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 На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., 
ст. 2. и ст. 4. Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), и члана 133. 
Пословника Скупштине града Лознице („Сл. 
лист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 
4. септембра 2014. године, донела је 

О Д Л У К У
о престанку мандата одборника 

Скупштине града Лознице

I   Утврђује се да је одборнику Скупшти-
не града Лознице Ленки Цветиновић, 
лекару из Лознице, са изборне листе 
Демократска странка – Борис Тадић изабраној 
на изборима за одборнике у Скупштину града 
Лознице, одражаним 06. маја 2012. године,  
престао мандат подношењем оставке пре 
истека времена на које је изабрана.

II Ова oдлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-35/14-18-1/1
Датум: 4. септембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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На основу  члана 56. Закона о локалним 
изборима  („Сл. гласник РС“, број 129/07), 
члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 12. 
Пословника Скупштине града Лознице („Сл. 
лист града Лознице“, бр. 16/08), Скупштина 
града Лознице  на седници одржаној 
4. септембра 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборника  

Скупштине града Лознице

 I   Потврђује се мандат одборнику  
Скупштине града Лознице  МИЛАНУ ВУ-
ЧЕТИЋУ, дипл. економисти, рођ. 29.01.1960. 
год, из Лешнице, Б. Радовановића, изабраном 
на изборима  одржаним  06. маја 2012. године 
са листе Покренимо Лозницу – Томислав 
Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет 
социјалиста и Ромска партија).

II Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

III   Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-35/14-18-1/2
Датум: 4. септембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

Година ХХХVIII    •    Број 13
18. децембар 2014. године    •    Лозница

 

1
На основу члана 143. став 1. Закона о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС и 98/13 – одлука УС) и члана 40. став 1. та-
чка 7. Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 17. децем-
бра 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
о извођењу хитних радова у кориту и на 

сливу реке Штире 

Члан 1.

Приступа се извођењу хитних радова 
у кориту и на сливу реке Штире и изградњи 
депонијско-консолидационих преграда, ради 
отклањања штетних последица након мајских 
поплава 2014. године.

Члан 2.

Радове из претходног члана спровешће 
Канцеларија за помоћ и обнову поплављених 
подручја и град Лозница, у складу са својим 
овлашћењима и обавезама утврђеним овом од-
луком, сагласно расположивим средствима која 
се обезбеђују: 

1. за израду техничке документације и из-
градњу депонијско-консолидационих преграда 
на бујичним водотоковима II реда из донатор-
ских средстава УНДП у Србији;

2. за решавање имовинскоправних односа 
на локацији и траси планираних радова, при-
бављање грађевинске и употребне дозволе, као 
и за управљање и одржавање објеката након 
изградње из буџета града Лознице.

Члан 3.

Канцеларија за помоћ и обнову попла-
вљених подручја и град Лозница закључиће 
по хитном поступку Споразум о заједничкој 
изградњи депонијско-консолидационих прегра-
да на бујичним водотоковима II реда, у кориту 
реке Штире.

 Сагласно обавезама по закљученом спо-
разуму из става 1. ове одлуке, Канцеларија за 
помоћ и обнову поплављених подручја и град 
Лозница реализоваће пројекат изградње депо-
нијско-консолидационих преграда у кориту 
реке Штире.

Уколико се не обезбеде средства за фи-
нансирање хитних радова предвиђених овом 
одлуком, односно уколико наступи застој или 
други проблеми у финансирању изградње депо-
нијско-консолидационих преграда, потписници 
су дужни да о томе писменим путем обавесте 
другог потписника Споразума из става 1. ове 
одлуке, при чему немају међусобних потражи-
вања по основу извршених улагања. 

Члан 4.

Сагласно обавезама по закљученом спо-
разуму из члана 3. ове одлуке, град Лозница 
се обавезује да у складу са законом спроведе 
поступак решавања имовинскоправних одно-
са по траси дефинисаној техничком докумен-
тацијом (откуп земљишта, службени пролаз, 
одлагање материјала, смештај материјала и 
радника и слично).

Члан 5.

Град Лозница се обавезује да достави пре-
цизне податке о локацијама депонија за одла-
гање вишка неквалитетног материјала, као и 
да дâ писмену сагласност за привремено ко-
ришћење приступних и помоћних путева за 
потребе наведених радова.

– СКУПШТИНА ГРАДА –
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Члан 6.

