у Лозници средства у висини
1.095.240,86 динара;
13)
Пројекат адаптације мокрог
чвора Основне школе „Јован Цвијић“
Лозница, на катастарској парцели број
3529 К.О. Лозница-град Улица Његошева
број 20. у Лозници средства у висини
865.597,55 динара;
14)
П р о ј е к ат а д а п та ц и ј е и
реконструкције крова у Основној школи
„Јован Цвијић“ Лозница, на катастарској
парцели број 3529 К.О. Лозница Улица
Његошева број 20. у Лозници средства у
висини 5.468.403,20 динара;
15)
Пројекат надоградња зграде
градске управе на катастарској парцели
број 4382 К.О. Лозница град Улица
Карађорђева број 2. у Лозници средства у
висини 8.880.000,00 динара;
16)
Пројекат изградње гасне
котларнице у Основној школи „Петар
Тасић“ Лешница, на катастарској парцели
број 4886/1 К.О. Лешница Улица Вере
Благојевић број 4. у Лешници средства у
висини 4.000.000,00 динара
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17)
Пројекат реконструкције
објекта дома културе у месној заједници
Цикоте на катастарској парцели број 327
К.О. Цикоте Улица Ваљевски пут бб. у
Цикотама средства у висини 2.764.717,34
динара.
Члан 2.
Сервисирање дуга из члана 1. ове
Одлуке вршиће се у периоду од пет година
са једном годином периода почека и
к аматном стопом к оја је једнак а
рефернетној каматној стопи Народне
банке Србије увећаној за 2,5%.
Члан 3.
Ову Oдлуку доставити
Министарству животне средине и
просторног планирања и Градској управи.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-8
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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12.
На основу чланова 15, 33, 34, 35
Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.
гласник РС'', број 111/09), члана 20. став
19. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. и
84. Статута Града Лознице (''Службени
лист града Лознице '', број 19/08) ,
Скупштина Града Лознице на 17. седници
одржаној 16. септембра 2010. године,
донела јe
ОДЛУКУ
о формирању Градског штаба за
ванредне ситуације за
територију Града Лознице

16. Секторски руководилац ''Србијаводе''
– члан,
17. Референт за односе са јавношћу –
члан.
Ради обављања послова из своје
надлежности Штаб за ванредне ситуације
може ангажовати оспособљена лица и
друге организације од знaчаја за јединицу
локалне самоуправе.
Члан 3.
Начелника и чланове Штаба за
в а н р ед н е с и т у а ц и ј е п о с т а в љ а и
разрешава Скупштина града, на предлог
Градоначелника.

Члан 1.

Члан 4.

У циљу координације и руковођења
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на територији Града Лознице
образује се Градски штаб за ванредне
ситуације за територију Града Лознице.

Штаб за ванредне ситуације
обавља следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката
система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака;
2) руководи и координира спровођење
мера и задатака цивилне заштите;
3) разматра и даје мишљење на предлог
Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
4) прати стање и организацију заштите и
спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
5) наређује употребу снага заштите и
спасавања, 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 предузетим мерама;
7) разматра организацију, опремање и
обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних
лица;
8) сарађује са надлежним органима
заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама;
9) процењује угроженост од настанка
ванредне ситуације;
10) доноси наредбе, закључк е и
препоруке.

Члан 2.
У Штаб за ванредне ситуације у
сталном саставу именују се :
1. Градоначелник - командант Штаба,
2. Заменик Градоначелника – заменик
команданта Штаба,
3. Надлежна служба МУП-а, сектор за
ванредне ситуације – начелник Штаба,
4. Начелник Градске управе – члан,
5. Члан Градског већа – члан,
6. Начелник Одељења за планирање и
изградњу – члан,
7. Директор КЈП ''Наш дом'' – члан,
8. Директор ЈСП ''Лозница'' - члан,
9. Директор ЈП ''Водовод и канализација''
– члан,
10. Директор ЈП ''Град'' – члан,
11. Управник Дома здравља – члан,
12. Директор Здравственог центра
''Др.Миленко Марин'' Лозница – члан,
13. Командир Полицијске станице –
члан,
14. Командир ватрогасне станице –
члан,
15. Секретар Црвеног крста – члан,
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13.
Члан 5.
Гр а д с к и ш т а б з а в а н р ед н е
ситуације поред послова из члана 4. ове
Одлуке обавља и следеће послове:
1) сарађује са штабовима суседних
јединица локалне самоуправе;
2) именује менаџера заштите и заменика
менаџера у насељеним местима;
3) разматра и предлаже доношење
одлуке о организацији заштите и
спасавања на територији јединице
локалне самоуправе, односно града,
4) ангажује оспособљена правна лица и
друге организације од знaчаја за јединицу
локалне самоуправе,
5) поставља поверенике и заменике
повереника ради обављања послова
заштите и спасавања у насељеним
местима.
Члан 6.
По потреби Градски штаб за
ванредне ситуације може формирати
помоћне стручне оперативне тимове за
специфичне задатк е заштите и
спасавања.
Члан 7.
Финансирање активности штаба се
обезбеђује из буџета Града Лознице,
Фонда за ванредне ситуације, фондација,
других донатора и буџета Републике
Србије.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-9
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

На основу члана 42. став 6. Закона
о ванредним ситуацијама (''Службени
гласник РС'', број 111/09), члана 40. и 84.
Статута града Лознице (''Службени лист
града Лознице'', 19/08), а на предлог
Гр а д о н а ч ел н и к а Гр а д а Л о з н и ц е ,
Скупштина града Лознице на 17. седници
одржаној 16. септембра 2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању начелника и чланова
Градског штаба за ванредне ситуације
за територију Града Лознице
I Именује се начелник и чланови
Градског штаба за ванредне ситуације за
територију Града Лознице и то:
1. Петар Катанић - надлежна служба
МУП-а, сектор за ванредне ситуације –
начелник штаба,
2. Милојка Смиљанић - начелник Градске
управе – члан,
3. Јанко Алексић - члан Градског већа –
члан,
4. Владан Трипковић - начелник Одељења
за планирање и изградњу члан,
5. Станко Тешић - директор КЈП ''Наш
дом'' – члан,
6. Јован Максимовић - директор ЈСП
''Лозница'' - члан,
7. Слободан Тодоровић - директор ЈП
''Водовод и канализација'' - члан,
8. Зоран Томић - директор ЈП ''Град'' члан,
9. Србољуб Марковић - директор
Здравственог центра ''Др Миленко Марин''
Лозница – члан,
10. Раденко Петровић - командир
Полицијске станице – члан,
11. Томислав Симеуновић – командир
територијалне ватрогасне јединице
Лозница – члан,
12. Весна Мелезовић - секретар Црвеног
крста - члан,
13. Љубиша Миљковић - секторски
руководилац ''Србијаводе'' - члан,
14. Зоран Милошевић - референт за
односе са јавношћу – члан.
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II Задатак Градског штаба за
ванредне ситуације је обављање
послова у складу са Законом о
ванредним ситуацијама, Одлуком о
формирању Градског штаба за ванредне
ситуације и другим прописима из
области заштите и спасавања.
III Решење објавити у ''Службеном
листу Града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-10
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

