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На основу члана 76. став 2, и члана 81. тачка 4. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл.гласник РС'', број 47/03 и 34/06) члана 20. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 40. Статута града Лознице (''Сл. 

лист града Лознице'', број 19/08) Скупштина града Лознице на 8. седници одржаној 

7. априла 2009. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о грађевинском земљишту (''Сл. лист општине Лозница'', бр. 9/03, 

7/05 и 11/06) у члану: 1; 4 ст. 1; 5 ст. 1; 6; 9 ст. 1; 18 ст 1; 28 ст. 1, тачка 8;  и 55. 

речи: ''општине Лозница'' мењају се речима: ''града Лознице'', а у члану 42. 

речи: ''општини  Лозница'' речима: ''Граду Лозници''. 

 

Члан 2. 

 У члану 4. став 2; 7. ст. 1; и 57.ж. реч: ''општина'' мења се речју: ''Град'', 

а у члану 55. и 57. ј. реч: ''општине'' мења се речју: ''Града''. 

 

Члан 3. 

 У члану 4. и 5. речи: ''Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

имовинско-правне и комунално-стамбене послове општине Лозница'' мењају 

се речима: ''Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града 

Лознице''. 

Члан 4.  

 У члану 17, 27, 29, 32 и 47. речи: ''председник општине'' мењају се речима: 

''градоначелник'', а у члану 26. и 52. речи: '' председнику општине'' речима: 

''градоначелнику''. 

Члан 5. 

 

 У члану 19. речи: ''Скупштина општине Лозница'' мењају се речима 

''градоначелник''. 

 

Члан 6. 

 У члану 23. ст.2. и 37. ст.2. речи: ''од 30'' мењају се речима: ''најкасније до 

30''. 

     Члан 7.  

 У члану 57.б. број ''50'' мења се бројем ''30''. 

 

Члан 8. 

 После члана 57.ј. додаје се нови члан 57.к. који гласи: 

 ''Скупштина града може у изузетном случају када се ради о инвеститору 

који доприноси на директан или индиректан начин економском развоју града и 

решавању проблема незапослености на предлог градоначелника или Градског већа 

донети посебну одлуку којом би се изабрани инвеститор ослободио плаћања 

накнаде за уређење грађевинског земљишта у висини износа излицитиране 

закупнине, а на основу приложеног бизнис плана или урађене економске анализе''. 
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Члан 9. 

Чланови  који су имали ознаке од 57.а. до 57.ј. као и додати члан 57.к. 

добијају нов редни број и то од броја 56. до 67. 

 Чланови који су имали ознаке од редног броја 56. до 65. имаће нове ознаке и 

то од редног броја 68. до 77. 

  

 Члан 10. 

Стручна служба Градске управе израдиће пречишћен текст ове Одлуке. 

 

 Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Лознице''. 

 

  

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-5/09-8-17 

Датум: 7. април 2009. год.                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Л о з н и ц а                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  
                                                                               Јован Тодоровић, с.р. 

 


