
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07), члана 6. став 1. тачка 2. и члана 9. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 40. Статута града 
Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице на својој седници одржаној дана 10. септембра 2015. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о локалним административним таксама 

 
 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о локалним административним таксама („Сл. лист града Лознице“, бр. 
11/13 и 6/14) у Тарифи локалних административних такси, у Тарифном броју 6. иза 
тачке 6.5. додају се тачке 6.6 и 6.7. који гласе: 

„6.6. Издавање локацијских услова за објекте (осим објеката линијске и 
комуналне инфраструктуре): 

-  до 50м2................................................................................ 2.000,00 динара 
-  од 51 до 200м2.....................................................................4.000,00 динара 
-  од 201 до 400м2...................................................................6.000,00 динара 
-  од 401 до 1.000м2..............................................................10.000,00 динара 
-  од 1.001 до 2.000м2...........................................................15.000,00 динара 
-  од 2.001 до 5.000м2 ...........................................................20.000,00 динара 
-  од 5.001 до 20.000м2 ...........................................................30.000,00 динара 
-  преко 20.000м2...................................................................35.000,00 динара 

  
 6.6.1. Само за породично стамбене објекте до 4 стамбене јединице: 

-  до 50м2.................................................................................1.000,00 динара 
-  од 51 до 200м2.....................................................................2.000,00 динара 
-  од 201 до 400м2...................................................................4.000,00 динара 

 
6.7. Издавање локацијских услова за изградњу линијске и комуналне 

инфраструктуре: 
 
6.7.1.  Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 

1000м (за водовод ф 200, за канализацију ф 300, за електромрежу до 35kV, за 
телефонско - телеграфску мрежу до 600х4, за гасну мрежу до ф 60, за топловод до               
ф 100) ..............................................................................................12.000,00 динара 

6.7.2. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре 
преко 1000м и већих капацитета....................................................15.000,00динара“ 

 
У истом тарифном броју, после тачке 6.7. додаје се напомена која гласи: 
 
„Напомена: Под тачком 6.6. обухваћени су сви објекти дефинисани чланом 2. 

тачка 22. Закона о планирању и изградњи. 



Под тачком 6.7. обухваћена је линијска и комунална инфраструктура 
дефинисана чланом 2. тачка 26. и 27. Закона о планирању и изградњи.“ 
 

Члан 2. 
 

 Остали делови Одлуке, односно Тарифе остају непромењени. 
 

Члан 3. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“. 
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