
 
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19-др. закон) и члана 66. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', број 32/19), Комисија за планове града Лознице по заседању 
одржаном 22.8.2019. године,  доноси 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

о обављеном јавном увиду у нацрт 
Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, 
Гимназијске и Реке Штире у Лозници и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке 

Штире у Лозници на животну средину 
 

 
I УВОДНИ ДЕО 
                                                      
          Предмет извештаја је завршен јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица 
Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у Лозници и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у 
Лозници на животну средину, и доношење закључака по примедбама са јавног увида по тачки 2. дневног реда 
затвореног дела 23. седнице Комисије за планове града Лозница.  
          Одлука о изради Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, 
Гимназијске и Реке Штире у Лозници донета је на Скупштини града Лозница 5.9.2014. године (''Сл. Лист града 
Лозница'', број 6/2014). 
           У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Одељење за планирање и 
изградњу донело је Одлуку о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у Лозници број 
7-С/2014 од 27.8.2014. године. 
           Обрађивач плана је ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан” из Лознице, односно ЈП за 
управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој” из Лознице. 
   
 
II ПРЕТХОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА  
 
          Комисија за планове града Лозница је, на 18. седници одржаној дана 22.4.2015. године извршила стручну контролу 
концепта Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и 
Реке Штире у Лозници и једногласно донела    
 

З а к љ у ч а к 
 
          Даје се позитивно мишљење на концепт Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, 
Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у Лозници уз услов да обрађивач поступи по примедбама и сугестијама 
Комисије приликом израде Нацрта Плана. 
 
           Обрађивач плана доставио је Нацрт Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга 
Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у Лозници на стручну контролу Нацрта који је разматран  на 21. седници 
Комисије за планове града Лозница одржаној 3.9.2015. године, када је Комисија једногласно донела  
 

З а к љ у ч а к 
 
          Обрађивач плана, након што поступи по примедбама и сугестијама Комисије, треба да достави поново Нацрт 
плана на стручну контролу Комисији.  
          На нивоу Града Лознице размотрити могућност алтернативне локације ТС и отварања улице и о заузетом ставу 
обавестити Комисију.  
 
           Обрађивач плана је доставио поново исправљен Нацрт Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између 
улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у Лозници на стручну контролу Нацрта који је 
разматран  на 20. седници Комисије за планове града Лозница одржаној 17.5.2019. године, када је Комисија једногласно 
донела  
 

З а к љ у ч а к 
 
              Комисија за планове је дала позитивно мишљење на нацрт Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између 
улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у Лозници. 
 



               Пошто обрађивач поступи по примедбама и сугестијама Комисије, а по провери надлежног Одељења, нацрт 
Плана се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана.  
 
Оглас о Јавном увиду у нацрт Плана и Извештај о СПУ Плана на животну средину и месту и времену одржавања јавне 
седнице, објављен је у дневном листу ''Вечерње новости'' од 18.07.2019. године и локалном листу ''Лознички 
недељник” од 18.07.2019. године. 
 
Јавни увид је обављен у периоду 18.07. до (закључно са ) 16.8.2019. године када је Нацрт Плана и Извештај о СПУ 
Плана на животну средину изложен на огласној табли Одељења за планирање и изградњу и Скупштине града Лознице и 
када је заинтересована јавност могла да изврши увид у планско решење и стави писану примедбу на Нацрт Плана и 
Извештај о СПУ Плана на животну средину. 
               
Јавна седница одржана је дана 22.8.2019. године у малој сали Скупштине града Лознице са почетком у 13 часова. 
 
 
III ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ПЛАНА И ЗАКЉУЧЦИ КОМИСИЈЕ 
 
Током јавног увида на предметни нацрт Плана упућенo je 5 примедби. Комисија је прихватила да размотри и примедбу 
након завршеног јавног увида и то примедбу Ђорђевић Милоша из Лознице која је упућена на дан одржавања јавне 
седнице 22.08.2019. године. 
Своје примедбе су појаснили пред Комисијом: „BOSS TRADE” д.о.о. из Лознице, Михоковић Радмила из Лознице, 
Куновчић Михаило из Лознице и Мирослав Глигорић из Лознице.    
Љубомир Марковић из Лознице је, на самој јавној седници, поставио питања у вези нацрта плана да би на истој добио 
одговоре од Обрађивача. Питања су се односила на то да ли се може градити на међи без сагласности суседа и да ли се 
део парцеле који се узима за јавне површине узима у обзир приликом рачуњања испуњености параметара на парцели. 
Није имао примедби на Нацрт плана.  
 