14.
На основу чл. 6. став 1. тачка 4.
Закона о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'', бр.16/97 и 42/98) чл. 35.
Закона о прекршајима (''Сл.гласник РС'',
бр. 105/05, 116/08, 111/09), чл. 40.Статута
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'',
бр.19/08) Скупштина града Лознице на
својој 17. седници одржаној дана 16.
септембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о комуналној инспекцији
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се
организација, начин рада и надлежност
Комуналне инспекције града Лознице.
Члан 2.
Комунална инспекција обавља
послове инспекцијског надзора над
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извршењем закона и одлука које се односе
на комуналне послове у погледу начина
коришћења и давања комуналних услуга,
уређење и одржавање објеката, јавних
површина и добара у општој употреби као и
других прописа којима се уређују односи од
непосредног интереса за грађане.
II ОРГАНИЗАЦИЈА, НАДЛЕЖНОСТ И
ОВЛАШЋЕЊА
Члан 3.
Комунална инспекција града врши
све послове инспекцијског надзора ,
контролу стања комуналних објеката и
пружања услуга јавних комуналних
предузећа које је град основао или
предузеће коме је поверено вршење
комуналних послова у областима:
-коришћења и одржавања објеката
за снабдевањe града водом за пиће,
одвођење и пречишћавање отпадних
вода, одвођење атмосферских вода са
јавних површина, одржавање шахти и
хидраната, испуштање отпадних вода и
одржавање и експлоатација градске
канализације,
-функционисања и одржавања
објеката јавне расвете,
-одржавања и уређења јавних
зелених површина,
-одржавања споменика и
одржавањa и уређењa гробља,
-одржавања улица , тргова и
коловоза и
-одржавања, уређења и чишћења
јавних површина, изношење, депоновање
и прерада смећа.
Члан 4.
Послове из надлежности
комуналне инспекције врши комунални
инспектор.
Комунални инспектор је
с а м о с та л а н у р а д у у г р а н и ц а м а
овлашћења утврђених законом и другим
прописима и за свој рад лично је
одговоран начелнику Одељења за
инспекцијске послове.
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Члан 5.
При вршењу инспекцијског надзора
комунални инспектор је овлашћен да:
1.Контролише стање комуналних
објеката, односно да ли се они правилно
одржавају и употребљавају,
2.Контролише да ли се комуналне
услуге пружају у складу са утврђеним
условима,
3.Нареди уклањање ствари и
других предмета са јавних површина ако
су они ту остављени противно прописима
града (слупани аутомобили, канте за
смеће, старе ствари, грађевински
материјал, грађевински шут, шљака,
огревно дрво и др.),
4.Нареди поткресивање дрвећа
које додирује електро и телефонску
мрежу,
5.Контролише уређење и
одржавање јавних површина ок о
градилишта, неизграђених плацева ,
стоваришта, истицање реклама, заузеће
јавних површина рекламним витринама,
к и о с ц и м а , о г р а д а м а , од р ж а ва њ е
саобраћајних знакова, уличних отвора
као и других објеката и површина које
утичу на изглед и урећење града,
6.Контролише истовар, утовар и
претовар огревног грађевинског и другог
материјала и робе са аспекта комуналног
реда, изношење кућног и уличног смећа,
шљаке, угљене прашине, шут и сл.,
складиштење робе и амбалаже испред
радњи и других објеката на улици,
тротоарима и скверовима,
7.Нареди уклањање снега и леда
са улица, кровова и тераса,
8.Контролише испуштање
отпадних вода,
9.Забрани чување и држање
домаћих животиња супротно одредбама
Одлуке о држању домаћих животиња,
10.Нареди обустављање радова
који се обављају на јавним површинама
противно важећим прописима,
11. Контролише обележавање
улица, тргова и зграда,
12.Контролише истицање
пословног имена,
13.Нареди извршавање утврђених
обавеза и предузима мере за уклањање
недостатака,
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14.Одреди рокове за отклањање
неправилности или недостатака односно
рокове за извршење решења,
15.Изриче и наплаћује новчане
казне на лицу места за прекршаје по
основу Закона о прекршајима,
16.Предузима и друге мере утврђене
Законом о комуналним делатностима,
Законом о одржавању стамбених зграда и
другим одлукама Скупштине града
Лознице .
Члан 6.
Стручна спрема и остали услови за
комуналног инспектора утврђују се
Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места у
Градској управи града Лознице.
Члан 7.
Комунални инспектор, при вршењу
надзора, доказује својство инспектора
легитимацијом коју издаје начелник
Градске управе.
Члан 8.
У поступку извршавања послова из
своје надлежности, комунални инспектор
у зависности од природе посла сарађује
са осталим инспекторима, грађанима,
зборовима станара, месним заједницама
и предузећима.
У случају потребе, комунални
инспектор може затражити помоћ
Полицијске управе ради извршавања
послова из своје надлежности.
Члан 9.
Предузећа, установе и друге
организације односно грађани, дужни су
да комуналном инспектору омогуће
несметано вршење послова, ставе на
увид пословна документа и да у року који
инспектор одреди доставе потребне
податке.
У поступку инспекцијског надзора,
комунални инспектор може саслушати и
узети изјаве од одговорних и
заинтересованих лица и сведока, а, у
складу са прописима, може користити
услуге стручних организација.
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Комунални инспектор је дужан да
узме у поступак пријаве грађана,
предузећа и других организација у вези са
пословима из надлежности комуналне
инспекције и о резултатима поступка
обавести подносиоца пријаве.
Члан 10.
О сваком извршеном прегледу и
радњама комунални инспектор саставља
записник који садржи налазе стања,
доноси решење и налаже мере са роком
у ком се морају извршити.
Записник се обавезно доставља
п р ед у з е ћ у и л и у с т а н о в и , д р у го ј
организацији и грађанима над чијим је
пословањем, односно поступањем
извршен увид.
Након истека рока за извршење
наложене мере, комунални инспектор
врши контролни преглед.
Члан 11.
Кад комунални инспектор утврди
да је повредом прописа учињен прекршај,
привредни преступ или кривично дело,
дужан је да без одлагања поднесе захтев
за покретање прекршајног поступка,
односно пријаву за привредни преступ
или кривично дело.
Члан 12.
Када комунални инспектор у
поступку вршења службених послова,
утврди повреду прописа чију примену
контролише други орган односно
инспекција, дужан је да о томе обавести
надлежни орган или инспекцију.
Члан 13.
По жалби на решење комуналног
инспектора решава Градско веће града
Лознице.
Жалба изјављена против решења
комуналног инспектора не одлаже
извршење решења.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном у износу од
30.000,00 до 100.000,00 динара, казниће
се за прекршај правно лице односно
предузеће ако:
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1. онемогући или омета комуналног
инспектора у вршењу послова надзора,
2. не достави тражене податке у
року одређеном решењем комуналног
инспектора ,
3. не поступи по решењу
комуналног инспектора,
4. на било који начин омета вршење
надзора.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
у износу од 10.000,00
до 25.000,00
динара.
Члан 15.
Новчаном казном од 20.000,00 до
50.000,00 динара казниће се предузетник,
односно власник радње која нема својство
правног лица ако учини неки од прекршаја
из члана 14. став 1. ове Одлуке.
Члан 16.
Новчаном казном од 10.000,00 до
20.000,00 динара казниће се грађанин ако
учини неки од прекршаја из члана 14. став
1. ове Одлуке.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о комуналној
инспекцији (''Сл.лист општине Лозница'',
број 4/96, 6/96).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Лозницe''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-11
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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15.
На основу чл. 20. став 1. тачка 26. и
члана 32. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ( '' Сл.гласник РС '', бр.
129/07), чл. 3. Закона о добробити
животиња (''Сл.гласник РС'', бр. 41/09),
чл. 35. Закона о прекршајима
(''Сл.гласник РС'', бр.105/05, 116/08,
111/09) и чл.15. тачка 27. и члана 40.
Статута Града Лознице (''Сл лист града
Лознице'', бр.19/08 ), Скупштина града
Лозницe, на својој 17. седници одржаној
дана 16. септембра 2010. године, донела
је
ОДЛУКУ
о држању домаћих животиња
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уређују се ближи
услови за држање и заштиту домаћих
животиња на територији града Лознице.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу
ове Одлуке сматрају се : копитари,
папкари, перната живина, голубови,
украсне и егзотичне птице, пси, мачке,
кунићи и нутрије.
Члан 3.
У погледу држања домаћих
животиња из члана 2. ове Одлуке
подручје града Лознице се дели на три
зоне.
У првој зони могу се држати
регистровани пси, мачке, украсне и
егзотичне птице.
У другој зони могу се држати
регистровани пси, мачке, украсне и
егзотичне птице, кунићи, нутрије,
голубови и живина.
У трећој зони могу се држати
регистровани пси, мачке, украсне и
егзотичне птице, кунићи, нутрије,
голубови, живина, папкари, копитари
(свиње, овце, козе, говеда и коњи) и др.

У сеоским насељима града
Лознице могу се држати све домаће
животиње из члана 2. ове Одлуке.
Зоне су следеће:
П Р В А З О Н А О Б У Х В А ТА :
Полазна тачка прве зоне је крај улице
Кнеза Милоша, затим иде железничком
пругом до реке Штире, реком Штиром
узводно до улице С. Пенезића, улицом С.
Пенезића до Бањске улице, Бањском
улицом до Трга Анте Богићевића, Тргом
Анте Богићевића, Змај Јовином до
Солунске са Гагариновом улицом,
Солунском до Мајор Јаше Ђурђевића,
Мајор Јаше Ђурђевића до Трга Анте
Богићевића, улицом Васе Чарапића, Кнез
Михаил овом до Карађорђеве, до
Учитељске улице, Учитељском до Краља
Петра II, од ул. Краља Петра II до
Партизанске, Партизанском до Бакал
Милосава, Бакал Милосава до Николе
Тесле, од Болничког потока до 27. марта и
Бакал Милосава, иде улицом Бакал
Милосава до ул. Војводе Путника, ул. В.
Путника до Трга Вука Караџића, Тргом
Вука Караџића до ул. Кнеза Милоша, Кнез
Милошевом до Булевара Доситеја
Обрадовића, Владисава Броњевског до
Др. Марина, ул. Др. Марина до стадиона
ФК ''Лозница'', излази на железничку пругу,
железничком пругом до полазне тачке,
односно до краја улице Кнеза Милоша,
насеље Градилиште.
Улице којима је описана граница
прве зоне припадају првој зони.
Д Р У ГА З О Н А О БУ Х ВАТА :
Полазна тачка је место где се секу улице
Мајор Јаше Ђурђевића и
Солунска,Солунском до ул. Марије
Бурсаћ, ул. Марије Бурсаћ до ул.
Карађорђева, затим исту пресеца и иде
ул. Здравк а Јовановића до Кнез
Михаил ове, Кнез Михаил овом до
Нушићеве, до ул. Вука Караџића и извора
Гушавац, затим ул. Краља Петра II до
Д у ш а н о ве , Д у ш а н о во м д о Б а к а л
Милосава, Бакал Милосављевом до
Николе Тесле, даље иде границом прве
зоне до Болничког потока, затим од
Болничког потока улицом Николе Тесле до
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Станоја Главаша, улицом Станоја
Главаша до В. Путника, улицом Војводе
Путника до Болничке, до ул. Др Марина,
ул. Др Марина до Владислава
Броњевског и даље границом прве зоне
до полазне тачке друге зоне, а у ову зону
поред датог описа спада и део ул. Бањске
од улице Булевара Д.Обрадовића до
Слободана Пенезића.
Улице којима је описана граница
друге зоне припадају другој зони.
ТРЕЋА ЗОНА ОБУХВАТА све
остале улице које нису обухваћене првом
и другом зоном, а налазе се у границама
грађевинског земљишта.
Члан 4.
За насеље Бањ a Ковиљача
држање домаћих животиња: живине,
копитара и папкара, забрањено је и то у
реону и простору који почиње од
укрштања железничке пруге са путем који
води ка водној станици, иде тим путем до
улице М. Тита, затим улицом М. Тита до
Јањића потока, овим потоком до улице 24.
септембра, затим улицом 24. септембра
до ул. Војводе Путника, иде овом улицом
до ул. М. Глишића, овом улицом до
Церске, Церском улицом до улице
Народног Фронта, ул. Н. Фронта до испод
зграде Уједињених нација и
Санаторијума, пресеца Гучевски пут,
наставља улицом Ф. Кљајића до ул. Г.
Принципа, иде овом улицом до улице 1.
Маја, где се укршта са Карађорђевом
улицом, иде Карађорђевом улицом до
укрштања са улицом В. Караџића,
продужава улицом В.Караџића, пресеца
улицу М. Тита и иде до железничке пруге,
затим иде левом страном железничке
пруге све до полазне тачке где се Јањића
поток укршта са железничком пругом где
се ова граница завршава.
Члан 5.
У сеоским насељима животиње
се могу држати у објекту, ограђеном
простору, али и на отвореном простору у
мерним односима из члана 8. ове Одлуке,
уз услов да је спречен неконтролисан
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излазак животиња на јавне површине и
угрожавање животне средине или људи,
као и пуштање и напасање животиња на
јавним површинама.
Члан 6.
Одредбе ове Одлуке које се
односе на врсту и број животиња које се
могу држати не примењују се на правна
лица, предузетнике и физичка лица која у
вршењу своје редовне делатности
користе животиње и којима је предмет
пословања узгој или чување животиња.
Члан 7.
Држалац животиња је дужан да
ж и вот и њ а м а к о ј е д р ж и о безбед и
одговарајућу исхрану, хигијенск осанитарне услове, лечење и негу, као и да
обезбеди да се држањем животиња не
узнемиравају трећа лица и загађује
околина.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Копитари, папкари и живина
Члан 8.
Објекти у којима се држе
копитари, папкари и живина (у даљем
тексту: објекти) морају бити удаљени од
стамбеног објекта суседа (мерено од
најистуренијих делова објекта) и од
регулационе линије најмање 10 метара, од
објекта за снабдевање водом 20 метара, а
од суседне парцеле на којој је изграђен
стамбени објекат 1 метар.
Копитари, папкари и живина се
могу држати у ограђеном простору на
отвореном који мора бити удаљен од
стамбеног објекта суседа, регулационе
линије и објекта за водоснабдевање
најмање 10 метара.
Члан 9.
Објекти из члана 8. ове Одлуке
морају бити изграђени као стални објекти
од тврдог материјала са подовима од
непропустивог материјала са нагибом
према каналу за одвођење нечистоће и
воде у јаму за осоку.
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Објекти из којих се врши течно
изђубравање морају имати канал за
одвођење осоке, урађен од чврстог и
непропустивог материјала са заобљеним
угловима и са решеткама на улазу у
осочну јаму.
Члан 10.
Јама за осоку мора бити од
бетона или другог непропустивог
материјала, са дном испод нивоа
ђубришта.
Садржај из осочне јаме се мора
благовремено празнити (када се напуни
2/3 укупне запремине), одвозити на
пољопривредне површине ван насеља и
заорати.
О с оч н а ј а м а с е н е м ож е
прикључити на објекат јавне
канализације
Забрањено је испуштање осоке
у посед суседа и на јавне површине.
Члан 11.
Објекат за одлагање органског
ђубрива тј. ђубриште, у насељеном месту
м о р а б и т и и з г р а ђ е н о од т в рд о г
материјала у мерним односима који важе
за објекте из члана 8. ове Одлуке.
Ђубриште се мора редовно
празнити, одвозити на пољопривредне
површине и заорати.
Члан 12.
Објекти у којима се држи живина
у насељеним местима морају бити
изграђени од материјала који обезбеђују
одржавање одговарајућих хигијенских
услова. Подови у живинарницима морају
бити изграђени од непропустивог
материјала.
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Неуписане и неозначене псе
забрањено је држати.
Члан 14.
Власник пса мора имати
прописану исправу о псу, коју је на захтев
овлашћеног лица дужан да покаже.
Члан 15.
Пси и мачке могу се држати под
ус л о в и м а и н а н ач и н д а с е н е
узнемиравају трећа лица и да се обезбеди
сигурност и хигијена.
Држалац пса или мачке је дужан
да се о животињама брине, да их негује,
храни и да им обезбеди санитарне и
хигијенске услове.
Члан 16.
У стану и дворишту породичне
стамбене зграде могу се држати два
одрасла пса и њихов подмладак најдуже
до 3 месеца старости и две мачке.
У становима и стамбеним
зградама и заједничким становима није
дозвољено држање паса и мачака на
балкону, тераси или лођи, на тавану, у
подрум у или другој заједничк ој
просторији, као и увођење паса и мачака у
лифтове, осим кад исти истовремено не
користе станари и грађани.
Члан 17.
У заједничком дворишту
стамбене зграде и пословно-стамбеног
објекта, пси и мачке се могу држати само
у к ол и к о п о с то ј и с а гл а с н о с т с в и х
сустанара, односно свих корисника
заједничког дворишта.
Члан 18.

