
 На основу члана 60. ст. 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије”, број 119/12 и 44/14 - други закон), члана 40. и 84. Статута 
града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр. 19/08 и 6/13) и члана 28. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница” Лозница („Службени лист града 
Лознице”, бр. 5/13 и 2/14) Скупштина града Лознице, на седници одржаној дана 26. 
новембра 2014. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на прибављена средства ЈКП „Топлана-Лозница“ Лозница 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана-Лозница” Лозница на прибављена средства: 

1. непокретну имовину из стечаја од продавца ХК „Вискоза” АД ДОО за 
друштвени стандард „СТАНДАРД” ДОО у стечају по Уговору OV I број 
10951/2014 од 01.08.2014. године; Вредност Уговора 2.500.000,00 динара без 
ПДВ-а, 

2. топловодне котлове за котларнице „Мода” у Лозници и „Штира” у Лозници по 
Уговору бр. 563-1 од 12.06.2014. год.; Вредност Уговора  5.404.760,74 динара без 
ПДВ-а, 

3. набавка мерача утрошка топлотне енергије по Уговору бр. 597-1 од 20.06.2014. 
год.; Вредност Уговора 1.995.999,90 динара без ПДВ-а, 

4. набавка опреме за даљински надзор и контролу рада подстаница у Лозници по 
Уговору бр. 937-1 од 23.09.2014. год; Вредност Уговора 1.985.600,00 динара без 
ПДВ-а. 

 
Члан 2. 

 
 Укупна вредност средстава наведених у члану 1. ове одлуке износи 
11.886.360,64 динара без ПДВ-а. 
 

Члан 3. 
 

 За износ средстава наведеног у члану 2. ове одлуке повећава се оснивачки улог 
оснивача. 
 

Члан 4. 
 

 У складу са овом одлуком извршиће се усклађивање Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана-Лозница” Лозница („Службени лист града Лознице”, бр. 
5/13 и 2/14). 
 
 
 
 



 
Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Лознице”. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
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