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 На основу члана 29. став 1. тачка 11. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Слу-
жбени гласник РС“, број: 87/18) и члана 
40. Статута града Лознице („Службени ли-
ст града Лознице“, број 1/19 - пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној  26. децембра 2022. године, усваја

ПЛАН  РАДА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ ЗА  2023. ГОДИНУ

 1. Разматрање Извештаја о раду 
Градског штаба за ванредне ситуације 
града Лознице, за 2022. годину и упу-
ћивање Градском већу и Скупштини гра-
да на разматрање и усвајање.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације. 
	 Сарађује: Одељење за инспекцијске 
послове и ванредне ситуације – Одсек за 
послове планирања одбране и ванредне 
ситуације, Градске управе града Лознице. 
	 Време	извршења: I квартал.

 2. Разматрање тренутне епиде-
миолошке ситуације и предузимање мера 
на спречавању ширења вируса COVID-
19, на територији града Лознице
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације - Стручно-оперативни 
тим за извршавање задатака заштите и 
спасавања становништва од заразних боле-
сти, пандемије и/или епидемије заразне 

болести од већег епидемиолошког значаја.  
	 Сарађује: Завод за јавно здравље 
Шабац,  надлежне организационе јединице 
Градске управе града Лознице.
	 Време	извршења: током године.

 3. Идентификација и анализа кри-
тичних тачака на бујичним и осталим 
водотоковима који изазивају поплаве, као 
и предузимање потребних превентивних 
активности у циљу спречавања последица 
од поплава уз планирање потребних фи-
нансијских средстава.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације - Стручно-оперативни 
тим за заштиту од поплава. 
	 Сарађује: ЈП „Водовод и канализа-
ција“ Лозница, ЈВП „Србијаводе“ Бео-град-
ВЦ „Сава-Дунав“ РЈ Шабац.
Време	извршења: I квартал.

 4. Разматрање и давање мишљења 
Градском већу града Лознице на предлог 
Оперативног плана заштите и спасавања 
од поплава вода II реда на територији 
града Лознице за 2023. годину и Програма 
мера и радова за смањење ризика од по-
плава вода II реда на територији града 
Лознице за 2023. годину, као саставног 
дела Оперативног плана.
	 Носилац	задатака: Одељење за ин-
спекцијске послове и ванредне ситуације 
– Одсек за послове планирања одбране и 
ванредне ситуације, Градске управе града 
Лознице и ЈП „Водовод и канализација“ 
Лозница.
	 Сарађује: ЈВП „Србијаводе“ Београд-
ВЦ „Сава-Дунав“ РЈ Шабац.
	 Време	извршења: I квартал.

Година ХLVI    •    Број 12 
27. децембар 2022. године    •    Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА -

 SLU@BENI LIST
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 5.  Разматрање достигнутог степена 
припремљености града Лознице у смислу 
спроведених превентивних и оперативних 
мера и активности на смањењу ризика од 
елементарних непогода и других опасности 
које могу изазвати катастрофу и угрозити 
живот и здравље људи и материјалних 
добара.
	 Носилац	 задатка:	Градски штаб за 
ванредне ситуације.
	 Сарађује: Одељење за ванредне ситу-
ације у Шапцу и субјекти од посебног значаја 
за заштиту и спасавање.
	 Време	извршења:	I квартал.

 6. Разматрање и усвајање Изве-
штаја за 2022. годину о стању извршених 
превентивних и оперативних мера за-
штите од поплава на територији града 
Лознице.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације - Стручно-оперативни 
тим за заштиту од поплава.
	 Сарађује: ЈП „Водовод и канали-
зација“ Лозница, ЈВП „Србијаводе“ Београд-
ВЦ „Сава-Дунав“ РЈ Шабац.
	 Време	извршења: I квартал.

 7. Разматрaње Извештаја о стању и 
изграђености система јавног узбуњивања 
на територији града Лознице и давање 
предлога за набавку и одржавање сред-
става за узбуњивање.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације.
	 Сарађује: Одељење за инспекцијске 
послове и ванредне ситуације – Одсек за 
послове планирања одбране и ванредне 
ситуације, Градске управе града Лознице, 
Одељење за финансије и локалну пореску 
администрацију - Градска управа града 
Лознице, Сектор за ванредне ситуације - 
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу.
	 Време	извршења: I квартал.