2)Пси и мачке
Члан 13.
Дозвољено је држање пса који је
вакцинисан, уписан у регистар паса и
означен ознаком у складу са прописом о
ветеринарству.

У дворишту породичне стамбене
зграде или заједничком дворишту пас се
мора држати у посебно ограђеном
простору са кућицом за псе или везан
ланцем, тако да не може угрозити
пролазнике и суседе.
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Ограђени простор са кућицом за
псе или пас везан ланцем мора бити
удаљен најмање 10 метара од улице и
најистуренијег дела стамбеног објекта
суседа.
Пас се може пуштати ван
ограђеног простора, односно са ланца
само ако је двориште потпуно ограђено и
ако на други начин не угрожава и
узнемирава пролазнике и суседе.
На уласку у двориште мора бити
на видном месту истакнут натпис: ''Чувај
се пса''.
Члан 19.
Држалац пса може да изводи пса
на јавне површине, само на кратком
поводнику и са заштитном корпом на
њушци.
Изузетно од предходног става,
пси малог раста или штенад до 3 месеца
старости могу се изводити и без заштитне
корпе на њушци.
Члан 20.
Без заштитне корпе на њушци и
без поводника, али под непосредном
контролом држаоца пса, могу да се крећу
ловачки пси за време лова, као и пси за
време чувања стоке и слично.
Члан 21.
Простор у коме се држе пси мора
се редовно чистити и одржавати, а
повремено и дезинфиковати.
Уколико пас, приликом извођења
и кретања загади јавне површине,
држалац је дужан да их без одлагања
очисти.
Уколико пас или мачка при
извођењу из стана загаде заједничко
степениште или друге заједничке
просторије стамбене зграде, држалац је
дужан да загађену просторију очисти и
опере, а по потреби и дензификује.
Члан 22.
Пси расе ''пит бул теријер'' не
могу се држати ни кретати на територији
града Лознице.
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3)Голубови
Члан 23.
Голубови се могу држати у
стамбеним зградама у посебно
изграђеним просторијама или објектима
на крову или тавану уз претходно
прибављену сагласност скупштине
с та н а р а , п од ус л о во м д а с е н е
узнемиравају суседи и не загађује
околина.
Голубови се могу држати у
дворишту породичних стамбених зграда у
посебно изграђеним објектима на тавану
или тераси, под усл овом да не
узнемиравају суседе и не загађују
околину.
Објекти из става 2. овог члана
морају бити удаљени најмање 10 метара
од регулационе линије, најистуренијег
дела стамбеног објекта најближег суседа
и објекта за снабдевање водом.
Члан 24.
За држање више од 10 (десет)
голубова морају се изградити стални
објекти, док се за држање до 10 голубова
могу користити кавези од дасака, жице
или сличног материјала.
Подови сталних и привремених
објеката за држање голубова морају бити
изграђени од непропустивог материјала,
са нагибом према каналу за одвођење
нечистоће и воде у прихватни базен или
ђубришта.
Стални објекти за држање
голубова морају бити ограђени, морају се
редовно чистити, а најмање два пута
годишње и дезинфиковати.
Члан 25.
У заједничком дворишту у коме је
изграђено више стамбених објеката,
голубови се могу држати само уколико
постоји сагласност корисника заједничког
дворишта.
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4)Украсне и егзотичне птице
Члан 26.
У становима се могу држати
украсне и егзотичне птице на начин и у
броју којим се други станари не ометају у
мирном коришћењу станова.
У дворишту породичне стамбене
зграде у помоћним просторијама или у
посебним кавезима могу се држати
украсне и егзотичне птице у циљу
размножавања и продаје само под
условом да се претходно прибави
сагласност ветеринарске инспекције.
5)Хватање и смештај паса и мачака луталица
Члан 27.
Пси и мачке који се затекну на
јавној површини без власника, односно
држаоца - пси луталице, односно пси и
мачке који се држе супротно одредбама
ове Одлуке смештају се у посебно
изграђен простор (у даљем тексту:
прихватилиште).
Пси и мачке који се не држе у
складу са одредбама ове Одлуке могу
бити по налогу комуналног инспектора
одузети од власника или држаоца.
Послове хватања, превоза и
смештаја паса и мачака из става 1. овог
члана на територији града Лознице
обавља КЈП “Наш дом“ из Лознице.
Начин и методе хватања и
збрињавања паса и мачака из става 1.
овог члана биће регулисани посебним
правилником које ће донети предузеће
које обавља послове хватања, превоза и
смештаја паса и мачака.
Члан 28.
Над псима и мачкама који се
смештају у прихватилиште мора се
обавити здравствени преглед,
дезинсекција и дехелминтизација.
Пси и мачк е смештени у
прихватилиште морају редовно да се
хране и поје.
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Члан 29
Пси и мачке који се смештају у
прихватилиште морају бити обележени на
одговарајући начин у складу са посебним
прописима о чему се води посебна
евиденција за сваког пса и мачку о датуму
и месту хватања, здравственом стању и
даљем поступку са ухваћеним псом и
мачком.
Члан 30.
Ухваћени пси који су обележени у
складу са посебним прописима, односно
пси који имају на себи евиденционурегистарску ознаку, смештају се у
прихватилиште одвојено од паса који нису
обележени.
Члан 31.
У случају нестанка пса или мачке
власник, односно држалац дужан је да у
року од 24 сата пријави нестанак КЈП “Наш
дом“ из Лознице.
Пријава из става 1. овог члана
мора да садржи време и место нестанка
пса или мачке, расу, физички опис и име,
као и потврду о извршеном обележавању
и податке о извршеној вакцинацији.
Члан 32.
Уколико власник или држалац не
преузме пса или мачку, или је исти
непознат, ухваћени пси или мачке могу да
се уступе правним или физичким лицима
(удомљавање) или може бити уступљено
научно–истраживачким или другим
сличним установама.
Члан 33.
Средства за трошкове хватања,
превоза и смештаја паса и мачака и за
остале трошкове настале у вези са
чувањем у прихватилишту, као и за
уклањање лешева обезбеђују се у буџету
града Лознице.
Трошкове из става 1. овог члана
сноси власник односно држалац, уколико
је познат.
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III МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 34.
Забрањено је:
1. Увођење паса и мачака у јавне
просторије, средства јавног саобраћаја,
јавна купалишта или на друга јавна места
на којима се окупља велики број грађана;
2. Увођење и пуштање паса у
паркове и на друге зелене површине,
осим ако су одређене за ту сврху од
стране надлежних органа;
3. Држање паса, мачака и
голубова на терасама, балконима,
л о ђ а м а и з а ј ед н и ч к и м те р а с а м а
стамбених зграда;
4. Напуштање и остављање
животиња;
5. Остављање лешева угинулих
животиња и њихових делова на јавним
површинама;
6. Шишање и купање паса на
јавним површинама, парковима, поред
река, водотока, на плажама и базенима
отвореног типа;
7. Храњење паса и мачака на
јавним површинама;
8. Злостављање домаћих
животиња
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Уколико држалац животиња не
поступи по решењу из става 1. овог члана,
орган надлежан за инспекцијски надзор
ће донети решење о забрани држања
животиња.
Члан 37.
Орган из чл. 36. ове Одлуке
покренуће пост упак за принудно
извршење - уклањање животиња, уколико
држалац животиња не поступи у складу са
издатим решењем из члана 36. став 2. ове
Одлуке.
Члан 38.
Уклањање животиња у поступку
принудног извршења, извршиће се на
терет држаоца животиња, тако што ће се
животиња предати служби којој је
поверено хватање и збрињавање
животиња, или тако што ће се животиња
( с то к а , ж и в и н а , к у н и ћ и ) п р ед ат и
одговарајућој организацији или
предузетнику (одгајивачи, кланице и сл.)
уз надокнаду, од које држаоцу припада
износ накнаде умањен за трошкове
принудног извршења.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.

IV НАДЗОР
Члан 35.
Инспекцијски надзор над
применом и спровођењем одредаба ове
Одлуке врши комунална инспекција,
инспекција за заштиту животне средине .
Члан 36.
Орган надлежан за инспекцијски
надзор ће решењем забранити држање
животиња у броју већем од прописаног и
на подручјима на којима је то забрањено,
као и наложити држаоцима животиња да
недостатке и неправилности у погледу
услова и начина држања и заштите
животиња, прописаних овом Одлуком,
отклоне у примереном року.

