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З А П И С Н И К 

 

са 20. седнице Скупштине града Лознице одржане 26.12.2022. године са почетком 

у 10.00 часова 

 

 

Председница Скупштине града, Милена Манојловић Кнежевић је отворила 20. 

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

присуствује 47 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: 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, интерна ревизорка Вања 

Симеуновић, представници средстава јавног информисања, представници предлагача, 

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

Градске управе града Лознице. Као и кандидати за јавне функције директора предузећа 

и установе о чијем именовању ће се водити претрес.  

 

 Председница Скупштине града је истакла да су одборници материјал у писаном 

облику добили одштампан у А5 формату а остали у електронском облику.  

 

 Подсетила је одборнике да је о позиву за седницу, односно о одржавању седнице, 

датуму и времену обавестила на крају претходне седнице Скупштине града 16.12.2022. 

године.  

 

 Навела је да је писани позив за ову седницу са предлогом дневног реда и 

материјалом достављен одборницима 23.12.2022. године у складу са чланом 72. став 3. 

Пословника Скупштине града.  

 

 Обавестила је одборнике да ће записник са 19. седнице Скупштине града, која је 

имала обиман дневни ред, добити уз позив за наредну седницу Скупштине града.  

 

Затим је ставила на гласање предложени дневни ред.  

 

Скупштина је са 42 гласа „за“ усвојила следећи  

 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

Предлог аката из надлежности Скупштине града Лознице и то: 

1.1. Предлог Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града 

Лознице за 2023. годину 

 

1.2. Предлог Решења о именовању директора Комуналног јавног предузећа ,,Наш 

дом” Лозница 

 

1.3. Предлог Решења о престанку мандата директора Комуналног јавног предузећа 

,,Наш дом” Лозница 
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1.4. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за 

социјални рад „Лозница” Лозница 

 

1.5. Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад „Лозница” 

Лозница 

 

1.6. Предлог решења о именовању вршиоца дужности Јавног комуналног предузећа 

„Водовод и канализација“ Лозница  

 

1.7. Предлог решења о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа 

„Водовод и канализација“ Лозница 

 

1.8. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора 

Апотекарске установе Лозница 

 

2. Одборничка питања  
 

 

РАД:  
 

1.  

Предлог аката из надлежности Скупштине града Лознице и то: 

1.1. Предлог Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града 

Лознице за 2023. годину 

 

1.2. Предлог Решења о именовању директора Комуналног јавног предузећа ,,Наш 

дом” Лозница 

 

1.3. Предлог Решења о престанку мандата директора Комуналног јавног предузећа 

,,Наш дом” Лозница 

 

1.4. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за 

социјални рад „Лозница” Лозница 

 

1.5. Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад „Лозница” 

Лозница 

 

1.6. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

,,Водовод и канлизација“ Лозница 

 

1.7. Предлог Решења о престанку мандата директора Јавног предузећа ,,Водовод и 

канализација“ Лозница 

 

1.8. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора 

Апотекарске установе Лозница  

 

Председница Скупштине града је подсетила одборнике да им је на улазу у 

скупштинску салу уручен материјал за подтачке 1.6. и 1.7. и додала да се ради о 
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подтачкама које су лагане за праћење па ће о њима уводно излагање најпре дати 

овлашћени представници предлагача, водиће се обједињен претрес а гласати 

појединачно.  

 

Слободанка Гајић, стручна сарадница за послове планирања одбране, је била 

известитељка за подтачку 1.1. дневног реда.  

 

Јован Миладиновић, начелник одељења за привреду и локални економски развој, 

је био известилац за подтачке од 1.2. до 1.8. дневног реда.  

 

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

изнео своје запажање да се на конкурсе увек јавља само један кандидат. Навео је да је 

само 6 Скупштина града одржано у 2022. години и то када истиче законски рок од три 

месеца између седница и додао да је рад скупштине у претходној години по њему 

обележило подвођење 20 и више тачака под једну тачку.  

 

Марко Пуртић, шеф одборничке групе Српске напредне странке је истакао да је 

одборничка група Српске напредне странке заједно са својим партнерима и онима који 

подржавају рад скупштинске већине предложена кадровска решења оценила као потпуно 

прихватљива, имајући у виду досадашње резултате у раду и пословима лица која су 

обављали и додао да је сигуран да ће се избором предложених кандидата  се наставити 

са пожељним континуитетом у деловању и пословању, што је посебно важно у условима 

када јавно предузеће или установа добро послују.  

 

Марко Јовановић, члан Градског већа је навео да је ово очигледно пример 

некоректне дискусије одборника опозиције која служи за скупљање политичких поена и 

додао да им то неће наићи на одобравање грађана Лознице, пре свега што грађани 

Лознице подржавају ону политику која подржава младе, образоване, стручне људе и да 

ће скупштинска већина увек стати иза младих стручних кадрова као што је сада случај, 

када је у питању именовање вршиоца дужности Центра за социјални рад. Истакао је да 

је именовање вршиоца дужности Центра за социјални рад најбољи одговор скупштинске 

већине на тврдње да пројекат Тим за будућност Лознице није заживео, да нема будућност 

и да није у интересу грађана.  

