
 
 

1 
 

З А П И С Н И К 

 

са 19. седнице Скупштине града Лознице одржане 16.12.2022. године са почетком 

у 10.00 часова 

 

 

Председница Скупштине града, Милена Манојловић Кнежевић је отворила 19. 

седницу Скупштине града и констатовала да почетку седнице од укупно 59 одборника 

присуствује 43 одборника и да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

Седници Скупштине града, поред одборника, председнице Скупштине Милене 

Манојловић Кнежевић, заменика председника Скупштине Станка Терзића, секретара 

Скупштине Дејана Марковића присуствују: градоначелник Видоје Петровић, заменик 

градоначелника Марко Видић, помоћник градоначелника Љубинко Ђокић, градски 

менаџер Дејан Сталовић, чланови Градског већа, главна урбанисткиња Драгана 

Јовановић, Градски правобранилац Славољуб Петковић, начелник Градске управе 

Милорад Матић, представници средстава јавног информисања, представници 

предлагача, односно известиоци, као и део запослених у стручној служби Скупштинских 

послова Градске управе града Лознице.  

 

Председница Скупштине града је истакла да су одборници материјал добили у 

одговарајућој форми благовремено.  

 

Подсетила је одборнике да су на улазу у Скупштинску салу добили одговоре на 

одборничка питања који су приспели у међувремену.  

 

Одборницима је уз позив за седницу достављен и Записник са 18. седнице 

Скупштине града, који садржи обавезне податке прописане чланом 100. Пословника 

Скупштине и позвала одборнике да се изјасне о усвајању Записника са 18. седнице 

Скупштине града.  

 

Скупштина је са 42 гласа „за“ усвојила Записник са 18. седнице Скупштине 

града.  

 

Председница Скупштине града је навела да је у међувремену у складу са чланом 

77. Пословника, у прописаном року, добила пет предлога за допуну дневног реда и пет 

предлога за измену дневног реда, истакла је да ће прећи на уобичајену процедуру када је 

овакав случај и констатовала је да су на улазу у скупштинску салу сви одборници добили 

све предлоге за допуну, односно измену укључујући и писано образложење предлога. 

Истакла је да ће због јавности навести предлагача, назив предложене тачке, суштину 

образложења предлога, да ће дати кратко објашњење и онда ће се гласати о сваком 

предлогу појединачно. Подсетила је на одредбу члана 55. став 2. Пословника која 

прописује да, када Скупштина одлучи да се тачка не уврсти у дневни ред не може се 

поново уврстити пре протока рока од најмање шест месеци рачунајући од дана 

одржавања седнице на којој предлог није увршћен у дневни ред.  

 

Навела је да је одборник Драган Пајић предложио да се предложени дневни ред 

допуни тачком:  
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Иницијатива за увођење електронског система гласања у лозничкој 

скупштини, јер би то по његовом мишљењу омогућило бољи и бржи рад скупштине, 

уштедело време и допринело тачности и поузданости код утврђивања гласања.  

 

Поводом овог предлога обавестила је одборнике да од конституисања овог 

скупштинског сазива руководство скупштине са Градском управом анализира и ради на 

изради пројекта процедуралног електронског праћења тока седнице који укључује и 

гласање, да су већ у скупштинској сали створене одређене техничке претпоставке за то, 

између осталог извршено је делимично каблирање простора али и да се сагледавају даље 

могућности и техничка решења с обзиром да би каблирање до сваке одборничке 

јединице довело у питање мултифункционалност ове сале јер се она користила и користи 

и за друге манифестације што подразумева њено распремање и изношење опреме. 

Додала је да ће наставити да се ради на том пројекту. 

 

Затим је ставила на гласање предлог одборника Драгана Пајића.  

 

Скупштина са 41 гласом „против“ није прихватила предлог.  

 

Председница Скупштине града навела да је одборник Драган Пајић предложио и 

допуну предложеног дневног реда тачком:  

 

 Иницијатива за промену Статута града Лознице у делу који је везан за 

Градског омбудсмана, из разлога, како пише предлагач, што је Градски омбудсман 

статутом града установљен а није изабран а важан је за јединицу локалне самоуправе.  

 

Поводом овог предлога обавестила је одборнике да је именовани одборник више 

пута причао о овој теми а да је пре месец дана у згради Градске управе одржан састанак 

са градским омбудсманима града Београда и Новог Сада у циљу размене искустава, као 

и да је секторски закон у међувремену измењен али и да је у припреми је нов текст закона 

који ће на другачији начин регулисати избор омбудсмана. Додала је да руководство града 

ради на овом питању и да ће пратити шта се дешава.  

 

Затим је ставила на гласање предлог одборника Драгана Пајића.  

 

Скупштина са 42 гласа „против“ није прихватила предлог.  

 

Председница Скупштине града је навела да је одборник Драган Пајић предложио 

допуну предложеног дневног реда тачком: 

 

Иницијатива за промену или доношење Статута града Лознице из разлога, како 

пише, што је Републичка Скупштина усвојила Закон о референдуму у новембру 2021. 

године који у деловима којима се регулише референдум на нивоу локалне самоуправе и 

грађанска иницијатива у битном другачије регулише ово питање у односу на Статут 

града.  

  

Поводом овог предлога обавестила је одборнике да је Градска управа, односно њен 

део који се бави нормативним радом прате по службеној дужности усклађеност одлука 

града са законом и његовим изменама. Истиче да није конкретно само поменути Закон о 

реферерендуму повод за измену статута већ и најмање још три до четири нова законска 

текста али и да постоји методологија промене општих аката посебно Статута града као 
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највишег правног акта. Навела је да се не може, како тврде из Градске управе, поводом 

сваке парцијалне измене неког законског текста мењати посебно када закон не захтева 

усклађивање аката јединице локалне самоуправе у одређеном року. У међувремену, о 

питањима које Статут града другачије регулише у односу на закон директно се 

примењују одредбе закона и то у пракси не доводи до проблема а Градска управа ће 

одреаговати са предлогом измена статута када се испуне правно техничке и методолошке 

претпоставке за израду општих аката.  

 

Затим је ставила на гласање предлог одборника Драгана Пајића.  

 

Скупштина са 41 гласом „против“ није прихватила предлог.  

 

Председница Скупштине града је навела да је одборник Драган Пајић самостално 

и заједно са одборницима Владаном Љубинковићем и Зораном Полићем предложили 

допуну предложеног дневног реда тачком: 

 

Предлог Одлуке о измени Пословника Скупштине града, одборник Пајић, 

односно Предлог пословника о измени Пословника Скупштине града, сва тројица, 

јер како сматрају смањен је изборни цензус на 3 % и правећи аналогију са посланичком 

групом у Народној Скупштини Републике Србије и неким другим локалним 

самоуправама најмањи број одборника потребан за формирање одборничке групе треба 

смањити са пет на три одборника.  