Новчаном казном од 10.000,00
до 100.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
1. поступи противно одредбама
члана 3. и 4. ове Одлуке,
2. држи врсту пса из члана 22.
ове Одлуке,
3.поступа супротно одредбама
члана 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21,22, 27, 28, 29, 30 и 31. ове
Одлуке,
4. поступа противно мерама
забране из члана 34. ове Одлуке.
За прекршај из претходног става
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од
5.000,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог
члана казниће се и предузетник новчаном
казном од 10.000,00
до 100.000,00
динара.
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Члан 42.

Члан 40.
Новчаном казном од 10.000,00 до
25.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1.држи животиње противно члану 3.
и 4. ове Одлуке,
2. поступи противно одредбама
члана 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16.
ове Одлуке,
3.у з а ј е д н и ч к о м с т а н у и
з а ј е д н и ч к о м д в о р и ш т у
п о р о д и чне стамбене зграде држи псе и
мачке без сагласности сустанара,
односно корисник а заједничког
дворишта,
4. ако поступи противно одредбама
члана 18. ове Одлуке,
5.изводи пса без поводника,
односно без заштитне корпе на њушци,
6.не очисти јавне површине које пас
загади приликом извођења,
7. не очисти и не опере а по потреби
и дезинфикује заједничко степениште
или друге заједничке просторије које је
животиња упрљала,
8. држи врсту пса “пит бул теријер“,
9.држи голубове противно члану 23,
24, 25. ове Одлуке,
10. држи украсне и егзотичне птице
противно члану 26. ове Одлуке,
11.не пријави у року од 24 сата
нестанак пса или мачке КЈП “Наш дом“ из
Лознице,
12.поступа противно мерама
забране из члана 34. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
тачке 5, 6, 7и 8. новчана казна у износу од
3.000,00 динара може се наплатити на
лицу места од стране комуналног
инспектора или инспектора за заштиту
животне средине.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Држаоци животиња дужни су да
држање животиња ускладе са одредбама
ове Одлуке у року од 7 дана од дана
ступања на снагу исте.
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Скупљање, превоз и сахрањивање
угинулих животиња, као и отпадака
животињског порекла врши КЈП “Наш
дом“ из Лознице у складу са важећим
прописима.
Члан 43.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о држању
домаћих животиња (''Сл. лист општине
Лозница“, бр.5/96) и Одлука о измени и
допуни Одлуке о држању домаћих
животиња бр.06-26/2001 од 16. 11. 2001.
године (''Сл. лист општине Лозница“,
бр.07/01).
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-12
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

16.
На основу члана 20. Закона о
управљању отпадом (''Сл. гласник РС'',
бр. 36/09) и члана 59. став 1. у вези члана
66. став 7. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС',' број 129/07), и члана
76. Статута града Лознице (''Сл. лист
града Лознице'', број 19/08 ), Скупштина
града Лознице, на 17. седници одржаној
дана 16. септембра 2010. године, донела је
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ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
Градској управи Града Лознице
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи Града
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.
20/08 и 9/09) у члану 18. у поглављу 5.
Одељење за планирање и изградњу у
одељку г) У области заштите животне
средине после алинеје 14 додају се
алинеје 15 и 16 које гласе: ''- издавање
дозвола (за сакупљање, транспорт,
складиштење, третман и одлагање
инертног и неопасног отпада на
територији града), одобрења и других
аката у складу са Законом о управљању
отпадом,
- вођење евиденције и достављање
п од ат а к а м и н и с т а р с т ву ; д а в а њ е
мишљења на захтев министарства у
поступку издавања дозвола у складу са
Законом о управљању отпадом''.Алинеја
15 постаје алинеја 17.
Члан 2.
У члану 19. у поглављу 6.
Одељење за инспекцијске послове у
алинеји 5 после става 1. додаје се нови
став који гласи: ''надзор и контрола мера
поступања са отпадом у складу са
Законом о управљању отпадом.''
Члан 3.

Broj 8

17.

На основу члана 43. став 5., чл. 55.
Закона о управљању отпадом („Сл.
гласник РС“, бр. 36/09) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице („Сл. лист града
Лознице“, број 19/08), Скупштина града
Лознице на 17. седници одржаној дана 16.
септембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању локације за одлагање
кабастог и другог отпада
Члан 1.
Одређује се постојећа Градска
депонија која се налази на катастарским
парцелама утврђеним
поседовним
листом бр. 4373 КО Лозница-село као
центар за сакупљање и одлагање
комуналног отпада који није могуће
одложити у контејнере за комунални
отпад (к абасти и други отпад),
грађевинског отпада и отпадних возила
чији је власник непознат до предаје возила
лицу које има дозволу за третман.
Члан 2.
Локација из члана 1. ове Одлуке
користиће се за складиштење наведеног
отпада привремено до формирања
Регионалне депоније.
Члан 3.
О реализацији ове Одлуке стараће
се КЈП ''Наш дом'' Лозница у смислу
одређивања места и класификовања
врсте отпада за одлагање у складу са
чланом 43. став 5. Закона о управљању
отпадом.
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеним листу града Лознице''.

Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-13
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

Број: 06-14/10-17-14
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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18.
На основу члана 54. Закона о добробити животиња (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09),
члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл. глаsnик РС'', 129/07) и члана 15. и 40.
Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр 19/08), Скупштина града Лозница
на својој 17. седници одржаној дана 16. септембра 2010. године, донела је

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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1. У В О Д
Стварање популације паса и
мачака на улицама нашег града, јавних
површина, насељених места и поља,
резултат је напуштања кућних љубимаца
од стране њихових власника. Сада већ
бивши кућни љубимци препуштени сами
себи, у борби за голи живот, а у недостатку
хране и неге, плус њихово удруживање и
хордашење постају велики проблем за
животну средину где се крећу. Познато је
такође, да је њихово размножавање
веома прогресивно, па се популација паса
луталица тиме стално увећава.
Због тога је неопходно
1. Применити важеће одредбе
Закона
2. С т и м у л и с а т и м е р е з а
стерилизацију, вакцинацију и
обележавање паса
3. формирати ЗОО хигијенску
службу
Закон о добробити животиња, који
је донешен, у складу је са европским
с т а н д а рд и м а и од р е ђ у ј е н ач и н е
поступања са животињама, заштиту
животиња од злостављања, заштиту
добробити животиња при лишавању
живота, држању, узгоју, клању итд. Закон у
~л. 54. одређује да органи јединица
локалне самоуправе дужни су да израде и
спроводе Програм контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака
према специфичностима средине.
Законом о ветеринарству, између
осталог, уређује се заштита и унапређење
здравља животиња, утврђују се заразне
болести животиња и мере за спречавање
ширења, сузбијањa и искорењивањa
заразних болести животиња и болести
које се са животиња могу пренети на
људе. Уређују се и услови за држање
животиња, од врсте објеката па до
храњења, хигијенско санитарних услова
итд.
Терминологија:
Напуштен је сваки пас који се нађе
на јавном месту без надзора власника и
који није регистрован и обележен у складу
са Законом;

Broj 8

Луталица је пас који се нађе на јавном
месту без надзора власника а исти је
обележен уградњом микрочипа или
тетовираним бројем те је на основу тога
могуће пронаћи његовог власника.
2. САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА
Да би успешно решила питање како
смањити популацију напуштених паса на
савремен и хуман начин и како држати под
контролом њихово здравље, Локална
самоуправа је израдила и крајем 2007.год.
усвојила Стратегију контроле и смањења
популације паса луталица на територији
града Лознице и истовремено оформила
Комисију за спровођење и праћење
Стратегије. Овај акт је урађен у свему и по
правилима које прописује Светска
здравствена организација( WHO ) и
Светско удружење за заштиту животиња
(WSPA).
Стратегија контроле и смањења
популације паса луталица, усвојена
децембра 2007.год. заснована је на
начелима законитости, хуманости,
одговорности и сарадње. Све мере за
спровођење Стратегије морају имати
основ у законима, прописима и
конвенцијама које усвоји Република
Србија. Сви носиоци овлашћења у
спровођењу Стратегије подлежу контроли
и сносе личну одговорност за свој рад.
Начело сарадње налаже нам веома важан
сегмент сарадње државних органа,
ветеринара, комуналних предузећа,
друштва за заштиту животиња и грађана.
Циљеви постављени Стратегијом
из децембра 2007.год.:
1. Да стабилизује и потом трајно
смањи популацију на оптималан број
паса
2. Да успостави трајну контролу
здравља популације паса (мисли се на
контролу беснила, паразитоза,
темперамента).
Мере за спровођење Стратегiје
усмерене су у три правца:
1. Стабилизација и постепено
смањење броја паса тзв. CNR програм
(ухвати-стерилиши-пусти).
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2. Превентивне мере које треба да
спрече настанак нове генерације паса
(усмерене прeма власницима кућних паса
и љубимаца).
3. Контрола и брига о здрављу
популације паса луталица тј. напуштених
паса.
Крајем 2008.год.одлучено је, због
повећаног броја паса на јавним
површинама па самим тим и напада на
људе и домаће животиње, да се на
локацији званој „Јарцан“ у Лозничком
пољу уради објек ат привременог
карактера са 10 боксова за псе.
Члан. 46 Закона о ветеринарству
предвиђа обавезу локалне самоуправе да
н а с в о ј о ј т е р и т о р и ј и о р га н и з у ј е
зоохигијенску службу
која обавља
п о с л о ве х вата њ а и зб р и њ а ва њ а
напуштених животиња у прихватилиште
за животиње, нешкодљиво уклањање
лешева и животиња са јавних површина
за узгој, дресуру, излагање и промет
животиња. Јануара 2009.год. закључен је
уговор, између КЈП „Наш Дом“ и Града
Лознице који предвиђа да радници КЈП
„Наш Дом“ врше хватање и превоз
напуштених животиња до привременог
прихватилишта, чување и исхрану, превоз
у ветеринарску станицу на стерилизацију,
враћање истих у прихватилиште и чување
до коначног збрињавања, што
подразумева враћање на првобитна
станишта по принципу „ухватистерилиши-пусти“, удомљавање, и сл. Са
друге стране што се тиче контроле
здравља паса луталица Град Лозница
има уговор са Ветеринарском станицом
Лозница, тако кад се обједине ове две
услуге оне покрив a ју све послове
зоохигијенске службе, а због финансијске
оправданости пришло се овом
решењу.
Како се убрзо показало да је
урађено прихватилиште мало,
Комунално предузеће у августу исте
године финансирало je изградњу
другог објекта са још још 10 боксова.
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Тр е н у т н о с е у о б ј е к т и м а
привременог прихватилишта налази око
100 паса које ветеринари контролишу,
прегледају, обележавају и стерилишу до
коначног трајног збрињавања
(удомљавање-проналажење нових
власник а, враћање на првобитна
станишта или држање у азилима до краја
живота).
Пошто је на снази забрана увођења нових
паса у прихватилиште, по решењу
Ветеринарске инспекције од 16.фебруара
2010.год. ветеринари су завршили
послове регистрације и стерилизације
паса, а због недостатка простора, само за
хитне и неодложне интервенције се
обезбеђује по које место што је у
последњих пола године довело до јако
великог броја паса на јавним површинама,
у граду , у насељеним местима, око школа
тако да се процењује да их само у центру
града и ближој околини има око 200. У јуну
месецу 2010. градска управа је донела
одлуку о изградњи још једног објекта
сличне величине као и предходна два и то
ће обезбедити простор за још око 50 - 60
паса. Препорука за убудуће је, да се сви
пси који се налазе тренутно у
прихватилишту или удоме, или пусте
(само здрави и безопасни пси), а
агресивни лише живота на хуман начин,
ди би се нови пси који se налазе се на
јавним површинама ветеринарски
третирали.
Током 2009.год. док је интезивно
рађено на хватању и смештају
напуштених паса у привремене објекте
прихватилишта, редовно је на рачун
Градске управе вршена ветеринарска
услуга контроле, лечења, стерилисања,
обележавања и вакцинације смештених
паса од стране Ветеринарске станице
«Лозница».
И п о р ед с в и х н а вед е н и х и
спроведених мера на територији града
Лозницe број паса луталица и напуштених
паса није се значајно смањио, па се
приступило изради овог Програма,
односно наведени проблем се није решио.
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3.
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА
3.1 Основе за реализацију
програма
чини:

