
 
 
На основу члана 29. став 4. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/11), члана 3. став 1. тачка 1. и став 3. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015) и члана 29. и 40. Статута града Лознице („Сл. лист 
града Лознице“, број 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној дана 7. септембра 2016. године, донела је 
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о прибављању непокретности у јавну својину града Лознице, непосредном 
погодбом 

 
 
 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом, 
непокретност, коју чини: 
 

 део катастарске парцеле бр. 548 К.О. Зајача у површини од 400 м2, потес Седмак, 
врста земљишта - пољопривредно земљиште, по култури пашњак 7. класе, 
укупне површине 1864м2, која се води у Листу непокретности бр. 51 К.О. Зајача 
у својини Бановић Наде и Миловановић Љиљане са уделом од по ½ 

 
ради извођења радова на изради црпне станице ″Зајача″, а према Пројекту изградње 
дистрибутивне водоводне мреже на подручју Пасковац-Зајача. 
 
 II Купопродајна цена коју ће град Лозница исплатити власницима 
непокретности из тачке I ове Одлуке утврђена је у износу од 100 евра по једном ару с 
тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 
 

III На основу ове одлуке биће сачињен одговарајући Уговор између града 
Лознице, као купца наведене непокретности и Бановић Наде и Миловановић Љиљане 
као продаваца непокретности, којим ће се ближе уредити права и обавезе уговорних 
страна. 

 
IV Новчана средства за исплату купопродајне цене обезбедиће се из буџета 

града Лознице. 
 
V  Овa одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у „Службеном 

листу града Лознице“. 
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