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Б - ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 
Град Лозница се простире на површини од 612 км2 од чега око 60,2 % 

пољопривредног, 32,7% шумског и 7,1% неплодног земљишта. Према попису из 1991. 
године број становника град Лозница износио је 83.413, а према попису из 2002. године 
број становника је 86413, што је забележен пораст од 3000 становника. Од укупног броја 
26.203 становника чини град, а осталих 60.210 приградска и сеоска насеља. По густини 
насељености сврстава се у подручја града са 135-150 становника по км2 тј. Лозница има 
141 становник по км2 ,  према попису из 2002. године.  

-Водећи или примарни правац, појас концентрације активног становништва и 
урбанизације је град Лозница са приградским насељима. Лозница је опредељена у први 
ниво урбаног  насеља и у регионалне центре првог реда. 

-У други или секундарни ниво полова концентрације и урбанизације опредељена су 
градска насеља.  

-Трећи ниво полова урбанизације чине центри заједнице села док  
-Четврти ниво урбанизације обухвата сва остала сеоска насеља. 

 
 
 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину прописанo је да се 
стратешка процена утицаја на животну средину врши за планове у области просторног и 
урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, 
рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања 
водама, телекомуникација, туризма, инфаструктурних система, заштите природних и 
културних добара, биљног и животињског света и њихових станишта и др.и саставни је део 
плана, односно програма или основе. Стратешка процена утицаја на животну средину мора 
бити усклађена са другим проценама утицаја на животну средину, као и са плановима и 
програмима заштите животне средине и врши се у складу са поступком прописаним 
законом. 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 
1.1 ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
1.1.1.  Повод за израду стратешке процене 

 
  Предметни Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  се ради на 
основу Одлуке о приступању Стратешкој процени утицаја на животну средину Plana 
detaqne regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eva, U~iteqska, @ikice 
Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici,  града Лозница бр.1/2012, од 14.02.2012. 
године,које је на основу члана 9.став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“ бр,135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46.  Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11),члана 18.тачка 5. 
алинеја 1.Одлуке о градској управи града Лознице  („Сл. лист града Лознице“ број 
20/08,9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града Лознице  Лознице  („Сл. лист града Лознице“ 
број  19/08) које је донело градска управа града Лознице, Одељење за планирање и 
изградњу. 
 

1.1.2. Предмет  стратешке процене 
 

Предмет извештаја  о стратешкој процени утицаја на животну средину је процена 
утицаја које могу имати одређени планом предвиђени садржаји у простору и импликација 
њихових негативних утицаја на животну средину. 

У складу са донетим Одлуком, у оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину,разматраће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном Планом 
значај и карактеристике Плана,карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и 
макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са 
критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину, а 
узимајући у обзир и планиране намене. 
 

 

1.1.3. Подручје обухвата стратешке процене  
 

Стратешком проценом обухваћен је простор у граници плана, како је приказано и у 
графичким прилозома 
 

1.1.4. Разлог за израду 

 
Сходно одредбама члана 5. Закон о стратешкој процени утицаја на животну 

средину(„Сл. гласник РС“ бр    135/2004 и 88/2010) Одељење за планирање и изградњу. У 
поступку доношења ове Одлуке, за  Plan detaqne regulacije bloka izme|u ulica 
Kara|or|eva, U~iteqska, @ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici   и 
чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да предметни план представља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене 
утицаја на животну средину.Стратешка процена мора бити у складу са проценом уицаја и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
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пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“ бр. 114/08). 
 

1.1.5. Правни основ 

 

   Plan detaqne regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eva, U~iteqska, 
@ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici   се ради на основу: 

Одлуке о приступању Стратешкој процени утицаја на животну средину Plana 
detaqne regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eva, U~iteqska, @ikice 
Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici,  града Лозница бр.1/2012, од 14.02.2012. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС“ бр    135/2004 
и 88/2010) 
- Закона о процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) 
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09) 
- Закон о планирању и изградњи  ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11),  
и 
- Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“ бр. 114/08). 
 
1.1.6. Плански основ 

 
Плански основ и стечену обавезу представља стратегија заштите и унапређења 

животне средине заснована на начелима интегралности и превенције приликом привођења 
простора намени и изградње објеката на основу процене утицаја на животну средину свих 
главних планских решења, програма, пројеката и активности за спровођење плана 
нарочито односу на рационалност коришћења ресурса, могуће угрожавање животне 
средине и ефикасност спровођења мера заштите. 

 
Полазни основ за израду  стратешке процене представља и Plan detaqne 

regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eva, U~iteqska, @ikice Jovanovi}a i 
Vlade Ze~evi}a. 

 
 

1.2. Кратак преглед садржаја и циљева плана и његов однос са другим плановима 
 

Обуhват Plana je prostor u K.O. Loznica povr{ine 2.88.15.m . Podru~je 
obuhva}eno Planom se nalazi u centralnoj zoni grada i nije bilo predmet detaqne 
razrade. 

Prema Generalnom Planu grada Loznice (Sl.list Loznice br.10/05) prostor je 
definisan kao 

 
      - zona vi{eporodi~nog stanovawa sa komercijalnim sadr`ajima i zelene 

rekreativne povr{ine integrisane u ostale nemene u delu bloka 
orijentisanom prema ulicama Vlade Ze~evi}a i @ikice Jovanovi}a. 
- Zona porodi~nog stanovawa sa komercijalnim sadr`ajima  i kao dopunsko 
vi{eporodi~no stanovawe i stanovawe uz poslovne i radne zone u delu bloka 
orijentisanom prema ulicama Kara|or|eva i U~iteqska 
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Koncept ure|ivawa prostora u okviru granice Plana bazira se na: 
 

- definisawu prostora od javnog interesa 
- preispitivawu kapaciteta izgradwe 

- podizawu standarda stanovawa i kori{}ewa prostora  
- delimi~nom ure|ewu sistema parkirawa i gara`irawa 
- unapre|ewu nivoa infrastrukturne opremqenosti 

 
Urbanisti~kim re{ewem usvojen je princip umerenog razvoja i u strukturi 

gra|ewa i u saobra}ajnim re{ewima. 
U okviru predmetnog bloka zadr`avaju se postoje}i objekti kolektivnog 

stanovawa na kojim nije mogu}a daqa promena gabarita i volumena (sem na 
postoje}em vi{eporodi~nom objektu u ul. Kara|or|eva na k.p. 8639 ). U delu bloka 
prema ulici Kara|or|evoj i U~iteqskoj data je mogu}nost transformacije 
individualnih objekata izgradwom novih vi{eporodi~nih stambenih objekata u 
nizu ,maksimalne spratnosti do P+5+Pk. Na k.p. 8636 (Kara|or|eva br.5) postoji 
stambeno-poslovna zgrada koja nema gra|evinsku dozvolu i nije u procesu 
legalizacije. 

U gra|evinskom podru~ju obuhva}enom granicom ovog Plana nalazi se 
evidentirano, nepokretno kulturno dobro od strane Zavoda za za{titu spomenika  
koje nije stavqeno na evidenciju,odnosno nije predlo`eno za utvr|ivawe 
nepokretnosti za kulturno dobro. 

 
 Osnovna namena zemqi{ta: 
 
    - povr{ine javne namene ~ine delovi saobra}ajnica u obuhvatu Plana,interne 

saobra}ajnice unutar bloka, javne, slobodne i zelene povr{ine i komunalne 
povr{ine. 
- povr{ine za ostale nemene su povr{ine namewene kori{}ewu i izgradwi 
ostalih objekata a u skladu sa predvi|enom namenom. 

 
U oblasti saobra}ajne infrastrukture nema ve}ih intervencija. Kolski 

prilaz unutra{wim sadr`ajima je predvi|en kao jednosmerni ulaz u ulicu Vlade 
Ze~evi}a,jednosmerni izlaz na ulicu @ikice Jovanovi}a i dvosmerni ulaz-izlaz na 
ulicu U~iteqsku. Predvi|en je deo parking mesta za postoje}e objekte a planirani 
objekti }e imati poseban broj parking mesta u okviru podzemnih gara`a. 

U oblasti vodne infrastrukture predla`e se zadr`avawe postoje}eg 
koncepta snabdevawa vodom,koji se oslawa na postoje}u vodovodnu mre`u, sem u 
ulici Kara|or|eva gde se mewa vrsta cevi i profil. Zamena cevovoda se planira i 
unutar kvarta. 

Predla`e se zamena vrsta cevi i profil koji se pove}ava na ND - 300 mm za 
fekalnu i ki{nu kanalizaciju. Zamena cevovoda se planira i unutar kvarta i 
maksimalno pove}awe sliva U~iteqske ulice da bi se  rasteretio sliv ulice 
Vlade Ze~evi}a. 

U oblasti energetske infrastrukture postoje}a, podzemna, niskonaponska 
mre`a  i javna rasveta se zadr`avaju kao i postoje}a javna rasveta uz obavezu 
sanacije o{te}enih stubova i odr`avawe svetiqki u ispravnom stawu. Prikqu~ak 
novih objekta }e biti iz planirane TS 10/0,4 kV  2h630 kW, K-3/1 koja }e prakti~no 
predstavqati pro{irewe postoje}e TS,,K3,,. 
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U oblasti TT infrastrukture mora se izgraditi TT kablovska kanalizacija 
unutar bloka od postoje}e TT kanalizacije  u ulici @ikice Jovanovi}a . Svi 
planirani objekti }e se prikqu~ivati na sistem JKP ,,Toplana,, Loznica ili na 
gasovodnu mre`u. 

   
1.2.1 Повод и циљ израде плана 
 

Koncept prostornog ure|ewa bazira se na ciqevima i osnovnim procesima 
prostornog razvoja grada utvr|enih Generalnim planom grada Loznice, 
potencijalima prostora, analizi postoje}eg stawa graditeqske vrednosti i 
postoje}e planske dokumentacije. 

U okviru predmetnog bloka zadr`avaju se postoje}i objekti kolektivnog 
stanovawa a u Kara|or|evoj i U~iteqskoj ulici individualni objekti }e se 
transformisati u nove vi{eporodi~ne stambene objekte u nizu maksimalne 
spratnosti P+5. Planirana izgradwa je samo nastavak procesa zapo~ete 
izgradwe,tako da ovaj Plan postavqa okvire za nastavak planske izgradwe 
vi{eporodi~nih objekata, saobra}ajne i komunalne infrastrukture. 
 

1.2.2. Обухват Концепта плана 
 
Plan detaqne regulacije donosi se za likalitet u samom centru, u neposrednoj 

blizini va`nijih javnih slu`bi i ustanova. Ovaj prostor obuhvata povr{inu od 
2.88.15 ha. 
 

Граница подручја плана 
 

  Gra|evinsko podru~je obuhva}eno Planom nalazi se u Katastarskoj op{tini 
(u daqem tekstu K.O.) Loznica, unutar opisane granice. Granicu predstavqaju 
osovine ulica Kara|or|eva, U~iteqska, @ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a. 
Povr{ina obuhva}ena Planom je 2.88.15 ha. 
 

Обухват грађевинског подручја 
 

Unutar obuhvata Plana, s obzirom da se radi o centralnoj zoni grada, nema 
previ{e raznolikih namena. Prostorno je dominantno u~e{}e vi{eporodi~nog 
stanovawa sa poslovawem (poslovni sadr`aji kompatibilni stanovawu) i ova 
namena zauzima povr{inu od 9906,4 m2 ili 34,3% prostora. 

Osim dominantne namene unutar granica Plana zastupqene su i povr{ine 
namewene: internom saobra}aju (unutar bloka); parkinzima, zelenim i drugim 
slobodnim povr{inama, komunalnoj infrastrukturi (TS). 