 

Поводом овог предлога обавестила је одборнике да су овакве предлоге исти 

предлагачи поднели раније у редовној пословничкој процедури поводом чега их је 

Комисија за Статут и прописе Скупштине града у сарадњи са скупштинском службом 

поучила како да уреде предлоге да би испуњавали услове да буду разматрани на 

скупштини и да је као председницу Скупштине комисија пре неколико дана обавестила 

да су предлагачи уредили предлог за који председник Скупштине у складу са чланом 55. 

став 1. Пословника одлучује када ће бити уврштен у дневни ред. Истиче да би то и 

учинила на једној од наредних седница али предлагачи сада исто траже кроз допуну 

предложеног дневног реда и да ће се гласати појединачно.  

 

Затим је ставила на гласање предлог одборника Драгана Пајића.  

 

Скупштина са 41 гласом „против“ није прихватила предлог.  

 

Затим је ставила на гласање предлог одборника Драгана Пајића, Владана 

Љубинковића и Зорана Полића.   

 

Скупштина са 41 гласом „против“ није прихватила предлог.  

 

Председница Скупштине града је навела да су одборници Драган Пајић, Владан 

Љубинковић поднели пет предлога за измену предложеног дневног реда тачкама:  

 

Предлог измене дневног реда у смислу раздвајања тачака дневног реда у тачки 

1.  

 

Предлог измене дневног реда у смислу раздвајања тачака дневног реда у тачки 

2.  
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Предлог измене дневног реда у смислу раздвајања тачака дневног реда у тачки 

3.  

 

Предлог измене дневног реда у смислу раздвајања тачака дневног реда у тачки 

4.  

 

Предлог измене дневног реда у смислу раздвајања тачака дневног реда у тачки 

5. , ово чине из разлога да се дозволи могућност расправљања о најважнијим питањима 

из надлежности скупштине, кажу да је предлог дневног реда нелогичан и предлажу 

другачије раздвајање и спајање тачака онако како они сматрају да је то исправно и 

логично. У том смислу предлажу да предложене подтачке 1.1. до 1.4. буду тачке од 1. до 

4., да предложене подтачке 1.5. до 1.8. буду подтачке 5.1. до 5.3. нове тачке 5., да се у 

тачки 6. води расправа о подтачки 2.1. предложеног дневног реда, у тачки 7. о 

подтачкама 2.2. и 2.3., да се у тачки 8. води расправа о подтачки 2.4., у тачки 9. о 

подтачкама 2.5. и 2.6., у тачки 10. о подтачкама 2.7. и 2.8. из предложеног дневног реда, 

у тачки 11. о подтачкама од 2.9. до 2.12., у тачки 12. о подтачки 2.13., а у тачки 13. о 

подтачки 2.14. из предложеног дневног реда. Надаље предлажу с обзиром на претходну 

предложену промену у бројевима да се о свим подтачкама од 3.1. до 3.8. из предложеног 

дневног реда води расправа под тачком 13. Као и да се о подтачкама од 4.1. до 4.6. води 

расправа под тачком 14. и на крају да се последња тачка односно тачка 5. из предложеног 

дневног реда води под бројем 15.  

 

 

Поводом овог предлога обавестила је одборнике да ја као председник Скупштине и 

по Пословнику овлашћени предлагач дневног реда, тачке и подтачке дневног реда 

нумерише, односно групише за претрес по сродности, по логичном следу да се 

надовезују једна на другу, да имају сродно или заједничко образложење или 

методологију израде а имајући у виду пословничке могућности сваке изборне листе у 

скупштини, свака листа има и више него довољно времена за расправу и да је њена 

дужност да ефикасно води седницу. Навела је да предлагачи имају другачије виђење по 

питању раздвајања и спајања тачака и зато ће њихове предлоге ставити на гласање 

појединачно.  

 

Затим је ставила на гласање предлог три именована одборника за раздвајање тачке 

1. предложеног дневног реда.  

 

 Скупштина са 41 гласом „против“ није прихватила предлог.   

 

Ставила је на гласање предлог три именована одборника за раздвајање тачке 2. 

предложеног дневног реда.   

 

Скупштина са 41 гласом „против“ није прихватила предлог.  

 

Ставила је на гласање предлог три именована одборника за раздвајање тачке 3. 

предложеног дневног реда.   

 

Скупштина са 42 гласа „против“ није прихватила предлог.  
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Ставила је на гласање предлог три именована одборника за раздвајање тачке 4. 

предложеног дневног реда.   

 

Скупштина са 43 гласа „против“ није прихватила предлог.  

 

Ставила је на гласање предлог три именована одборника за раздвајање тачке 5. 

предложеног дневног реда.   

 

Скупштина са 42 гласа „против“ није прихватила предлог.  

 

 

Затим је ставила на гласање предложени дневни ред.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила следећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

1. Предлог аката из области буџетског система и ангажовања буџетских 

средстава и то: 

 

1.1. Предлог Закључка о прихватању Извештаја о извршењу буџета града 

Лознице за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године 

 

1.2. Предлог Одлуке о ангажовању другог лица за обављање послова eкстерне 

ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2022. годину 

 

 

1.3. Предлог Одлуке о буџету града Лознице за 2023. годину 

 

1.4. Предлог Одлуке о усвајању Кадровског плана органа града Лознице за 2023. 

годину 

 

1.5. Предлог Решења о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту 

Башчелуци 

 

1.6. Предлог Решења о приступању прибављања непокретности непосредном 

погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у 

насељеном месту Лозница 

 

1.7. Предлог Решења о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту 

Лозница 

 

1.8. Предлог Одлуке о награђивању ученика и студената са подручја града 

Лознице 
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2. Предлог аката из области пословања јавних предузећа чији је оснивач град 

Лозница и то: 

 

2.1. Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач 

град Лозница за период од 1.1.2022. до 30.9.2022. године 

 

2.2. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

предузећа „Водовод и канализација” Лозница 

 

2.3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта 

Комуналног јавног  предузећа „Наш дом” Лозница 
 

2.4. Предлог Одлуке о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за  

концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице 

 

2.5. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Комуналног 

јавног предузећа „Наш дом” Лозница за 2023. годину 

 

2.6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи Комуналног јавног предузећа „Наш дом” Лозница у 2023. години 

 

2.7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа „Водовод и канализација” Лозница за 2023. годину  

 

2.8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи Jавног предузећа „Водовод и канализација” Лозница у 2023. години 

 

2.9. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 

Програма пословања Jавног комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије „Топлана – Лозница” Лозница за 2022. годину 

 

2.10. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 

Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница” Лозница у 

2022. години 

2.11. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Jавног 

комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 

„Топлана – Лозница” Лозница за 2023. годину 

 

2.12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Топлана-Лозница” Лозница у 2023. години 

 

2.13. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој” 

Лозница за 2023. годину 

 



 
 

7 
 

2.14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис” Лозница за 2023. годину 

 

3. Предлог аката из области пословања установа чији је оснивач град Лозница и 

пословања организације и то: 

 

3.1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Предшколске 

установе „Бамби” Лозница за 2023. годину 

 

3.2. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Туристичке 

организације града Лознице за 2023. годину 

 

3.3. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке 

Вуковог завичаја Лозница за 2023. годину 

 