 8. Разматрање и усвајање Изве-
штаја о достигнутом степену остварене 

међуопштинске сарадње у области сма-
њења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама у оквиру слива 
реке Дрине.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације.
	 Сарађује: Одељење за инспекцијске 
послове и ванредне ситуације – Одсек за 
послове планирања одбране и ванредне 
ситуације, Градске управе града Лознице.
	 Време	извршења: I квартал.

 9. Разматрање стања извршених 
припрема за одбрану од града на терито-
рији града Лознице за 2023. годину.
	 Носилац	задатка: Одељење за при-
вреду и локални економски развој, Градске 
управе града Лознице.
	 Сарађује: Градско веће града Лознице, 
РХМЗ, Сектора за ванредне ситуације - 
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 
Радарски центар Ваљево - Противградни 
полигон у Ваљеву. 
	 Време	извршења: II квартал.

 10. Разматрање и усвајање Изве-
штаја о шумским пожарима у 2022. 
години на територији града Лознице 
(статистички показатељи, присутни 
проблеми у спровођењу превентивних 
и оперативних мера заштите шума од 
пожара).
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације.
	 Сарађује: Сектор за ванредне ситу-
ације - Одељење за ванредне ситуације 
Шабац - ВСЈ Лозница, ЈП „Србијашуме“ Бео-
град - ШГ Борања Лозница, Манастирске 
шуме д.о.о. Лозница. 
	 Време	извршења: II квартал.

 11. Разматрање опремљености и 
обучености субјеката од значаја за за-
штиту и спасавање на територији града 
Лознице.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације.
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	 Сарађује: Субјекти од значаја за 
заштиту и спасавање, Одељење за инспе-
кцијске послове и ванредне ситуације – 
Одсек за послове планирања одбране и 
ванредне ситуације, Градске управе града 
Лознице.
	 Време	извршења: II квартал.

 12. Разматрање и давање мишљења 
Градском већу на предлог Процене ризика 
од катастрофа на територији града 
Лознице (ажурирана) и Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама.
	 Носилац	 задатка:  Стручни тим 
за израду Процене ризика од катастрофа и 
Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијам.
	 Сарађује: Одељење за инспекцијске 
послове и ванредне ситуације – Одсек за 
послове планирања одбране и ванредне 
ситуације, Градске управе града Лознице, 
Сектор за ванредне ситуације – Одељења 
за ванредне ситуације у Шапцу, чланови 
Градског штаба за ванредне ситуације, 
руководиоци организационих јединица 
надлежних државних органа, предузећа и 
других субјеката.
	 Време	извршења: II и III квартал. 

 13.  Организовање, припремање и 
спровођење мера заштите и спасавања у 
периоду високих температура, великих 
суша и несташице питке воде.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације. 
	 Сарађује: Градско веће града Лозни-
це, Градска управа града Лознице, ЈП 
„Водовод и канализација“ Лозница, ЈКП 
„Наш дом“Лозница, ЈП „Лозница развој“ 
Лозница.
	 Време	извршења: II и III квартал.

 14. Разматрање и усвајање Изве-
штаја о предузимању превентивних мера 
заштите од шумских пожара и пожара на 
отвореном простору у летњој сезони 2023. 
године на подручју Града Лознице.

 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације - Стручно-оперативни 
тим за заштиту од пожара. 
	 Сарађује: Сектор за ванредне ситу-
ације - Одељење за ванредне ситуације у 
Шапцу, надлежна служба ШГ „Борања“ 
Лозница, Манастирске шуме доо Лозница 
и предузећа која се могу ангажовати на 
заштити од пожара.
	 Време	извршења: III квартал.

 15. Предузимање мера и активности 
из свог делокруга рада у циљу заштите од 
постојећих и потенцијалних клизишта и 
одрона на подручју Града Лознице и брзо 
отклањање – санирање истих.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације - Стручно-оперативни 
тим за заштиту од клизишта.
	 Сарађује: Одељење за планирање и 
изградњу - Градска управа града Лознице, 
Одељење за привреду и локални економски 
развој - Градска управа града Лознице, 
Градско веће града Лознице, Комисија за 
процену штете, савети МЗ, руководиоци 
надлежних државних органа, комуналних, 
грађевинских и водопривредних предузећа.
	 Време	извршења: III и IV квартал.