Канцеларија за помоћ и обнову поплавље-
них подручја обавезује се да се у реализацији 
послова придржава прописа у области изградње 
и усвојених техничких решења хитних радова, 
услова које су прописале надлежне институ-
ције, као и да обезбеди извршење прописаних 
мера ради заштите људи и материјалних добара 
и да након завршетка изградње изврши при-
мопредају изграђеног објекта граду Лозници 
на управљање и редовно одржавање.

Члан 7.

Град Лозница се обавезује да благовреме-
но поднесе захтев свим надлежним органима и 
институцијама у циљу прибављања грађевинске 
и употребне дозволе за депонијско-консолида-
ционе преграде.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу града Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-44/14-20-13   
Датум: 17. децембар 2014. године   
Л о з н и ц а    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

2
На основу чл. 49. и 60. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13) и члана 21. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о организовању Комуналног јавног предузећа 
„Наш дом“ Лозница („Службени лист града 
Лознице“, бр. 5/13 и 2/14), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној 16. децембра 
2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора Комуналног јавног 
предузећа „Наш дом“ Лозница о расподели 

добити за 2013. годину

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзор-
ног одбора Комуналног јавног предузећа „Наш 
дом“ Лозница о расподели добити за 2013. го-
дину бр. 1606/1 од 19. новембра 2014. године.

2. Део добити за 2013. годину који се ус-
мерава оснивачу уплатити на рачун прописан 
за уплату јавних прихода.

3. Одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-4/1
Датум: 16. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

3
На основу чл. 49. и 60. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13) и члана 35. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању ЈП „Водовод и канализација“ Лоз-
ница („Службени лист града Лознице“, бр. 5/13 
и 2/14), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ЈП „Водовод и 

канализација“ Лозница о расподели 
добити за 2013. годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП „Водовод и канализација“ Лозница 
о расподели добити за 2013. годину бр. 1617 од 
17.11.2014. године.
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Члан 2.

Део добити за 2013. годину који се усме-
рава оснивачу уплатити на рачун прописан за 
уплату јавних прихода.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-4/2
Датум: 16. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

4
На основу чл. 49. и 60. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13) и члана 25. Одлуке о усклађивању Одлу-
ке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
Лозница („Службени лист града Лознице“, бр. 
5/13 и 2/14), Скупштина града Лознице, на 
седници одржаној 16. децембра 2014. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора Јавног предузећа 
Дирекција за развој и урбанистичко 
планирање „Урбоплан“ Лозница о 
расподели добити за 2013. годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора Јавног предузећа Дирекција за развој и 
урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница 
о расподели добити за 2013. годину бр. 1182 од 
18. новембра 2014. године.

Члан 2.

Део добити за 2013. годину који се усме-
рава оснивачу уплатити на рачун прописан за 
уплату јавних прихода.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-4/3
Датум: 16. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

5
На основу чл. 49. и 60. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС “, број 
119/12), чл. 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13) и члана 28. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању ЈКП „Топлана-Лозница“ Лозница 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 5/13 и 
2/14), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Топлана-Лозница“ 
Лозница о расподели добити  

за 2013. годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Топлана-Лозница“ Лозница о рас-
подели добити за 2013. годину бр. II-23/14 од 
01. децембра 2014. године.

Члан 2.

Део добити за 2013. годину који се усме-
рава оснивачу уплатити на рачун прописан за 
уплату јавних прихода.
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Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-4/4
Датум: 16. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

6
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 16. децембра 2014. године, до-
нела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног предузећа „Водовод и 
канализација“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Јавног предузећа „Водовод и канализа-
ција“ Лозница за 2015. годину, који је донео 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Водовод и 
канализација“ Лозница на седници од 28. но-
вембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-5/1
Датум: 16. децембар 2014. године
Л о з н и ц а   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

7
На основу члана 50. ст. 2. и 4. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници одр-
жаној дана 16. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи Јавног 
предузећа „Водовод и канализација“ 

Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм ко-
ришћења буџетске помоћи Јавног предузећа 
„Водовод и канализација“ Лозница за 2015. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Водовод и канализација“ Лозница 
на седници од 28. новембра 2014. године.