Основе за реализацију програма

- Законска регулатива:
1. Закон о ветеринарству(«Сл.гласник
РепубликеСрбије»бр.91/05)
2.Закон о добробити
ж и вот и њ а ( « С л . гл а с н и к Ре п у бл и к е
Србије» бр.41/09)
3. Правилник о начину
нешкодљивог уклањања животињских
лешева и отпадак а животињск ог
порекла(из 1989).
4. П р а в и л н и к о м е р а м а з а
заштиту од мучења (из 1994).
5. Правилник о обележавању паса
и вођењу евиденције о обележеним
псима («Сл.гласник Републике Србије»
бр.115/05)
6.Одлука о држању домаћих
животиња
која је прописала ефективне,
превентивне мере које се односе на
регистрацију и обележевање паса,
вакцинацију, одговорност власника,
забрану напуштања кућних љубимаца и
поступке са напуштеним животињама.
- Регистрација и обележавање
свих паса је кључна и превентивна мера,
којом је олакшан надзор над њиховим
кретањем, трговином, превозом, односно
проналажењем изгубљених, напуштених
и отуђених љубимаца. На тај начин сваки
пас би био евидентиран и знао би се
његов власник.
(надлежност – Министарство, Град
Лозница, и ветеринарска ординација која
се брине о здрављу пасa)
- Стерилизација је најефикаснија
мера којом се смањује популација паса,
р е г ул и ш е б р о ј н о с т п о п ул а ц и ј е у
прихватилиштима, као и неконтролисана
репродукција напуштених паса.
(надлежност – Министарство, Град
Лозница и ветеринарска ординација која
се брине о здрављу паса)
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- Уд ом љ а ва њ е п а с а и з
прихватилишта је најхуманији начин
збрињавања напуштених животиња. Све
животиње које се дају на удомљавање
морају бити вакцинисане, стерилисане и
обележене. (надлежност – КЈП ''Наш
дом'')
- Образовање и информисање –
циљеви образовања и информисања су
упознавање власника паса, као и грађана,
са особинама и потребама паса,
сопственим мотивима држања паса,
законским обавезама власника паса.
Поред тога грађанство се мора упознати
са елементима Програма контроле и
смањења популације паса луталица у
циљу бољег разумевања права и
одговорности свих учесника у ланцу
решавања проблема, а нарочито обавеза
власника паса.
(надлежност – еколошка удружења,
локални медији, основне и средње школе)
- Еутаназија је лишавање живота
животиња на хуман начин и једна је од
м е р а к о н т р ол е и р е ш а ва њ а о ве
проблематике. Закон о добробити
животиња у члану 15 одређује када се
животиња може лишити живота.
За наш Програм битне су следеће
тачке:
1)ако је повређена, неизлечиво
болесна, телесно деформисана или на
други начин патолошки онеспособљена
тако да опоравак није могућ, а живот за њу
представља бол, патњу, страх и стрес;
2) ако је достигла старост па јој
отказују основне животне функције;
5) ако се лишавањем живота
спречава ширење, односно ако се
сузбијају и искорењују заразне болести, у
складу са законом којим се уређује
ветеринарство;
6)ако животиња не може да се
прилагоди условима смештаја, а њено
пуштање на слободу представља
опасност за људе, друге животиње и
животну средину;
9) ако је лишавање животиње
живота од веће користи за њену добробит
него што су патње од даљег живота, у
складу са мишљењем ветеринара.
(надлежност – Ветеринарска станица)
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- Финансирање – да би Програм у
целости био реализован потребно је
предвидети и обезбедити финансијска
средства за рад и функционисање
прихватилишта, као и за превентивне
мере здравствене заштите
(обележавање, вакцинација,
стерилизација и еутаназија).
Средстава се обезбеђују из:
- буџета локалне самоуправе;
- из Министарства;
- из донација.
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Хигијенско - еколошки - спречава
се растурање чврстог отпада и смећа из
контејнера, канти и депонија, избегава се
прљање улица, јавних површина и дечијих
игралишта.
Естетски – лепши изглед града и
насељених места, како за грађане тако и
за туристе.

3.2. Разлози за примену програма

Хумани однос према
животињама – хумано поступање са
животињама је мера у интересу и људи и
животиња.

Све досадашње мере, које су се
спроводиле, а које су предвиђене у
С т р ат e г и ј и к о н т р ол е и с м а њ е њ а
популације паса луталица на територији
општине Лозница,
нису дале
одговарајуће резултате. Са једне стране,
пси су животиње, за које се сматра да су
човекови највећи пријатељи и људи желе
да их заштите, а са друге стране, када су
угрожени (да ли због недостатка хране,
неге и сл.) постају опасне по људе,
посебно децу, домаће животиње, а
највећу опасност представљају као
носиоци заразних болести које су
заједничке и за псе и за људе. Овај
програм је настао као резултат неслагања
са досадашњим начином решавања
проблема паса луталица. Циљ је
х ум а н и ј и и с а в р е м е н и ј и п р и с т у п
решавању овог проблема у складу са
важећом правном регулативом.

Едукативни – потреба да се се
створи нова клима и пропагирају разни
едук ативни програми намењени
подизању укупне свести грађана,
нарочито деце о проблемима паса
луталица.
Тако, локална самоуправа, свесна
своје одговорности и законске обавезе,
к ада је у питању решавање ове
проблематике, а у циљу да се понаша
одговорно и тако утиче на смањење и
контролу бројности паса/мачака израдила
је овај Програм и потрудиће се да се исти у
пракси и спроведе.
Да би Програм био успешан
неопходна је сарадња надлежног
Министарства, локалне самоуправе,
предузећа или организације која управља
прихватилиштем, ветеринара, Удружења
за заштиту животиња и грађана.
3.3. Програм смањења популације

Основни разлози за примену
Програма су:
Социјално - безбедносни –
нарушавање јавног реда и мира
Економска оправданост –
трошкови постојања прихватилишта
временом ће се исплатити – наспрам
трошкова које би Локална самоуправа
морала да плати у случају одштетних
захтева грађана.
Здравствени – спречава се
ширење и преношење заразних болести
као и болести које су заједничке људима и
животињама (зоонозе).

Програм смањења популације паса
луталица неопходно је спровести у две
фазе:
I фаза – је спровођење мера
смањења популације паса луталица на
прихватљив број здравих и
мирољубивих животиња.
Ова фаза би се одвијала у два
правца, а спровођење и надзор били би
паралелни:
1) Пси познатих власника
– успостављање одговорног
власништва,
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– обележавање паса
микрочиповима и регистрација
власника,
– стварање јединствене
електронске базе података,
– контрола здравственог стања
(вакцинација против беснила,
дехелминтизација),
контрола репродукције
–
(подстицање власника да
стерилишу своје кућне
љубимце).
Примена Одлуке о држањu домаћиh
животиња.
2) Пси луталице
– масовно хватање и контрола
репродукције стерилизацијом,
– микрочиповање (да сваки пас
буде у електронској бази
података)
– здравствена контрола (програм
масовне вакцинације),
– одвајање здраве и доброћудне
популације и вршити активно
удомљавање,
– затим у првој фази овог
програма, после предходног
третмана, пси који се не удоме,
да се пуштају на одређена
станишта (значи постепено
смањивати број места, где ће
се они налазити и кретати),
– остали пси (агресивни,
неприлагодљиви итд.) после
максимално 10 дана
проведених у прихватилишту
морају бити лишени живота
према члану 15.
Закону о
добробити животиња .
Рок: трајни задатак.
Овим мерама би допринели да кроз
прихватилиште за релативно кратко
време прођу сви пси луталице, буду
обележени и здрави, па кад се нађу на
улици или другој јавној површини не би
представљали велику опасност.
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био у стагнацији, а са тежњом да се пси
с ве м а њ е н а л азе н а од р е ђ е н и м
стаништима, а здрави пси до краја живота
сместе у прихватилиште. Временом, део
прихватилишта би био реконструисан у
пансион за трајно смештање паса, урађен
зелени појас и стазе за шетање, тако да би
посетиоци могли да обиђу псе, а тиме се
подиже укупна свест грађана, нарочито
деце о проблемима паса луталица.
Значајно би било да се до ове фазе
грађани и деца едукују, да се на јавне
површине враћају само пси који су прошли
третман, да су евидентирани,
стерилисани, вакцинисани и видљиво
обележени на увету или огрлицом.
Рок: 31.12.2011.год.
Неопходно је да власници кућних
љубимаца буду упознати са обавезама и
правима из закона, са запрећеним
казнама за непоштовање прописа, са
циљевима и мерама контроле популације
кућних љубимаца, јер популација кућних
љубимаца има директан утицај на
популацију напуштених који се слободно
крећу nа јавним површинама у граду и
свим насељеним местима у окружењу,
стварајући проблеме. Јер к ад су
животиње прописно обележене и
регистроване,стварају се услови за лако и
брзо проналажење правог власника, који
ће се много теже одлучити да одбаци или
напусти свог љубимца, ако зна да су казне
значајне, као и трошкови хватања и
евентуално насталих штета од напада на
људе и домаће животиње.
Градска управа кроз примену
прописаних мера и доношења
одговарајућих скупштинских одлука, доћи
ће до дугорочног решења по питању
к о н т р ол е и с м а њ е њ а п о п ул а ц и ј е
напуштених паса/мачака.
3.4. Мере и активности у наредном
периоду

II фаза – стабилизација популације
паса луталица

Да би Програм дао своје праве
ефекте, потребно је под хитно направити
акциони план, који ће обухватити све до
сад набројано:

У овој фази ће се оfормити
Зоохигијенск a служба, која би се
бринула о популацији паса луталица,
чији број би

