
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-2-9/2019-II 
31.01.2019. године 
Л о з н и ц а 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члана 34. Закона о 
јавној својини (,,Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 
108/16 и 113/17), члана 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикуљања писмених понуда (,,Службени гласник РС'', број 16/2018),  и 
члана 63.тачка 10а Статута града Лознице (,,Службени лист града Лознице'', број 1/19-
пречишћен текст), члана 2. Одлуке о Градском већу града Лознице (,,Службени лист 
града Лозницe", број 20/08), поступајући по предлогу Комисије о спровођењу поступка 
издавања у закуп непокретности у јавној својини града Лознице, Градско веће града 
Лознице на 93. редовној седници одржаној дана 31.01.2019.године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице 
 

Члан 1. 
 

Непокретности у јавној својини града Лознице - пословни простори дају се у 
закуп најповољнијим понуђачима по расписаном јавном огласу од 19.12.2018.године, и 
то: 

 
1. Пресс 015 Д.О.О. Мајур пословни простор у Лозници, улица Милоша Поцерца 58 
магацин до трафоа- I фаза објекта површине 21,36 м2 , по цени 401,00 динара по м2. 
 

2. Кости Зарићу из Лознице, улица Војводе Путника 2  стамбени простор у Лозници, 
улица Војводе Путника 2, површине 48,78 м2 , по цени 246,01 динара по м2 . 

 
Члан 2. 

 
Након доношења Решења о давању у закуп непокретности у јавној својини града 

Лознице са овлашћеним представницима понуђача закључиће се уговори  о закупу 
пословног простора. 
 



Члан 3. 
  
 Овлашћује се начелник Градске управе града Лознице да у име града Лознице 
потпише Уговор о давању у закуп непокретности, са овлашћеним представницима 
понуђача.  

 
Члан 4. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

града Лознице'' . 
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