 
Tabela 1.     Planirano stawe 

 Postoje}a namena Povr{ina 
(m2) 

Zastupqenost 
u % 

Zastupqenost 
u obuhvatu 

Plana 

Povr{ine 
za ostale 
namene 

Vi{eporodi~no stanovawe
(postoje}i objekti) 

  6041, 4 45,3%  
 
 Planirana izgradwa  3865,0 31,9% 
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Pomo}ni objekat (gara`e)    243,0 1,8%  
46,2 % Slobodne zelene povr{ine 2784,4 20,9% 

Ukupno 13323 100% 

Povr{ine 
za javne 
namene 

Saobra}ajne i parking 
povr{ine 

 7120,5 46%  
 
 
 

53,8 % 

Komunalna 
infrastruktura 
(trafostanica) 

     42,5 0,3% 

Zelene i druge slobodne 
povr{. 

83 29,00 53,7% 

                                                                   Ukupno 15492 100% 

SVEGA 28815  100 % 

 

 

Ukupno ostale namene ...........................................................13323 m2 (46,2%) 

Ukupno javni prostor.............................................................15492 m2 (53,8%) 

(saobra}ajne povr{ine, parking, TS, zelene i druge slobodne povr{ine) 

Ukupno obuhvat plana............................................................28815 m2 (100%) 

 

S obzirom da je blok jedinstvena celina predvi|ena za vi{eporodi~no 
stanovawe sa komercijalnim sadr`ajima, nije vr{ena nikakva podela na mawe 
urbanisti~ke celine i zone. 

U obuhvatu Plana planirana namena i izgradwa su ujedna~eni, tj. prema 
pravilima gra|ewa za vi{eporodi~no stanovawe definisanim u Planu tako da 
nema tipolo{ki razli~itih celina. 

 

 PLAN REGULACIJE POVR[INA JAVNE NAMENE SA NIVELACIJOM 

 

  Plan regulacije 

 

Planom su utvr|ene povr{ine javne namene. Povr{ine jvne namene su: 

- blokovske saobra}ajnice i parkinzi 

- delovi ulica Kara|or|eva, Vlade Ze~evi}a, @ikice Jovanovi}a i 
U~iteqska 

- blokovske zelene i druge slobodne povr{ine 

- trafostanica 
 

Planirane regulacione linije date su u odnosu na osovine saobra}ajnica ili u 
odnosu na postoje}e granice parcela i postoje}e objekte. 

Osovine saobra}ajnica definisane su koordinatama osovinskih ta~aka koje su 
date na grafi~kom prikazu. 
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1.2.3.  Правни и Плански основ 
 

Planski i pravni osnov za izradu Plana detaqne regulacije sadr`an je u 
odredbama: 
 

- Zakon o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik Republike Srbije br. 72/2009; 
81/2009-ispr; 64/2010-odluka US i 24/2011) 

- Pravilnik o sadr`ini,na~inu i postupku izrade planskih dokumenata 
(Sl.glasnik RS,, br.31/10,69/10 i 16/11 ) 

    - Pravilnik o op{tim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradwu (Sl.     
glasnik Republike Srbije br. 64/10 i 24/11) 

    - Odluka o izradi Plana detaqne regulacije bloka izme|u ulica 
Kara|or|eve,U~iteqske, @ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici 
(Sl. list grada Loznice br.06-3/12-29-29 od 23.02.2012.god) 

    - Odluka o pristupawi izrade Strate{ke procene uticaja na `ivotnu 
sredinuPlana br. 1/2012 od 14.02.2012.god  

         - Generalni plan grada Loznice (Odluka-Sl. list Loznice br. 10/05) a 
objavqen u Sl.glasniku br. 8/2006 

 
 

 
 
 
 
 

1.2.4.  Подлоге за израду плана 
  
   Plan detaqne regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eva, U~iteqska, 
@ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a урађен је на следећим подлогама: 
 

- Kатастарско-топографски  план 
- Орто фото снимак 

 
Обрађивач сматра да је катастарско-топографски план добар и ажуран, а орто фото 

снимак помаже при провери стања на терену.  
     
 
1.2.5      ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА          
 

Blok je prostor u postoje}em ili planiranom urbanom tkivu definisan 
regulacionom linijom koja razdvaja javno, gra|evinsko zemqi{te (ulica, trg, 
skver) od prostora namewenog za izgradwu (ostalo gra|evinsko zemqi{te). 

Planirani objekti mogu se graditi iskqu~ivo u granicama sopstvene parcele i 
nije dozvoqena gradwa objekata i wegovih delova na vi{e parcela. 

Sve gra|evinske linije koje odre|uju polo`aj planiranog objekta na parceli 
defini{u se tako da ne predstavqaju smetwu funkcionisawa objekata na parceli, 
da omogu}e nesmetano postavqawe infrastrukturne mre`e i da ne ugroze 
funkcionisawe i stati~ku stabilnost na susednim parcelama. 

Gabaritet objekta mo`e biti mawi u odnosu na maksimalne granice gradwe. 
Gra|evinska linija podzemnih eta`a je linija kojim se utvr|uje linija gra|ewa 

podzemnih delova objekata. Gra|evinska linija podzemnih eta`a objekta u 
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centralnoj zoni grada mo`e se poklopiti sa regulacionom linijom parcele pod 
uslovom da podzemna eta`a ne prelazi niveletu pristupne saobra}ajnice. 

Podzemna gra|evinska linija tako|e mo`e se poklopiti sa granicom parcele 
prema susednim parcelama pod uslovom da ne pre|e, tj. da indeks ili stepen 
izgra|enosti bude maksimalno I=0,8  

Gra|evinski elementi ispod kote trotoara - podrumske eta`e - mogu pre}i 
gra|evinsku, odnosno regulacionu liniju i to: 

 
- stope temeqa i podrumski zidovi - 0,15 m do dubine od 2,6m ispod kote trotoara 

a ispod te dubine - 0,5m 
- {ahtovi podrumskih prostorija do nivoa kote trotoara - 1,0m 
- stope temeqa ne mogu prelaziti granicu susedne parcele, osim uz saglasnost 

vlasnika ili korisnika parcele. Gra|evinska linija prizemqa je linija 
podzemnog dela u odnosu na definisanu gra|evinsku liniju objekta. 

- gra|evinska linija objekta prema regulacionoj liniji parcele mo`e biti 
postavqena na regulacionu liniju ili na definisanom rastojawu ka 
unutra{wim parcelama. 

- za svaki tip izgradwe i namenu parcele posebnim pravilima definisana su 
rastojawa gra|evinske linije objekata od regulacione linije. U slu~ajevima 
gde je nu`no rastojawe gra|evinske linije od regulacione definisana je 
striktno definisanim rastojawem i tamo gde za to ne postoje razlozi date su 
minimalne vrednosti udoqewa. 
U odnosu na gra|evinske linije ibjekta prema granicama susednih bo~nih 

parcela objekti mogu biti postavqeni: 
 

- u neprekinutom nizu 
- u prekinutom nizu 
- kao slobodnostoje}i 

 
 
 
Objekti postavqeni u neprekidnom nizu dodiruju se svojim bo~nim stranama 

{to zna~i da rastojawe izme|u objekata iznosi 0,0m. U ovom slu~aju gra|evinska 
linija se defini{e u kontinuitetu sa susednim objektima. 

U blokovima sa tipom izgradwe u prekinutom nizu na novoplaniranim 
objektima mogu se formirati prozorski otvori stambenih prostorija iskqu~ivo 
ako je rastojawe izme|u objekata ve}e od 1/3 visine objekata. Ako je rastojawe mawe 
dozvoqava se formirawe prozorskih otvora pomo}nih nestambenih prostorija. 
Kod ovog tipa izgradwe nisu dozvoweni ispadi, erkeri i terase prema susednim 
parcelama. 

Slobodnostoje}i objekti su objekti ~ije gra|evinske linije ne dodiruju 
granice bilo koje od susednih parcela. Minimalno rastojawe od susednih bo~nih 
parcela iznosi 2,5 m. Rastojawa slobodnostoje}ih objekata visoke spratnosti 
defini{u se Planom detaqne regulacije. 

Ukoliko se uka`u tehni~ke mogu}nosti i reguli{e me|a izme|u k.p. br. 8636 i 
k.p.br. 8637 u ulici Kara|or|eva, mogu}e je ostvariti neprekinuti niz u izgradwi 
objekata, odnosno lepqewe objekata na bo~nim stranama. 

Pri izgradwi vi{espratnica i objekata koji se grade u neprekinutom nizu, na 
novom objektu se ostavqa svetlarnik iste veli~ine i simetri~an svetlarniku 
postoje}eg objekta. Uslov za odre|ivawe povr{ine svetlarnika je minimalno 1,0 m2 
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po eta`i objekta, pri ~emu on ne mo`e biti mawi od 3m2. Najmawa visina parapeta 
otvora u svetlarniku je 1,8m. 

U slu~aju zamene objekta ili rekonstrukcije ve}eg obima objekat se mora 
graditi u svemu prema pravilima i uslovima za nove objekte. 

Na delovima novoplaniranih objekata orijentisanim prema regulacionj liniji 
mogu se graditi ispadi (erkeri, terase, doksati, ulazne nastre{nice bez stubova) 
koji prelaze regulacionu liniju uz slede}e uslove: 

 
- du`ina ispada mo`e biti maksimalno 0,6m ako je {irina trotoara do 3,5m i to 

na minimalnu visinu od 4,0m iznad trotoara i 40% povr{ine uli~ne fasade. 
- du`ina ispada mo`e biti maksimalno 1,0m ako je {irina trotoara ve}a od 

3,5m,{irina ulice ve}a od 15,0m i to na minimalnoj visini od 4,0m iznad 
trotoara i 50% povr{ine uli~ne fasade. 

- ispadi na objektima u blokovima u neprekinutom nizu ne smeju ugroziti objekte 
na susednim parcelama u odnosu na insolaciju, vizuelno ometawe i privatnost 
tako da ispad mo`e biti maksimalne {irine  koliko je i rastojawe do 
najbli`eg otvora na susednom objektu. 

- ispadi prema bo~nim, susednim parcelama dozvoqeni su iskqu~ivo ako se 
zadovoqava uslov da minimalno rastojawe od ispada do granice parcele iznosi 
2,5m , a u slu~aju da je objekat postavqen na gra|evinskoj liniji udaqenoj 2,5m 
od granice sredwe parcele ispadi na objektima nisu dozvoqeni. 

 
U slu~aju izgradwe vi{e objekata na parceli ne smeju se prekora~iti 

urbanisti~ki pokazateqi i moraju se po{tovati svi drugi uslovi definisani 
posebnim pravilima za odre|eni tip izgradwe i namenu parcele. 

 
Izlazi lokala na nivou prizemqa mogu pre}i gra|evinsku odnosno regulacionu 

liniju - 0,30m po celoj visini, kada najmawa {irina trotoara iznosi 3,00m a ispod 
te {irine trotoara nije dozvoqena izgradwa izloga u prizemqu. 

Transparentne bravarske konzolne nadstre{nice u zoni prizemne eta`e - 
2,00m po celoj {irini objekta sa visinom iznad 3,00m. 

Platnene nadstre{nice sa masivnom bravarskom konstrukcijom - 1,00m od 
spoqne ivice trotoara na visini iznad 3,00m. 

Konzolne reklame - 1,20m na visini iznad 3,00m. 
Kota prizemqa objekta na ravnom mo`e biti maksimum 1,2m vi{e od nulte kote 

terena i ne mo`e biti ni`a od nulte kote terena . Kota prizemqa na kosom terenu 
mo`e biti maksimum 1,2m ni`e od nulte kote terena . Nulta kota terena je kota 
ispred ulaza u objekat. 