 16. Информисање и обавештавање: 
становништва, Окружног штаба за ва-
нредне ситуације и других релевантних 
субјеката о ризицима и опасностима и 
предузетим мерама.
	 Носилац	задатка: Командант, заме-
ник команданта Градског штаба за ванредне 
ситуације, начелник штаба.
Сарађује: Чланови Градског штаба за 
ванредне ситуације.
	 Време	извршења: Током године.

 17. Праћење стања и предузимање 
неопходних мера из надлежности Гра-
дског штаба за ванредне ситуације у 
циљу обезбеђења комплетног  и потпуног 
спровођења Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите  на 
триторији града Лознице.
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	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације.
	 Сарађује: Одељење за инспекцијске 
послове и ванредне ситуације – Одсек за 
послове планирања одбране и ванредне 
ситуације, Градске управе града Лознице, 
надлежна служба Сектора за ванредне си-
туације у Шапцу, привредна друштва и друга 
правна лица
	 Време	извршења: Током године.

 18. Разматрање и усвајање Инфо-
рмације о спремности зимске службе за 
зимску сезону 2023/2024. године.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације.
	 Сарађује: ЈП „Лозница развој“ Ло-
зница, ЈКП „Наш дом“ Лозница, Одељење за 
ванредне ситуавије у Шапцу - Оперативни 
центар Лозница.
	 Време	извршења: IV квартал.

 19. Организовање, припремање и 
спровођење мера заштите и спасавања од 
свих осталих опасности које могу угро-
зити становништво, материјална добра и 
животну средину на територији града.
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне сируације.
	 Сарађује: Руководиоци организаци-
оних јединица надлежних државних органа, 
служби, предузећа и осталих субјеката 
који се могу ангажовати на заштити од 
елементарних непогода и других опасности.
	 Време	 извршења: Током године, у 
случају потребе.

 20. Основна обука, оспособљавање 
и стручно усавршавање чланова Градског 
штаба за ванредне ситуације:
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације. 
	 Сарађује: Сектор за ванредне ситу-
ације - Национални и регионални тренинг 
центар, Стална конференција градова и 
општина Београд.
	 Време	извршења: Током године.

 21. Пријем, обрада и евидентирање 
информација, извештаја, наређења и 
података о испољеним дејствима елеме-
нтарних непогода, насталим последицама 
и ангажованим снагама и средствима
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације.
	 Сарађује: Председници савета МЗ, 
РХМЗ, Сектор за ванредне ситуације, надле-
жне службе и органи, предузећа и остали 
субјекти.
	 Време	извршења: Током године.

 22. Обезбеђење материјално – те-
хничких и финансијских средстава за 
рад и функционисање Градског штаба за 
ванредне ситуације. 
	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације
	 Сарађује: Одељење за финансије и 
локалну пореску администрацију, Градске 
управе града Лознице, Градско веће града 
Лознице и Скупштина града Лознице. 
	 Време	извршења: IV квартал.

 23. Руководи и координира рад 
субјеката система заштите и спасавања и 
снага заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама на спровођењу утврђених 
задатака.
	 Носилац	 задатака: Командант Гра-
дског штаба за ванредне ситуације.
	 Сарађује: Начелник и чланови Гра-
дског штаба за ванредне ситуације.
	 Време	 извршења: Током године у 
случају настанка ванредне ситуације.

 24. Разматрање и доношење пре-
длога Плана рада Градског штаба за 
ванредне ситуације, за 2024. годину и 
упућивање Градском већу и Скупштини 
града на разматрање и усвајање.
	 Носилац	задатака: Градски штаб за 
ванредне ситуације. 
	 Сарађује: Одељење за инспекцијске 
послове – Одсек за послове планирања 
одбране и ванредне ситуације, Градске 
управе града Лознице.
	 Време	извршења: IV квартал.
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и члана 40. став 1. тачка 10. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, 
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 26. де-
цембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Комуналног 
јавног предузећа ,,Наш дом“ Лозница

I
Владимир Петровић, мастер правник 

из Лознице, именује се за директора Кому-
налног јавног предузећа ,,Наш дом“ Лозница 
на период од четири године.

