
На основу члана 29. став 4.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11), члана 3. 
став 1. тачка 1. и став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012) и члана 29. и 40. Статута града Лознице („Службени 
лист града Лознице“, бр. 19/08), Скупштина града Лознице, на седници оржаној дана 27. фебруара 2013. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом 

у јавну својину града Лознице 
 

 
 I  ПРИСТУПА СЕ  прибављању непокретности непосредном погодбом, у јавну својину града 
Лозницe, и то:  
 

Објекат у изградњи, у виђеном стању, од власника Друштво за промет и прераду „НИНИЋ 
ЛИНЕ“ доо Лозница, који објекат се налази на адреси Вера Благојевић број 1, на кат. парцели бр. 5253 
К.О. Лозница – град, уписаној у лист непокретности бр. 8160 К.О. Лозница, која је у власништву 
Републике Србије и на којој право коришћења има КЈП „Наш дом“ Лозница. 
 
 II  Формира се Комисија, која ће по окончаном поступку непосредне погодбе Записник са 
одговарајућим предлогом доставити Скупштини града Лозница, у следећем саставу: 
 

1. Милојка Смиљанић, дипл.правник, начелник Градске управе, председник 
2. Дејан Марковић, дипл.правник, заменик начелника Градске управе, заменик председника 
3. Љубинка Горданић, дипл.правник, секретар Скупштине града, члан 
4. Милица Павловић, дипл.правник, начелник Одељења за урбанизам, члан 
5. Слађана Томићевић, дипл.економиста, члан 
6. Весна Стефановић, дипл.инж.грађев., члан 

 7. Љубинка Николић, дипл.правник, члан 
 

III  У поступку прибављања непокретности из тачке I ове Одлуке у свему поступити према 
одредбама Закона о јавној својини и Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда. 

 
IV  Непокретност из тачке I ове Одлуке прибавиће се по тржишној вредности коју утврди 

овлашћени порески орган, или нижој, у складу са Законом о јавној својини. 
 
V    Одлуку о предлогу Комисије из тачке II ове Одлуке, донеће Скупштина града Лозницe. 

 
 VI  Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
 
Број: 06-9/13-7-21 
Датум: 27. фебруар 2013. године 
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 
 
 

 
 