Комисија је, на својој 23. седници одржаној 22.8.2019. године, донела закључке по поднетим примедбама на нацрт 
Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире 
у Лозници: 
 

1. Милосав Радичевић, пуномоћник „BOSS TRADE“ доо. Лозница 
 
      1. Промена намене на к.п. 5284 и5285 КО Лозница, ул. Гимназијска бр. 5 и 7, које су Нацртом ПДР-е предвиђене за 
изградњу ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА као претежне намене, промени у ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА 
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВНИМ САДРЖАЈЕМ, из следећих разлога: 
     1/1. Пуних четрнаест година ове две к.п. 5284 и 5285 КО Лозница су резервисане од стране Општинске и Градске 
управе Лозница за ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА. 
              Ти објекти до данашњег дана 15. августа 2019. године нису изграђени из разлога што се не зна који објекти 
треба да се израде, нису урађени Пројекти, Планови нити је било који орган власти о свему овоме ДОНЕО 
АДЕКВАТНУ ОДЛУКУ. 
     1/2  Наведене парцеле су приватно власништво и исте су пуних 14 година узурпиране и блокиране јер власници НЕ 
МОГУ НИШТА ДА ИЗГРАДЕ, не могу своје приватно власништво да финансијски и економски реализују, нити да свој 
капитал оплоде, а што је све у супротности са чл. 1., 2., 20. и 27. Закона о експропријацији, јер од доношења ГУП-а 
Општине Лозница 05.08.2005. године, од када су ове две парцеле у зони ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНОГ 
СТАНДАРДА, од ТОГ ДОБА ДО ДАНАС ГРАД ЛОЗНИЦА „НИЈЕ УТВРДИО ЈАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ОВЕ ДВЕ 
ПАРЦЕЛЕ“ а јавни интерес УТВРЂУЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
     Уместо тога, на овим парцелама објекти су пали, руинирани су и у строгом центру града налази се РУГЛО и то баш 
код ГИМНАЗИЈЕ, уместо да се на томе месту налази РЕПРЕЗЕНТАТИВАН ОБЈЕКАТ. 
     Овде је више него јасно о чему се ради, и зна се тачно ко то спречава да се власници могу РАДОВАТИ НОВОМ 
ОБЈЕКТУ.  
     1/3   Пошто се и сада не зна који објекти ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА ТРЕБА да се граде на овим парцелама, 
тражимо да се изврши ПРОМЕНА НАМЕНЕ „ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА – ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА 
ПОСЛОВНИМ САДРЖАЈЕМ“, јер власници ових к.п. 5284 и 5285 имају припремљено идејно решење о изградњи 
Пословно-стамбеног објекта, што би био и велики добитак за Буџет, уместо планирани ОБЈЕКТИ ДРУШТВЕНОГ 
СТАНДАРДА. 
     2. Да бисмо ублажили заједно последице изнете у тачки 1., достављамо вам ПРОЈЕКАТ – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ У 
МОДЕЛУ 3-D ЗА ДОГРАДЊУ НЕДОСТАЈУЋЕГ САДРЖАЈА ЗА ГИМНАЗИЈУ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛОЗНИЦИ (у 
даљем тексту Гимназија), СА КОЈИМ ЋЕ СЕ ОМОГУЋИТИ ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ЈЕДНОЈ СМЕНИ ПО 
РЕФОРМИСАНОМ СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА. 
     ГИМНАЗИЈСКИ ОБЈЕКАТ ДОГРАДИО БИ СЕ ЗАЈЕДНО СА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТОМ 
ИНВЕСТИТОРА „BOSS TRADE“ ДОО ЛОЗНИЦА, КАО ЈЕДИНСТВЕН ОБЈЕКАТ У НИЗУ. 
     У ГИМНАЗИЈСКОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА БТПОВ. 2280м² ИЗГРАДИЛА БИ СЕ САЛА ЗА ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ СА 
ЦЕЛОКУПНИМ ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ А СВЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ БР 5/90 (Сл. гласник СРС: Просветни 
гласник) и 13 УЧИОНИЦА И ЈЕДНА НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА. 
     ЈОШ 7 (седам) УЧИОНИЦА И НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА ИЗГРАДИЛО БИ СЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ 
ПОСЛОВНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА ИНВЕСТИТОРА, ШТО БИ БИЛО УКУПНО 20 (двадесет) НОВИХ УЧИОНИЦА И 
ДВЕ НАСТАВНИЧКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ. 