II
Именовани је дужан да ступи на рад у 

року од осам дана од дана објављивања овог 
решења у ,,Службеном гласнику Републике 
Србије“, односно на дан 14.2.2023. године. 

III
Ово решење је коначно.

IV
Решење са образложењем објавити у 

,,Службеном гласнику Републике Србије“, 
,,Службеном листу града Лознице“, као 
и на званичној интернет страници града 
Лознице.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 24. став 3. Закона 
о јавним предузећима прописано је да 
директоре јавних предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује 
орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, 
након спроведеног јавног конкурса.

 Чланом 40. став 1. тачка 10. Статута 
града Лознице, прописано је да Скупштина 
града, у складу са законом, именује директоре 
јавних предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе.

Одлуком о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији 

 25. Сарадња са штабовима за 
ванредне ситуације суседних градова и 
општина и сарадња са надлежним орга-
нима заштите и спасавања суседних 
држава у циљу заједничког деловања у 
ванредним ситуацијама.
	 Носилац	 задатка: Командант Гра-
дског штаба за ванредне ситуације.
	 Сарађује: Члановима градских и 
општинских штабова за ванредне ситуације, 
суседних градова и општина.
	 Време	извршења: Током године.

 26. Обележавање међународних да-
тума значајних за систем смањења ризика 
од катастрофа и управљање ванредним 
ситуацијама:

- 1. март – Међународни дан цивилне 
заштите
- 13. октобар – Међународни дан смањења 
ризика од катастрофа 

	 Носилац	 задатка: Градски штаб за 
ванредне ситуације.
	 Сарађује: Одељење за ванредне ситу-
ације Шабац.
	 Време	извршења: I и IV квартал.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-39/22-20-1/1
Датум: 26. децембaр 2022. године                                                                                     
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић-Кнежевић, с.р.

2

На основу члана 24. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 47/18) 
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(,,Службени гласник РС“, број 65/16), спро-
вела изборни поступак у коме је увидом у 
податке из пријаве, прибављену и поднету 
документацију и усменим разговором са 
кандидатом, извршила оцену стручне оспо-
собљености, знања и вештина кандидата.

На основу спроведеног изборног 
поступка, у складу са чланом 40. став 3. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је 
на седници одржаној 29.11.2022. године 
утврдила резултате за кандидата и на основу 
члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима 
саставила Ранг листу кандидата Комуналног 
јавног предузећа ,,Наш дом“ Лозница и то: 

- Владимир Петровић, мастер пра-
вник из Лознице, кога је Комисија оценила 
са просечном оценом 2,83 од максималних 
3,00.

На основу достављене Ранг листе 
кандидата Комуналног јавног предузећа 
,,Наш дом“ Лозница и Записника са седница 
Комисије за спровођење јавног конкурса 
за избор директора овог јавног предузећа, 
Градско веће града Лознице утврдило је 
Предлог Решења о именовању директора 
Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом“ 
Лозница и предложило Скупштини града 
Лознице да донесе Решење о именовању 
директора.

Из свега напред изнетог одлучено је 
као у диспозитиву овог решења.

 Упутство о правном леку: Против 
овог решења може се поднети тужба Вишем 
суду у Шапцу у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-39/22-20-1/2 
Датум: 26. децембар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

је оснивач град Лозница (,,Службени лист 
града Лознице“, број 21/16), прописан је начин 
и поступак именовања и спровођења јавног 
конкурса за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Лозница, као 
и организација и рад Комисије за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Лозница.

Јавни конкурс за избор директора 
Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом“ 
Лозница, објављен је у ,,Службеном гласнику 
Републике Србије“, број 88/22 од 5.8.2022. 
године, ,,Службеном листу града Лознице“, 
дневном листу ,,Новости“ и на званичној 
интернет страници града Лознице. Као рок 
за подношење пријава одређено је 30 дана 
од дана објављивања јавног конкурса у 
,,Службеном гласнику Републике Србије“. 

Јавни конкурс за избор директора 
Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом“ Ло-
зница спровела је Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа (у даљем тексту: Комисија), коју 
је именовала Скупштина града Лознице 
Решењем број: 06-18/22-16-8/3 од 9.6.2022. 
године.