Kod izgra|enih objekata zadr`avaju se postoje}e kote ali se u slu~aju zamene  
ili rekonstrukcije ve}eg obima moraju primeniti pravila I uslovi definisani 
ovim Planom. 

Visina objekta ~ija se izgradwa planira ili nadzi|uje zavisi od: 
 

- veli~ine bloka, horizontalne i vertikalne regulacije na parceli, 
urbanisti~kih parametara na parceli, za{tite dominantnih vizura, uslovi za 
za{titu ambijenta,javnog prostora i uli~nih poteza. 

 
U slu~aju kada je gra|evinska linija objekta povu~ena u odnosu na regulacionu 

liniju parcele visina objekta mo`e biti ve}a, ali ne vi{a od maksimakne 
dozvoqene za odre|eni tip izgradwe i namenu. 
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Visina objekta mo`e biti i vi{a ako se zavr{ne eta`e povuku u odnosu na 
fasadnu i gra|evinsku liniju objekta za rastojawe od minimum 3,0m po spratu. 

Postoje}i objekti ~ija visina prevazilazi maksimalne dozvoqene vrednosti 
zadr`avaju se s tim da se ne dozvoqava pove}awe wihove visine i spratnosti u 
ciqu formirawa novog korisnog prostora. 

Kota poda prizemqa odre|uje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili 
pristupnog puta, odnosno prema nultoj koti objekta i to; 

 
- kota prizemqa novih objekata na ravnom terenu ne mo`e biti ni`a od kote 

nivelete javnog ili pristupnog puta 
- kota prizemwa mo`e biti najvi{e 1,20m vi{a od nulte kote 
- za objekte koji  u prizemqu imaju nestambenu namenu (poslovawe i delatnosti) 
kota prizemqa mo`e biti maksimalno 0,20m vi{a od kote trotoara 
(denovelacija) do 1,20m savladava se unutar objekta. 

 
Pod potkrovqem se podrazumeva potkrovna eta`a, sa nagibom krovne ravni do 

maksimalne visine definisane pravilima gra|ewa,pri ~emu maksimalna kota 
slemena ne mo`e biti ve}a od 4,5m od kote poda potkrovqa. Pod potkrovqem se 
podrazumeva i povu~en sprat, maksimalne spratne visine 3,8m ~ije je minimalno 
povla~ewe u odnosu na fasade 1,5m. 

 
 
Natkrivawe povu~enog sprata re{ava se kao ravan krov ili plitak kosi krov, 

maksimalnog nagiba do 10°, bez korisne povr{ine. Kod povu~enog sprata dozvoqeno 
je natkrivawe otvorene terase transparentnom nastre{nicom koja u skladu sa 
ukupnom arhitekturom objekta ne prelazi zadatu visinu. Nije dozvoqena promena 
na jednom objektu i potkrovqa i povu~enog sprata. 

Visina nadzitka stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1,6m ra~unaju}i od 
kote poda potkrovne eta`e do preloma krovne visine. 

Visina objekta je: 
- na relativno ravnom terenu - rastojawe od nulte kote do kote slemena (za 

objekte sa kosim krovom)odnosno venca (za objekte sa ravnim krovom). 
 

Podrumske eta`e se dozvoqavaju u objektima ukoliko za to postoje gra|evinski 
uslovi od kojih su najva`niji nivo podzemnih voda i posebni uslovi izgradwe kao 
{to su blizina susednih objekata, nosivost tla i sl. 
 
  Pristup objektu 
 

Parcela na kojoj se nalazi objekat mora imati pristup na jvnu povr{inu. 
Najmawa {irina pristupnog puta - prolaza je 2,5m. Kod velikih objekata nije 
dozvoqen pristup objektu spoqnim, otvorenim stepenicama (ukoliko nisu 
predvi|ene protivpo`arnim elaboratom i slu`e za evakuaciju) 
 
  Parkirawe 
 

Za stambene objekte parkirawe se mora regulisati u okviru parcele i to jedno 
parking mesto ili gara`no mesto po jednoj stambenoj jedinici. Neophodan parking, 
odnosno gara`ni prostor, mora se obezbediti istovremeno sa izgradwom objekta. 
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Kapacitet parkin mesta za komercijalne delatnosti za novoizgra|ene objekte 
je : 

 
- za trgovinu..................................................1 parking mesto na 50m2  prodajnog 
prostora 
- za administrativno-poslovne objekte..1 parking mesto na 60m2 povr{ine 
- za ugostiteqske objekte...........................1 parking mesto na 2 stola sa 4 stolice 

 
 
  Oblikovawe fasade 
 

Prozori i vrata na uli~noj fasadi moraju biti uskla|eni po tipu i modularnoj 
{irini. 

U slu~aju dvojnih ku}a, na istoj ili vi{e parcela nije dozvoqena razli~ita 
obrada fasada u pogledu dispozicije i veli~ine otvora, boje ili fasadne plastike. 

U projektnoj dokumentaciji mora biti definisana boja fasade objekta koja ne 
mo`e biti fluoroscentna, {arena i sl. 
 
 
Ogra|ivawe parcela 
 

Obzirom da je namena bloka za vi{eporodi~no stanovawe, nije predvi|eno  
ogra|ivawe gra|evinske parcele. 
 
  Intervencije na postoje}im objektima i blokovima 
 

Na postije}im objektima mogu}e je izvr{iti slede}e intervencije: 
 

- nadgradwu krova iznad ravne terase objekta, 
- rekonstrukciju krova sa promenom geometrije u ciqu formirawa novog 

korisnog prostora, 
- rekonstrukcija fasade objekta u ciqu poboq{awa termo i zvu~ne izolacije, 
- rekonstrukcija fasade objekta u smislu zatvarawa balkona i lo|a mogu}e je 

samo ukoliko se vr{i na celoj fasadi, 
- dogradwa vertikalnih komunikacija (stepeni{te, lift), 
- pretvarawe stambenih u poslovni, 
- pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernica, ostava i sl.) u stambeni ili 

poslovni mogu}e je samo u okviru dupleks stanova, 
- sanaciju dotrajalih konstruktivnih delova objekta , 
- sanaciju i rekonstrukciju instalacija, 
 
Sve intervencije mogu se izvesti pod slede}im uslovima: 
 
- ukoliko se vr{i nadgradwa mogu}e je izvesti do maksimalnih urbanisti~kih 

parametara propisanih ovim Planom, 
- u slu~aju da su u postoje}em stawu na parceli iskqu~eni svi parametri ne 

dozvoqava se dogradwa ili nadgradwa objekta, 
- izuzetno, ako je na parceli ispuwen dozvoqeni indeks izgra|enosti u BRGP 

dozvoqava se adaptacija tavanskog prostora u stambenim ili poslovnim 
prostorijama uz uslov da se formirawe novog korisnog prostora  izvr{i u 
postoje}em tavanu,bez pove}awa visine objekta i promene geometrije krova. 
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- za novoformirani korisni prostor obezbediti parking prostor prema 
pravilima iz ovog Plana, 

- rekonstrukciju ili dogradwu krova izvesti sa nadzitkom maksimalne visine 
1,6m mereno od kote pada do preloma kosine krova, 

- u slu~aju da geometrija krova to dozvoqava mogu}e je u potkrovqu formirati 
maksimum dva nivoa uz uslov da pripadaju istoj stambenoj ili poslovnoj 
jedinici, 

- u ciqu daqeg funkcionisawa novoformiranog korisnog prostora (osvetqewe, 
izlazi na terase ili lo|e) mogu se formirati krovne baxe sa maksimalnom 
visinom od 2,2m mereno od kote poda do preloma linije baxe. 

 
Nije dozvoqeno pove}awe broja stanova prilikom nadzi|ivawa ako se na 

sopstvenoj parceli ne mogu obezbediti uslovi za parkirawe i formirawe zelenih 
povr{ina. 

 
Ukoliko postoji vi{e vlasnika nad jednim objektom nadzi|ivawe se mora 

vr{iti nad celim objektom istovremeno i uz saglasnost svih vlasnika. Uz 
nadzi|ivawe objekta obaveza investitora je da izvr{i rekonstrukciju fasada 
objekta nad kojom se vr{i nadogradwa. 

Dozvoqeni su svi radovi na poboq{awu energetske sanacije fasada ili krova 
(naknadno postavqawe spoqne, zamena i dopuna postoje}e toplotne izolacije, 
postavqawe solarnih kolektora i sl.) 

Kod objekta u nizu, dogra|eni deo ne sme da pre|e {irinu kalkana susednih 
objekata na mestu spoja. Dogradwom novog dela zgrade ne sme se ugroziti stati~ka 
stabilnost postoje}eg i objekata na susednim parcelama. 

Dogradwa elemenata komunikacija - liftova i stepeni{ta , dozvoqava se kod 
svih objekata pod uslovom da predmetna intervencija ne ugro`ava funkcionisawe 
i stabilnost postoje}eg i  objekata na susednim parcelama. Svi elementi 
vertikalnih komunikacija moraju biti za{ti}eni os spoqnih uticaja i izvedeni na 
sopstvenim parcelama. Izuzetak od ovog pravila su potrebe za obezbe|ewe rampe 
za pristup hendikepiranim licima. Ove rampe mogu biti postavqene u zoni izme|u 
regulacione i gra|evinske linije ukoliko u objektu `ive ili rade hendikepirana 
lica. 

Ako u kompaktnom bloku nije predvi|eno pove}awe spratnosti objekta, mo`e 
se dozvoliti pretvarawe tavanskog prostora u stambeni, pod uslovom da se ne mewa 
postoje}a kota slemena a dozvoqeni nadzidak je maksimalno 1,2m. 

Pravila je mogu}e unapre|ivati i poboq{avati po istoj proceduri po kojoj }e 
se vr{iti izmene i dopune ovog Plana. 
 
  Zelene povr{ine  
 

Pod zelenim povr{inama se podrazumevaju nezastrte povr{ine, povr{ine pod 
zasadima ili prirodno nastalom vegetacijom. 

U okviru zelenih povr{ina mogu se planirati de~ija igrali{ta. 
Povr{ine predvi|ene za parkirawe mogu biti ozelewene, ali se ne ra~unaju u 

minimalni procenat zelenih povr{ina prilikom obra~unavawa bilansa na 
predmetnoj lokaciji. 
 
  Objekti bez odobrewa za gradwu 
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U postupku utvr|ivawa uslova za objekte bez odobrewa za izgradwu ili 
suprotno odobrewu za gradwu, mora se po{tovati va`e}i Pravilnik o 
legalizaciji ili  Zakon o planirawu i izgradwi. 

 
 Kretawe hendikepiranih i drugih lica sa posebnim potrebama 
 

Pristupi svim objektima u kojima se pru`aju razne vrste usluga (trgovine, 
servisi, javne ustanove) moraju biti obezbe|eni u skladu sa va`e}im propisima za 
kretawe hendikepiranih i lica sa posebnim potrebama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Urbanisti~ka pravila za ure|ewe naseqa 
 

Ova pravila treba da obezbede likovno ure|enije naseqa, pravila se zasnivaju 
na slede}im postavkama: 

 
- nove intervencije treba da budu uskla|ene sa dominantnom stilskom 

orijentacijom, 
- po{tovawe izvornog arhitektonskog stila:nove intervencije treba da budu 

uskla|ene sa arhitektonskim stilom u kojem je izgra|ena zgrada, 
- po{tovawe izvorne fasade:arhitektonska i koloristi~ka re{ewa fasada koja 

se predla`u prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim 
re{ewima, 

- ulep{avawe dvori{nih fasada, 
- spre~avawe ki~a:novi objekat, ambijent, zgrada i sl. Ne smeju se formirati na 

bazi onih elemenata koji vode ka ki~u, kao {to su: postmodernisti~ka 
arhitektura, napadni folklorizam; arhitektura zasnovana na 
prefabrikovanim stilskim, betonskim, plasti~nim, gipsanim i dr. 
elementima; dodavawe la`nih mansardnih krovova i sl. 