3.4. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Центра за 

културу „Вук Караџић” Лозница за 2023. годину 

 

3.5. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Центра за 

социјални рад „Лозница” Лозница за 2023. годину 

 

3.6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Апотекарске 

установе Лозница за 2023. годину 

 

3.7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Установе за 

физичку културу „Лагатор” Лозница за 2023. годину 

 

3.8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста 

Лозница за 2023. годину                

 

 

4. Предлог кадровских решења из надлежности Скупштине града и то: 

 

4.1. Предлог Решења о престанку мандата и именовању члана Надзорног одбора 

Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој” 

Лозница  

 

4.2. Предлог Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за 

културу „Вук Караџић” Лозница 

 

4.3. Предлог Решења о разрешењу и именовању председнице Надзорног одбора 

Туристичке организације града Лознице 

 

4.4. Предлог Решења о именовању Градског савета родитеља 

 

4.5. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе „Јован Цвијић” у Лозници 

 

4.6. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе „Свети Сава” у Липничком Шору 
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5. Одборничка питања 
 
 

РАД:  

 

Председница Скупштине града је истакла да је планиранo да се седница заврши у 

истом дану и замолила присутне да у излагању буду прецизни, језгровити а одборнике 

са истих изборних листа да се не понављају, и додала да ће настојати да ефикасно води 

седницу.  
 

1.  

Предлог аката из области буџетског система и ангажовања буџетских средстава и 

то: 

 

1.1. Предлог Закључка о прихватању Извештаја о извршењу буџета града Лознице 

за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године 

 

1.2. Предлог Одлуке о ангажовању другог лица за обављање послова eкстерне 

ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2022. годину 

 

1.3. Предлог Одлуке о буџету града Лознице за 2023. годину 

 

1.4. Предлог Одлуке о усвајању Кадровског плана органа града Лознице за 2023. 

годину 

 

1.5. Предлог Решења о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту 

Башчелуци 

 

1.6. Предлог Решења о приступању прибављања непокретности непосредном 

погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном 

месту Лозница 

 

1.7. Предлог Решења о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту Лозница 

 

1.8. Предлог Одлуке о награђивању ученика и студената са подручја града Лознице  

 

Председница Скупштине града је истакла да у оквиру ове тачке има 8 подтачки, да 

ће о њима најпре известити овлашћени представници предлагача, водиће се обједињен 

претрес а гласати појединачно.  

 

Зоран Томић, начелник Одељења за финансије и локалну пореску администрацију 

је био известилац за подтачке од 1.1. и 1.3. дневног реда.  

 

Милорад Матић, начелник Градске управе је био известилац за подтачке од 1.4. до 

1.8. дневног реда јер је предложени известилац за подтачку 1.8. службено одсутан.  
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Драган Пајић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ је 

навео да је локална самоуправа града нетранспарентна и да начелник Одељења за 

финансије крши закон тако што фингира јавне расправе јер он на сајту града није успео 

да пронађе нацрт буџета и обавештење када су се одржавале јавне расправе. Изнео је 

примедбу да је Крајишницима и Лозничком Пољу дат статус града, да су им тиме 

наметнути већи порези на имовину а немају канализацију, тротоаре и уличну расвету. 

Што се тиче уличне расвете у граду поставио је питање да ли се води евиденција када су 

замењене сијалице, да ли имају рокови и гаранција и ко мења сијалице.  

 

Драган Васић, одборник Српске радикалне странке је изнео примедбу да се буџет 

пакује у неразумљиве извештаје намерно да би се избегла расправа о њему и о томе ко 

добија послове, ко их изводи и на који начин. Навео је да је за социјалну и дечију 

заштиту, функционалну класификацију, породицу и децу предвиђено око 72 милиона 

динара, а утрошено 47,6 милиона и да требе испитати колико је овим новцем корисника 

обухваћено и да ли је требало више новца издвојити за овај програм.  

 

Марко Пуртић, шеф одборничке групе Српске напредне странке је најпре испред 

одборничке групе Српске напредне странке истакао да подржавају председницу 

Скупштине да седнице води ефикасно и рационално и додао да сматрају да је логично и 

оправдано што предлаже обједињен претрес по тачкама које су по једном или више 

основа сродне. Када је у питању буџет за 2023. годину посебно је указао на 

транспарентност процедуре у изради материјала уз могућност учешћа грађана, 

укључујући и чињеницу да је сав материјал објављен на званичној веб страници града. 

Истакао је да је буџет за 2023. годину развојни као и да је кројен по мери и потребама 

грађана, додао је да се буџет града Лознице у протеклих 5 година увећао за преко 2 

милијарде и 370 милиона и да нам то није пало са неба и није дошло преко ноћи, већ је 

то само чињеница да град води домаћинску и одговорну политику на челу са 

градоначелником Видојем Петровићем уз историјску подршку председника Србије 

Александра Вучића.  

 

Владан Љубинковић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за 

Лозницу“ је предложио да расправа о буџету за следећу годину буде једна тачка дневног 

реда и да нема ограничења у дискусији везано за ову тачку. Навео је да на сајту града 

нема Нацрта буџета за 2023. годину и навео да о озбиљности рада на буџету говори 

чињница да је пројектована инфлација у буџету за следећу годину 11 % и питао ко ће 

поверовати да ће инфлација, која и даље иде узлазном путањом у 2023. години бити само 

толико. Изнео је примдбу да се за два фудбалска клуба издваја 44 милиона а деца у 

основним школама немају школских и градских такмичења у спортовима и додао да 

истовремено нису реализоване капиталне инвестиције објекат у Лозничком Пољу и 

обданиште у Лозничком Пољу.  

 

Марко Јовановић, члан Градског већа је истакао да политика скупштинске већине 

и политика градоначелника Лознице годинама уназад јесте Лозница, интереси и развој 

грађана Лознице и додао да ће се том политком водити и у наредном периоду због чега 

имају огромну подршку грађана Лознице. Навео је да је за грађане најважније да имају 

увид у кретања у буџету града Лознице, да ли су финансијски токови под контролом и 

да ли се са средствима грађана управља на домаћински и транспарентан начин. Истакао 

је да су приходи за првих 9 месеци 2022. године у односу на првих 9 месеци 2021. године 

већи за 232 милиона динара што представља увећање од 10 % и огроман и охрабрујући 

моменат имајући у виду кризна времена којима је цео свет изложен. Што се тиче 
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приходне стране буџета навео је да је порез на зараде, као главни индикатор привредног 

амбијента, за првих 9 месеци у односу на претходну годину већи за 113 милиона динара 

и додао да долазак страних компанија, снажна подршка са централног нивоа власти од 

председника Александра Вучића, позитивни динамични процеси на тржишту рада, 

увећана примања и већи број новозапослених из извештајног периода у извештајни 

период дају све боље резултате.  

 

Зоран Николић, одборник одборничке групе Српске напредне странке је навео да 

колеге из опозиције треба да погледају како град Лозница данас изгледа и да је Лозница 

град привреде и спорта и да је нормално да се издваја у спорт толико обзиром колико 

спортских клубова има.  