1. Масовни третман, стерилизација
власничких паса

Broj 8

пас

SLU@BENI LIST GRADA LOZNICE

2.Масовни третман напуштених

3.Израде и усвајање неопходних
одлука Градске управе
4.Образовање и информисање
грађана
5.Континуирано образовање и
заштита радника и свих запослених у
прихватилишту
6. Интензиван рад на удомљавању
паса
7.Дограђивање неопходне опреме
и објеката у прихватилишту и њихово
одржавање текуће и ванредно
8. Надстрешице и плато за прање и
дезинфекцију
9. Израда акционог и финансијског
плана, на основу истраживања
популације луталица
10. Контрола и санкционисање
неодговорних власника у сарадњи са
локалним (комуналним) и републичким
(ветеринарским) службама-по систему
«од врата до врата».
11 . Обезбеђење просторије са
од го в а р а ј у ћ и м у с л о в и м а з а р а д
в е т е р и н а р а у п р и х в а т и л и ш т у.
12.Сарадња ветеринара, предузећа
које управља прихватилиштем,
инспекције, локалне управе, грађана,
удру жења за заштит у животиња,
комуналне полиције, медија.
У циљу обезбеђења одрживости
ефеката поменутих пројеката треба
извршити:
обележавање свих паса на
територији Лознице
- подићи капацитете службе за
хватања паса и рад у прихватилишту,
- побољшати сарадњу са
удружењима за заштиту животиња по
питању реализације програма за
смањење броја напуштених животиња
подићи на максимални ниво
о безбед и т и с а р а д њ у с а
уд р у ж е њ и м а г р а ђ а н а , м ед и ј и м а ,
ветеринарским и другим службама,
школама.
изменити постојеће одлуке,
односно донети нове одлуке које
регулишу ову област.

Strana 28

4. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН
1. Проширење постојећег
прихватилишта
2 . Тр о ш к о в и в ет е р и н а р с к о г
збрињавања и здравствене контроле
ухваћених животиња (лекови,
вакцинација, обележавање, лечење-по
садашњем Закону потребан је уговор са
ветеринарском станицом).
Трошкови личног дохотка и
3.
накнаде за запослене раднике.
4 . Тр о ш к о в и о б у к е , к а о и
зд р а вс т ве н е з а ш т и те з а п о с л е н и х
(превентивно вакцинисање)
5. Трошкови исхране животиња у
прихватилишту
Материјални трошкови у
6.
прихватилишту(гориво, регистрација
возила, струја, вода, телефон...)
Трошкови стерилизације и
7.
еутаназије;
8. Одржавање објекта и опреме у
прихватилишту;
Набавка дезинфекционих
9.
средстава;
10. Трошкови превоза и уништавања
животињских лешева.
ПРИХОДИ
СРЕДСТВА

ЗА

ФИНАНСИЈСКА

1. Буџет Града Лознице(евентуално
средства из буџета Rепублике)
2. Из делатности прихватилишта
3. Средстваиздонација,фондоваисл.
5. ЗАКЉУЧАК
Процењено је да на територији Града
има око 5.000 паса од којих су 300
напуштени пси. Остали су у
домаћинствима и нису евидентирани.
Сваки неевидентирани пас или
штене кога власник избаци на улицу
постаје напуштени пас и представља
опасност за грађане а одговорност за
последице њихових напада на грађане и
имовину пада на терет л ок алне
самоуправе.
Ради превазилажења наведене
ситуације а у складу са позитивним
законским прописима предложене су
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мере чији је циљ решавање проблема
паса луталица односно њихово
уkлањање са јавних површина, и то:
- Ре г и с т р а ц и ј а , о б ел е ж а в а њ е и
микрочиповање свих паса је кључна и
превентивна мера, којом је олакшан
н а д з о р н а д њ и х о в и м к р ет а њ е м ,
трговином, превозом, односно
проналажењем изгубљених, напуштених
и отуђених љубимаца. На тај начин сваки
пас би био евидентиран и знао би се
његов власник чиме би се повећала
одговорност власник а , који своје
љубимце не могу олако избацити на
улицу , а неодговорни власници ће
сносити све материјалне трошкове за
последице дела које направи пас
(нападне особу, друге животиње...) као и
трошкове хватања и збрињавања пса у
прихватилишту.
- Склањањем паса са јавних
површина и смештањем у прихватилиште
елиминише се опасност од уједања
грађана и плаћање одштетних захтева
уједеним грађанима нестаје, а
удомљавање паса из прихватилишта је
најхуманији начин збрињавања
напуштених животиња.
- Стерилизацијом власничких и
невласничких паса/мачака ставља се под
к онтролу и смањује се бројност
популације паса/мачака без њиховог
убијања, које је у Србији забрањено
(Закон о ветеринарству, Закон о
добробити животиња, Кривични закон)
- Еутаназија је лишавање живота
животиња на хуман начин и једна је од
мера к онтроле и решавања ове
проблематике.
- Образовање и информисање – циљеви
образовања и информисања су
упознавање власника паса, као и грађана,
са особинама и потребама паса,
сопственим мотивима држања паса,
законским обавезама власника паса.
Поред тога грађанство се мора упознати
са елементима Програма контроле и
смањења популације паса луталица у
циљу бољег разумевања права и
одговорности свих учесника у ланцу
решавања проблема, а нарочито обавеза
власника паса.
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Применом свих ових мера из
Програма значајнији резултати се могу
очекивати за око годину дана. Све горе
наведене мере предвиђене Програмом су
неопходне како би се кроз време и
едукацију подигла свест о схватању
одговорности (личне и материјалне)
власника сваког пса и тиме отклонио узрок
проблема.
Усвајањем и реализациојом овог
Програма допринеће се значајном
смањену броја напуштених паса и паса
луталица на територији града Лознице,
чиме ће се смањити и број оштећених
грађана од уједа паса а што ће се
директно одразити на смањење трошкова
по наведеном основу у буџету Града
Лозница.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-15
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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19.
На основу члана 46, 48, 50 и 94.
Закона
о здравственој заштити
("Службени гласник Републике Србије",
бр.107/05 и 72/09), члана 20. став 1.
тачака 16. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије",
бр. 129/07), члана 5. Уредбе о Плану
мрежа здравствених установа,
("Службени гласник Републике Србије",
бр. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009 и
85/2009) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице ("Службени лист града Лознице",
бр. 19/08), Скупштина града Лознице, на
17. седници одржаној 16. септембра
2010. године, дoнела је
О Д Л У К У
о оснивању Дома здравља
''Др Миленко Марин'' Лозница
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
На примарном нивоу за подручје
Лознице образована је организациона
јединица Дом здравља Лозница чија је
унутрашња организација утврђена
Статутом Здравственог центра ''Др
Миленко Марин'' Лозница.
Овом Одлуком оснива се Дом
здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница
издвајањем организационе јединице Дом
здравља Лозница из Здравственог центра
''Др Миленко Марин'' Лозница.
Оснивач Дома здравља је Град
Лозница (у даљем тексту: Оснивач), који
преузима оснивачка права од Републике
Србије.
Град Лозница преузима све објекте
и земљиште, покретну и непокретну
имовину, капитал, средства, права и
обавезе, лек ове и мединицинск а
средства са залихама која су припадала
организационој јединици Дома здравља
Лозница по попису и завршном рачуну на
дан 31.12.2009. године, као и запослене у
службама организационе јединице Дом
здравља Лозница.
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Преузимајући оснивачка права и обавезе
од Републике Србије а у складу са
Законом о здравственој заштити и
Уредбом о Плану мрежа здравствених
установа Град Лозница овом Одлуком
оснива здравствену установу за пружање
примарне здравствене заштите у
државној својини Дом здравља ''Др
Миленко Марин'' Лозница (у даљем
тексту: Дом здравља).
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач Дома здравља је Град
Лозница, који преузима оснивачко право
од Републике Србије.
Седиште Оснивача је у Лозници, ул.
Карађорђева бр. 2.
Права и обавезе Оснивача врши
Скупштина града Лознице.
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОMA
ЗДРАВЉА
Члан 3.
Назив Дома здравља је Дом
здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница.
Седиште Дома здравља је у
Лозници ул. Болничка бр. 65.
Члан 4.
Дом здравља је здравствена
установа са својством правног лица.
На оснивање, организацију и рад
Дома здравља примењују се прописи о
јавним службама и здравствeној заштити.
Члан 5.
Дом здравља има свој печат и
штамбиљ.
Изглед и садржина печата и
штамбиља утврђују се Статутом Дома
здравља.
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И

9) ф а р м а ц е у т с к у з д р а в с т в е н у
заштиту, преко које се снабдева
лековима и другим медицинским
средствима, а у складу са законом;

Дом здравља је здравствена
установа у којој се обезбеђује најмање
превентивна здравствена заштита за све
к атегорије становништва, хитна
медицинска помоћ, општа медицина,
здравствена заштита жена и деце ,
патронажна делатност, превенција и
лечење у области стоматол ошк е
дијагностике, здравствена заштита
запослених, лабораторијска и друга
дијагностика и друге делатности у складу
са Законом и Уредбом о Плану мрежа
здравствених установа.

10) рехабилитацију деце и омладине
са сметњама у телесном и
душевном развоју;

I V
Д Е Л А Т Н О С Т
ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 6.

Члан 7.

11) заштиту менталног здравља;
12) палијативно збрињавање;
13) обављање научно-истраживачке и
образовне делатности;
14) лабораторијску дијагностику;
15) друге послове утврђене законом.
Делатности Дома здравља Лозница
наведене су под шифрама:

Дом здравља обавља здравствену
делатност на примарном нивоу која
обухвата:
1) заштиту и унапређење здравља,
спречавање и рано откривање
болести, лечење, негу и
р еха б и л и та ц и ј у б ол е с н и х и
повређених;

86.21 Општа медицинска пракса

-

2) превентивну здравствену заштиту
групација становништва
изложених повећаном ризику
обољевања и осталих становника,
у складу са посебним програмом
превентивне здравствене
заштите;
3) з д р а в с т в е н о в а с п и т а њ е и
с а вето ва њ е з а оч у ва њ е и
унапређење здравља;
4) спречавање, рано откривање и
контролу малигних болести;
5) спречавање, откривање и лечење
болести уста и зуба;

8) х и т н у м ед и ц и н с к у п о м о ћ и
санитетски превоз;

заштиту на пољу опште медицине
које обављају доктори опште
медицине
86.22 Специјалистичка медицинска
пракса

-

-

6) патронажне посете, лечење и
рехабилитацију у кући;
7) спречавање и рано откривање
болести, здравствену негу и
рехабилитацију за лица смештена
у установе социјалног старања;

Obyhvata:
medicinsko savetovawe i le~ewe u
oblasti op{te medicine koje
obavqaju doktori op{te medicine

Obyhvata:
medicinske konsultacije i le~ewe
u oblasti specijalisti~kih grana
medicine od strane doktora
specijaliste
услуге центра за планирање
породице, без смештаја
86.23 Стоматолошка пракса

-

Обухвата:
stomatolo{ku aktivnost op{te i
s p e c i j a l i s t i ~ k e p r a k s e , n p r.
stomatologija, ендодонтск а и
дечија стоматологија, ортодонтске
активности, орална хирургија и др.
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V СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 8.
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Оснивач има право управљања
Домом здравља на начин утврђен
Законом и овом Одлуком.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА

Средства за оснивање и почетак
рада Дома здравља чини део средстава,
имовине, права и обавеза Здравственог
центра ''Др Миленко Марин'' Лозница које
је користила органiзациона јединица Дом
здравља Лозница, утврђена деобним
билансом Здравственог центра ''Др
Миленко Марин'' Лозница на дан
31.12.2009. године.
Све пословне промене које су
настале од 31.12.2009. године до дана
уписа Дома здравља у судски регистар,
биће обухваћене пословним књигама
Дома здравља.
Члан 9.
Средства за оснивање и рад Дома
здравља
остају у државној својини.
Средства за обављање делатности Дома
здравља стичу се из следећих извора:
1. о р г а н и з а ц и ј е з д р а в с т в е н о г
осигурања,
2. буџета Града Лознице,
3. продаје услуга и производа који су у
непосредној вези са делатношћу
Дома здравља,
4. обављања научно-истраживачке и
образовне делатности,
5. и других извора у складу са
законом.