- Upotreba korektivnog zelenila: gde druge mere nisu mogu}e, po`eqno je 
vertikalno ozelewavawe, ozelewavawe krovova i sl. 

- ulep{avawe javnih prostora; postavqawe objekata tipa kiosci, letwe ba{te i 
dr. treba da budu primereni zonama u kojima se nalaze. 

 
                              
 
 
2. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА,  КВАЛИТЕТА И КАРАКТЕРИСТИКА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Приликом израде Стратешке процене утицаја потребно је дати преглед постојећег 
стања и квалитета животне средине на подручју за које се Извештај односи јер 
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карактеристике постојећег стања представљају основу за свако истраживање 
проблематике животне средине на одређеном простору. Основне карактеристике 
постојећег стања за потребе овог истраживања дефинисане су на основу: увида у 
резултате мерења елемената животне средине која врше овлашћене организације, 
постојећих планских докумената, урађених студијских истраживања, доступне стручне и 
научне литературе, као и директним увидом у стање на терену. 

У погледу заштите животне средине,  у граду Лозница идентификовани су: 
�Проблем одлагања комуналног и индустријског отпада представља највећи 

проблем  града Лознице, као и дивље депоније. 
�  Индустријска зона "Вискоза"- у стечају,    (ЦС2 је уклоњен 2010. године). 
� депонија код улива Штире у Дрину, у којој се врши депоновање 

комуналног отпада града и просталог  отпада из “Вискозе” 
 � центар града Лознице, угрожен од саобраћаја ,буке и грејања из 

котларница 
�Проблеми везани за буку, ( детаљнији подаци не постоје јер  се до сада 

нису спроводила одговарајућа мерења нивоа буке). 
 
 
 

2.2. Природне карактеристике 

 Хидрогеолошке карактеристике 
 

У хидролошком погледу најважније су стене са функцијом хидрогеолошких колектора, 
односно стена у којима се на основу њиховог састава и структуре могу акумулирати 
термалне воде.  

У геолошки склоп терена Лознице заступљене су : 

 Магматске стене 
 Седиментне стене 
 Метаморфне стене 

 
- Магматске стене јављају се у облику гранодиорита (обронци Цера, сливу реке 

Лешнице и локалитет Борање), гранита  ( западни обронци Цера, села Јадар, Лешница и 
Каменица), дацита и андезита (виши делови слива реке Штире на подручју Зајаче и 
горњих делова слива реке трноше). У погледу водопропустљивости ове стене се двојако 
понашају. Површински слојеви су готово водонепропустљиви, вероватно, због 
распаднутог фелспата који је попунио пукотине финим глиновитим честицама. дубље 
партије су водопропустљиве само по пукотинама. 

- Седиментне стене су највише заступљене на подручју града. 
- Метаморфне стене су од свих стена највише заступљени и то : аргилошисти, глинени 

шкриљци . У погледу водопропустљивости ове стене служе као тампони кречњацима, 
песковима, шљунковима и веома утичу на њихову водопропустљивост. извори у овим 
стенама су слабији, мада нису малобројни   
 Распрострањеност стена са различитом структуром порозности, тектонском 
поремећеношћу различитим степеном распаднутости и другим карактеристикама 
условило је сложеност хидрогеолошких односа. На основу хидродинамичких услова и 
распростирања у хоризонталној, односно вертикалној равни издвојених литолошких 
чланова развијени су: 

- збијени тип издани у алувијалним, терасним и делувијално-
пролувијалнимседиментима гранодиорском грусу и осулинама, 
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- пукотински тип издани у гранодиоритима и њиховим варјантама, хидротермално 
измењеним стенама, 

- сложени тип издани у палеозојским стенама. 
 

  За предметни план  немају конкретни подаци , те они немогу бити посебно 
обрађени , већ су наведени подаци  општи из ГУП-а  
 

Воде 
 

Подземне воде и извори 

Територија града Лозница располаже великим резервама подземних вода. Њихов 
главни део скоцентрисан је у тзв. обичној или фреатској издани у растреситим 
алувијалним наслагама Дрине, мањој мери Јадра, па и Лешнице. Ова издан лежи на 
дубинама 2-8 м. Према алувијалној равни Дрине крећу се све подземне воде. Зато је њен 
алувион веома богат колектор подземних вода. Из капраже у њему може се добити преко 
100 до 200 литара воде у секунди. Воде су доброг квалитета и најзначајнији су извор 
водоснабдевања становништва и индустрије Лознице и уопште насељакоја припадају 
граду Лозница. 
           Најснажнији извори у лозничком крају везани су за раседне пукотине на којима 
воде из већих дубина и са пространим областима храњења избијају на површину. Међу 
њима најснажнији је такав извор код манастира Троноша, чија је максимална издашност 
5,5 л/с. Каптиран је у чесму »Девет Јоговића«, са десет »лула« из којих избијају 
снажни млазеви кристално чисте хладне воде. Извор је прави драгуљ и својеврстан 
природни и културно-историјски споменик. Вредни су помена и извори „Белог“, 
„Зеленица“,“Несторовац“, „Скоковац“, „Три чесме“.. 

За предметни план нема посебних података о подземним водама. 

   Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи 

 
Смештена између Цера и Иверка, на северу и североистоку, Влашића, на истоку, 

Гучева, Костајника и огранака Борање, на југу, а отворена према западу и северозападу, 
територија града Лозница топографијом подсећа на огроман амфитеатар — џиновску 
потковицу. Заклоњена планинама и њиховим огранцима од хладних северних и источних 
ветрова, Лозница са околином представља својеврсну оазу жупног климата, по којем се 
приметно разликује од поднебља суседних предела. 

Средња годишња температура ваздуха у Лозници је 11°C, стварно трајање сунчевог 
сјаја (ефективна инсолација) износи годишње просечно 2.041 сат, у просеку се годишње 
излучи 800-1000 мм падавина, а честина ветра је релативно мала — 282%о. С обзиром на 
показатеље може се климат Лознице и њене околине окарактерисати као веома погодан. 
 
Табела 3. Климатски показатељи 

 Лозница
ТЕМПЕРАТУРА  

Просечна температура ваздуха — јануар (ºC) -0,8 ºC 

Просечна температура ваздуха — јул (ºC) 20,8 ºC 

Просечна температура ваздуха — годишња (ºC) 10,9 ºC 

ПАДАВИНЕ  
Просечна количина падавина — годишње (мм) 68,3 мм
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      Флора  
 

На подручју предметног плана нема заштићених  биљних  врста. 
 
      Фауна  
 

На подручју предметног плана нема заштићених  животињских врста. 
 
      Природна  добра 
 

На подручју предметног пројекта  нема забележених природних добара и добара 
која уживају претходну заштиту, а која би била угрожена реализацијом плана.  
 
     Климатски чиниоци 
 
  Са становишта овог плана и евентуалног утицаја предметног пројекта на 
климатске чиниоце, није потребно и на овом месту разматрати климатске чиниоце, јер се 
не очекује никакав утицај предметног пројекта на исте.                                                                            
2.3. Створене карактеристике 
 

Становништво 

Просечна старост становништва је 38,9 година, тако да су становници града 
Лозница нешто млађи него што је просек у Србији, који износи 40,4 година. Ово је 
резултат из надпросечног учешћа деце и становништва млађег од 27 година, као и 
школског становништва и становника у фертилном периоду 
 

Становништво (број становника и стопа раста) 
 
Табела 4. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа. 

 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Број становника  
на територији 
града* 

53.436 59.796 70.534 78.228 84.180 86.875 86.413

Промена броја 
становника  на 
територији града 

/ 6.360  10.738 7694 5952 2695  -462 

Стопа раста 
броја становника 
на територији 
града(%) 

/ 118 110,9 107,6 103,2 105,7 103,6 

Број становника 
у округу* 

270.053 293.169 311.916 324.427 338.247 339.644 346.894

Стопе раста 
броја становника 
у округу (%) 

/ 106,4 104,0 104,3 100,4 102,1 100,1 

Стопа раста 
броја становника 
у Србији (%) 

/ 108,4 107,9 107,3 101,2 100,9 99,0 

 Број становника по претходној методологији (ранијих пописа — пре 1991. године) 
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Табела 5. Структура становништва према типу насеља, 2002.година 

 

Град Лозница Округ Србија

Број 
Учешће 

(%) 
Број 

Учешће 
(%) 

Број 
Учешће 

(%) 

Градско 
становништво 

26.203  91.014  4.225.895   

Остало 
становништво 

60.210   238.611  3.272.105  

Укупно 
становништво 

86.413 100 329.625 100 7.498.000 100 

 

Табела 6. Старосни индикатори становништва, 2007.године 
 Град Лозница Округ Србија

Просечна старост (године) 39,78 40,54 40,89 

Очекивано трајање живота - мушкарци 
(године) 

70,45 69,92 70,45 

Очекивано трајање живота - жене 
(године) 

76,17 75,09 75,82 

Индекс старења* 88,04 96,45 103,17 
* Индекс старења – представља однос старог (60 и више година) према младом (0-19) становништву 
 
 

Полна структура становништва 
Табела 7. Полна структура становништва, 2002.године 

 
Број становника у 
граду Лозница 

Структура 
становништва у 
граду Лозница 

(%) 

Структура 
становништва у 
округу (%) 

Структура 
становништва у 
Србији (%) 

Мушко 42.531 49,22   

Женско 43.882 50,78 50,55 51,37 

Укупно 86.413 100 100 100 

 

Образовна структура становништва 
Табела 8. Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми и писмености, 
2002.године 

 

Град Лозница (број) Град Лозница(%) 

укупно
муш-
карци

жене укупно 
муш-
карци 

жене

Укупно становништво 
(>15) 

72.020 35.134 36.886 100 100 100 

Без школске 
спреме 

укупно 5.818 968 4.847 8,08 1,34 6,92

неписмени 3.505 351 3.154 4,87 0,49 4,50

1-3 разреда 
основне 
школе 

укупно 1.708 529 1.179 2,37 0,73 1,68

неписмени 25 7 18 0,03 0,01 0,03
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4-7 разреда основне 
школе 

9.298 4.347 4.951 12,91 6,04 7,07

Основно образовање 16.050 7.825 8.225 22,29 10,87 11,75

Средње образовање 32.388 17.715 14.673 44,97 24,60 20,96

Више образовање 2.780 1.438 1.342 3,86 2,00 1,92

Високо образовање 2.654 1.524 1.130 3,69 2,12 1,61

Непознато 1.326 787 539 1,84 1,09 0,77

Неписмени укупно 7.524 1.498 6.026 10,45 2,08 8,61

 
 
 

 Привреда 
 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 
локалне самоуправе за 2010. годину (''Сл. Гласник Р.С.'' бр. 51/10) град Лозница је 
разврстан у другу групу локалних самоуправа према степену развијености. 

У структури оствареног  народног дохотка на подручју града Лознице 
пољопривреда учествује са 36,2%, трговина 22,5%, активности у вези некретнина 9,4%, 
индустрија 9,2%, саобраћај и везе 9,1%, грађевинарство 6%, производња и снабдевање 
енергијом и водом 3%, туризам 1,9% и остале делатности остатак. 

