
 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 

81/09, 64/10 (УСРС) и 24/11) и члана 40. и 84. Статута града Лознице ("Сл. лист града 
Лознице", бр. 19/08), Скупштина града Лознице је на својој седници одржаној дана  10. 
октобра 2012. године донела следећу 
                     

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о постављању монтажних објеката на површинама 
јавне намене на подручју Града  Лознице  

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на 
подручју града Лознице ("Сл. лист града Лознице", бр. 13/11) члан 11. став 1. речи: „објекте 
из члана 5 ове Одлуке“ замењују се речима: „киоске и билборде“.  
 

Члан 2. 
 

  После члана 11. додаје се нови члан 11а који гласи: 
 
 „Поступак доделе локација ради постављања апарата за сладолед, кокице, кукуруз, 
кестење и сл., покретне тезге спроводи Јавно предузеће „Град“ односно „Дирекција за 
управљање и развој Бање Ковиљаче“ на основу одлуке Управног одбора истих. 

Почетну цену за доделу локација ради постављања монтажних објеката из става 1. 
утврђује Управни одбор ЈП „Град“   односно „Дирекција за управљање и развој Бање 
Ковиљаче“ у висини од 30% од процене тржишне цене земљишта од стране Пореске управе. 

Поступак доделе локација ради постављања летњих башта у Зони унапређеног 
пословања спроводи Јавно предузеће „Град“ на основу одлуке Управног одбора.  
 Почетну цену за доделу локација из става 3. утврђује Управни одбор ЈП „Град“    у 
висини износа локалне комуналне таксе по једном метру квадратном. 
 Почетна цена за доделу локација у Зони унапређеног пословања за монтажне објекте 
из  става 1. ће се увећати коефицијентом 1,5.“ 
 

Члан 3 
 

  У члану 14., став 1., алинеја 3. речи “(киосци, билборди...)“ замењују се речима 
“(киосци и билборди)“; 

 
Члан 4. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
града Лознице”.  
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