 

Душица Баровић, одборница са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ 

је навела да је покушала да нађе када ће се одржати јавне расправе поводом Нацрта 

буџета за 2023. годину и да није успела да нађе и питала да ли неко може да јој објасни 

да ли јавна расправа треба да буде на сајту где су јавне расправе јер је ту тражила и није 

нашла. Што се тиче енергетске ефикасности питала је на који начин град улаже у 

енергетску ефикасност и како се то исплати, додала је да би требало неко да направи 

илустрацију и сликовито то објасни да би могла да разуме. Поставила је питање ко ће 

бити власник стадиона, да ли ће то бити Република Србија, Фудбалски савез Србије, град 

Лознице, Фудбалски клуб Лозница и ко ће бити задужен за управљање стадионом и 

сносити трошкове одржавања стадиона.  

 

Дејан Сталовић, градски менаџер је истакао да извршење буџета за првих 9 

месеци 2022. године и Одлука о буџету за 2023. годину треба грађанима да кажу како и 

у ком правцу град Лозница иде у наредној години и додао да због покушаја појединих 

одборника да заварају грађане и коментаришу нешто што је неупоредиво одборници 

владајуће већине имају обавезу да изађу и јасно и гласно грађанима кажу о чему се ради. 

Навео је да чињеница да за првих 9 месеци ове године, у односу на исти период прошле 

године, град Лозница има приходе веће за 232 милиона говори да је ситуација у граду 

стабилна, да привреда расте и напредује и да је Лозница добро место за живот, додао је 

да од 2018. године град има скоро 4000 новозапослених. Истиче да град суфинансира 

више од 80 спортских колектива, и да су на јавној расправи, за коју одборници опозиције 

истичу нису чули , били сви спортски клубови, удружења и представници цркава. Што 

се тиче приче појединих одборника да се у Лозници не организују такмичења навео је да 

постоје такмичења у школама и мали спортови и да све то град финансира на најбољи 

могући начин. На крају је истакао да што се тиче енергетске ефикасности имају чиме да 

се похвале, 167 стамбених заједница је потписало уговоре за три године, а у 255 

домаћинстава је уз помоћ града подигнута енергетска ефикасност и додао да је то један 

од најбољих конкурса у Србији који град Лозница спроводи.  

 

Славица Коловић, одборница Српске напредне странке се осврнула на Предлог 

одлуке о награђивању ученика и студената са подручја града Лознице и истакла да град 

итекако води рачуна о очувању и унапређењу положаја младих људи у својој локалној 

заједници, као и да је један од основних стратешких циљева градоначелника Видоја 

Петровића био побољшање услова живота младих као најбитније популације друштва. 

Навела је да све ове награде афирмишу ученике и да са педагошке стране сматра да треба 

подржати ову одлуку, као и да је све ово показатељ одговорне политике града Лознице 

јер је улагање у образовање свакако основ развоја и напретка друштва.  
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Зоран Полић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ је 

навео да град на рачуну Трезора већ годинама има 2 милиона еура, да је тачна 

информација коју је изнео да су неутрошена средства преко 600 милиона и питао за шта 

служе та средства и зашто се не троше. Истакао је да у буџету за 2023. годину нема Месне 

заједнице Лозничко Поље, шеталишта до Тршића, док се опет појављује Линеарни парк 

и позвао је грађане да оду до Линеарног парка да виде каква је то капитална инвестиција 

и колико има зеленила.  

 

Милан Југовић, члан Градског већа је истакао да је задовољство бити у 

скупштинској сали и имати прилику грађанима Лознице представити све оно што 

руководство града чини за унапређење квалитета живота становника града. Посебно је 

истакао да је поступак доношења Предлога одлуке о буџету за 2023. годину спроведен 

на изузетно демократичан и транспарентан начин у складу са свим законским нормама 

и регулативама, да је одржано 10 јавних расправа где су сви заинтересовани грађани, 

удружења кроз предлоге, сугестије и критике могли узети учешћа, док је јавност била 

обавештена путем медија и путем сајта града Лознице о одржавању тих јавних расправа. 

Додао је да се на сајту града у разделу обавештења јасно види распоред одржавања, 

време, место и термини свих 10 јавних расправа. Док поједини одборници грађанима 

нуде лажи и обмане, истиче да руковдство града на челу са градоначелником Видојем 

Петровићем нуди, као и до сада, борбу за бољи живот и унапређење живота наших 

суграђана.  

 

Драган Пајић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ је 

изнео примедбу да је Одлука о дедели награда студентима и ученицима у суштини 

дискриминаторска јер награђује ђаке основних школа за прво, друго и треће место 

освојено на Републичком или Међународном такмичењу, док ученици музичких школа 

могу да добију награду само ако освоје прво место на овим такмичењима. Навео је и да 

је по његовом мишљењу погрешно да се за све друге студенте захтева просек 9.00 а за 

припаднике Ромске националности 6.00. Сматра да ова одлука треба да се преиспита и 

да се нађе неки други начин да се помогне припадницима Ромске популације који имају 

отежан живот и отежане услове.  

 

Љубинко Ђокић, помоћник градоначелника је истакао да је за првих девет месеци 

232 милиона прихода више у односу на исти период претходне године и да је такво 

увећање прихода дало могућности да се више пројеката у путној инфраструктури заврши 

у 2022. години. Навео је да је такво пуњење буџета дало могућности када је у питању 

пољопривреда, да град пољопривредницима који имају регистрована пољопривредна 

домаћинства изађе у сусрет субвенцијама за набавку прикључне опреме, за набавку 

пластеника, садног материјала, за рефундирање осигурања, набавку противградне 

опреме и многих других субвенција. Истиче да је овакво пуњење буџета дало могућности 

да се реконструишу школе у оквиру општине, као и да је у спортској инфраструктури то 

дало могућност да се око 90 милиона потроши на спортска такмичења. На крају је 

истакао да град стипендира у просеку око 90 студената и око 30 ученика као и да су 

стипендије увећане за 20 %.  

 

Драган Васић, одборник Српске радикалне странке је навео да је лепо што је 

Фудбалском клубу „Лозница“ дато 30 милиона динара и питао шта је учињено од тога и 

како.  
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Владан Љубинковић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за 

Лозницу“ је навео да многи пројекти нису реализовани као што су фискултурна сала у 

Јадранској Лешници, фискултурна сала у Гимназији, Сити смарт центар који још није 

завршен, пословна зграда у Лозничком Пољу. Поставио је питање да ли је довољно 

субценција за пољопривреду од 35 милиона плус 28 милиона за унапређење 

пољопривредне производње ако се зна да је ово пољопривредни крај и да ли је то 

довољно да пољопривреда напредује. Такође је поставио питање да ли две тв станице 

које су плаћене из градског буџета, које врше информисање и директне преносе треба да 

прате друштвени живот у Лозници а не само једну страну и једну причу.  