Према последњим објављеним статистичким подацима на подручју града Лознице 
делује 792 привредних друштава и задруга и 2.400 предузетника.  

Окосница привредног развоја Лознице је била хемиjска индустрија ''Вискоза'' која 
је својевремено запошљавала 10.000,00 радника а чији се највећи број саставних делова 
налази у поступку стечаја. И већина осталих друштвених предузећа у граду налазе се у 
поступку стечаја а нека су приватизована. 

У Лозници постоји и одређени број малих и средњих приватних индустријских 
предузећа која се баве различитим делатностима и чије је пословање углавном стабилно. 
У граду Лозница функционише и више јавних предузећа и установа. 

Подручје Лознице располаже значајним пољопривредним потенцијалима који чине 
плодно земљиште, услови и капацитети за развој сточарске производње и велике 
површине под воћним засадима. Важно је истаћи да постоје услови за производњу здраве 
хране, јер је у великој мери очувана незагађена природна околина 

Укупна пољопривредна површина износи 34.871 ха а од тога оранице и баште 
заузимају 79,81%, воћњаци 18,42%, пашњаци 8,69%, ливаде 4,46% и виногради 0,08%. 
На подручју града Лознице заступљна је и сточарска производња тако да укупн број 
говеда износи 12.329 грла, свиња 57.154, оваца 14.784 и живине 231.357 комада. Од 
укупно 61.200 ха колико заузима град Лозница шумом је обрасло 21.954 ха. 

Лозница има потенцијала за даљи развој привреде, између осталог, имајући у виду 
чињеницу да је једна од прве три сертификоване локалне заједнице са повољним 
пословним окружењем у Србији. Посебно место у развоју Лознице има индустријска зона 
која се простире на 85 ха. Зона је урбанистички и инфраструктурно опремљена. 
 
 

Заштита културних добара 
 

U gra|evinskom podru~ju obuhva}enom granicom ovog Plana nalazi se 
evidentirano, nepokretno kulturno dobro od strane Zavoda za za{titu spomenika  
koje nije stavqeno na evidenciju,odnosno nije predlo`eno za utvr|ivawe 
nepokretnosti za kulturno dobro. 
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Zdawe podignuto oko 1900 godine,nalazi se u ulici Kara|or|eva br.17 na K.O. 

8642/2 u K.O. Loznica. 
Nakon upu}enog zahteva gradskoj upravi grada Loznice vezano za objekat 

,,Lovac,, dobijen je odgovor da grad Loznica nije zainteresovan se navedeni objekat 
stavi pod za{titu Zavoda za za{titu spomenika kulture. 
 
 
 
 
3. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

Питања која су разматрана у току израде Стратешке процене утицаја као и Плана 
детаљне регулације дефинисана су Одлуком  о приступању Стратешкој процени утицаја 
на животну средину Plana detaqne regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eva, 
U~iteqska, @ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici,  града Лозница 
бр.1/2012, од 14.02.2012.године. 

Генерално гледано дефинисана су законом  о стратешкој процени утицаја на животну 
средину(„Сл. гласник РС“ бр    135/2004 и 88/2010),Закон о заштити животне средине 
("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09),Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“ бр. 72/09 и 81/09 ,64/2010 и 24/11 ). 

Конкретно овом Стратешком проценом превасходно је разматран утицај предвиђене 
изградње Plan detaqne regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eva, U~iteqska, 
@ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici je dugoro~ni urbanisti~ki 
planski dokument koji u skladu sa postavqenim ciqevima i programom mera za 
unapre|ewe stawa u prostoru utvr|uje: osnovnu organizaciju prostora, za{titu 
prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti i smernice za ure|ewe stambenih, 
javnih, prirodnih i drugih podru~ja, na~in i uslove kori{}ewa i za{tite 
prostora na podru~ju obuhvata Plana. 

Plan je izra|en u skladu sa odredbama Zakona o planirawu i izgradwi 
(sl.glasnik RS br.72/09,81/09 i 24/11) i va`e}im podzakonskim aktima. 

Pravila ure|ewa i gra|ewa koja su definisana u ovom Planu predstavqaju 
okvir za utvr|ivawe uslova izgradwe novih i rekonstrukcije postoje}ih objekata, 
odnosno predstavqaju okvir za izdavawe dokumenata (Lokacijske dozvole i 
Odobrewa za gradwu) za zahteve u prostoru koji su definisani ovim Planom. 

 Процењивана је угроженост основних чинилаца животне средине 
ваздух,земљиште,вода као и утицај на становништво. 

 
 
 

4. ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И 
ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 
 

Овом Стратешком проценом, у складу са донетим Одлуком о приступању 
Стратешкој процени предметног плана   на животну средину, није разматрана просторна 
димензија- прекогранична природа утицаја, с обзиром да имплементација плана не може 
имати значајан негативан утицај на животну средину друге државе. 
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5. РАЗМАТРАНА ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА 
 

С обзиром на садашњу изградњу , варијанта нереализације плана , односно нултна 
варијанта није разматрана. 

Све намене у простору , делатности и развојни процеси, расположиви потенцијали и 
наведена ограничења, манифестују се одређеним утицајима на окружење и могу утицати на 
квалитет животне средине и довести у стање угрожености и деградације животне средине. С 
обзиром на то да се ради о простору на чијем појединим деловима активности ће бити 
интензивније, у остваривању система заштите животне средине надлежни органи локалне 
самоуправе, правна и физичка лица морају бити одговорна за сваку активност којом мењају или 
могу променити стање и услове у животној средини или за непредузимање мера заштите животне 
средине. 

У смислу смањивања и елиминисања могућих промена и негативних утицаја на животну 
средину неопходно је поштовање основних начела заштите животне средине и основних начела у 
планирању и остваривању планских решења а која се односе на заштиту просторних ресурса и 
вредности и уређење простора . 
 

5.l. Приказ процењених утицаја плана на животну средину 
 
Као што је већ истакнуто, циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на 

животну средину је сагледавање могућих негативних утицаја планских решења на квалитет 
животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно довођење у 
прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом. Да би се постављени циљ 
остварио, потребно је сагледати Планом предвиђене активности и мере за смањење потенцијално 
негативних утицаја. Повољност у овом Ивештају је то што су израда плана и стратешке процене 
два процеса која у овом случају  теку паралелно, међусобно се  допуњавају, па је могућност већа да 
одређена планска решења могу бити прихватљива са аспекта заштите животне средине. 

Стратешка процена утицаја која се ради за ниво плана  може се само бавити генералном и 
општом анализом и проценом могућих утицаја планираних решења у плану на животну средину, а 
не појединачним објектима и активностима које се планирају 
  Ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на 
животну средину, разматраће се у овиру процена утицаја појединачних објеката на 
животну средину за објекте за које надлежни орган утврди потребу израде овог 
документа. 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину није јасно прописао шта 
су то варијантна решења плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси се 
морају разматрати најмање две варијанте, и то по секторима Плана: 

 
 
-Варијанта да се план не усвоји и не имплементира, и 
-Варијанта да се план усвоји и имплементира. 
 
Варијантна решења  плана представљају различите рационалне начине средства и 

мере реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање 
могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности, односно 
разматрање могућности коришћење различитих простора за реализацију конкретне 
активности која се планира. Поред тога, треба узети у обзир и варијанте имплементације 
плана. Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само 
поређењем са постојећим стањем, са циљевима и варијантним решењима плана. 
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Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало 
доношење или недоношење предметног плана, стратешка процена ће се бавити разрадом 
обе варијанте. 

У наредним табелама извршиће се квалитативна експертска процена позитивних и 
негативних утицаја појединих сектора плана на животну средину у поређењу са ефектима 
варијанте ако се план не примени. 

 
 Процена утицаја сектора плана у односу на циљеве стратешке процене 

утицаја у варијанти -да се план примени 
 
 
 

 
Циљеви стратешке процене 

 
 

Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух
Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху
Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке
Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода
Смањити контаминацију и ерозију тла
Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада 
Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније 

Смањити емисију гасова стаклене баште
Унапредити енергетску ефикасност
Смањити потрошњу необновљивих извора енергије
Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео
Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара
Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати насељеност руралних
подручја 
Унапредити здравље становништва
Раст запослености 

Унапредити информисање јавности по питањимаживотне средине
 
 Разлози за избор најповољнијег варијантног решења 

 
Према члану 15. Закона о стратешкој процени утицаја обавезно је поређење варијантних 

решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. Из тог разлога резултати процене утицаја 
варијантних решења на животну средину, приказани у табелама, сумирани су према секторима 
плана. Могући позитивни и негативни ефекти варијанти плана показују следеће: 

У варијанти да се план  не донесе и да се развој града Лознице настави по досадашњем 
тренду могу се очекивати само негативни ефекти код сваког сектора и ниједан позитиван ефекат у 
односу на циљеве стратешке процене утицаја. 

У варијанти да се план  имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком 
сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју ако се план не би имплементирао. 
У овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, 
а који су неизбежна цена друштвено-економског развоја града. То се пре свега односи на развој 
саобраћајне инфраструктуре. У појасевима непосредно уз планиране саобраћајнице могуће је 
повремено прекорачење граничних вредности загађености ваздуха.  
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Ha основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана знатно 
повољнија у односу на варијанту да се план не донесе. 

Такође, имплементација плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на 
целом планском подручју. Негативни утицаји су ограниченог карактера и по интензитету и по 
просторној размери. Са друге стране, идентификован је читав низ позитивних значајних утицаја 
плана од којих су најзначајнији они из области заштите животне средине, заштите природних и 
културних добара,  и инфраструктуре (саобраћајне и комуналне). 
 

 
6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

У поступку израде Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја плана 
на животну средину достављени су следећи услови:  
 
- Odluka o izradi Plana detaqne regulacije bloka izme|u ulica 

Kara|or|eve, U~iteqske, @ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici, 
br. 06-3/12-29-29 od 23.02.2012.god. Sastavni deo ove Odluke je Odluka o 
pristupawu izradi Strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu Plana 
1/2012 od 14.02.2012.god. 
 

      1.  Geodetska podloga 
      2.  Kopija plana 

3. Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине број 501-1/ I/2012   
од 21.11.2012.године, издати од стране градског одељења за планирање и изградњу-група 
за послове заштите и унапређења животне средине 

 Uslovi od JP ,,Vodovod i Kanalizacija ,, br. 40 od 26.6.2012.god. 
 

 Tehni~ki uslovi ,,Elektrodistribucije,, u Loznici br. 4-82/12 od 
02.7.2012.god. 

 

 Teni~ki uslovi ,,Telekom Srbija,, A.D. Bograd br. 5007/111/635 BI od 
22.6.2012.god. 

 

 Uslovi ,,Loznica-gas,, AD Loznica br. 355/12 od 19.6.2012.god. 
 

 Uslovi JKP ,,Toplana-Лозница“,, Loznica br. 445-1 od 22.6.2012.god. 
 

 Tehni~ki uslovi Ministarstva unutra{wih poslova, Odeqewe za vanredne 
situacije u [apcu 07/33 br. 217-1/296/12 od 05.7.2012.god. 

 
      10. Plan za{tite i revitalizacije graditeqskog nasle|a za potrebe izrade            

Koncepta plana detaqne regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eve,            
U~iteqske, @ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u loznici br.329/1 od             
10.802012.god. 