Комисија је на седници одржаној 
17.11.2022. године констатовала да је на Јавни 
конкурс за именовање директора Комуналног 
јавног предузећа ,,Наш дом“ Лозница, бла-
говремено поднета једна пријава. Уз ову 
пријаву приложени су и сви потребни докази. 
Увидом у доказе о испуњености прописаних 
услова за именовање директора приложених 
уз пријаву кандидата, Комисија је на истој 
седници, а у складу са одредбом члана 40. 
став 1. Закона о јавним предузећима, донела 
Закључак о утврђивању списка кандидата 
за директора Комуналног јавног предузећа 
,,Наш дом“ Лозница са именом кандидата, 
са којим ће се спровести изборни поступак 
за именовање директора Комуналног јавног 
предузећа ,,Наш дом“ Лозница и то:

1. Владимир Петровић, мастер 
правник из Лознице.

Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор директора је, примењујући 
мерила утврђена Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа 
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у јавним службама („Сл. гласник РС”, број 
113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21), члaна 
124. и 125. Закона о социјалној заштити 
(,,Службени гласник РС”, број 24/11 и 117/22 
- одлука УС РС), и члана 40. тачка 10. и члана 
84. Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице”, број 1/19 – пречишћен текст), 
Скупштина града Лознице на седници одр-
жаној 26. децембра 2022. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
o именовању вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад 
„Лозница” у Лозници

I Именује се Ана Андрић, мастер 
педагог из Страже за вршиоца дужности     
директора Центра за социјални рад „Лозни-
ца” у Лозници, на период до годину дана од 
дана ступања на дужност.

II Именована ће ступити на дужност 
на дан 14.2.2023. године.

III Дужност вршиоца дужности ди-
ректора именована ће вршити до именовања 
директора по спроведеном јавном конкурсу 
за именовање директора а најдуже на период 
до једне године. 

IV  Решење ступа на снагу даном до-
ношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице”. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-39/22-20-1/4
Датум: 26. децембар 2022.године
Л о з н и ц а         

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

3

На основу члана 49. Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник РС”, број 
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној сaмоуправи (,,Службени гласник 
РС”, број 129/07 и 47/18), члана 40. тачка 
10. и члана 84. Статута града Лознице 
(,,Службени лист града Лознице”, број 
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 26. децембра 
2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата директора 

Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом” 
Лозница

I Јанку Алексићу, мастер аналити-
чару заштите животне средине из Јелава, 
престаје мандат директора Комуналног 
јавног предузећа ,,Наш дом” Лозница, дана 
13.2.2022. године, због испуњености услова 
за старосну пензију.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-39/22-20-1/3 
Датум: 26. децембар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

4

На основу члана 18. став 1. Закона 
о  јавним службама („Сл. гласник РС”, број 
42/91, 71/94, 72/05 - други закон и 83/14 - 
други закон ), члана 75. Закона о запосленима 
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10. и члана 84. Статута града Лознице 
(,,Службени лист града Лознице”, број 
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 26. децембра 
2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа ,,Водовод и 
канализација” Лозница

I  Зоран Дивнић, мастер инжењер 
заштите из Клубаца, именује се за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа 
,,Водовод и канализација” Лозница.

II  Именовани ће обављати функцију 
вршиоца дужности директора до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже годину дана.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-39/22-20-1/6
Датум: 26. децембар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

7

На основу члана 46. Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник РС”, број 
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник 
РС”, број 129/07 и 47/18), члана 40. тачка 
10. и члана 84. Статута града Лознице 
(,,Службени лист града Лознице”, број 

5

На основу члана 77. став 1. 
тачка 4) Закона о запосленим у јавним 
слу-жбама („Сл. гласник РС”, број 
113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21), члaна 
126. тачка 6) Закона о социјалној заштити 
(,,Службени гласник РС”, број 24/11 и 
117/22 – одлука УСРС), и члана 40. тачка 
10) и 84. Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице”, број 1/19 – пречишћен 
текст) Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 26. децембра 2022. године, донела 
је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу  директора Центра за 

социјални рад „Лозница” у Лозници

I  РАЗРЕШАВА СЕ Владимир 
Петровић из Лознице дужности директора 
Центра за социјални рад „Лозница” у 
Лозници на дан 13.2.2023. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-39/22-20-1/5
Датум: 26. децембар 2022.године 
Л о з н и ц а         

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

6

На основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник РС”, број 
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној сaмоуправи (,,Службени гласник 
РС”, број 129/07 и 47/18), члана 40. тачка 
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Лозница

I РАЗРЕШАВА се Александра 
Пурић из Бање Ковиљаче, представница 
локалне самоуправе, дужности председнице 
Управног одбора Апотекарске установе 
Лозница.