     ОБЈЕКАТ БИ СЕ ГРАДИО НА ДЕЛУ ГИМНАЗИЈСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КОЈИ ДЕО ЈЕ САД ГРАДСКИ ПАРКИНГ, К.П. 
5294 И НА К.П. 5284 И 5285 ИНВЕСТИТОРА КОЈЕ ПАРЦЕЛЕ БИ САЧИЊАВАЛЕ ЈЕДНУ ГРАЂЕВИНСКУ 
ПАРЦЕЛУ ЗА ОВУ НАМЕНУ У ПОВРШИНИ ОД ОКО 1800м². 
     ОВАЈ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СМО ИЗРАДИЛИ НА ОСНОВУ ДОГОВОРА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ МЕНИ КАО 
ПУНОМОЋНИКУ – АГЕНЦИЈИ РАДИЧЕВИЋ бр: 451-02-01486-2/2017-17 ОД 28.06.2017. године, ГДЕ ЈЕ МИНИСТАР 
У ЗАДЊЕМ ПАСУСУ ДАО МОГУЋНОСТ ДА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ПОСЛОВЕ ПРОСТОРНОГ И 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ, ПЛАНИРА 
ОДГОВАРАЈУЋУ ПАРЦЕЛУ ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛОЗНИЦИ. 
     ЦЕНА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ, тј. САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И 
ЈОШ 20 УЧИОНИЦА, БИЛА БИ ЈЕВТИНИЈА 398.000.000.- ДИНАРА НЕГО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА СВИХ 17 К.П. У 
ЗОНИ „А“ БЛОКА ГИМНАЗИЈА, према ранијем Мишљењу Министарства просвете бр: 350-01-19/2016-17 од 
05.12.2016. године, у површини од 7439м² и коштала би само земља око 600.000.000.- динара. 
    4. Град Лозница је на истом делу к.п. 5294 и на истој површини овог дела предвидео Израду Пројектне документације 
– за изградњу фискултурне сале уз објекат Гимназије у Лозници, спратности П+1, укупне површине објекта око 700м², 
унутрашњих димензија 28х16х7м, али без изградње УЧИОНИЦА КОЈЕ НЕДОСТАЈУ, што је расипање и новца и 
простора У ЦЕНТРУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ. 
     ДОКАЗ: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за Изградњу 
фискултурне сале уз објекат „Гимназије“ у Лозници ЈН број 404-15-381/2019-IIIi-4 Лозница, март 2019. године. 
 
     Прилози који се достављају:  
 
1. Пуномоћје ОВ I бр. 10157/2016, Основни суд Лозница; 
2. Услови за ПДР блока Гимназија, бр. 451-02-01486-2/2017-17 од 28.06.2017., достављено Агенцији Радичевић, 
Лозница; 
 
     5. Предлагач је НАЦРТОМ ПДР БЛОКА ГИМНАЗИЈА ЗА ЈАВНИ УВИД, изнео званичан став за Гимназију, и то: „ 
Да је површина расположивог простора 2826м² (БРГП). За даље побољшање услова образовања и недостатак простора, 
могуће је решити проширењем на сопственој парцели“, страна 25 Нацрта, тачка 2.7. Урбанистички услови за објекте 
јавне намене. 
     Овај став предлагача у целости подржавамо и сви наши предлози су у овом Приговору у тој функцији. 
 
     Напомена: 
 
     Уз овај Приговор достављамо вам један комплет ЦД – ПРОЈЕКАТ – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УМОДЕЛУ 3-D „ПРЕДЛОГ 
ЗА ДОГРАДЊУ НЕДОСТАЈУЋЕГ САДРЖАЈА ЗА ГИМНАЗИЈУ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛОЗНИЦИ КАО ОБЈЕКТА 
ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА И ИЗГРАДЊА СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ИНВЕСТИТОРА „BOSS 
TRADE“ ДОО ЛОЗНИЦА КАО ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ ОБЈЕКТА“. 
     Пројекат вам достављамо на увид и одлучивање.   
 