 
  11. Odgovor Odeqewa za planirawe i izgradwu Gradske uprave Loznica na           

zahtev za dostavqawe podataka i dokumentacije br. Sl/2012 od 23.8.2012.god. 
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   12. Odluka o pristupawu izradi Strate{ke procene uticaja na `ivotnu 
sredinu  Plana detaqne regulacije bloka izme|u ulica Kara|or|eve, 
U~iteqske, @ikice Jovanovi}a i Vlade Ze~evi}a u Loznici, br. 1/2012 od 
14.02.2012.god. 

 
  13. Zahtev JP ,,Urboplan,, za izja{wewe od strane Gradske uprave grada 

Loznice, br. 741 od 26.9.2012.god. 
 
  14. Odgovor Gradske uprave grada Loznice, br. 1252/2012-III1 od 04.10.2012.god. 
 
  15. Izve{taj o izvr{enoj stru~noj kontroli koncepta Plana detaqne 

regulacije  bloka izme|u ulica Kara|or|eve, U~iteqske, @ikice Jovanovi}a i 
Vlade Ze~evi}a u Loznici od 12.9.2012.god. 

 

7.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 
ИНДИКАТОРА 

 
Дефинисање стратегије и општих циљева заштите животне средине на подручју 

плана заснива се на усвојеним стратешким документима у хијерархијски вишим 
плановима и на државном нивоу, од којих је од кључног значаја "Просторни план 
Републике Србије". Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и 
заштите простора концепт одрживог развоја представља стратешку активност којом се 
дефинишу плански принципи и критеријуми заштите, затим средства и развој животне 
средине. 

Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и 
посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу 
заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне 
средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о 
стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите 
животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се избор 
одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене. 
 
 

7.1. Oпшти циљеви стратешке процене 
 

Приликом израде планова, већина општих циљева везана је за планска документа 
вишег реда и услове који они диктирају, док се посебни циљеви дефинишу за 
специфичност плана, конкретни разматрани простор, намену површина и др. 

Општи циљеви заштите животне средине на планском подручју, као што је 
наведено, подржавају опште циљеве постављене плановима вишег реда и били би: 

 Обезбеђивање квалитетне животне средине, што подразумева чист ваздух, довољне 
количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, затим очуваност 
пољопривредног земљишта, екосистема и биолошке разноврсности, , уређеност 
насеља и сл; 

 Постизање рационалне организације, уређења и заштите простора усклађивањем 
његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним 
ресурсима (пољопривредно земљиште, воде и др.) и створеним вредностима, односно 
оптимално управљање и коришћење природних ресурса; 
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Заустављање даље деградације природне средине (ваздух, вода, земљиште и др.) 
одређивањем стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења простора; 

 Предузимање адекватних мера уз успостављање система контроле свих облика 
загађивања и праћења стања квалитета животне средине. 

 Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и образовања становништва 
о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера 
заштите животне средине. 

 
 

7.2.  Посебни  циљеви стратешке процене утицаја на животну средину 

 
Посебни циљеви заштите животне средине у конкретном случају диктирани су 

специфичностима планског подручја , тако да за Стратешку процену  сматрамо да следећи 
посебни циљеви имају највећи значај:  

 
Табела бр.1 . Посебни циљеви стратешке процене 

Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух 

Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху 

Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке 

Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода 

Смањити контаминацију и ерозију тла 

Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада 

Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније 

Смањити емисију гасова стаклене баште 

Унапредити енергетску ефикасност 

Смањити потрошњу необновљивих извора енергије 

Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео 

Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара 

Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати насељеност руралних

одручја 

Унапредити здравље становништва 

Раст запослености 

Унапредити информисање јавности по питањима животне средине 

7.3 Избор индикатора 

 
На основу дефинисаних општих и посебних циљева врши се избор одговарајућих 

индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. 
Индикатори представљају један од инструмената за систематско идентификовање, 
оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су 
средство за праћење промена током одређеног временског периода, а неопходни су као 
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улазни подаци за сваку врсту планирања. Индикатори представљају веома битан сегмент у 
оквиру израде еколошких студија и планских докумената на свим нивоима. Показатељи су 
веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта могућих штета 
у животној средини као и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или 
елиминисати. 

Показатељи одрживости представљају све популарније средство за дефинисање 
политике и праћење напретка на плану одрживог развоја. Потреба за дефинисањем 
показатеља одрживости јасно је изражена у АГЕНДИ 21, а преузела ју је Комисија УН за 
одрживи развој. Показатељи одрживог развоја су потребни како би се пратила тенденција 
приближавања или удаљавања од принципа одрживости. У Србији се последњих година 
ради на формирању индикатора одрживог развоја. На основу досадашњих сазнања 
формиран је предлог листе индикатора која за сада служи као иницијатива шта ће се (без 
обзира што још нису усаглашени са међународним) пратити у нашој земљи и који се у 
овом моменту могу користити за едукацију на локалном нивоу. 

За предметну Стратешку процену утицаја, од значаја су следећи индикатори: 
 
Табела бр.2. . Избор индикатора 
1 Смањити   ниво   емисије   штетних материја

у ваздух 
Емисије честица S02 и N02 

2 Смањити степен изложености становништва
загађеном ваздуху 

Број дана када је прекорачена гранична
вредност имисије (ГВИ)3 за чађ, S02 и N02

3  
4 Очувати и унапредити квалитет

површинских и подземних вода
Петодневна биолошка потрошња кисеоника
БПК5

  
5 Смањити контаминацију и ерозију тла % контаминираних површина 
6 Смањити емисију гасова стаклене баште Емисија С02

7 Унапредити енергетску ефикасност % смањења потрошње енергената 
8 Смањити потрошњу необновљивих извора

енергије 
% смањења потрошње угља и нафтних
деривата

9 Ублажити негативан утицај развоја на
демографију и насеља и очувати
насељеност руралних подручја

% смањења становника у сеоским
насељима 

8. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 
СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
8.1.ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА УТИЦАЈА 
 
Ваздух 

Уфази изградње могу се очекивати аерозагађења привременог карактера, по обиму 
и интезитету ограничена, у виду повећања емисије издувних гасова и прашине у 
току транспорта материјала и рада грађевинских машина.Током редовне 
експлоатације планираних садржаја не очекује се утицај на ваздух. 

 
Земљиште 

Мере заштите, коришћења и уређења земљишта и добара од општег интереса 
подразумевају: 

■ Очување продуктивности, структуре и слојева тла, као и природних и 

прелазних облика и процеса; 
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■ Обављање активности и одлагање материја које не загађују нити оштећују 

земљиште; 

■ Забрану неконтролисаног депоновања свих врста отпада; 

■ Заустављање непланске изградње на површинама земљишта високих 

бонитетних класа;            

■  Спровођење одредби Закона о пољопривредном земљишту и Правилника о 

дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за 

наводњавање и методама њиховог испитивања . 

Воде 

 

Gradska vodovodna mre`a 
 

   Postoji uli~na mre`a u svim obodnim ulicama i to : 
 

- ul. Vlade Ze~evi}a liveno gvozdeni cevovod ND 80mm - zadr`ava se postoje}i 
cevovod. 

- ul. @ikice Jovanovi}a  liveno gvozdeni cevovod ND 100mm - zadr`ava se 
postoje}i cevovod. 

- ul. Kara|or|eva ~eli~nopocin~ani cevovod ND 80mm - zamewuje se novim 
cevovodom po istoj trasi ND 100mm PEHD. 

- ul. U~iteqska liveno gvozdeni distributivni cevovod ND 100mm - zadr`ava se 
postoje}i cevovod. Tako|e postoji Magistralni cevovod ND 500mm ~eli~ni 
cevovod. 

- Potrebno je razvod vodovodne mre`e u prostoru izme|u objekata postoje}ih i 
planiranih povezati cevnom mre`om koja }e obezbediti potreban kapacitet 
kao i stawe piezometarskog pritiska za potrebe kvalitetnog snabdevawa vodom 
za sanitarne kao i PP potrebe. Potrbno je cevovodom prema prora~unu 
povezati magistralni cevovod ND500mm sa cevovodom u ul. Vlade za~evi}a. 

 
 
Gradska fekalna kanalizacija 
 

Postoji uli~na fekalna kanalizaciona mre`a u svim obodnim ulicama i to po 
separatnom sistemu. 

 
- ul. Vlade Ze~evi}a cevovod ND 300mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. 
- ul. @ikice Jovanovi}a  cevovod ND 200mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. 
- ul. Kara|or|eva cevovod ND 200mm - zamewuje se novim cevovodom po istoj 

trasi ND 300mm PEHD ili PVC. 
- ul. U~iteqska cevovod ND 200mm - zadr`ava se postoje}i cevovod.  

 
Gradska ki{na kanalizacija 
 

Postoji uli~na ki{na kanalizaciona mre`a u svim obodnim ulicama i to : 
 

- ul. Vlade Ze~evi}a cevovod ND 500mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. 
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- ul. @ikice Jovanovi}a  cevovod ND 200mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. 
- ul. Kara|or|eva cevovod ND 150mm - zamewuje se novim cevovodom u kolovozu  

ND 300mm PEHD ili PVC. 
- ul. U~iteqska postoji regulisani Zlatni potok pravougaonog popre~nog 

preseka 2m h 2,5m  - zadr`ava se postoje}i kanal . U ulici postoje slivnici koji 
su prikqu~eni na kanal direktno. 

 

Биљни свет 

Pri ozelewavawu potrebno je voditi ra~una da se u kompleks unese {to 
vi{e raznolike vegetacije. 

 

Саобраћај и транспорт 

 

Prostor obuhva}en Planom oslawa se na postoje}u osnovnu uli~nu mre`u. 
Predmetne parcele pripadaju gradskom bloku koji je oivi~en ulicama: 
Kara|or|eva, @ikice Jovanovi}a, U~iteqska i Vlade Ze~evi}a. 

Skoro sve parcele imaju direktan prilaz iz ulica Kara|or|eva, @ikice 
Jovanovi}a, U~iteqska i Vlade Ze~evi}a. Kolski prilaz unutra{wim sadr`ajima 
je predvi|en i to kao jednosmerni ulaz iz ulice Vlade Ze~evi|a; jednosmerni izlaz 
na ulicu @ikice Jovanovi}a i dvosmerni ulaz-izlaz na ulicu U~iteqsku. Planira 
se rekonstrukcija unutra{wih, odnosno internih saobra}ajnica, unutar bloka. 

Zbog atraktivnosti prostora i velikog broja korisnika u podru~ju obuhvata 
javqa se deficit u broju parking mesta.Nova parking mesta obezbediti u okviru 

 
- podzemne javne gara`e, 

   - gara`e ispod planirnih objekata i u ulici Kara|or|eva i u ulici U~iteqskoj. 
 

Потенцијалне опасности и штетности 

 

Планиране активности неће проузроковати значајно повећање ризика од пожара, 
експлозије и испуштања опасних материја. Неће бити складиштења значајних 
количина опасних материја на градилишту. Сво особље на градњи и експлоатацији 
придржаваће се закона и прописа из области ПП заштите и заштите на раду 

Културна добра и споменици културе 

 

U gra|evinskom podru~ju obuhva}enom granicom ovog Plana nalazi se 
evidentirano, nepokretno kulturno dobro od strane Zavoda za za{titu spomenika  
koje nije stavqeno na evidenciju,odnosno nije predlo`eno za utvr|ivawe 
nepokretnosti za kulturno dobro. 
 
 

Бука,  

Успоставити мониторинг мрежу за праћење нивоа комуналне буке. Уколико се на 
основу резултата мерења покаже као неопходност потребно је пројектовати заштитне 
конструкције (баријере) и/или заштитно зеленило на местима која су најугроженија буком. 
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Нејонизујуће зрачење  
 

Нејонизујуће зрачење потиче од електроенергетских објеката и мрежа (далеководи, 
трафо станице), тако да се реализацијом овог плана неочекује нејонизујуће зрачење. 
 