2. Ова одлука биће објављена у „Службе-
ном листу града Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-5/2
Датум: 16. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

8
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице  
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници одр-
жаној дана 16. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног предузећа за управљање 
грађевинским земљиштем „Град“ Лозница 

за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа за управљање грађевинским 
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земљиштем „Град“ Лозница за 2015. годину, 
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
за управљање грађевинским земљиштем „Град“ 
Лозница на седници од 1. децембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-6
Датум: 16. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

9
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници одр-
жаној дана 17. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног предузећа за изградњу и 
одржавање стамбеног и пословног простора 

„Лозница“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа за изградњу и одржавање стам-
беног и пословног простора „Лозница“ Лозница 
за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа за изградњу и одржавање стам-
беног и пословног простора „Лозница“ Лозница 
на седници од 1. децембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-7
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

10
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници одр-
жаној дана 17. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања ЈП „Дирекција за управљање и 
развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача за 

2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања 
ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ко-
виљаче“ Бања Ковиљача за 2015. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП „Дирекција за упра-
вљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача 
на седници од 28. новембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-8
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

11
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници одр-
жаној дана 17. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног предузећа Дирекција 
за развој и урбанистичко планирање 
„Урбоплан“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Јавног предузећа Дирекција за развој и 
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урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница 
за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа Дирекција за развој и урба-
нистичко планирање „Урбоплан“ Лозница на 
седници од 28. новембра 2013. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-9
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

12
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници одр-
жаној дана 17. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Лозница за 2015. годину, који је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Лозница на седници од 28. 
новембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-10/1
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

13
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 17. децембра 2014. године, до-
нела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Топлана-Лозница“ Лозница  
за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Јавног комуналног предузећа за про-
изводњу и дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлана-Лозница“ Лозница за 2015. годину, 
који је донео Надзорни одбор Јавног комунал-
ног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана-Лозница“ Лозница 
на седници од 1. децембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-11/1
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

14
На основу члана 50. ст. 2. и 4. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 17. децембра 2014. године, до-
нела је
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи Јавног 
комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-
Лозница“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм ко-
ришћења буџетске помоћи Јавног комунал-
ног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана-Лозница“ Лозница 
за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-
Лозница“ Лозница на седници од 1. децембра 
2014. године.

2. Ова одлука биће објављена у „Службе-
ном листу града Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-11/2
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

15
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана  17. децембра 2014. године, до-
нела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Комуналног јавног предузећа 
„Наш дом“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ 
Лозница за 2015. годину, који је донео Надзор-
ни одбор Комуналног јавног предузећа „Наш 
дом“ Лозница на седници од 1. децембра 2014. 
године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-12/1
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

16
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 17. децембра 2014. године, до-
нела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи Комуналног 
јавног предузећа „Наш дом“ Лозница за 

2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм ко-
ришћења буџетске помоћи Комуналног јавног 
предузећа „Наш дом“ Лозница за 2015. годину, 
који је усвојио Надзорни одбор Комуналног ја-
вног предузећа „Наш дом“ Лозница на седници 
од 4. децембра 2014. године.

2. Ова одлука биће објављена у „Службе-
ном листу града Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-12/2
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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17
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута гра-

да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној дана 17. децембра 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Програм 
пословања Предшколске установе  
„Бамби“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Предшколске установе „Бамби“ Лозница 
за 2015. годину, који је донео Управни одбор 
Предшколске установе „Бамби“ Лозница на 
седници од 4. децембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-14
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

18
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута гра-

да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној дана 17. децембра 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Програм 

пословања Библиотеке Вуковог завичаја 
Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 
2015. годину, који је донео Управни одбор Биб-

лиотеке Вуковог завичаја Лозница на седници 
од 5. децембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-15
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

19
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута гра-

да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној дана 17. децембра 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Центра за културу „Вук 
Караџић“ Лозница – Установe културе од 

националног значаја за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Центра за културу „Вук Караџић“ Лозни-
ца – Установe културе од националног значаја 
за 2015. годину, који је донео Управни одбор 
Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница – 
Установа културе од националног значаја на 
седници од 5. децембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-16
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.