II  ИМЕНУЈЕ се Славољуб Спајић из 
Лознице, представник локалне самоуправе, 
за председника Управног одбора Апотекарске 
установе Лозница.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-39/22-20-1/8
Датум: 26. децембар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

9

На основу члана 67. став 1. тачка 8) и 
9) и члана 69. Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 14/22) и члана 133. 
Пословника Скупштине града Лознице 
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08 и 26/20 
– аутентично тумачење), Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 26. децембра 
2022. године, донела је 

О Д Л У К У
о престанку мандата одборника 

Скупштине града Лознице

1/19 - пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 26. децембра 
2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата директора 

Јавног преузећа ,,Водовод и 
канализација” Лозница

I Жељку Марјановићу, дипломи-
раном официру полиције из Тршића, 
престаје мандат  директора Јавног предузећа 
,,Водовод и канализација” Лозница услед 
поднете оставке у писаној форми.

 
II Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ,,Службеном 
листу града  Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-39/22-20-1/7
Датум: 26. децембар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 120.  и члана 123.став 
4. тачка 1)  Закона о здравственој заштити 
(„Сл. гласник РС”, број 25/19) и  члана 40. и 
84. Статута града Лознице („Сл. лист гра-да 
Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст), Ску-
пштина града Лознице на седници одржаној 
26. децембра 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника  
Управног одбора Апотекарске установе  
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Члан 1.

У Колективном уговору за запослене 
у органима, стручним службама  и посебним 
организацијама града Лознице („Службени 
лист града Лознице“, број 14/21), у члану  
52. у тачки 11) ставови од 1 до 4 мењају се 
и гласе:
(1) запосленом са просечном нето платом у 
претходних 12 месеци чији је износ мањи од 
50.000,00 РСД исплаћује се 100% просечне 
нето месечне зараде по запосленим у Репу-
блици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове ста-
тистике (у даљем тексту: просечна зарада у 
РС);
(2) запосленом са просечном нето платом 
у претходних 12 месеци чији је износ од 
50.000,00 РСД до 70.000,00 исплаћује се 
70% просечне зараде у РС;
(3) запосленом са просечном нето платом 
у претходних 12 месеци чији је износ од 
70.001,00 РСД до 90.000,00 исплаћује се 
50% просечне зараде у РС;
(4) запосленом са просечном нето платом у 
претходних 12 месеци чији је износ већи од 
90.000,00 РСД исплаћује се 30% просечне 
зараде у РС“.

Члан 2.

Остале одредбе Колективног уговора 
остају непромењене.

Члан 3.

Анекс 1 је сачињен у 4 (четири) исто-
ветна примерка, од којих по 2 (два) примерка 
задржава свака уговорна страна.

Члан 4.

Овај Анекс 1 ступа на снагу следећег 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Лознице”.
 

  ЗА ПОСЛОДАВЦА 
Видоје Петровић, с.р. 

ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ   СИНДИКАТ
   Тихомир Ђукић, с.р.

I Констатује се се да је одборнику 
Скупштине града Лознице Зорану Дивнићу, 
мастеру инжењеру заштите из Клубаца, 
изабраном на изборима за одборнике у Ску-
пштину града Лознице одражаним 21. јуна 
2020. године, дана 26. децембра 2022. године 
престао мандат подношењем оставке.

II Ову одлуку објавити на веб-
презентацији Републичке изборне комисије.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-39/22-20
Датум: 26. децембар 2022. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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 На основу члана 6. став 6. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 21/2016, 
113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018), 
члана 4. став 2. Посебног колективног 
уговора за запослене у јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 38/2019 и 55/2020) и чл. 
79. Колективног уговора за запослене у 
органима, стручним службама  и посебним 
организацијама града Лознице („Службени 
лист града Лознице“, број 14/21 закључује 
се дана 18.12.2022. године 

AНЕКС 1
 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА, 
СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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