Отпад 
 
 Планирати постепено затварање депоније комуналног отпада и прелазак на 

систем регионалног депоновања отпада  
■ Уклонити дивље депоније које су формиране на територији града Лознице 
Постојеће дивље депоније је потребно уклонити и очистити површине на којима су биле 

лоциране. Санкционисати настајање дивљих депонија кроз појачани инспекцијски надзор 
надлежних градских  служби. 
■ Радити  на  увођењу  система  за  рециклажу уз  прикупљачке (трансфер) станице. 
Организовати систем селективног прикупљања отпада, његовог разврставања и увођења у 

систем рециклаже.  
 
 
ЗАКЉУЧАК: 

Предвиђени план, као и његова будућа експлоатација, неће имати негативне 
утицаје на животну средину. У погледу аерозагађења, односно квалитета ваздуха, 
обезбеђује се знатно смањење истог, па је утицај Пројекта на животну средину 
позитиван. 

 

8.2. ПРЕДЛОГ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Мере заштите и побољшања стања животне средине, које се морају поштовати у 

даљим фазама спровођења и реализације плана су следећа: 
 

1). планиране објекте прикључити на постојећу комуналну инфраструктутру; 
планирати централизован начин загревања објекта; 

2). у подземној етажи намењеној гаражирању возила планирати: 

- систем принудне вентилације, при чему се вентилациони одвод мора извести 
изнад највише зграде у окружењу, односно у „слободну струју ваздуха“, 

-  систем за праћење концентрације угљенмоноксида, 
- контролисано прикупљање запрљаних вода, њихов третман у сепаратору масти и 

уља, пре упуштања у канализациони систем, 
-  редовно пражњење и одржавање сепаратора, 
- аутоматски стабилни систем за гашење пожара, стабилну инсталацију за дојаву 

пожара и посебан улаз за ватрогасну интервенцију; 
 

3).у делу објекта намењеног пословању могу се обављати само делатности које 
не угрожавају квалитет животне средине, не производе буку или непријатне мирисе, 
односно не умањују квалитет становања у објекту; 
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      4).објекте планирати тако да се обезбеди довољно осветљености и 
осунчаности у свим стамбеним просторијама; станове орјентисати двострано ради бољег 
проветравања; изградњом планираног објекта не сме се смањити осветљеност и 
осунчаност просторија у суседним објектима; 

        5).планирати одговарајући начин прикупљања и поступања са отпадним 
материјама и материјалима (комунални отпад, рециклабилни отпад-папир, стакло, 
лименке, ПВЦ боце и сл); обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера за 
сакупљање комуналног и другог отпада; 

            6).грађевински и остали отпадни материјал, који настане у процесу 
рушења постојећих објеката, као и отпад који настане у току изградње планираног 
објекта, прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију;  

       7).ако при извођењу радова на изградњи предметног објекта дође до хаварије 
на грађевинским машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и 
горива у земљиште, извођач је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију 
загађене површине. 

8. Није дозвољена изградња објеката високоградње у појасу ширине 3,0м око трасе 
гасовода, односно по 1,5м са обе стране осе гасовода. При извођењу било каквих радова у 
непосредној близини овог појаса морају се предузети строге мере заштите гасовода од 
механичких и других оштећења истих. 

9). У подручју у којем може доћи  до померања тла , изазваног извођењем радова 
или других разлога, које би угрозило безбедност гасовода , морају се предузети 
одговарајуће мере заштите. 

                                                                                        

9. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА (МОНИТОРИНГ) ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ 
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

 
Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се 

све предложене мере заштите животне средине у плану  могле успешно имплементирати у 
пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана садржи, према 
Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 
88/2010), следеће ставке:  

1. опис циљева плана и програма 
2. индикаторе за праћење стања животне средине; 
3. права и обавезе надлежних органа; и 
4. поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја 

 
Програм праћења стања животне средине може бити саставни део постојећег 

програма мониторинга који обезбећује орган надлежан за заштиту животне средине. 
Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, 

правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне 
ситуације, као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање 
потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте 
загађења. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне 
средине и активности у простору  чиме се ствара могућност за њеним рационалним 
управљањем. 

Према Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 36/09и 
72/09), Република односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности 
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утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине у 
складу са овим и посебним законима.  

 
 

10. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

10.1. Стратешке    процене    на    нижим    хијерархијским нивоима 

 
Предметни план представља најнижи  хијерархијски ниво.За планове нижег реда 

одлука о приступању изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из 
чланова 5. и 6. Закона о СПУ, ако се на планском подручју планирају два или више 
пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се израђује студија о процени 
утицаја на животну средину. Израда стратешких процена на нижем хијерархијском нивоу 
биће регулисана у складу са одлуком надлежног органа . 

У детаљнијој планској разради (што се ради на нивоу плана генералне и детаљне 
регулације) неопходно је извршити вредновање капацитета простора у односу на 
делатности и активности које се планирају на њему и на основу Правила уређења која, 
поред садржине одређене Законом о планирању и изградњи, треба да садрже и стратешку 
процену утицаја на животну средину где се то процени као потребно. Ово се, пре свега, 
односи на Законом одређене намене и врсте објеката и прописе за обављање делатности 
на парцелама мешовите намене, са објектима мале привреде и производним и 
индустријским предузећима. На тај начин ће се извршити еколошка валоризација 
простора и прописати мере којима се у потпуности мора обезбедити заштита околине од 
загађења. 

10.2. Процене утицаја пројеката на животну средину 

 
У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени. гласник РС", бр.114/08) 
инвеститори су дужни да се обрате надлежном органу за послове заштите животне 
средине који ће одлучити о потреби израде Процене утицаја на животну средину, односно 
донети Решење о потреби изради Студије или  Решење да није потребна израда Студије о 
Процени утицаја. 

Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, 
саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и 
комуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном 
добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. 

Као обавезујућу ствар, а на основу Закона о процени утицаја на животну средину, 
потребно је истаћи следеће: 
- Инвеститор не може приступити извођењу пројекта тј. радовима без спроведеног 

поступка процене утицаја и добијене сагласности надлежног органа на студију о 
процени утицаја 

- Инвеститор за чије се планиране објекте и активности може захтевати процена утицаја 
мора поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја надлежном органу, и 
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Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за прибављање 
дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена 
технологије, промена делатности и друге активности). 

Поступак процене утицаја на животну средину је потребно спровести по фазама у 
поступку процене утицаја како је то прописано Законом. 

 

11. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

 
Чланом 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише се 

учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење о 
Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину у року од 30 дана. Пре 
упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган 
надлежан за припрему плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана обавештава јавност о 
начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и 
месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења 
плана. 

Због значаја могућих утицаја Плана на животну средину нарочито је важно 
адекватно и "транспарентно" укључивање заинтересованих страна (инвеститора, 
надлежних државних органа, локалних управа, невладиних организација и становништва) 
у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине. Учешће надлежних 
органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем презентација и консултација 
у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. Учешће заинтересоване јавности и 
невладиних организација обезбеђује се путем средстава јавног информисња и у оквиру 
јавног излагања просторног плана. 

Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу заинтересованих 
органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења 
изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану. Извештај о СПУ доставља се 
заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу надлежном за 
заштиту животне средине на оцењивање. На основу оцене орган надлежан за заштиту 
животне средине даје своју сагласност на извештај о СПУ. 

 

12. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Стратешка процена утицаја на животну средину ради се са циљем обезбеђивања 

заштите животне средине и унапређивање одрживог развоја, интегрисањем основних 
начела заштите животне средине у поступак припреме, израде и доношења Плана. Главни 
задатак стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша благовремено и 
систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког 
доношења одлука о плановима уважавајући принципе одрживог развоја. Интегрисањем 
поступка стратешке процене утицаја у процес припреме, израде и доношења Плана 
омогућава се ефикаснија инструментализација стратешке процене утицаја на животну 
средину у просторном и урбанистичком планирању. 

Садржај стратешке процене утицаја на животну средину, а донекле и основни 
методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину и Законом о заштити животне средине. Хијерархијска уређеност методолошких 
корака представља полазни основ за методолошки приступ, омогућавајући првенствено 
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поштовање утврђеног редоследа потеза и стварање основе за доношење одлука. Сви 
изведени закључци из претходне фазе представљају обавезу и полазну основу сваког 
наредног корака. 

Посматрајући планирање и развој подручја  кроз систем "еколошких" критеријума 
и индикатора дошло се до закључка да се посебно мора водити рачуна о активностима 
које битније могу нарушити животну средину, као и о могућим "сукобима интереса" у 
односу на природне вредности, земљиште, воду и ваздух. У савременом планирању, 
увођењем стратешке процене утицаја, еколошка димензија прожима читав процес израде 
планских докумената и интегрисана је у планска решења, чиме планови постају 
квалитетнији и усклађенији са концептом одрживог развоја.  

Будући да су досадашња искуства недовољна у примени стратешке процене 
предстоји решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова 
присутна су два приступа: 

 
 (1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката 

на планове. 
  (2) планерски који захтева битно другачију методологију из следећих разлога: 
-   планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и 

имају мање детаљних информација о животној средини. 
- планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред 

еколошких обухватају друштвена и економска питања, 
- због комплексности структура и процеса, као и кумулативних ефеката у планском 

подручју нису примењиве софистициране симулационе математичке методе, 
- при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито јавности, 

због чега примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви учесницима 
процеса процене. Анализирајући   поступак  израде  Стратешке   процене  утицаја   на 
животну средину, може се закључити да се он састоји из, условно говорећи, четири фазе. 
Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза потребно је нагласити да се ниједна 
фаза не може запоставити у поступку интегралног планирања животне средине. 

- Полазне основе стратешке процене обухватају дефинисање предмета као и 

просторног обухвата студије, циљева и метода рада, правног, планског и документационог 
основа. Анализа и оиена стања је аналитичка фаза која се ради на основу резултата 
мерења елемената животне средине на терену односно стручних, научних и других 
литературних података о стању животне средине на датом подручју. 

- Након анализе и оцене стања, другу фазу представља проиена могућих утииаја 
које одређене активности и објекти могу имати на животну средину. Процена могућих 
утицаја на животну средину се врши на основу квантификације појединих елемената 
животне средине, научних сазнања и процена угрожености повредивих ресурса у околини 
планираних садржаја и процене еколошког ризика. Према критеријумима и оцени 
постојећег стања животне средине, а имајући у виду природне              услове и изграђене 
структуре на подручју за које се план доноси, издвајају се најзначајнији утицаји на 
животну средину који могу неповољно утицати на непосредно окружење. 

- У трећој фази, имајући у виду све напред наведено, прописују се одговарајуће 
мере заштите животне срелине у циљу смањења негативних утицаја и унапређења 
животне средине. У овој фази дефинишу се смернице за ниже хијерархијске нивое 
планирања животне средине, односно израда Стратешких процена утицаја и Процена 
утицаја пројеката на животну средину.  

 -  На крају, следи фаза у којој се дефинише програм праћења стања животне 
средине у току спровођења плана, које обухватају предлог индикатора за праћење стања 
животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака. Такође, веома је важно  
пратити  и  ефикасност спровођења  прописаних  мера заштите,   односно   да   ли   
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дефинисане   мере   заштите   дају одговарајуће резултате. Чест случај у пракси је да се 
комбинују методе стратешке процене са методама процене утицаја. У том смислу 
коришћено је Упутство ЕУ о процени утицаја пројеката на животну средину, у смислу 
стварања планског, односно хијерархијског основа, како за реализацију детаљних планова 
тако и за реализацију појединачних пројеката. У том смислу, процењује се да је 
сврсисходан приступ који се користи у процени утицаја пројеката на животну средину, 
прилагођеног потребама стратешке процене. 