18.12.2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ Број 13

Страна 9

 

20
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута гра-

да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној дана 17. децембра 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Програм 

пословања Центра за социјални рад 
„Лозница“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Центра за социјални рад „Лозница“ Лоз-
ница за 2015. годину, који је донео Управни 
одбор Центра за социјални рад „Лозница“ Лоз-
ница на седници од 5. децембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-17
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

21
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута града 

Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице ,на 
седници одржаној дана 17. децембра 2014. го-
дине, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Установе за физичку културу 
„Лагатор“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Установе за физичку културу „Лагатор“ 
Лозница за 2015. годину, који је донео Управни 

одбор Установе за физичку културу „Лагатор“ 
Лозница на седници од 4. децембра 2014. го-
дине.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-18
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

22
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута гра-

да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној дана 17. децембра 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Туристичке организације града 
Лознице за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Туристичке организације града Лознице 
за 2015. годину, који је донео Управни одбор 
Туристичке организације града Лознице  на се-
дници од 3. децембра 2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-19
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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23
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута гра-

да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној дана 17. децембра 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Програм 
пословања Црвеног крста Лозница  

за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Црвеног крста Лозница за 2015. годину, 
који је донео Управни одбор Црвеног крста Лоз-
ница на седници од 8. децембра 2014. године.  

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-20
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

24
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута гра-

да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној дана 17. децембра 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Програм 

пословања Дома здравља „Др Миленко 
Марин“ Лозница за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лоз-
ница за 2015. годину, који је донео Управни од-
бор Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лоз-
ница на седници од 5. децембра 2014. године.  

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-21
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а     

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

25
На основу чл. 20, 40. и 84. Статута гра-

да Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној дана 17. децембра 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на   

Програм пословања Здравственe установe 
„Апотека Лозница“ Лозница  

за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Здравственe установe „Апотека Лозница“ 
Лозница за 2015. годину, који је донео Управни 
одбор  Здравствене установе „Апотека Лозни-
ца“ Лозница на седници од 1. децембра 2014. 
године.  

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-22
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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26
На основу члана 18. Одлуке о оснивању 

Фонда за развој града Лознице („Службени 
лист града Лознице“, бр. 14/11 и 1/12) и чл. 
20, 40. и 84. Статута града Лознице („Служ-
бени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 
дана 17. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

пословања Фонда за развој града Лознице 
за 2015. годину

1. Даје се сагласност на Програм посло-
вања Фонда за развој града Лознице за 2015. 
годину, који је донео Управни одбор Фонда за 
развој града Лознице на седници од 4. децембра 
2014. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-23
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а      

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

27
На основу члана 35. став 7. Закона о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64 /10 – одлука 
УС, 24/11 и 121/12) и члана 40. став 1. тачка 
6. и члана 84. став 2. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 17. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о доношењу Плана детаљне регулације 

за изградњу Нове улице (у насељу Г. 
Димитрова) у Бањи Ковиљачи

Члан 1.

Доноси се План детаљне регулације за из-
градњу Нове улице (у насељу Г. Димитрова) у 
Бањи Ковиљачи (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

Обухват Плана захвата површину од 
6.84.02 ха. Граница се креће левом страном 
Улице Жикице Јовановића, југоисточним делом 
катастарских парцела 1243 и 3108/3, прелази на 
десну страну улице и иде југозападном међом 
катастарских парцела 1311/3, 1311/2, 1311/10, 
1311/11, 1311/12, 1311/13, 1311/9, 1311/8 и 
1311/7, прелази преко катастарских парце-
ла 1306/12, 1306/11, 1306/5, 1306/19, 1306/3, 
1306/18, 1306/1, западном међом катастарских 
парцела 1306/39,1309/1 и 1309/3, северозапад-
ном и северном међом катастарских парцела 
1341/3, 1341/5, 1388/4, 1337/7, 1337/6, 1337/5, 
1337/4,1337/3, 1337/2, 1337/1, источном међом 
катастарске парцеле 1314/5, до северне међе 
катастарских парцела 1316/1, 1316/4 и 1329/2, 
прелази преко катастарских парцела 1329/1 и 
1328, северном међом катастарских парцела 
1327, 1321/9, 1321/2, 1321/1, 1321/6 , где пре-
лази и спаја се с левом страном Улице Жикице 
Јовановића. Све парцеле су у катастарској опш-
тини Бања Ковиљача.

Члан 3.

Планом је предвиђена изградња објеката 
породичног становања и саобраћајница којима 
ће се обезбедити приступ постојећим и ново-
планираним грађевинским парцелама. 

Члан 4.

Саставни део ове одлуке јесте План детаљ-
не регулације за изградњу Нове улице (у на-
сељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи, урађен 
од стране ЈП Дирекција за развој и урбанис-
тичко планирање „Урбоплан“ из Лознице, под 
бројем 093.12/Г.

Члан 5.