Члан 12.
Оснивач има право управљања
Домом здравља на начин утврђен
Законом и овом Одлуком.
Члан 13.
Оснивач одговара за обавезе Дома
здравља на начин и под условима
прописаним Законом.
Члан 14.
Оснивач даје сагласност на:
1. Статут Дома здравља,
2. одлуку о промени назива и седишта
Дома здравља,
3. промену делатности Дома здравља,
4. п р о м е н у о бл и к а о р га н и зо ва њ а
(статусне промене),
5. финансијски план и програм рада
Дома здравља за део средстава које
Дом здравља стиче из буџета Града
Лознице.
Члан 15.

Дом здравља почиње са радом
даном уписа у судски регистар.

Оснивач има право и обавезу да:
1. тражи подношење одговарајућих
извештаја или информација о раду и
пословању Дома здравља,
2. предузима мере којима се обезбеђују
услови да Дом здравља изврши
задатке утврђене законом и овом
Одлуком.

Члан 11.

VII МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Даном почетка рада Дом здравља
преузима средства, имовину, права,
обавезе и запослене Здравственог
центра ''Др Миленко Марин'' Лозница који
су распоређени у Дому здравља Лозница
у складу са деобним билансoм из члана 8.
ове Одлуке.

Члан 16.

Члан 10.

Дом здравља има право и дужност
да извршава послове и задатке за које је
основан и да подноси одговарајуће
извештаје или информације о раду и
пословању на захтев Оснивача.
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Члан 17.
Остала међусобна права, обавезе
и одговорности између Оснивача и Дома
здравља уредиће се у складу са законом.
VIII ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 18.
Органи Дома здравља су :
1. директор
2. управни одбор
3. надзорни одбор.
Директор
Члан 19.
Директора именује и разрешава
Оснивач, у складу са законом овом
Одлуком и Статутом Дома здравља
Лозница.
Директор се именује на период од 4
године, највише два пута узастопно, на
предлог Управног одбора.
Члан 20.
Ако Управни одбор не изврши
избор кандидата за директора Дома
здравља, односно ако Оснивач не
именује директора Дома Здравља у
складу са одредбама закона и ове
Одлуке, Оснивач ће именовати вршиоца
дужности директора на период од 6
месеци.
Услови за избор, права, обавезе и
одговорности директора Дома здравља
односе се и на вршиоца дужности
директора.
Члан 21.
Директор Дома здравља:
1. п р едс та в љ а и за с т у п а Д о м
здравља у складу са законом,
2. организује и руководи процесом
рада и пословања Дома здравља,
3. стара се о законитости рада и
одговоран је за законитост рада,
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4. п р е д л а ж е о с н о в е п о с л о в н е
политике, план и програм Дома
здравља и предузима мере за
њихово спровођење,
5. д о н о с т и а к т о у н у т р а ш њ о ј
организацији и систематизацији
радних места,
6. присуствује седницама и учествује
у раду Управног одбора, без права
одлучивања,
7. п о д н о с и У п р а в н о м о д б о р у
тромесечни, шестомесечни и
годишњи извештај о пословању
Дома здравља,
8. извршава одлуке Управног и
Надзорног одбора,
9. врши и друге послове утврђене
законом и Статутом Дома здравља.
Директор за свој рад и рад Дома
здраља одговара Управном одбору и
Oснивачу.
Управни одбор
Члан 22.
Председника и чланове Uправног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Чланови Uправног одбора именују
се на период од 4 године.
Управни одбор Дома здравља има
пет чланова, од којих су два члана
представници Дома здравља, а три члана
су представници Оснивача.
Најмање 1 члан из реда запослених
мора бити здравствени радник са високом
стручном спремом.
Члан 23.
Председник Управног одбора Дома
здравља има заменика кога одређује
Оснивач актом о именовању Управног
одбора.
Члан 24.
Управни одбор Дома здравља у
складу са законом:
1. доноси Статут Дома здравља, уз
сагласност Оснивача,
2. доноси друге опште акте,
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3. одлучује о пословању Дома
здравља,
4. доноси програм рада и развоја,
5. доноси финансијски план и
годишњи обрачун, у складу са
законом,
6. усваја годишњи извештај о раду и
пословању Дома здравља,
7. одлучује о коришћењу средстава
Дома здравља,
8. расписује јавни конкурс и спроводи
поступак избора директора Дома
здравља,
9. подноси одговарајуће извештаје
или информације о раду и
пословању Дома здравља,
10. обавља и друге послове утврђене
законом и Статутом.
Члан 25.
Управни одбор одлучује ако је на
седници присутно више од половине
чланова Управног
одбора и одлуке
доноси већином гласова од укупног броја
чланова.
Надзорни одбор
Члан 26.
Надзорни одбор Дома здравља
именује и разрешава Оснивач.
Надзорни одбор има 3 члана, од
којих је један члан представник Дома
здравља, а два члана су представници
Оснивача.
Ч л а н о в и Н а д з о р н о г од б о р а
именују се на период од четири године.
Члан 27.
Надзорни одбор Дома здравља
обавља надзор над радом и пословањем
Дома здравља.
Надзорни одбор одлучује ако је на
седници присутно више од половине
чланова Надзорног одбора и одлуке
доноси већином гласова од укупног броја
чланова.
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Члан 27.
Надзорни одбор Дома здравља
обавља надзор над радом и пословањем
Дома здравља.
Надзорни одбор одлучује ако је на
седници присутно више од половине
чланова Надзорног
одбора и одлуке
доноси већином гласова од укупног броја
чланова.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
До именовања Управног одбора
Дома здравља овлашћења Управног
одбора вршиће привремени Управни
одбор који именује Скупштина града .
До именовања Надзорног одбора
Дома здравља овлашћења Надзорног
одбора вршиће привремени Надзорни
одбор који именује Скупштина града.
Члан 29.
Привремени Управни одбор Дома
здравља донеће Статут Дома здравља и
друге акте потребне за упис Дома
здравља у судски регистар.
Рок за доношење Статута Дома
здравља је 60 дана од дана доношења
ове Одлуке, а рок за достављање истог
Оснивачу је 5 дана од дана прибављања
п р ет х од н о г м и ш љ е њ а н а д л е ж н о г
министарства.
Члан 30.
Оснивач ће именовати директора
Дома здраваља у року од 6 месеци од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
До именовања директора Дома
здравља послове вршиоца овлашћења
директора Дома здравља ће обављати
др. Снежана Марковић, специјалиста
опште медицине, досадашњи управник
Дома здравља.
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Члан 31.
До доношења општих аката Дома
здравља примењиваће се постојећа
општа акта Здравственог центра ''Др
Миленко Марин'' Лозница уколико нису у
супротности са законом и овом Одлуком.
Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од објављивања у "Службеном
листу града Лознице ".
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-16
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

20.
На основу члана 79. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07), члана 65. Пословника
Скупштине града Лознице (''Службени
лист града Лознице'', бр. 16/08) и члана
4 0 . i 8 4 . С тат у та г р а д а Л оз н и це
(''Службени лист града Лознице'',
br.19/08), Скупштина града Лозницe на
17. седници одржаној дана 16. септембра
2010. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о покретању иницијативе за
формирање Полицијске управе у
Лозници
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III Закључак објавити у ''Службеном листу
града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-17
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

21.
На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и
васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(''Сл. лист града Лознице'', бр.19/08), на
предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
дана 16. септембра 2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
ОШ «14. октобар » Драгинац
I Разрешава се Душан Ђорђић,
дужности члана Школског одбора ОШ ''14.
октобар'' Драгинац, представник локалне
самоуправе, због сукоба интереса.
II За члана Школског одбора ОШ
''14. октобар'' Драгинац именује се
Љубомир Филиповић,
представник
локалне самоуправе.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
''Службеном листу града Лознице'' .
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I Скупштина града покреће иницијативу за
формирање Полицијске управе у
Лозници.
II Закључак доставити Влади Републике
Србије, Министарству унутрашњих
послова и Дирекцији полиције.

Број: 06-14/10-17-18
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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23.

На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(''Сл. лист града Лознице'', бр.19/08), на
предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
дана 16. септембра 2010. године, донела
је

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и
васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(''Сл. лист града Лознице'', бр.19/08), на
предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
дана 16. септембра 2010. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора
Основне музичке школе
''Вук Караџић'' Лозница

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
ОШ ''Кадињача'' Лозница

I Раз р е ш а ва ј у с е Д а р ко
Несторовић, представник локалне
самоуправе и Драган Ђедовић,
представник запослених, дужности
члана Шк олск ог одбора Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' Лозница,
због сукоба интереса.

I
Раз р е ш а ва с е Д р а г и ц а
Петровић, дужности члана Школског
одбора ОШ ''Кадињача'' Лозница,
представник локалне самоуправе, због
сукоба интереса.

II За члана Школског одбора
Основне музичке школе ''Вук Караџић''
Лозница именују се:

II За члана Школског одбора ОШ
' ' К а д и њ ач а ' ' Л оз н и ц а и м е н у ј е с е
Љубомир Пантић, представник локалне
самоуправе.

1. Мирко Грујичић,
представник
локалне самоуправе
2. Милан Јовановић, представник
запослених.

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

III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
''Службеном листу града Лознице'' .
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-19
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-20
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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25.