Методолошки основ, за израду Стратешке процене утицаја, у ужем смислу 
представљају методе научног истраживања (анализа и синтеза, компаративни метод, 
индукција и дедукција, статистички метод, картографски метод и др.), односно 
примењене методе праћења стања објеката, односно појава и процеса у простору, од 
извора загађења, притисака, стања и одговора (планског решења). 

 

13.     ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

Закључци о израђеном извештају о стратешкој процени предметног Плана (према 
нашем закону), односно не-технички резиме (према европској директиви о СПУ) 
представљају сажетак информација датих у свим претходним поглављима. Ове 
информације треба да су представљене на начин разумљив јавности. 

Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише 
циљеве и принципе одрживог развоја у просторним и урбанистичким плановима, 
уважавајући при томе потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну 
средину и на здравље и добробит становништва. Значај стратешке процене утицаја на 
животну средину, поред осталог, огледа се у томе што: 

- се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и учешћа 
јавности, 

- помаже да се провери повољност различитих планских варијанти, 

- обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на 
пример - кумулативни и социјални ефекти, 

- утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, укључујући 
и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније 
истраживање. 

 
Заштита животне средине у предметном Плану детаљне регулације разматрана је у 

оквиру планског документа али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину. Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна 
је са претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину којим се дефинише садржина Извештаја. 

 
На основу значаја утицаја приказаних у Плану закључује се да имплементација 

плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на целом планском 
подручју.  

 
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може 

се констатовати да ће већина планских решења имати позитиван утицај на конкретан 
простор. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских 
решења су ограниченог карактера и по интензитету и по просторној размери.  
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Да овакви утицаји не би оптеретили капацитет животне средине и простора, 
спроводиће се мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну 
средину прописане Извештајем. 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво предметног  Плана  , 

не може дати  одговоре на прихватљивост појединих планских решења. Таква планска 
решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне 
документације . Ниво детаљности који ће анализирати појединачне утицаје на животну 
средину, разматраће се у оквиру поступка Процене утицаја  пројекта на животну средину. 
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     4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС“ бр    
135/2004 и 88/2010) 
          5. Закона о процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 
36/09) 

     6. Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09). 
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Ц   -  ПРИЛОГ 
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Popis parcela za javne povr{ine, sadr`aje i objekte 
 
    Na grafi~kom prilogu br.7 (Plan preparcelacije javnih povr{ina) dat je 
prikaz parcela javnog zemqi{ta i na~in wihovog formirawa. Parcele su 
definisane frontovima , koordinatama detaqnih ta~aka (tabela br.2) i 
povr{inama (tabela br.3). Parcele u okviru bloka, ~ija je povr{ina povr{ina 
zgrade, u slu~aju uo~ene gre{ke ili detaqnijeg snimawa, mo`e pretrpeti sitnije 
izmene ako se za to uka`e potreba. Parcele za javne namene mogu se uglavnom 
formirati izmenom granica . 

Koordinate ta~aka novoformiranih me|a za formirawe javnih povr{ina  
 
                  Tabela br.2  

Y 2. X 

1 6597576.60 4932474.48 

2 6597552.91 4932468.28 

3 6597551.63 4932467.47 

4 6597551.05 4932466.06 

5 6597536.79 4932289.64 

6 6597537.63 4932287.32 

7 6597539.93 4932286.41 

8 6597646.48 4932291.58 

9 6597662.46 4932292.36 

10 6597695.53 4932295.96 

11 6597655.53 4932448.21 

12 6597656.50 4932448.47 

13 6597654.32 4932456.85 

14 6597651.22 4932468.45 

15 6597649.76 4932468.06 

16 6597646.90 4932486.42 

17 6597645.10 4932485.95 

18 6597582.14 4932469.48 

19 6597584.90 4932458.53 

20 6597644.43 4932473.75 

21 6597646.16 4932467.10 

22 6597639.44 4932465.30 

23 6597642.36 4932453.55 
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24 6597597.79 4932435.81 

25 6597616.95 4932441.12 

26 6597603.08 4932416.87 

27 6597621.94 4932422.07 

28 6597582.02 4932432.09 

29 6597587.29 4932433.49 

30 6597593.53 4932389.42 

31 6597598.57 4932390.92 

32 6597602.61 4932389.53 

33 6597621.90 4932394.87 

34 6597607.75 4932370.85 

35 6597609.61 4932371.39 

36 6597610.63 4932367.57 

37 6597625.98 4932372.02 

38 6597624.99 4932375.75 

39 6597627.00 4932376.30 

40 6597631.34 4932442.61 

41 6597647.01 4932446.63 

42 6597632.00 4932440.05 

43 6597631.19 4932439.84 

44 6597632.91 4932433.16 

45 6597631.77 4932432.86 

46 6597632.76 4932428.99 

47 6597633.91 4932429.29 

48 6597639.68 4932407.43 

49 6597638.46 4932407.11 

50 6597639.48 4932403.21 

51 6597640.70 4932403.53 

52 6597643.48 4932392.97 

53 6597644.25 4932393.17 

54 6597644.80 4932390.89 

55 6597647.36 4932391.55 

56 6597648.13 4932388.36 

57 6597646.19 4932387.86 

58 6597648.07 4932380.72 

59 6597645.20 4932379.97 

60 6597645.58 6597645.58 

61 6597648.44 4932379.30 

62 6597650.01 4932373.30 

63 6597652.00 4932373.81 

64 6597653.64 4932367.56 

65 6597651.71 4932367.07 

66 6597653.26 4932361.05 

67 6597650.44 4932360.32 

68 6597650.74 4932358.89 

69 6597653.63 4932359.63 

70 6597657.21 4932345.77 

71 6597654.38 4932345.04 
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72 6597654.71 4932343.63 

73 6597657.58 4932344.37 

74 6597659.12 4932338.41 

75 6597660.98 4932338.98 

76 6597661.85 4932335.77 

77 6597672.66 4932338.69 

78 6597671.79 4932341.90 

79 6597673.84 4932342.45 

80 6597666.53 4932370.82 

81 6597664.69 4932370.35 

82 6597662.98 4932376.99 

83 6597664.82 4932377.46 

84 6597661.01 4932392.27 

85 6597659.07 4932391.77 

86 6597657.33 4932398.55 

87 6597659.26 4932399.05 

88 6597602.08 4932353.11 

89 6597594.30 4932351.06 

90 6597597.17 4932340.03 

91 6597603.25 4932341.61 

92 6597602.64 4932345.01 

93 6597603.57 4932347.60 

94 6597609.36 4932344.56 

95 6597628.51 4932349.56 

96 6597633.60 4932330.47 

97 6597614.30 4932325.61 

98 6597654.45 4932318.44 

99 6597658.57 4932320.57 

100 6597661.19 4932321.31 

101 6597671.71 4932322.96 

102 6597675.79 4932307.35 

103 6597658.55 4932302.78 

104 6597662.37 4932294.35 

 
                  Tabela br.3 Povr{ine parcela javnog zemqi{ta 

Parcela Povr{ina(m2) 

Deo 5334 (ul.V.Ze~evi}a) 001209 

Deo 8605 (ul.@.Jovanovi}a) 001730 

Deo 8649 (ul.U~iteqska) 001110 

Deo 11959 (ul.Kara|or|eva) 000918 

Deo 5352 (ul.V.Ze~evi}a) 000100 

8623 (blokovska povr{ina) 010340 

8626 (trafo stanica) 000085 

ukupnu 015492 
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Svo preostalo zemqi{te je zemqi{te ostale namene i wegova povr{ina 
iznosi 13323m2.Parcelacija i preparcelacija ostalog zemqi{ta sprovodi se prema 
pravilima navedenim u ta~ki 4.2.2 i uz po{tovawe pravila gra|ewa, definisana 
ovim planom. 
 
Tabela 4.      Vlasni~ki status zemqi{ta 

Redni 
broj 

Broj  
parcele 

Povr{ina Vlasnik - Korisnik Namena 

1 Deo 5334 1243 RS Grad Loznica ulica 

2 Deo 5352 101 RS Grad Loznica i JP ,,Putevi 
Srbije,, 

ulica 

3 8634 480 RS AD,,Jadar,,i vlasnici 
posebnih delova 

Kolektivno 
stanovawe

4 8633 759 Grad Loznica i RS AD,,Jadar,, Kolektivno 
stanovawe

5 8632 772 RS vlasnici posebnih delova Kolektivno 
stanovawe

6 8631 145 RS Grad Loznica Kolektivno 
stanovawe

7 8630/1 910 RS vlasnici posebnih delova Kolektivno 
stanovawe

8 8604 310 RS vlasnici posebnih delova Kolektivno 
stanovawe

9 Deo 8605 1407 RS Grad Loznica i Radosavqevi} 
Slavka 

ulica 

10 8623 10028 RS grad 
Loznica,PP,,Unitek,,,Beogradsko 

udru`ewe banka 
Loznica,PK,,Loznica,,Grad 

Loznica,JP,,Grad,,,JSPLoznica,S
tefanovi} Natalija,Alimpi} 

Dragica,Berlo~nik 
Sne`ana,Vuji} Qiqana,Vuji} 

Milena,i Todorovi} Kosta 

neplodno

11 8624 303 RS vlasnici posebnih delova Kolektivno 
stanovawe

12 8627 386 RS vlasnici posebnih delova Kolektivno 
stanovawe

13 8628 392 RS vlasnici posebnih delova Kolektivno 
stanovawe

14 8635 240 RS Grad Loznica gara`e

15 8636 665 RS PP,,Unitek,, Kolektivno 
stanovawe

16 8637 391 RS Manojlovi} Radovan porodi~no 
stanovawe

17 8638 702 RS Jevti} Vladimir porodi~no 
stanovawe
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18 8639 814 RS Kne`evi} Milenija,Markovi} 
Branislava,\ukanovi} Radmila i 

,,Rading,,SGR 

Kolektivno 
stanovawe

19 8640 854 RS Peri} Mile i Peri} Cveta porodi~no 
stanovawe

20 8641/1 532 Alimpi} Radi{a porodi~no 
stanovawe

21 8641/2 225 RS JKP,,Loznica,, poqoprivred
no 

22 8642/1 292 RS vlasnici posebnih delova porodi~no 
stanovawe

23 8642/2 896 RS Lova~ko udru`ewe,,Gu~evo,, poslovawe

24 8642/3 1020 RS JKP,,Loznica,, neplodno

25 8643 398 RS Vujaklija Gordana porodi~no 
stanovawe

26 8644 345 GP ,,Trio-gradwa,,DOO  porodi~no 
stanovawe

27 8645 261 RS Mi{i} Zvonko porodi~no 
stanovawe

28 8646 369 Pavli~i} Julijana porodi~no 
stanovawe

29 8647 292 RS JKP,,Loznica,, porodi~no 
stanovawe

30 8648 300 RS \ukanovi} Vladimir i 
\ukanovi} Stanimir 

porodi~no 
stanovawe

31 Deo 8649 1084 RS Grad Loznica ulica

32 Deo 11959 953 RS Grad Loznica ulica

33 8629 541 RS vlasnici posebnih delova Kolektivno 
stanovawe

34 8626 23 RS Grad Loznica Trafo 
stanica 

35 8625 382 RS vlasnici posebnih delova Kolektivno 
stanovawe

 