 

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

навео да је мислио да ће за директора „Нашег дома“ бити именован неко из самог 

предузећа јер има доста кадрова који би могли бити кандидат. За кандидата за вршиоца 

дужности директора Центра за социјални рад је рекао да је млада и да је кандидат који, 

по његовом мишљењу, нема услов да се кандидује за директора. Навео је да његова група 

још увек није видела никакав резулатат Тима за будућност Лознице.  

 

Миленко Вујић, одборник Српске напредне странке се између осталог захвалио 

досадашњем директору „Нашег дома“ Јанку Алексићу на свему што је радио да град 

Лозница изгледа како изгледа данас, као и Владимиру Петровићу досадашњем директору 

Центра за социјални рад који је истиче препородио центар и увео ред тако што је велики 

број корисника услуга центра који су без основаних елемената користили социјалну 

помоћ извео на чистац са својим тимом и самим тим је и држава уштедела много новца.  

 

Милан Југовић, члан Градског већа је истакао да је звезда водиља у деловању 

руководства града увек интерес грађана, квалитет услуга које јавна предузећа пружају 

нашим суграђанима и да би кроз ту призму требало посматрати и предложене кандидате 
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који ће својим радом и залагањем омогућити додатни искорак у унапређењу квалитета 

услуга која ова јавна предузећа и установе пружају грађанима Лознице. Навео је да му је 

задовољство да подсети да је Лозница први град које је плански покренула повратак, 

односно дала прилику својим најбољим младим свршеним студентима да се врате у свој 

град, да живе и раде у свом граду кроз пројекат који је промовисао и осмислио 

градоначелник Видоје Петровић.  

 

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

поставио питање да ли је нормално да је сваки пут на конкурсима само један кандидат за 

директора и додао да нико није против тога да се младим људима да шанса да учествују 

али да се по његовом мишљењу не може дати младом човеку, који је тек завршио школу, 

да врши најодговорнију функцију.  

 

Дејан Сталовић, градски менаџер је истакао да је важно рећи грађанима да је иза 

града Лознице добра и успешна година као континуитет добрих и успешних година где 

је руководство града на челу са градоначелником Видојем Петровићем водило град сваку 

годину напред. Подсетио је да је у Лозници значајно подигнут број запослених, да из 

године у годину буџет расте, има све више привредних друштава, предузетника и да је 

град Лозница све боље место за живот. Навео је да су сви конкурси јавни и да су конкурси 

наше локалне самоуправе изузетно добро оцењивани широм Србије и увек били пример 

добре праксе. На крају је истакао да су сва кадровска решења урађена транспарентно у 

складу са законом, да су у овом тренутку изабрани најбољи кандидати и додао да свима 

жели успешан рад а захвалио се на сарадњи директорима којима је престала функција.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила План рада Градског штаба за 

ванредне ситуације за територију града Лознице за 2023. годину.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решењe о именовању Владимира 

Петровића за директора Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом” Лозница.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решењe о престанку мандата 

директора Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом” Лозница.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решењe о именовању Ане Андрић за 

вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Лозница” Лозница.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решењe о разрешењу директора 

Центра за социјални рад „Лозница” Лозница.  

 

Скупштина је са 47 гласова „за“ усвојила Решењe о именовању Зорана 

Дивнића за вршиоца дужности директора Јавног предузећа ,,Водовод и 

канлизација“ Лозница.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решењe о престанку мандата 

директора Јавног предузећа ,,Водовод и канализација“ Лозница.  

 

Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Решењe о разрешењу и именовању 

председника Управног одбора Апотекарске установе Лозница.  

 

 

   



5 
 

      2.  

 

Одборничка питања  

 

Није било усмено постављених одборничких питања 

 

Председница Скупштине града дала је реч одборнику Зорану Дивнићу који ју је 

затражио. 

Зоран Дивнић, одборник Српске напредне странке се захвалио на указаном 

поверењу за вршиоца дужности директора „Водовода и канализације“ и да са тим у вези 

подноси неопозиву оставку на место одборника у Скупштини града Лознице.  

Председница Скупштине града је појаснила да је оставка Зорана Дивнића на место 

одборника последица сукоба интереса у коме се нашао именовањем на другу јавну 

функцију вд директора.  

Председница Скупштине града је у име одборника Скупштине града, у име 

руководства града и лично име свим грађанима Лознице а тиме и присутнима у сали у 

Новој години пожелела добро здравље и личну срећу. 

 Подсетила је одборнике да су позвани и још једном позвала да  присуствују 

пријему поводом наступајућих празника који организује руководство града у 

просторијама Градске управе.  

 

Председница Скупштине града је констатовала да је овим исцрпљен дневни ред и 

закључила је рад 20. седнице Скупштине града у 10 часова и 52 минута.  

 

 

 

Записник водила,  

Александра Пантић  

 

 

          СЕКРЕТАР       ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА            СКУПШТИНЕ ГРАДА  

 

     Дејан Марковић                                                Милена Манојловић Кнежевић 

 

 