Текстуални део Плана се објављује у 
„Службеном листу града Лознице“.
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Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у службеном гласилу „Служ-
бени лист града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-24         
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ  ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

28
На основу чл. 27. и 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 
121/12), члана 32, а у вези с чланом 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), и чл. 40. и 84. Статута града Лоз-
нице („Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 
и 6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 17. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о приступању изради Плана детаљне 

регулације блока између  улица Жикице 
Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и 

Трга Јована Цвијића у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне ре-
гулације блока између улица Жикице Јовано-
вића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована 
Цвијића у Лозници (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Границе обухвата Плана представљају ка-
тастарске парцеле број: 5352, 8559, 8563,8564, 
8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 
8574, 8575, 8576, 8577, 8581,8584, 8585, 8587, 
8588, 8589, 8590, 8595, 8596, 8598, 8599, 8600, 
8601, 8602, 8603, 8605, све у КО Лозница у 
укупној површини од око 02.63.00 ха.

Oбухват планског подручја је прелимина-
ран, односно коначан ће се дефинисати при-

ликом припреме и стручне контроле концепта, 
односно нацрта плана.

Члан 3.

План садржи: 
 1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне 
целине и зоне;          

 2)  детаљну намену земљишта;
 3)  регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије с еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози;

 4)  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план);

 5)  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;

 6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру;

 7)  мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина;

 8)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује 
конкурс;

 9)  правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама;

10)  друге елементе значајне за спровођење 
плана.

Члан 4.

Носилац израде Плана је ЈП Дирекција за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
из Лознице. 

Члан 5.

Рок за израду Плана је шест месеци од 
дана доношења ове одлуке. 

Члан 6.

Средства за израду Плана обезбеђују се 
из буџета Града Лознице или других извора, у 
складу са законом.

Члан 7.

Нацрт плана биће након стручне контроле 
изложен на јавни увид у просторијама Одељења 
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за планирање и изградњу Градске управе гра-
да Лознице, а излагање Нацрта плана на јав-
ни увид биће оглашено у дневном и локалном 
листу и трајаће 30 дана од дана оглашавања.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке чине: 
–  Одлука о приступању изради Стратеш-

ке процене утицаја на животну средину 
Плана, број: 9-С/2014 од 2. децембра 
2014. године, и  

–  графички приказ обухвата планског под-
ручја Плана.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  листу града 
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-25
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

29
На основу чл. 27. и 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 
121/12), члана 32, а у вези с чланом 66. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07), и чл. 40. и 84. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, на 
седници одржаној 17. децембра 2014. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о приступању изради Плана детаљне 
регулације блока између улица Кнеза 
Милоша, Владислава Броњевског, Др 

Марина, Болничке и Трга Вука Караџића  
у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне ре-
гулације блока између улица Кнеза Милоша, 
Владислава Броњевског, Др Марина, Болнич-
ке и Трга Вука Караџића у Лозници (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.

Границе обухвата Плана представљају 
катастарске парцеле број: 11927 (део), 11938 
(део), 5170 (део), 3582 (део), 3583/1, 3583/2, 
3584, 3585, 3586, 3587, 3588/1, 3588/2, 3589, 
3591, 3597, 3598, 3599, 3600, 3604, 3609, 
3612, 3613, 3614, 3615, 3621, 3625, 3626, 3627, 
3629,3635, 3636, 3637, 3640, 3641, 3646, 3647, 
3648, 3649, 3650, 3655, 3656, 3657, 3660, 3661, 
3667, 3671, 3672, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 
3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 
3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694 
и 3723/1(део), све у КО Лозница у укупној по-
вршини од око 04.04.00 ха.

Oбухват планског подручја је прелимина-
ран, односно коначан ће се дефинисати при-
ликом припреме и стручне контроле концепта, 
односно нацрта плана.

Члан 3.

План садржи: 
1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне 
целине и зоне;     

2) детаљну намену земљишта;
3)  регулационе линије улица и јавних по-

вршина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози;

4)  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план);

5)  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;

6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру;

7)  мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина;

8)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистичи пројекат или расписује 
конкурс;



Број 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 18.12.2014.

Страна 14

 

 9)  правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама;

10)  друге елементе значајне за спровођење 
плана.

Члан 4.
Носилац израде Плана је ЈП Дирекција за 

развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
из Лознице. 

Члан 5.
Рок за израду Плана је шест месеци од 

дана доношења ове одлуке. 

Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се 

из буџета Града Лознице или других извора, у 
складу са законом.

