РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 90/2010-I
ДАТУМ: 03.03.2010.год.
ЛОЗНИЦА

На основу члана 5. и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Сл.гласник РС'', број 135/04), члана 1. Одлуке о давању овлашћења
Градоначелнику града Лознице за доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на
животну средину (''Сл. лист града Лознице'', бр. 21/08), члана 58. став 1. тачка 8. Статута
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр. 19/08), Градоначелник града Лознице доноси:

О Д Л У К У
o приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду
Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35/10 кВ ''Лозница 2''

Члан 1.
Приступа се активностима на изради Стратешке процене утицаја на животну средину (у
даљем тексту стратешка процена) Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35/10 кВ
''Лозница 2''.
Члан 2.
Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о Стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Сл.гласник РС'' бр.135/04) према критеријумима дефинисаним у прилогу
истог.
Члан 3.
Основу Стратешке процене чини програм и план којим се утврђује оквир за развој
одређеног сектора, његове карактеристике, циљеви и просторни обухват.
Члан 4.
Циљ израде Плана је да се Граду Лозници и приградским насељима обезбеди поуздано
снабдевање електричном енергијом са степeном сигурности Х-1. Изградњом ТС 110 кВ ће
се обезбедити потребна количина електричне енергије за североисточни део града Лознице ,
ново насеље на Лагатору и приградским насељима која гравитирају (Клупци, Руњани,
Тршић, Г.Недељице, Д.Недељице, Коренита, Грнчара и Брезјак), јер се бележи динамични
раст потрошње електричне енергије како у индивидуалном тако и у индустријском конзуму.
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План обухвата следеће катастарске парцеле: 1004, 1005/1, 1005/8 и 1005/3 (пут) све у к.о.
Лозница- град, укупне површине 02 ха 07 ари 48 м2.
План садржи нарочито:
1) границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне целине и
зоне;
2) намена земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
5) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајницу, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
6) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
7) економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
8) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта ;
9) графички део.
Члан 5.
Израда Стратешке процене ће се обавити по фазама у складу са чланом 8. Закона о
Стратешкој процени утицаја на животну средину.
Члан 6.
Ова Oдлука је донета у складу са Мишљењем у вези одлучивања о приступању изради
Стратешке процене бр.501-19-С/2009 од 28.05.2009. године.
Члан 7.
Основни садржај Извештаја о Стратешкој процени прописан је чланом 12. Закона о
Стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр.135/04).
Члан 8.
Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени, ће донети надлежни
орган града сходно члану 10. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Члан 9.
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени исти ће
се упутити на јавни увид у трајању од 30 дана.
Члан 10.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС
110/35/10 кВ ''Лозница 2'' у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.
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Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града
Лознице ''.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

3