 

Милорад Матић, начелник Градске управе је обавестио одборнике и јавност да је 

Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности завршила поступак и 

увидом у документацију констатовала да постоји сагласност продавца и да се може 

приступити прибављању непокретности за проширење Лозничког гробља у површини 

од 50 ари. Осврнуо се на критику једног од претходних одборника који је рекао да се у 

Одлуци о награђивању ученика и студената ради о дискриминацији и истакао да члан 21 

Устава Републике Србије у свом наслову носи назив забрана дискриминације, да члан 

21. став 4 каже да се дискриминацијом не сматрају посебне мере које је Република Србија 

доноси како би се одређеној групи или категорији становништва на неки начин тим 

мерама помогло да се изједначи са већином становништва. Навео је да поред Устава то 

регулише и Универзална декларација о људским правима, као и Закон о забрани вршења 

дискриминације и додао да се апсолутно не може причати о било каквој врсти 

дискиминације кад се види колики је број ученика и студената прошао кроз ову одлуку, 

као и да за разлику о многих других локалних самоуправа које уопште не укључују 

ученике музичких школа Лозница је укључила и њих.  

 

Зане Шаулић, одборник Српске напредне странке је навео да поједини одборници 

опозиције стално врте једну причу и изнели су доста неистина за скупштинском 

говорницом и питао председницу Скупштине да ли су исти давали неки предлог за 

бољитак буџета, да он буде бољи квалитетнији и да се ради пре свега у интересу грађана. 

Истакао је да је поносан на овај буџет и да је битно да је он ликвидан, да је трошен 

наменски, да нема пробијања апропријације и ненаменског трошења средстава. Навео је 

да то што поједини пројекти нису завршени не значи да неће бити, већ се све ради по 

закону и морају да се поштују законски оквири. Истиче да су два врло битна пројекта 

пројекат управљања отпадним водама и Пројекат за прераду отпадних вода где имамо 

подршку са централног нивоа власти и Европске уније и додао да треба поменути и 

снажну подршку града када је у питању родитељство, подизање наталитета и 

посвећеност старима.  

 

Зоран Полић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ рекао 

је да је један одборник рекао да се прави амбијент за домаће и стране инвеститоре и 

питао да ли се ту подразумева и Рио Тинто јер се ради инфраструктура у подручју 

планираног рудника а градоначелник је на седници Одбора за заштиту животне средине 

експлицитно први пут рекао да руднику треба дати шансу. Изнео је примедбу да 

Пројекат фабрике за прераду отпадних вода не може бити урађен јер канализације нема 

у добром делу градске зоне. Сматра да се и даље не виде резултати Тима за будућност 

Лознице.  

 

Дејан Сталовић, градски менаџер је истакао да се увек труди да за скупштинском 

говорницом искључиво прича чињеницама и доказима и додао да је доказ да је све ово 
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време довољно за овакву расправу обједињења тачака чињеница да је неколико 

одборника за време свог излагања више пута говорило о истим стварима а да је сасвим 

довољно времена да се прође буџет за оног ко зна да га види, да га прочита и из њега 

извуче оно што је важно. Навео је да има више доказа да је јавна расправа успела, да је 

из разговора са грађанима проистекло да је скоро дуплиран буџет када су у питању 

пројекти из области културе, да се на јавним расправама чуло о свим проширењима 

гробаља о којима је причао начелник Градске управе. Истакао је да је буџет за 2023. 

годину буџет који ће да помери град Лозницу напред и да ће се радити велики број 

капиталних пројеката, као и значајан број мањих пројеката као што су аутобуска 

стајалишта, дечија игралишта, теретане на отвореном, улагање у Установу за физичку 

културу. Закључио је да је овај буџет одличан и да је он доказ да руководство града иде 

у корак са временом, а можда и корак испред времена.  

 

Миленко Вујић, одборник Српске напредне странке је навео да су представници 

његове средине учествовали у јавној расправи и да су ти проблеми које су износили 

делегирани у Одлуци о буџету. Истакао да му је драго да ће као скупштинска већина 

бити упамћени по расту буџета из године у годину и да је веома поносан да је буџет за 

2023. годину 4 милијарде и 240 милиона динара.  

 

Душица Баровић, одборница са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ 

је изнела примедбу да је 35 милиона, што је мање од 1 %, колико се издваја за 

поњопривреду у буџету за 2023. годину мало и да не разуме како се очекује да се развија 

град ако се тако мало издваја за пољопривреду. Навела је да су за заштитника грађана 

опет опредељена средства а и даље га нема.  

 

Марко Јовановић, члан Градског већа је истакао да издвајања за пољопривреду 

на Републичком нивоу никада нису била већа, да су на нивоу од 80 милијарди динара и 

да град Лозница као озбиљна локална самоуправа прати и ту врсту подршке 

пољопривредницима. Истакао је да скупштинска већина, Српска напредна странка као и 

градоначелник Видоје Петровић неће дозволити да се Лозница врати на ниво паланке 

него ће управо да баштини тековине једног савременог града и да њихова политика 

управо јесте да буду домаћини најзначајнијих спортских, културних и туристичких 

манифестација и догађаја, као и да Лозница постане не само лидер у спорту, образовању, 

култури и економији, већ и у свим областима у којима имамо капацитете и ресурсе. 

Навео је да свако ко је прочитао бар део Одлуке о буџету неће моћи да се отме утиску да 

не постоји ниједна област друштвеног живота а да овим буџетом није преддвиђен 

значајан искорак и да нису обезбеђена средства да тај искорак битно утиче на квалитет 

живота грађана Лознице и додао да је то за понос свакоме коме је Лозница у срцу и да 

највеће заслуге свакако за овај историјски успех имају грађани Лознице и њихово 

указано поверење листама Српске напредне странке. Истакао је да ће у новом буџету 

бити финансирана 33 капитална пројекта што је скоро једна трећина планираних 

расхода, наравно уз снажну подршку од стране централног нивоа власти.  

 

Градоначелник, Видоје Петровић је истакао да из дискусије која се одвијала у 

последња два и по часа није приметио ниједну озбиљну и суштинску примедбу која би 

се односила, како на Извештај о извршењу буџета за првих девет месеци тако и на 

Одлуку о буџету за 2023. годину. Осврнуо се на здравство и подсетио да је град Лозница 

добио подршку у висини од 7 милијарди и 485 милиона динара, као и преко милион евра 

средстава из буџета града за пројекте и за надзор и додао да је то заиста историјска 

одредница на путу изградње будућности за генерације које долазе у овом граду. Додао 
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је да је на реду четврта фаза радова у коју спадају стара хирургија, педијатрија, 

онкологија, инфраструктура, патологија, физијатрија и да је највећи део посла завршен. 

