
На основу члана  32. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'', број 129/07), чланова 36. и 145.  Закона о енергетици (''Службени гласник РС'', 
број 84/04) и чланова 40. и 84. Статута града Лознице (''Службени лист града 
Лознице'', број 19/08) Скупштина града Лознице на 18. седници одржаној              
22. новембра 2010. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
o давању сагласности на приступање изградњи нове  градске топлане  фазе I 

топлотне снаге 2x8,9 MW и електричне снаге 1.030 КWе (1.287 КVA)  
ЈКП ''Топлане –Лозница'' Лозница 

 
 

Члан 1. 
 

      Даје се сагласност ЈКП ''Топлана–Лозница'' Лозница да приступи  
изградњи нове градске топлане укупне топлотне снаге 2 x 8,9 МW и електричне 
снаге 1.030 КWе (1.287 кVА) на катастарској парцели бр.1502/2  КО Лозница – село 
(88 25 КО Лозница – село, део 7) површине 0 43 70 ха са свим пратећим објектима 
који ће бити утврђени приликом израде техничке документације.  
 

Члан 2. 
 

        Изградња нове градске топлане спровешће се  по фазама  (фаза I и  II) и то: 
 

- I  фаза обухвата: 2 (два) котла 2 x 8,9 МW топлотне снаге за сагоревање 
гасовитог  или течног горива и 1 (један) гасни мотор са електро генератором 1.030 
КWе (1.287 кVА),  
 

- II фаза обухвата: 1 (један) котао за сагоревање гасовитог или течног горива 
топлотне снаге 1 x 8,9 МW и 1 (један) гасни мотор са електро генератором 
електричне снаге 1.030 КWе (1.287 КVА).  

 
Члан 3. 

 
      Одобрава се ЈКП ''Топлана-Лозница'' Лозница да приступи изради 
инвестиционо – техничке документације за фазе I и II код овлашћених  предузећа 
односно других организација у складу са важећим законским прописима који 
регулишу ову област и то: 
 

- Идејног  пројекта 
- Физибилити студије и 
- Главног  пројекта 

 
 
 



Члан 4. 
 

  ЈКП ''Топлана – Лозница'' Лозница  ће обезбедити  неопходна  финансијска 
средства за изградњу нове градске  топлане  укључујући средства :  

- за реализацију пројекта из члана 2. ове Одлуке, 
- за израду документације из члана 3. ове Одлуке. 

         
Члан 5. 

 
   Након обезбеђења средстава за изградњу нове градске топлане ЈКП 
''Топлана-Лозница'' Лозница ће извршити избор извођача радова за изградњу 
предметне топлане у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима 
који регулишу ову материју. 
 

Члан 6. 
 

   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука СО Лозница број 
06-30-05 од 08.07.2005. године (''Службени  лист општине Лозница'', бр. 5/05). 
 

Члан 7. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана  након објављивања у ''Службеном 
листу Града Лознице''. 
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