
 На основу члана 40. и 84. Статута града Лозница („Службени лист града Лозница“, број 
8/14 – пречишћен текст), Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС“, број 10/13, 42/14 и 103/15) и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја града Лозница за 2016. годину и 
иницијативе градоначелника града Лозница, Скупштина града Лознице на својој седници 
одржаној дана 30. децембра 2015. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о формирању Радног тима за припрему предлога аката за прибављање кућа са окућницом  

на сеоском подручју, за младе брачне парове 
 
 

I  Прихвата се иницијатива градоначелника града Лознице да се сагледа могућност и 
начин за помоћ младим брачним паровима који би живели на сеоском подручју, прибављањем 
непокретности - кућа са окућницом и пољопривредним земљиштем, у циљу подстицаја развоја 
села и повратка младих на село. 
 

II  Формира се стручни Радни тим за припрему предлога одговарајућих аката, у складу са 
законским прописима и подзаконским актима, у саставу: 
 

1. Милојка Смиљанић, начелник Градске управе 
2. Дејан Марковић, заменик начелника Градске управе 
3. Славољуб Петковић, градски јавни правобранилац 
4. Љубинка Горданић, секретар Скупштине града 
5. Никола Драгићевић, директор Фонда за развој града 
6. Јанко Алексић, члан Градског већа задужен за развој месних заједница 
7. Милан Илић, члан Градског већа задужен за социјална питања 
8. Зоран Томић, начелник Одељења за финансије и друштвене делатности 
9. Милутин Станимировић, начелник Одељења за привреду 

 
III  Задатак Радног тима је да: сагледа законске могућности и начине за прибављање 

непокретности - кућа са окућницом и пољопривредним земљиштем на сеоском подручју; да 
прикупи информације о стању на тржишту одговарајућих некретнина и њиховим ценама; да 
сагледа потребе сеоских подручја за одговарајућим стручним кадровима и да припреми 
предлоге одговарајућих аката и достави их надлежним органима града ради усвајања. 
 

IV  Рок за реализацију задатка из тачке III ове одлуке је 60 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 
 
 V Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“. 
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