Кад је у питању образовање навео је да је град у наредној години планирао снажну 

подршку кроз предшколско, основно и средње образовање 750 милиона и када се томе 

дода и изградња фискултурних сала у Гимназији и Јадранској Лешници онда је то скоро 

милијарду динара, што је скоро четвртина буџета за наредну годину. Наводи да се 

приводи крају изградња обданишта у Лозничком Пољу, Иновационог центра, изабрани 

су извођачи за сале у Јадранској Лешници и Гимназији у којој је извођач и уведен у 

посао. Истакао је да је град у буџету за наредну годину определио око 27 % буџета за 

капиталне инвестиције које су итекако окренуте на подизање квалитета живота грађана 

Лознице, што је својеврсна подршка и привреди града, наравно полазећи од чињенице 

да држава на челу са председником и Владом води изузетно одговорну политику која иза 

себе оставља видљиве и мерљиве резултате кроз одговарајуће програме подстицаја и у 

том контексту поменуо предузетништво, микро и мала предузећа, женско 

предузетништво, пољопривреднике затим ново запошљавање као и долазак страних 

компанија „Минта“ и „Адиента“. Истакао је да је интензиван привредни раст видљив, не 

само кроз буџет и кроз изворне приходе буџета, већ и кроз смањење броја незапослених 

лица, наводећи да је број незапослених у новембру 2014. године био 13.867 док је 30. 

новембра 2022. године тај број смањен на 3912 незапослених лица. Указао је да се 

организује и реализује концепт „Смарт сити-паметан град“ и то поткрепио чињеницама. 

Када је у питању такозвана Зелена агенда истиче да би крајем априла требао да буде 

расписан међународни јавни тендер а постројење за пречишћавање отпадних вода, да се 

ради о инвестицији вредној 30 милиона евра за коју град Лозница не издваја ниједан 

динар већ је овај пројекат обезбеђен искључиво активном политиком, поверењем, 

нивоом пројектне спремности и подршком државе. Додао је да је ту и активност која се 

увелико одвија решавање управљања комуналним отпадом преко система Еко Тамнава 

и да је реално да се у наредне четири године остваре циљеви везано за овај систем. 

Истакао је да је историјски максимум за ову годину достигнут када је у питању локална 

путна инфраструктура, да ће до краја године бити урађено око 107 километара локалних 

путева при чему око 70 километара је директна подршка државе. Даље је навео да ће се 

овиме значајно поправити стање путне инфраструктуре и да је за 2023. годину на тој 

позицији планирано 462 милиона динанра. У наставку је указао на дугогодишњу 

стабилност цена у јавном сектору на вишегодишња улагања у спорт и спортску 

инфраструктуру, на социјалну политику и Лозницу као пример најбоље праксе у тој 

области.  

Потом се осврнуо на појединачна питања одборника и у вези са заустављеним 

пројектом рудника Јадра додао: „Ја сам неко ко верује својој држави и ако неко толико 

уложи у овај град, ако сам безброј пута рекао да је Лозница мој животни пројекат и свих 

људи који заједно са мном раде и који подржавају ову политику онда свакако да не бих 

био за нешто, ни ја ни било ко у овој земљи, нешто што би угрозило живот становништва 

на овом подручју“.  

Закључио је да је чињеница да Лозница крупним кораком иде напред што је 

видљиво на сваком кораку и додао да је у припреми јавни конкурс који ће вероватно за 

потребе града спровести Удружење архитеката Србије где треба да добијемо решења за 

три важна пројекта, једно је градска гаража, друго је градска тржница и парковски 

комплекс који би требао да има и улогу трга.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Закључак о прихватању Извештаја 

о извршењу буџета града Лознице за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. 

године.  
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Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Одлуку о ангажовању другог лица 

за обављање послова eкстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 

2022. годину.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила  Одлуку о буџету града Лознице за 

2023. годину.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Одлуку о усвајању Кадровског 

плана органа града Лознице за 2023. годину.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решење о прибављању 

непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе 

проширења гробља у насељеном месту Башчелуци.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решење о приступању прибављања 

непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе 

проширења гробља у насељеном месту Лозница.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решење о прибављању 

непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе 

проширења гробља у насељеном месту Лозница.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Одлуку о награђивању ученика и 

студената са подручја града Лознице.  

 

 

      2. 

  

Предлог аката из области пословања јавних предузећа чији је оснивач град 

Лозница и то: 

2.1. Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град 

Лозница за период од 1.1.2022. до 30.9.2022. године 

2.2.Предлог Одлуке о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

предузећа „Водовод и канализација” Лозница 

2.3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта 

Комуналног јавног  предузећа „Наш дом” Лозница 

 

2.4. Предлог Одлуке о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за  

концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице 

 

2.5. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Комуналног 

јавног предузећа „Наш дом” Лозница за 2023. годину 

 

2.6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи Комуналног јавног предузећа „Наш дом” Лозница у 2023. години 
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2.7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа „Водовод и канализација” Лозница за 2023. годину  

 

2.8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи Jавног предузећа „Водовод и канализација” Лозница у 2023. години 

 

2.9. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 

Програма пословања Jавног комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије „Топлана – Лозница” Лозница за 2022. годину 

 

2.10. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 

Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница” Лозница у 

2022. години 

 

2.11. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Jавног 

комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 

„Топлана – Лозница” Лозница за 2023. годину 

 

2.12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Топлана-Лозница” Лозница у 2023. години 

 

2.13. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој” 

Лозница за 2023. годину 

 

2.14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис” Лозница за 2023. годин 
 

Председница Скупштине града је истакла да у оквиру оквиру ове тачке има 14 

подтачки о којима ће најпре уводно изглагање дати представници предлагача, водиће се 

обједињен претрес а гласати појединачно.  

 

Јован Миладиновић, начелник Одељења за привреду и локални економски развој 

је био ивестилац за подтачке од 2.1. до 2.4. дневног реда.  

 

Јанко Алексић, директор КЈП „Наш дом“ је био известилац за подтачке 2.5. и 

2.6. дневног реда.  

 

Жељко Марјановић, директор ЈП „Водовод и канализација“ је био известилац за 

подтачке 2.7. и 2.8. дневног реда.  

 

Милан Рачић, вд директора ЈКП „Топлана-Лозница“ је био известилац за 

подтачке од 2.9. до 2.12. дневног реда.  

 

Никола Драгићевић, директор ЈП „Лозница развој“ је био известилац за 

подтачку 2.13. дневног реда.  
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Жељко Радовић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ је био известилац за подтачку 

2.14. дневног реда.  

 

 

Драган Васић, одборник Српске радикалне странке је навео да је добро што 

почиње покривеност територије планском и урбанистичком документацијом. 

Предложио је да се уради зграда паркинга када се изместе просторије КЈП „Наш дом“, 

јер треба да се реши проблем паркинга у граду.  

 

Зоран Полић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ је 

навео да се из једне од подтачака види да је за првих девет месеци „Топлана“ у минусу 

24 милиона динара и да сходно томе објашњење да је 10 милиона додатих субвенција за 

„Топлану“ резултат поскупљења енергената не стоји обзиром да енергенти нису 

трошени, бар што се тиче природног гаса, до 1. новембра. Поставио је питање да му неко 

објасни како се обрачунава цена природног гаса јер се прешло са метара кубних на 

киловат часове. Рекао је да потраживања „Топлане“ нису 200 милиона као што пише на 

папиру већ су она по њему испод 100 милиона.  