Члан 7.
Нацрт плана биће након стручне контроле 

изложен на јавни увид у просторијама Одељења 
за планирање и изградњу Градске управе гра-
да Лознице, а излагање Нацрта плана на јавни 
увид, биће оглашено у дневном и локалном 
листу и трајаће 30 дана од дана оглашавања.

Члан 8.
Саставни део ове одлуке чине: 
–  Одлука о приступању изради Стратеш-

ке процене утицаја на животну средину 
Плана, број:11-С/2014 од 2. децембра 
2014. године; и 

–  графички приказ обухвата планског под-
ручја Плана.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-26
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

30
На основу чл. 27. и 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 
121/12), члана 32, а у вези с чланом 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), и чл. 40. и 84. Статута града Лоз-
ницe („Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 
и 6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 17. децембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о приступању изради Плана детаљне 
регулације блока између улица Вере 
Благојевић, Вује Матића, Миодрага 

Борисављевића и Немањине  у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регула-
ције блока између улица Вере Благојевић, Вује 
Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине 
у Лозници (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Границе обухвата Плана представљају  ка-
тастарске парцеле број: 5209, 5210,5212/1, 5212/2, 
5212/3, 5212/4, 5212/5, 5212/6, 5212/7, 5212/8, 
5212/9, 5212/10, 5212/11, 5212/12, 5213, 5217, 
5218, 5219, 5220, 5222, 5223, 5226, 5227, 5228, 
5229 (део), 5230/1, 5230/2 и 11946 (део), све у КО 
Лозница у укупној површини од око 01.19.00 ха.

Oбухват планског подручја је прелимина-
ран, односно коначан ће се дефинисати при-
ликом припреме и стручне контроле концепта 
односно нацрта плана.

Члан 3.

План садржи: 
1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне 
целине и зоне;

2) детаљну намену земљишта;
3)  регулационе линије улица и јавних по-

вршина и грађевинске линије са еле-
ментима за  обележавање на геодетској 
подлози;
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 4)  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план);

 5)  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;

 6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру;

 7)  мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина;

 8)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује 
конкурс;

 9)  правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама;

10)  друге елементе значајне за спровођење 
плана.

Члан 4.

Носилац израде Плана је ЈП Дирекција за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
из Лознице. 

Члан 5.

Рок за израду Плана је шест месеци од 
дана доношења ове одлуке. 

Члан 6.

Средства за израду Плана обезбеђују се 
из буџета Града Лознице или других извора, у 
складу са законом.

Члан 7.

Нацрт плана биће након стручне контроле 
изложен на јавни увид у просторијама Одељења 
за планирање и изградњу Градске управе гра-
да Лознице, а излагање Нацрта плана на јавни 
увид, биће оглашено у  дневном и локалном 
листу и трајаће 30 дана од дана оглашавања.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке чине: 
–  Одлука о приступању изради Стратеш-

ке процене утицаја на животну средину 
Плана, број:10-С/2014  од 2. децембра 
2014. године; и  

–  графички приказ обухвата планског под-
ручја Плана.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-27
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

31
На основу члана 2. Закона о начину и ус-

ловима признавања права и враћању земљишта 
које је прешло у друштвену својину по основу 
ПЗФ и конфискације неизвршених обавеза из 
обавезног откупа пољопривредних производа 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/91, 20/92 и 
42/98) и чл. 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 
6/13), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 17. децембра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању предлога за разрешење 
и именовање председника Комисије за 

вођење поступка и доношење решења  по 
захтеву за враћање земљишта

I У Комисију за вођење поступка и доно-
шење решења по захтеву за враћање земљишта, 
за председника Комисије, уместо Боривоја Си-
мића из Лознице, предлаже се Драган Марти-
новић, судија Основног суда у Лозници. 

II Решење o именовању председника Ко-
мисије, на предлог Скупштине града, доноси 
Министарство пољопривреде и заштите живот-
не средине Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-28
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.
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32
На основу члана 54. став 2. Закона о основа-

ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 40. 
и 84. Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), на предлог Ко-
мисије за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице, на седници одржаној 
дана 17. децембра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању чланa  

Школског одбора Основне музичке школе 
„Вук Караџић“ у Лозници

I Разрешава се Горан Пантић дужности 
члана Школског одбора Основне музичке шко-
ле „Вук Караџић“ у Лозници, представник за-
послених, на лични захтев.

II За члана Школског одбора Основне му-
зичке школе „Вук Караџић“ у Лозници именује 
се Ема Мирчетић, представник запослених.

