На основу чл. 32 ст.1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр 129/07), члана 6. став 1. тач. 6) и члана 7. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 62/06),
чланова 90-95. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 72/09, 81/09 и 24/11), Правилника о критеријумима за умањење накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације
објеката (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 26/11) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице (“Службени лист града Лознице”, бр.19/08), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 10. јуна 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта (''Сл. лист
града Лознице'', бр. 6/10, 8/10-испр. и 11/10) у члану 4. став 1. речи: ''посебне врсте''
замењују се речима: ''осталих врста''.
У ставу 2. овог члана после броја: ''72/2009'' додаје се: '', 81/2009 и 24/2011''.
Члан 2.
У члану 9. став 1. после броја: ''72/2009'' додаје се: '', 81/2009 и 24/2011''.
Члан 3.
У члану 12. став 1. речи: ''Генералним планом Лознице (''Сл. лист општине
Лозница'' бр.10/2005) и Правилником о општим условима о парцелацији и изградњи и
садржини и условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за
које одобрење за изградњу издаје општинска односно градска управа (''Сл. гласник РС'',
бр.
75/2003)'' замењују се речима: ''одговарајућом урбанистичком и планском
документацијом''.
У ставу 4. на крају текста, после речи: ''места'' додају се речи: ''у оквиру блока или
непосредној близини а на основу усвојених планова и програма ЈП ''Град'' Лозница и ЈП
''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'', Б.Ковиљача.''
Члан 4.
У члану 21. став 5. речи: ''Правилнику о критеријумима за одређивање накнаде у
поступцима легализације, критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати
грађевинска дозвола, као и о садржини техничке документације и садржини и начину
издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет легализације''
замењују се речима: ''Правилнику о критеријумима за умањење накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације
објеката''.
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Члан 5.
У члану 26. после речи: ''пројекат изведеног објекта'' додају се речи: '', као и осталу
неопходну документацију потребну за остваривање права на попуст''.
Члан 6.
У члану 27. став 1. мења се и гласи: ''Уређивање грађевинског земљишта и накнада
за уређивање обрачуната на основу одредби ове Одлуке утврђују се уговором који, у
зависности од надлежности, закључује ЈП ''Град'' Лозница , односно ЈП ''Дирекција за
управљање и развој Бање Ковиљаче'' Бања Ковиљача са обвезником накнаде.''
Члан 7.
У члану 28. став 3. после речи: ''банкарску гаранцију,'' додају се речи: ''односно
хипотеку на непокретности,''.
Члан 8.
У члану 30. речи: ''банкарске гаранције'' замењују се речима: ''средстава обезбеђења
плаћања''.
Члан 9.
У члану 31. став 3. после речи: ''власник'' додају се запета и речи: ''односно
закупац''.
Члан 10.
Члан 32. мења се и гласи: ''Ако власник, односно закупац грађевинског земљишта
прихвати услове из члана 31. ове Одлуке, ЈП ''Град'', односно ''Дирекција за управљање и
развој Бање Ковиљаче'' ће закључити уговор којим се ближе уређују односи везани за
финансирање изградње комуналне инфраструктуре средствима власника, односно
закупца.''
Члан 11.
Члан 33. брише се.
Члан 12.
Члан 35. мења се и гласи:
''Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације за
породичне стамбене објекте и станове у стамбеним зградама чија је нето корисна
површина до 100 m², односно 200 m², без обзира на укупну површину објекта, утврђује се
на основу следећих критеријума:
1) степена комуналне опремљености;
2) годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта;
3) урбанистичке зоне;
4) положаја локације;
5) намене објекта;
6) нето корисне површине објекта;
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7) времена закључења уговора којим се уређују међусобни односи у погледу уређивања
грађевинског земљишта;
8) времена закључења уговора о уређивању међусобних односа у погледу прибављања
прописане документације.
Накнада из става 1. овог члана умањује се за 99% за сваких 25 m² по члану
породичног домаћинства до 100 m², а ако је предметни објекат, односно стан површине
веће од 100 m², накнада се умањује за 60% за следећих 100 m², у односу на висину накнаде
коју прописује Град Лозница за уређивање грађевинског земљишта. Ако породично
домаћинство има мање од четири члана, умањење од 99% се примењује по члану
домаћинства, а накнада за остатак површине до 100 m² се умањује у износу од 60% у
односу на прописану висину накнаде.
Накнада из става 2. овог члана може се умањити и власницима породичних
стамбених објеката и станова у стамбеним зградама у износу од 60% у односу на висину
накнаде коју прописује Град Лозница за уређивање грађевинског земљишта, за првих 100
m² у објекту, без обзира на укупну површину објекта, односно стана и без испуњења
услова прописаних у члану 35б. ове Одлуке, у складу са Законом о планирању и изградњи.
За остале објекте, све осим стамбених, плаћа се накнада у пуном бруто износу без
икаквих умањења.
Накнада из ст. 2. и 3. овог члана може се умањити лицу које са јединицом локалне
самоуправе закључи уговор о уређивању међусобних односа у погледу накнаде за
уређивање грађевинског земљишта до 30. јуна 2012. године, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 13.
После члана 35. додају се чланови 35а. и 35б. који гласе:
''Члан 35а.
Приликом обрачуна површина за умањење накнаде из члана 35. ове Одлуке, за
станове у стамбеним зградама, обрачунава се нето корисна површина стана, без обзира на
укупну површину стамбене зграде у којој се стан налази.
Умањења накнаде из члана 35. ове Одлуке не примењују се на породичне стамбене
објекте и станове, када су изграђени у екстра или првој урбанистичкој зони, у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Члан 35б.
Умањење из члана 35. став 2. ове Одлуке може остварити лице које је поднело
захтев за легализацију објекта који је изграђен до 11. септембра 2009. године, као и лице
које је на том објекту стекло право својине до 5. априла 2011. године и које је трајно
решавало своје стамбено питање, под условом да он или чланови његовог породичног
домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад,
који живе са подносиоцем захтева у заједничком домаћинству) немају другу непокретност
на територији Града Лознице.
Испуњеност услова за умањење накнаде из става 1. овог члана, утврђују се на
основу приложених доказа, у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о
општем управном поступку (исправе - нпр. уверење о кућној заједници, искази сведока,
изјаве странака и др.).''
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Члан 14.
У члану 36. став 3. везник: ''и'' између броја 72/09 и 81/09 замењује се запетом, а
после броја: ''81/09'' и речи: ''испр.'' додаје се: ''и 24/11).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Лознице.
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Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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4