 

Владан Љубинковић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за 

Лозницу“ навео је да његова група сматра да 14 тачака дневног реда у једној тачки са 

обједињеном расправом није добра пракса. Изнео је примедбу да све више људи одустаје 

од грејања које врши топлана јер је скупо и сматра да је 28 милиона субвенција за 

топлану много за 3000 прикључака. Што се тиче субвенција за  ЈП „Водовод“ за 

водоводну мрежу у Бањи Ковиљачи и црпну станицу у вискозином насељу истиче да 

није ништа спорно, само да та средства буду директно уложена у то и да буде 

реализовано до краја.  

  

Драган Пајић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ 

сматра да је немогуће о свих 14 подтачака говорити у пет минута. Навео је да у 

дефиницији предузећа „Паркинг сервис“ пише да се ово предузеће бави делатностима 

одвожењем и чувањем непрописно паркираних возила и да од 2009. године од како је 

основано ово предузеће то није испунило. Поставио је питање директору зашто у 

документу који се бави структуром запослених нема позиције извршног директора која 

је била и да ли се то поклапа са тим што је запослени у том предузећу добио судски спор 

и вратио се у предузеће а једини испуњава услове за то радно место.  

 

Дејан Сталовић, градски менаџер је истакао да је ова тачка дневног реда веома 

важна грађанима који овде могу да чују да ли ће јавна предузећа испоручивати своје 

услуге према њима на време и у складу са законом. Подсетио је грађане да ЈП „Лозница 

развој“ управља са више од 1700 километара путева, 450 километара јавне расвете, да је 

у њиховом делокругу рада и озелењавање, екологија, више хиљада засађених садница у 

претходним годинама, пројектовање, велики број планова детаљне регулације, надзор, 

служба обједињене наплате и да је у 2022. години уз помоћ државе урађено више од 100 

километара путева. Што се тиче КЈП „Наш дом“ истакао је куповину два нова камиона 

за смеће, бољу услугу, чистији град и додао да почиње и селекција отпада на месту 

настанка а у плану је измештање техничког теретног дела предузећа као и радионице из 

центра града. Када је у питању ЈП „Водовод и канализација истиче да је битно да 

годинама уназад нема рестрикција воде иако су током лета велики периоди суша и 

издвојио је наставак активности у Горњем Јадру на трећој бушотини чиме ће се добити 

довољна количина воде у наредном периоду и за тај део становништва. Навео је да сви 
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корисници услуга ЈКП „Топлана“ добијају грејање и да је суштина и оно што је 

грађанима важно да су топли вртићи, школе и додао да од 2013. године нису мењане 

цене грејања и да је то став руководства града да што више јавна предузећа излазе у 

сусрет грађанима. Похвалио је стратегију Паркинг сервиса и то што се ради на новим 

паркинг местима и додао да се ради интензивно и да ће бити расписан конкурс за израду 

јавне гараже која ће у наш град донети  додатни број паркинг места.  

 

Марко Јовановић, члан Градског већа је истакао да је веома важно да је буџетом 

града предвиђена набавка два нова камиона смећара чиме ће се на ефикаснији начин 

обављати услуга одвожења смећа али и омогућити услове овом јавном предузећу за 

проширење зоне изношења смећа. Додао је да је „Нашем дому „ поверен и додатни извор 

прихода кроз одржавање водотокова другог реда што је од велике важности за рад 

месних заједница. Што се тиче издвајања за субвенције за „Водовод“ истиче да су 

4.300.000,00 динара текуће субвенције на име рефундације социјалних попуста за цену 

воде за социјално угрожене категорије, док је 57 милиона опредељено за капиталне 

субвенције тј. изградњу црпне станице у вискозином насељу и реконструкцији 

водоводне мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Бањи Ковиљачи. Додао је да је битно, 

што и градоначелник Лознице инсистира, набавка и уградња комуникационих модула за 

даљинско очитавање водомера што ће сигурно довести до смањења губитака на мрежи.  

 

Ивана Стефановић, одборница „Социјалистике партије Србије“ је истакла да је 

„Топлана“ у складу са законским роковима упутила захтев оснивачу за повећање цена 

грејања, за добијање сагласности од стране оснивача и у складу са прописаном 

методологијом за одређеивање цене и додала да је руководство града на челу са 

градоначелником, разматрајући економску и социјално-економску ситуацију, одлучило 

да се задржи постојећа цена топлотне енергије искључиво због интереса грађана Лознице 

који користе услугу топлане и додала да град Лозница кроз субвенцију од 28 милиона 

одржава текућу ликвидност овог предузећа.   

 

Миле Лазаревић, одборник Српске напредне странке се захвалио градоначелнику, 

локалној самоуправи, Градском већу, директору ЈП „Водовод и канализација“ и свима 

који су препознали муке везане за воду мештана Горњег Јадра. Навео је да је 

асфалтирано путева и у његовој месној заједници и да треба још више да буде, али је 

важно да је започето.  

 

 Председница Скупштине града је обавестила да ће Скупштина направити паузу у 

раду од 15 часова и 15 минута а да ће наставити са радом у 16 часова.  

 

Зоран Полић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ је 

навео да су добра улагања у инвестиције у водовод али да не види разлог зашто се чека 

страна инвестиција за канализациону мрежу у Лозничком Пољу. Што се тиче тога да се 

не повећава цена грејања у топлани питао је како је дуг за природни гас у 2014. години, 

од кад није повећавана цена, био 144 милиона а сада је тај дуг 340 милиона, и шта је ту 

добијено са субвенцијама за текућу ликвидност грађана од 2014, године до данас. Навео 

је да и у топлани треба да се уграде калолиметри који би се могли даљински очитавати.  

 

Драган Пајић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ је 

изнео примедбу да се ЈП „Лозница развој“ не бави оним што се зове прибављање 

земљишта у јавну својину и на начин како је то прописано, као ни заједничким 

ангажовањем са ЈП „Водовод и канализација“ у реализацији капиталних пројеката 
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канализационих система за читава подручја града. Навео је да је водовод навео улицу 

Вука Караџића као улицу у којој ће бити урађена канализација и да је сигуран да она 

неће бити изграђена зато што је у тој улици један објекат који он ради.  

 

Владан Љубинковић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за 

Лозницу“ је навео да је у водоводу и даље ситуација лоша, да су губици преко 50 %, да 

се производи 8.700.000,00 метара кубних воде а да је наплаћено 4.180.000,00 и да разлику 

плаћају они који легално троше воду. Рекао је што се тиче канализације за Лозничко 

поље да Колектор 3, Колектор 4 и фекалне станице у Лозници и Бањи Ковиљачи нису 

урађене и неће бити у функцији. Питао је да ли је добро правити водоизворишта 

низводно од места где се излива комплетна канализација Лознице када је у питању 

водоизвориште у Липничком Шору о коме је директор причао.  

 

Миленко Вујић, одборник Српске напредне странке је навео да је млади 

менаџмент „Водовода и канализације“ препознао проблеме који се односе на 

функционалност предузећа и у водоводној мрежи је потребно да се доведе у радни 

притисак водоводна инсталација до 3,5 бара и самим тим ће се смањити губици што је 

једна од најбитнијих ствари на којој руководство овог предузећа ради константно. 