Став обрађивача: Примедба се не прихвата 
Намена и коришћење предметних парцела изнетих у примедби, била је разматрана више пута и став Градске Управе 
Града Лозница је да се ова локација определи за изградњу објеката друштвеног стандарда а простор у функцији 
образовања.  
 
Закључак Комисије: Примедба се не прихвата. 
Прихвата се образложење обрађивача да је намена и коришћење предметних парцела изнетих у примедби била 
разматрана више пута и да је став Градске Управе Града Лозница да се ова локација определи за изградњу објеката 
друштвеног стандарда а простор у функцији образовања, уз следећу допуну. Уважавају се интереси градске управе за 
изградњу објеката јавне намене уз препоруку да се привођењу планираној намени из плана приступи у што краћем 
времену.  
 
 2. „BOSS TRADE“  доо Лозница 
 
Поштовани,  
У складу са вашом презентацијом дана 06.08.2019. године поводом Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ дајемо 
следеће примедбе: 
     - већ 10 година не доноси се конкретно решење Плана детаљне регулације за наведени блок где се налазе наше 
парцеле, и онемогућавате нам рад, а самим тим наносите нам непоправљиву материјалну штету; 
     - поново презентација је у смислу да наведени блок, као и пре 10 година, је домен друштвеног стандарда, а не 
дозвољавате нам да градимо пословно – стамбени објекат; 
     - у складу са наведеним достављали смо Вам дописе у задњих 10 година, са захтевима да се регулише План детаљне 
регулације, затим захтеве за градњу пословно – стамбеног објекта са идејним решењима, која су у складу са позитивним 
законским решењима везаних за ту материју. 
 
Став обрађивача: Примедба се не прихвата 
Намена и коришћење предметних парцела изнетих у примедби, била је разматрана више пута и став Градске Управе 
Града Лозница је да се ова локација определи за изградњу објеката друштвеног стандарда а простор у функцији 
образовања.  



 
Закључак Комисије: Примедба се не прихвата. 
Прихвата се образложење обрађивача да је намена и коришћење предметних парцела изнетих у примедби била 
разматрана више пута и да је став Градске Управе Града Лозница да се ова локација определи за изградњу објеката 
друштвеног стандарда а простор у функцији образовања, уз следећу допуну. Уважавају се интереси градске управе за 
изградњу објеката јавне намене уз препоруку да се привођењу планираној намени из плана приступи у што краћем 
времену.  
 
3. Михоковић Радмила, Лозница 
 
     Као сувласник к.п. 5284, као и постојеће куће која је у рушевном стању, лично сам заинтересована да ми одобрите да 
са осталим сувласницима нађемо инвеститора који би био заинтересован за градњу на овој парцели. Уколико Вам ова 
солуција не одговара, онда нас исплатите по правичној надокнади за ову грађевинску парцелу и постојећу кућу. 
     Надам се да, уколико Вам више одговара да преузмете наведену парцелу и кућу, да ће одговарајућа надокнада бити 
исплаћена у разумном року (6 месеци). 
 
Став обрађивача: Примедба се не прихвата 
Примедбе, односно питања правичне надокнаде – исплате обештећења за грађевинску парцелу нису у надлежности 
обрађивача већ наручиоца Плана. 
 
Закључак Комисије: Примедба није основана. 
Прихвата се образложење обрађивача да примедбе, односно питања правичне надокнаде – исплате обештећења за 
грађевинску парцелу нису у надлежности обрађивача већ наручиоца Плана уз напомену да се усвајањем овог планског 
документа стичу услови за покретање поступка за утврђивање јавног интереса, односно изузимање земљишта уз 
правичну надокнаду, у складу са важећим Законом.  
 