III Решење ступа на снагу даном доноше-
ња и биће објављено у „Службеном листу града 
Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-44/14-20-29
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а       

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

33
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, бр. 
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, на 
седници одржаној 16. децембра 2014. године, 
донела је следећи

З А К Љ У Ч  А К

1. Обавезују се чланови Градског већа заду-
жени за месне заједнице, руководство ЈП „Водо-

вод и канализација“ Лозница, ЈП Дирекција за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
Лозница, JП „Град“ Лозница, и то директори и 
председници надзорних одбора, да одрже саста-
нак ради решавања проблема водоснабдевања 
у Зајачи, сагледају могућности финансирања 
пројекта, динамику и фазе израде и друго.

2. Закључак доставити члановима Градског 
већа задуженим за месне заједнице, ЈП „Водо-
вод и канализација“ Лозница, ЈП Дирекција за 
развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
Лозница и ЈП „Град“ Лозница.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-5/3
Датум: 16. децембар 2014. године
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

34
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лоз-

нице („Службени лист града Лознице“, бр. 
19/08 и 6/13), а у вези с чл. 78. и 79. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07), Скупштина града Лознице, 
на седници одржаној 17. децембра 2014. године, 
донела је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Подржавају се досадашње активности 
градоначелника града Лознице које је у периоду 
од 2006. године до данас предузимао код надлеж-
них органа Републике Србије ради спречавања 
организоване пљачке у ХК „Вискоза“ Лозница.

Скупштина града захтева од Владе и на-
длежних органа да испитају зашто до сада није 
дошло до поступања по поднетим захтевима 
градоначелника. 

2. Скупштина града обнавља Иницијативу 
пред надлежним органима Републике Србије и 
захтева утврђивање одговорности и кривично 
гоњење свих за које се утврди да су учествовали 
у организованом отуђењу имовине ХК „Виско-
за“ Лозница, које је, поред велике материјалне 
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штете, проузроковало и губитак људских жи-
вота. Такође је потребно утврдити и одговор-
ност надлежних за нечињење и непредузимање 
активности у циљу гоњења извршилаца кри-
вичних дела, као и за непоступање надлежних 
институција и измештање опасних материја из 
„Вискозе“ и Лознице, које су и данас претња по 
живот и здравље грађана Лознице и околине. 

3. Скупштина града Лознице захтева да 
доставите информацију о свим предузетим ак-
тивностима у вези с досадашњим и будућим 
радом надлежних институција и органа, као и 
одговорности истих за непоступање. 

4. Овај закључак са до сада поднетим пред-
ставкама градоначелника достављамо: Влади 
Републике Србије, Министарству правде, Ми-

нистарству унутрашњих послова, Министар-
ству пољопривреде и заштите животне среди-
не, директору Полиције, Републичком јавном 
тужилаштву и Тужилаштву за организовани 
криминал.

5. Закључак објавити у „Службеном листу 
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-44/14-20-30
Датум: 17. децембар 2014. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с. р.

– ГРАДСКО ВЕЋЕ –

35
На основу члана 5. Одлуке о приступању 

оснивања Регионалне развојне агенције Под-
риња, Подгорине и Рађевине д. о. о. („Службе-
ни лист града Лознице“, број 4013) и члана 2. 
тачка 40. Одлуке о Градском већу („Службени 
лист града Лознице“, број 20008), Градско веће 
на својој 58. седници одржаној дана 05. децем-
бра.2014. годин. донело је 

О Д Л У К У 
о висини чланарине града Лознице у 

Регионалној развојној агенцији Подриња, 
Подгорине и Рађевине д. о. о. Лозница

Члан 1. 

Овом  одлуком утврђује се висина члана-
рине града Лознице у Регионалној развојној 
агенцији Подриња, Подгорине и Рађевине д. 
о. о. Лозница (у даљем тексту: РРА) за 2015. 
годину.

Висина чланарине из става 1. овог члана 
износи 1.800.000,00 динара за 2015. годину.

Члан 2.

Градоначелник, заменик градоначелника 
или лице које градоначелник овласти, закљу-

чиће у име града Лознице уговор о чланарини 
са РРА, као и одговарајуће анексе том уговору.

Члан 3.

О реализацији ове одлуке стараће се Град-
ска управа града Лознице – Одељење за финан-
сије и друштвене делатности.

Члан 4 .

Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у „Службеном листу града 
Лознице“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-43-16/14-II
Датум: 05. децембар 2014. године

Градоначелник 
Председник Градског већа 

Видоје Петровић, с. р.