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл.лист града Лознице'',
бр.19/08) и члана 29. и 47. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл.лист
града Лознице'', бр. 16/08) ,на предлог
Комисије за кадровска и
административна питања Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл.лист града Лознице'',
бр.19/08) и члана 29. и 41. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл.лист града
Лознице'', бр. 16/08),на предлог Комисије
за кадровска и административна питања
Скупштина града Лознице на 17. седници
одржаној 16. септембра 2010. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за безбедност

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за урбанизам и комуналне
делатности

I
Разрешава се Милан
Добриловић, из Лознице, дужности
члана Савета за безбедност Скупштине
града Лознице .

I
Раз р е ш а ва с е П р е д р а г
Добриловић , из Лознице, дужности
члана Савета за урбанизам и комуналне
делатности Скупштине града Лознице .

II За члана Савета за безбедност
Скупштине града Лознице именује се
Марко Јовановић, из Лознице.

II За члана Савета за урбанизам и
комуналне делатности Скупштине града
Лознице именује се Владимир Ракић из
Л.Шора.

III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
''Службеном листу града Лознице

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-21
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-22
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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29.

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл.лист града Лознице'',
бр.19/08) и члана 29. и 49. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл.лист
града Лознице'', бр. 16/08),на предлог
Комисије за кадровска и
административна питања Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл.лист града Лознице'',
бр.19/08) и члана 29. и 42. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл.лист града
Лознице'', бр. 16/08),на предлог Комисије
за кадровска и административна питања
Скупштина града Лознице на 17. седници
одржаној 16. септембра 2010. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за борбу против болести
зависности

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за здравље и заштиту животне
средине

I Разрешава се Србољуб Ђокић,
из Клубаца, дужности члана Савета за
борбу против болести зависности
Скупштине града Лознице .

I Разрешава се др. Емилија
Станојевић, из Лознице, дужности члана
Савета за здравље и заштиту животне
средине Скупштине града Лознице .

II За члана Савета за борбу против
болести зависности Скупштине града
Лознице именује се Милосав Алексић,
из Брадића.

II За члана Савета за здравље и
заштиту животне средине Скупштине
града Лознице именује се Новак Савић,
из Клубаца.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-25
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-26
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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27.

На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл.лист града Лознице'',
бр.19/08) и члана 29. и 50. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл.лист
града Лознице'', бр. 16/08),на предлог
Комисије за кадровска и
административна питања Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

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 17. седници
одржаној 16. септембра 2010. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за развој и економске везе са
иностранством и дијаспором

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за привреду, приватизацију и
приватно предузетништво

I Разрешава се Драган Томић, из
Брезјака, дужности члана Савета за
развој и економске везе са иностранством
и дијаспором Скупштине града Лознице .

I Разрешава се Миленко Зебић, из
Лознице, дужности члана Савета за
привреду, приватизацију и приватно
предузетништво Ск упштине града
Лознице .

II За члана Савета за развој и
економске везе са иностранством и
дијаспором Скупштине града Лознице
именује се Бранислав Глигорић, из
Б.Ковиљаче.

II За члана Савета за привреду,
приватизацију и приватно
предузетништво Ск упштине града
Лознице именује се Гордана Јовић, из
Воћњака.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-23
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-24
Датум:16. септембар 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 44. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл.лист
града Лознице'', бр. 16/08), на предлог
Комисије за кадровска и
административна питања Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

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 17. седници
одржаној 16. септембра 2010. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за кадровска и
административна питања

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за представке и жалбе

I Разрешава се Зоран Митрић, из
Лознице, дужности члана Комисијe за
кадровска и административна питања
Скупштине града Лознице .

I Разрешава се Милос ав
Радичевић, из Лознице, дужности члана
Комисије за представке и жалбе
Скупштине града Лознице .

II За члана Комисије за кадровска
и административна питања Скупштине
града Лознице именује се Марко
Јовановић, из Лознице.

II За члана Комисије за представке
и жалбе Скупштине града Лознице
именује се Сулејман Спахо, из Лознице.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-27
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-28
Датум:16. септембар 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 46. Пословника
Скупштине града Лознице (''Сл. лист
града Лознице'', бр. 16/08),на предлог
Комисије за кадровска и
административна питања Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС''.бр.129/07 ), члана 19.
Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде Града Лознице (''Сл.лист
Града Лознице'',бр. 21/08) и члана 40 и 84.
Статута града Лознице (''Сл.лист града
Лознице'',бр. 19/08),на предлог Комисије
за кадровска и административна питања
Скупштина града Лознице на 17. седници
одржаној 16. септембра 2010. године ,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Мандатно имунитетне комисије

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Надзорног одбора Фонда
за развој пољопривреде
Града Лознице

I Разрешава се Марко Јовановић,
из Лознице, дужности члана Мандатно
имунитетне комисије Скупштине града
Лознице .
II За члана Мандатно имунитетне
комисије Скупштине града Лознице
именује се Светлана Ерић, из Лознице.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-29
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

I Разрешава се Горан Петронић,
из Лознице дужности председника
Надзорног одбора Фонда за развој
пољопривреде Града Лознице.
II За председника Надзорног
одбора Фонда за развој пољопривреде
Града Лознице именује се Драган Томић,
из Брезјака.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
''Службеном листу Града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-30
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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34.
На основу члана 14. Закона о
локалним изборима
(''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице (''Сл.лист града Лознице'', број
19/08), на предлог Одборничке групе
Српске радикалне странке, Скупштина
града Лознице на 17. седници одржаној
16. септембра 2010. године , донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана и
заменика чланова Градске изборне
комисије Лознице у сталном саставу

I Разрешавају се члан и 3 заменика
чланова Градске изборне комисије
Лознице у сталном саставу ,
представници Српске радикалне странке,
и то:
1. Зоран Драгићевић, члан,
2.Љубица Грујичић, заменик члана,
3.Драган Грујичић, заменик члана,
4.Марко Станковић, заменик члана
II У Градску изборну комисијu
Лознице у сталном саставу, на предлог
Српске радикалне странке именују се:
1. Јелена Кузмановић, ССС за
члана (уместо Зорана
Драгићевића),
2. Бранислав Глигорић, мед. техн,
за заменика члана (уместо
Љубице Грујичић),
3. Новак Савић, трговац, за
заменика члана (уместо
Драгана Грујичића),
4. Александар Блажић, ССС за
заменика члана (уместо Марка
Станковића).
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III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено
у
''Службеном листу града Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/10-17-31
Датум:16. септембар 2010. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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1
ODLUKA O PRESTANKU MANDATA
ODBORNIKA SKUP[TINE GRADA
LOZNICE
1

17 ODLUKA O ODRE\IVAWU LOKACIJE ZA
ODLAGAWE KABASTOG I DRUGOG OTPADA
21

2 ODLUKA O POTVR\IVAWU MANDATA
ODBORNIKA SKUP[TINE GRADA
LOZNICE
1
3 ODLUKA O POTVR\IVAWU MANDATA
ODBORNIKA SKUP[TINE GRADA
LOZNICE
2
4 ODLUKA O POTVR\IVAWU MANDATA
ODBORNIKA SKUP[TINE GRADA
LOZNICE
2

18 PROGRAM KONTROLE I SMAWEWA
POPULACIJE PASA I MA^AKA NA
TERITORIJIGRADALOZNICE
22

5 ODLUKA O POTVR\IVAWU MANDATA
ODBORNIKA SKUP[TINE GRADA
LOZNICE
3
6 ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE
^LANA GRADSKOG VE]A G RADA LOZNICE
3
7 ODLUKA O IZBORU ^LANA GRADSKOG
VE]A GRADA LOZNICE
4
8
ZAKQU^AK KOJIM SE USVAJA
IZVE[TAJ O IZVR[EWU BUXETA GRADA
LOZNICE U PERIODU OD 1. JANUARA DO
30. JUNA 2010. GODINE.
4
9 ODLUKA O IZDVAJAWU SREDSTAVA
RADI POVE]AWA KAPIATALA
OSNIVA^A U KPJ"NA[ DOM "
L O Z N I C A N A M E W E N I H Z A
PRO[IREWW GRADSKOG GROBQA
5

19 ODLUKA O OSNIVAWU DOMA
ZDRAVQA"DR MILENKO MARIN"
LOZNICA
30
20 ZAKQU^AK O POKRETAWU
INICIJATIVE ZA FORMIRAWE
POLICIJSKE UPRAVE U LOZNICI
35
21 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA [KOLSKOG ODBORA O["14
OKTOBAR" DRAGINAC
35
22 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANOVA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE
MUZI^KE [KOLE "VUK KARAXI]"
LOZNICA
36
23 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA [KOLSKOG ODBORA
O["KADIWA^A" LOZNICA
36
24 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA SAVETA BEZBEDNOSTI
37

10 ODLUKA O OBEZBE\EWU SREDSTAVA U
BUXETIMA GRADA LOZNICE ZA 2010. I
2011. GODINU, ZA SUFINANSIRAWE
PROJEKTA
5

25 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA SAVETA ZA URBANIZAM I
KOMUNALNE DELATNOSTI
37

11 ODLUKA O PRIHVATAWU OBAVEZE
SERVISIRAWA DUGA PO OSNOVU
FINANSIRAWA PROJEKATA
7

26 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA SAVETA ZA RAZVOJ I EKONOMSKE
VEZE SA INOSTRANSTVOM I
DIJASPOROM
38

12 ODLUKA O FORMIRAWU GRADSKOG
[TABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA
TERITORIJU GRADA LOZNICE
9
13 RE[EWE O IMENOVAWU NA^ELNIKA
I ^LANOVA GRADSKOG [TABA ZA
VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU
GRADA LOZNICE
10
14 ODLUKA O KOMUNALNOJ INSPEKCIJI
11

27 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA SAVETA ZA PRIVREDU,
PRIVATIZACIJU I PRIVATNO
PREDUZETNI[TVO
38
28 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA SAVETA ZA BORBU PROTIV
BOLESTI ZAVISNOSTI
39

15 ODLUKA O DR@AWU DOMA]IH
@IVOTIWA
14

29 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA SAVETA ZA ZDRAVQE I ZA[TITU
@IVOTNE SREDINE
39

16 ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O GRADSKOJ UPRAVI
GRADA
LOZNICE
20

30 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I
ADMINISTRATIVNA PITAWA
40
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31 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I
@ALBE
40
32 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA MANDATNO IMUNITETNE
KOMISIJE
41
33 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
PRESEDNIKA NADZORNOG ODBORA
FONDA ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE GRADA
LOZNICE
41
34 RE[EWE O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA I ZAMENIKA ^LANOVA GRADSKE
IZBORNE KOMISIJE LOZNICE U
STALNOM SASTAVU
42

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
44
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По сравњењу са изворним текстом
утврђено је да се у Одлуци о утврђивању
накнаде за уређивање грађевинског
земљишта (''Сл. лист града Лознице'', бр.
6/10), поткрала штампарска грешка, па се
даје
ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
У члану 13. Одлуке, на крају текста, додају
се речи: ''овом Одлуком.''.

Из Одсека за скупштинске
послове

