
 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-
др. закон и 9/2020) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 
1/2019 – пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној 12. новембра 
2020. године, донела је 

 

О Д Л У К A 
о изменама Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице 
 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о постављању монтажних објеката на територији града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 10/2018 и 21/2019), у члану 2. став 2. тачка 1. број: 
„10” замењује се бројем: „10,5”. 

 
Члан 2. 

 
У члану 9. став 2. мења се и гласи: 
„Локације за постављање монтажних објеката издају се без јавног огласа или путем 

јавног огласа - прикупљањем писмених понуда ради давања у закуп.”. 
 

Члан 3. 
 

У члану 12. став 2. речи: „јавног надметања, односно”, бришу се. 
 

Члан 4. 
 

 Члан 13. мења се и гласи: 
„Комисија из члана 12. став 1. ове одлуке по спреведном поступку прикупљања 

писмених понуда утврђује листу понуђача за закуп локација. 
Рангирање на листи понуђача врши се према циљевима који се желе постићи 

постављањем монтажних објеката на површинама јавне намене и другим површинама у 
режиму јавног коришћења, при чему квалитет и естетски изглед монтажног објекта, 
уклапање у амбијентално окружење, развој предузетништва, подстицање запошљавања и 
очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности представљају 
приоритет приликом рангирања. 

На основу листе понуђача из става 1. ове одлуке, Комисија доноси одлуку из члана 
12. став 2. ове одлуке. 

Закупац, односно понуђач, плаћа закупнину, односно накнаду, на начин и у износу 
утврђеном одлуком Скупштине града којом се прописује накнада за коришћење јавних 
добара на територији града Лознице.”. 

 



Члан 5. 
 

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