4. Куновчић Михаило, Лозница 
 
     Као власник наведене парцеле (к.п. 5284 за коју је предвиђена претежна намена „друштвени стандард“ и допунска 
намена „терцијалне делатности“) са постојећом кућом, лично сам и животно заинтересован, да ако не будем могао да 
сам нађем инвеститора због усвајања Плана детаљне регулације, са којим сам упознат на јавној расправи у сали 
Општине, да ми Град Лозница и Република Србија у што краћем року (од шест месеци до годину дана) исплати 
правичну надокнаду – обештећење за грађевинску парцелу и постојећу кућу (планом обојено љубичасто), предвиђено за 
„друштвени стандард“, као и за део од те парцеле (планом обојено зелено) предвиђено као „јавна зелена површина“, и то 
све по реалним тржишним вредностима. 
  
Став обрађивача: Примедба се не прихвата 
Примедбе, односно питања правичне надокнаде – исплате обештећења за грађевинску парцелу нису у надлежности 
обрађивача већ наручиоца Плана. 
 
Закључак Комисије: Примедба није основана. 
Прихвата се образложење обрађивача да примедбе, односно питања правичне надокнаде – исплате обештећења за 
грађевинску парцелу нису у надлежности обрађивача већ наручиоца Плана уз напомену да се усвајањем овог планског 
документа стичу услови за покретање поступка за утврђивање општег интереса, односно изузимање земљишта уз 
правичну надокнаду, у складу са важећим Законом.  
 
5. Мирослав Глигорић, Лозница 
 
     Мишљења сам да приликом израде плана нижег реда треба омогућити спајања парцела ради изградње нових 
објеката, обзиром да су све парцеле испод 400м², а стиче се утисак да је то и намера предлагача нацрта Плана. Такође 
сматрам, да би због веће искоришћености простора и визуелно бољег изгледа објеката требало препоручити изградњу 
нових објеката у низу, или прекинутом низу, у случају да неко од власника парцела није заинтересован за градњу. 
 
Став обрађивача: Примедба се не прихвата 
Правила грађења за објекте у низу дата су у текстуалном делу ПДР блока Гимназија у поглављу 3.2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА - ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА. Удаљење од бочних суседних парцела је дефинисано у 
графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације. 
 
Закључак Комисије: Примедба се делимично прихвата.  
Први део примедбе није основан. Правила грађења за објекте у низу дата су у текстуалном делу ПДР блока Гимназија у 
поглављу 3.2. Правила грађења - општа правила за изградњу објекта. Нацртом Плана је дата могућност спајања парцела. 
Други део примедбе се делимично прихвата, пошто је удаљење од бочних суседних парцела дефинисано у графичком 
прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације. У плану ће се, поред тога, у правилима грађења посебно нагласити 
обавеза постављања објеката на бочну међу, односно у непрекинутом низу.  
 
 
 
 



5. Ђорђевић Милош, Лозница (примедба изнета на јавној седници комисије за планове) 
 
     На парцелама кп. бр. 5280, 5281 и 5282 КО Лозница треба омогућити степен заузетости од 100%, пошто се од ових 
парцела узима за површине јавне намене (саобраћајницу). Уколико би се примењивао максималан степен заузетости од 
100% треба прописати обавезну израду Урбанистичког пројекта. Уколико се на предметним парцелама не користи 
степен заузетости од 100%  примењиваће се правила прописана планом.  
 
Закључак Комисије: Примедба се прихвата.  
     На парцелама кп. бр. 5280, 5281 и 5282 КО Лозница треба омогућити степен заузетости од 100%, пошто се од ових 
парцела узима за површине јавне намене (саобраћајницу). Уколико би се примењивао максималан степен заузетости од 
100% треба прописати обавезну израду Урбанистичког пројекта. Уколико се на предметним парцелама не користи 
степен заузетости од 100%  примењиваће се правила прописана планом.  
                            
Комисија је једногласно донела следећи 
 

                                                  З а к љ у ч а к 
 
          Након што обрађивач плана поступи по закључцима Комисије, надлежни орган може упутити предлог 
Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и Реке 
Штире у Лозници у даљу процедуру доношења. 
 

 

 

           Председник комисије                                                     Начелник одељења  
 
____________________________                               __________________________________ 
         Драгана Јовановић                                                           Владан Трипковић 
 
 
 
Чланови Комисије: 
           
1. Љиљана Коларевић (замен. председника)__________________________________________ 

 
2. Виолета Петровић (члан)_______________________________________________________ 

 
3. Снежана Павловић (члан)_______________________________________________________ 

 
4. Никола Поповић (члан)_________________________________________________________ 


