
На основу члана 20. тачка 25. члана 32. тачка 6. члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. 
Статута града Лознице („Службени лист града Лознице", број 19/08, Скупштина града 
Лознице, на 17. седници одржаној дана 16. септембра 2010. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о прихватању обавезе сервисирања дуга  
по основу финансирања пројеката 

Члан 1. 

Град Лозница прихвата обавезу сервисирања припадајућег дела дуга, на име 
суфинасирања пројеката по основу Јавног позива за кандидовање пројеката за финансирање 
изградње, реконструкције, односно адаптације објеката од јавног значаја расписаног од 
стране Министарства животне средине и просторног планирања, у висини од 40% од 
вредности пројеката за изградњу, односно реконстуркцију, адаптацију или санацију следећих 
објеката: 

1) Пројекат адаптације просторија дома културе у Доњем Добрићу на катастарској 
парцели број 4421 К.О. Доњи Добрић Улица Кнез Иво од Семберије средства у висини 
1.445.532,56 динара; 

2) Пројекат реконструкције просторија месне канцеларије у Лешници у дечије 
обданиште на катастарској парцели број 4852 К.О. Лешница Улица Вере Благојевић средства 
у висини 1.267.858,92 динара; 

3) III фаза изградње започете фискултурне сале Основне школе „Вера 
Благојевић“, Бања Ковиљача на катастарској парцели број 329 К.О. Бања Ковиљача Улица 
Вере Благојевић број 4. у Бањи Ковиљачи средства у висини 24.031.247,70 динара; 

4) Пројекат изградње прикључног гасовода, мерно регулационе станице и 
котларнице са разводном мрежом у објектима Oсновне школе „Доситеј Обрадовић“ Клупци, 
на катастарској парцели број 256/2 К.О. Клупци Улица Ратарска бб. у Лозници средства у 
висини 4.446.585,20 динара; 

5) Пројекат адаптације и санације инсталација централног грејања у објекту 
основне школе „14. октобар“ Драгинац, на катастарској парцели број 30. К.О. Драгинац  у 
Драгинцу средства у висини 2.172.108,40 динара; 

6) Пројекат санације крова Oсновне школе „Петар Тасић“ Лешница, на 
катастарској парцели број 4886/1 К.О. Лешница Улица Вере Благојевић у Лешници средства 
у висини 1.456.141,29 динара; 

7) Пројекат реконструкције постојећег објекта у фискултурну салу за ниже 
разреде Основне школе „Анта Богићевић“ Лозница, на катастарској парцели број 3858 К.О. 
Лозница Улица Јанка Веселиновића број 6. у Лозници средства у висини 2.629.934,75 динара; 

8) Пројекат реконструкције мокрог чвора Основне школе „Кадињача“ Лозница, на 
катастарској парцели број 4995 К.О. Лозница-град Улица Генерала Јуришића у Лозници 
средства у висини 1.169.132,32 динара; 

9) Пројекат адаптација спортских игралишта Основне школе „Свети Сава“ 
Липнички Шор, на катастарској парцели број 1042/2 К.О.Шор Улица Маршала Тита у 
Липничком Шору средства у висини 1.421.650,56 динара; 

10) Пројекат изградње спортских терена у оквиру школског плаца Основне школе 
„Кадињача“ Лозница, на катастарској парцели број 3173/1 К.О. Лозница Улица Генерала 
Јуришића у Лозници средства у висини 1.048.032,16 динара; 



11) Пројекат реконструкције објекта „Лозничанка“ на катастарској парцели број 
5048 К.О. Лозница део 1. Улица Георгија Јакшића у Лозници средства у висини 3.581.765,44 
динара; 

12) Пројекат изградње трибина и инвестиционог одржавања рукометних игралишта 
спортских терена Основне школе „Вук Караџић“ Лозница, на катастарској парцели број 1466 
К.О. Лозница-град Улица Филипа Кљајића број 45. у Лозници средства у висини 1.095.240,86 
динара; 

13) Пројекат адаптације мокрог чвора Основне школе „Јован Цвијић“ Лозница, на 
катастарској парцели број 3529 К.О. Лозница-град Улица Његошева број 20. у Лозници 
средства у висини 865.597,55 динара; 

14) Пројекат адаптације и реконструкције крова у Основној школи „Јован Цвијић“ 
Лозница, на катастарској парцели број 3529 К.О. Лозница Улица Његошева број 20. у 
Лозници средства у висини 5.468.403,20 динара; 

15) Пројекат надоградња зграде градске управе на катастарској парцели број 4382 
К.О. Лозница град Улица Карађорђева број 2. у Лозници средства у висини 8.880.000,00 
динара; 

16) Пројекат изградње гасне котларнице у Основној школи „Петар Тасић“ 
Лешница, на катастарској парцели број 4886/1 К.О. Лешница Улица Вере Благојевић број 4. у 
Лешници средства у висини 4.000.000,00 динара  

17) Пројекат реконструкције објекта дома културе у месној заједници Цикоте на 
катастарској парцели број 327 К.О. Цикоте Улица Ваљевски пут бб. у Цикотама средства у 
висини 2.764.717,34 динара. 

Члан 2. 

Сервисирање дуга из члана 1. ове Одлуке вршиће се у периоду од пет година са једном 
годином периода почека и каматном стопом која је једнака рефернетној каматној стопи 
Народне банке Србије увећаној за 2,5%. 

Члан 3. 

Ову Oдлуку доставити Министарству животне средине и просторног планирања и 
Градској управи. 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 5. 

 Одлуку објавити у ''Службеном листу града Лознице''. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 

Број: 06-14/10-17-8 
Датум: 16. септембар 2010. године 
Л о з н и ц а                                                                                                                                             

       ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                           Јован Тодоровић,с.р. 

 


