
 На основу члана 31. став 4. Закона о отклањању последица поплава у Републици 
Србији („Сл. гласник РС“, бр. 75/2014), у вези члана 143. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 40. Статута града Лознице („Сл. лист 
града Лознице“, број 19/08 и 6/13) Скупштина града Лознице на седници одржаној 
дана 26. фебруара 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о преносу права јавне својине 

 
Члан 1. 

 
 ПРЕНОСИ СЕ право јавне својине Града Лознице на земљишту у грађевинском 
подручју означеном као: 
- кат. парцела број 4857/7, по култури њива 1. класе, површине 0.03.67ha, 
- кат. парцела број 4857/9, по култури њива 1. класе, површине 0.03.50ha, 
- кат. парцела број 4857/11, по култури њива 1. класе, површине 0.03.27ha, 
- кат. парцела број 4857/13, по култури њива 1. класе, површине 0.03.05ha, 
- кат. парцела број 4857/14, по култури њива 1. класе, површине 0.03.03ha, 
- кат. парцела број 4857/15, по култури њива 1. класе, површине 0.03.01ha, 
- кат. парцела број 4857/16, по култури њива 1. класе, површине 0.03.38ha, 
- кат. парцела број 4857/17, по култури њива 1. класе, површине 0.04.02ha, 
из Листа непокретности број 13221 К.О. Лозница, у јавну својину Републике Србије. 

 
Члан 2. 

 
 Пренос права јавне својине на земљишту означеном у члану 1. ове одлуке врши 
се без накнаде, у сврху решавања стамбених потреба лица угрожених поплавама и 
активираним клизиштима које су наступиле у мају 2014. године на територији града 
Лознице. 

Члан 3. 
 
 На основу ове одлуке, биће закључен уговор о преносу права јавне својине 
између gрада Лознице и Републике Србије, којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе. 

Члан 4. 
 
 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“. 
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