
 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 члана 29. и 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 приступању прибављања непокретности 

 непосредном погодбом у јавну својину града Лознице 
 

 I  ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности непосредном погодбом у 
јавну својину града Лознице и то земљишта означеног као: 
катарстарска парцела 655/4, по култури њива 1. класе, земљиште у грађевинском 
подручју, површине 0.07.01ha, у својини Ранковић Живадина из Руњана, Шабачки пут 
57 а према подацима из Листа непокретности број 5171 К.О. Лозница, ради привођења 
земљишта сврси према Изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено 
место Лозница објављеном у Службеном листу града Лознице бр. 12/2014, а за потребе 
проширивања муслиманског гробља.  
 
 II Формира се Комисија која ће по окончаном поступку непосредне 
погодбе Записник са одговарајућим предлогом доставити Скупштини града Лознице, у 
следећем саставу: 
 
 1. Милојка Смиљанић, дипл. правник, начелник Градске управе, председник, 

2. Дејан Марковић, дипл. правник, заменик начелника Градске управе, заменик          
председника, 

3. Љубинка Горданић, дипл. правник, секретар Скупштине града, члан, 
4. Милица Павловић, дипл. правник, начелник Одељења за планирање и 

изградњу, члан, 
5. Слађана Томићевић, дипл. економиста, члан. 
 
III У поступку прибављања непокретности из тачке I ове oдлуке у свему 

поступити према одредбама Закона о јавној својини и Уредби о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

 
IV Непокретност из тачке I ове oдлуке прибавиће се по тржишној вредности 

коју утврди овлашћени порески орган у складу са Законом о јавној својини. 
 
V Одлуку о предлогу Комисије из тачке II ове oдлуке, донеће Скупштина 

града Лознице. 
 
VI Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Лознице“. 
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