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 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07), чланова 5. и 6. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), Уговора о статусној промени 
припајања OV I  бр. 1572/2017 и члана 40. Статута града Лознице (''Службени лист града 
Лознице'', бр. 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на  седници одржаној 
дана  2. марта 2017. године,  донела је 
  
                     

 О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа 

за управљање грађевинским земљиштем ''Град'' Лозница 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци  о усклађивању оснивачког акта  Јавног предузећа за управљање 
грађевинским земљиштем ''Град'' Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 19/16 и 
23/16), у називу одлуке речи: ''Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем 
„Град” Лозница'' замењују се речима: ''Јавног предузећа за управљање, планирање и 
пројектовање „Лозница развој“ Лозница''. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 1. став 2. речи: ''Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем 
„Град” Лозница'' замењују се речима: ''Јавно предузеће за управљање, планирање и 
пројектовање „Лозница развој“ Лозница''. 

 
Члан 3. 

 
 Члан 2. мења се и гласи: 

''Члан 2. 
 Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“ 
Лозница (у даљем тексту: Јавно предузеће) основано је ради обезбеђивања трајног 
обављања делатности од општег интереса, односно трајног обављања стручних послова: 
на обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског 
земљишта, припреми и реализацији средњорочних и годишњих програма уређивања 
грађевинског земљишта; израде стратешко развојних докумената за потребе града; 
вршења послова стручног надзора у областима за које је основано; управљања 
површинама јавне намене; стручних послова просторног и урбанистичког планирања; 
израде просторних и урбанистичких планова; израде техничке документације; управљања 
локалним путевима; одржавања стамбеног и пословног простора и безбедности њиховог 
коришћења у складу са Законом о становању и одржавању зграда, као и уредног 
задовољавања потреба корисника комуналних услуга; одржавања и унапређивања 
објеката и опреме заједничке комуналне потрошње и одржавања; обједињене обраде, 
обрачуна и наплате комуналних услуга; одржавања уличне расвете; обрачуна доприноса 
за градско грађевинско земљиште; експлоатације минералних сировина и обављања 
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других стручних послова из наведених области, као и остваривања другог законом 
утврђеног интереса.'' 

Члан 4. 
 

 У члану 5. став 1. речи: ''Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем 
”Град” Лозница'' замењују се речима: ''Јавно предузеће за управљање, планирање и 
пројектовање „Лозница развој“ Лозница''. 
 
 У ставу 2. речи: ''ЈП ”Град”'' замењују се речима: ''Јавно предузеће „Лозница развој“ 
Лозница''. 
 

Члан 5. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
 

''Члан 9. 
 Претежна делатност Јавног предузећа је: 74.90 - Остале стручне, научне и техничке 
делатности.''     
 

Члан 6. 
 

 У члану 10. став 1. мења се и гласи: 
''Осим делатности из члана 9. ове одлуке, Јавно предузеће се бави и другим 

делатностима, као што су: 
- 41.10  Разрада грађевинских пројеката, 

            - 43.11   Рушење објеката,  
 - 07.11   Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање, 
            - 08.11   Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде, 

- 08.12   Експлоатација шњунка, песка, глине и каолина, 
            - 42.11   Изградња путева и аутопутева, 
 - 43.21   Постављање електричних инсталација, 
            - 52.21   Услужне делатности у копненом саобраћају, 
            - 68.10   Куповина и продаја властитих некретнина, 
            - 68.20   Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, 
 - 70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 
 - 71.11   Архитектонска делатност, 
 - 71.12   Инжењерска делатност и техничко саветовање, 

- 71.20   Техничко испитивање и анализе, 
- 70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 
- 81.30   Услуге уређења и одржавања околине, 

 - 82.11   Комбиноване канцеларијско-административне услуге, 
 - 82.19   Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована 
                      канцеларијска подршка.'' 
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Члан 7. 
 

 У члану 32. став 2. мења се и гласи: 
 ''Основни капитал Јавног предузећа, који је уписан, уплаћен и унет, у целости 
износи 9.417.226,06 динара, од чега: 

- уписан и уплаћен новчани капитал у износу од 9.407.226,06 динара и 
- уписан и унет неновчани капитал у износу од 10.000,00 динара.'' 

 
Члан 8. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Лознице'', а примењиваће се од 1. априла 2017. године, односно од дана 
регистрације статусне промене  припајања по Уговору о статусној промени припајања OV 
I  бр. 1572/2017 у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
 

Број: 06-10/17-9-3/2 
Датум: 2. март 2017. године                                                                                         
Л о з н и ц а                                                                                                    

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