Истакао је да је ново водоизвориште итекако битно за све грађане јер се град развија и 

шири, а сви грађани морају имати чисту и питку воду. На крају је закључио да му је драго 

што ће се са трећом бушотином подмирити потребе грађана Горњег Јадра.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Закључак о прихватању Информације 

о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним 

предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 1.1.2022. до 30.9.2022. 

године.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о изменама Одлуке о 

усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Водовод и канализација” 

Лозница.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о измени Одлуке о 

усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног  предузећа „Наш дом” Лозница.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о објављивању Јавног позива 

за прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Комуналног јавног предузећа „Наш дом” Лозница за 2023. 

годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа „Наш дом” 

Лозница у 2023. години.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Јавног предузећа „Водовод и канализација” Лозница за 2023. 

годину.   
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Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм коришћења буџетске помоћи Jавног предузећа „Водовод и канализација” 

Лозница у 2023. години.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм о изменама и допунама Програма пословања Jавног комуналног 

предузећа „Топлана – Лозница” за 2022. годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног 

комуналног предузећа „Топлана-Лозница” у 2022. години.  

 

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Jавног комуналног предузећа „Топлана – Лозница” за 2023. 

годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа „Топлана-

Лозница” у 2023. години.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Јавног предузећа „Лозница развој” Лозница за 2023. годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Лозница за 

2023. годину.  

 

 

НАПОМЕНА: У заседању седнице је направљена пауза у 15 часова и 20 минута.  

Седница је настављена у 16 часова и 14 минута.  

 

 

      3. 

Предлог аката из области пословања установа чији је оснивач град Лозница и 

пословања организације и то: 

3.1.Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Предшколске 

установе „Бамби” Лозница за 2023. годину 

 

3.2.Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Туристичке 

организације града Лознице за 2023. годину 

 

3.3.Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке 

Вуковог завичаја Лозница за 2023. годину 

 

3.4.Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Центра за 

културу „Вук Караџић” Лозница за 2023. годину 

 

3.5.Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Центра за 

социјални рад „Лозница” Лозница за 2023. годину 
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3.6.Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Апотекарске 

установе Лозница за 2023. годину 

 

3.7.Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Установе за 

физичку културу „Лагатор” Лозница за 2023. годину 

 

3.8.Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста 

Лозница за 2023. годину                

 

Председница Скупштине града је истакла да у оквиру оквиру ове тачке има 8 

подтачака о којима ће најпре уводно изглагање дати овлашћени представници 

предлагача, водиће се обједињен претрес а гласати појединачно.  

 

Ивана Савић, директорка Предшколске установе „Бамби“ је била известитељка за 

подтачку 3.1. дневног реда.  

 

Снежана Перић, директорка Туристичке организације је била известитељка за 

подтачку 3.2. дневног реда.  

 

Мирјана Пејак, директорка Библиотеке Вуковог завичаја је била известитељка за 

подтачку 3.3. дневног реда.  

 

Снежана Нешковић Симић, директорка Центра за културу „Вук Караџић“ је била 

известитељка за подтачку 3.4. дневног реда.  

 

Владимир Петровић, директор Центра за социјални рад је био известилац за 

подтачку 3.5. дневног реда.  

 

Мирјана Манојловић, директорка Апотекарске установе Лозница је била 

известитељка за подтачку 3.6. дневног реда.  

 

Борисав Карајчић, помоћник директора Установе за физичку културу „Лагатор“ је 

био известилац за подтачку 3.7. дневног реда.  

 

Зорка Владић, секретар Црвеног крста је била известитељка за подтачку 3.8. дневног 

реда.  

 

Др. Радован Дивнић, члан Градског већа је похвалио рад свих установа, посебно 

Апотекарску установу која истиче врло успешно ради и додао да је она једна од десет 

установа овог типа у Србији која још ради.  

 

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Предшколске установе „Бамби” Лозница за 2023. годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Туристичке организације града Лознице за 2023. годину.  
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Скупштина је са 43 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2023. годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Центра за културу „Вук Караџић” Лозница за 2023. годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Центра за социјални рад „Лозница” Лозница за 2023. годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Апотекарске установе Лозница за 2023. годину.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница за 2023. 

годину.  

 

Скупштина је са 45 гласова „за“ усвојила Одлуку о давању сагласности на 

Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2023. годину.  

 

 

      4. 

     

Предлог кадровских решења из надлежности Скупштине града и то: 

 

5.1. Предлог Решења о престанку мандата и именовању члана Надзорног одбора 

Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој” 

Лозница  

 

5.2. Предлог Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за 

културу „Вук Караџић” Лозница 

 

5.3. Предлог Решења о разрешењу и именовању председнице Надзорног одбора 

Туристичке организације града Лознице 

 

5.4. Предлог Решења о именовању Градског савета родитеља 

 

5.5. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе „Јован Цвијић” у Лозници 

 

5.6. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе „Свети Сава” у Липничком Шору  

 

Председница Скупштине града је истакла да у оквиру оквиру ове тачке има 8 

подтачака о којима ће најпре уводно изглагање дати овлашћени представници 

предлагача, водиће се обједињен претрес а гласати појединачно.  
 

Биљана Филиповић, чланица Градског већа, је била известитељка за подтачке од 

4.1. до 4.3. дневног реда.  
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Јеленко Симић, председник Комисије за кадровска и административна питања, 

је био известилац за подтачке од 4.4. до 4.6. дневног реда.  

 

Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Решење о престанку мандата и 

именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Лозница развој” Лозница.  

 

Скупштина је са 45 гласова „за“ усвојила Решење о разрешењу и именовању 

Управног одбора Центра за културу „Вук Караџић” Лозница.  

 

Скупштина је са 43 гласа „за“ усвојила Решење о разрешењу и именовању 

председнице Надзорног одбора Туристичке организације града Лознице.  

 

Скупштина је са 42 гласа „за“ усвојила Решење о именовању Градског савета 

родитеља.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Решење о разрешењу и именовању 

члана Школског одбора Основне школе „Јован Цвијић” у Лозници.  

 

Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Решење о разрешењу и именовању 

члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава” у Липничком Шору.  

 

 

      5. 

Одборничка питања 

 

Зоран Полић, одборник са изборне листе Група грађана „Смело за Лозницу“ је 

коментарисао одговоре које је добио на постављена питања на претходној седници.  

 

Председница Скупштине града дала је обавештење присутнима да ће већ устаљена 

седница Скупштине града пред Нову годину, са кратким дневним редом, бити одржана 

26. децембра са почетком у 10 часова а да ће одборници добити позив и материјал 

благовремено.  

 

 

 Председница Скупштине града је констатовала да је овим исцрпљен дневни ред 

и закључила је рад 19. седнице Скупштине града у 17 часова и 24 минута.  

 

 

 

Записник водила,  

Александра Пантић  

 

 

          СЕКРЕТАР       ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА            СКУПШТИНЕ ГРАДА  

 

     Дејан Марковић                                                Милена Манојловић Кнежевић 

 

 

 