36
На основу члана 9. став 2. и члана 15 ст. 

1. и 3. Закона о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), члана 8. Одлуке 
о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине града Лознице („Службени лист града 
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Лознице“, број 6/10 од 24. јуна 2010), члан 3. 
Одлуке о оснивању фонда за заштиту животне 
средине града Лознице бр. 06-8/09-II од 9. јуна 
2009. године, члана 2. став 1. тачка 9. Одлуке 
о Градском већу („Службени лист града Лоз-
нице“, број 20/08), уз претходно прибављену 
сагласност Министарства пољопривреде и заш-
тите животне средине број: 353-01-00428/2014-
19 од 28. јула 2014. године, Градско веће града 
Лознице, на 58. седници одржаној дана 5. де-
цембра 2014. године, усвојило је:

П Р О Г Р АМ   
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 
ТЕРИТОРИЈИ  НАСЕЉЕНИХ МЕСТА – 
ЛОЗНИЦА ГРАД И БАЊА КОВИЉАЧА 

ЗА 2014. и 2015. ГОДИНУ

Законом о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) уређује се уп-
рављање квалитетом ваздуха и одређују мере, 
начин организовања и контрола спровођења 
заштите и побољшања квалитета ваздуха као 
природне вредности од општег интереса која 
ужива посебну заштиту.

Заштита ваздуха остварује се: 
1)  успостављањем, одржавањем и уна- 

пређивањем јединственог система уп-
рављања квалитетом ваздуха на терито-
рији насељених места – Лозница град и 
Бање Ковиљаче;

2)  очувањем и побољшањем квалитета 
ваздуха кроз утврђивање и остваривање 
мера у области заштите како би се спре-
чиле или смањиле штетне последице по 
здравље људи и/или животну средину;

3)  избегавањем, спречавањем и смањењем 
загађења која утичу на оштећење озон-
ског омотача и климатске промене; 

4)  праћењем, прибављањем и процењи-
вањем одговарајућих података о квали-
тету ваздуха на основу мерења и стан-
дардизованих метода;

5)  обезбеђивањем доступности података о 
квалитету ваздуха;

6)  извршавањем обавеза у складу с по-
тврђеним уговорима;

7)  међународном сарадњом у области заш-
тите и побољшања квалитета ваздуха и 
осигурањем доступности тих података 
јавности.

Квалитет ваздуха у граду Лозници и Бањи 
Ковиљачи условљен је емисијама SO2, NOX, CO, 
прашкастих материја, гасова с ефектом стакле-
не баште и др. Квалитет ваздуха посебно се по-
горшава током неповољних временских услова 
и у сезони грејања.

Специфичне загађујуће материје, које се 
емитују из одређених индустријских процеса 
производње као што су: угљоводоници, флу-
ориди, хлор, тешки метали из процеса произ-
водње и сагоревања (Ni, Mn, Cr, Cd, Hg, Pb, As 
итд.), нису у тако великој мери распрострањене 
у ваздуху животне средине, изузимајући индус-
тријска подручја.

I ОСНОВЕ ПРОГРАМА

Планирање и управљање заштитом жи-
вотне средине обезбеђује се и остварује спро-
вођењем Програма.

Локална мрежа мерних места успоставља 
се ради праћења квалитета ваздуха на терито-
рији насељених места: Лозница град и Бања 
Ковиљача. Мониторинг квалитета ваздуха у ло-
калној мрежи обавља се према програму који за 
своју територију доноси надлежни орган града.

Праћење квалитета ваздуха врши се у 
циљу заштите здравља људи, вегетације и при-
родних екосистема. 

За потребе мониторинга квалитета ваздуха 
и прикупљања података надлежни орган у ок-
виру својих надлежности обезбеђује:

1)  мерне станице и/или мерна места за 
фиксна мерења у локалним мрежама;

2)  континуално и/или повремено мерење/
узимање узорака загађујућих материја 
на фиксним локацијама;

3)  повремено мерење/узимање узорака за-
гађујућих материја на мерним местима 
која нису обухваћена мрежом монито-
ринга квалитета ваздуха;

4)  пренос, обраду, проверу валидности и 
анализу резултата добијених мерењем 
и/или узимањем узорака и анализом;

5)  проверу квалитета мерних поступака;
6)  одржавање мерних места, мерних ин-

струмената с пратећом опремом, и
7)  опреме за пријем и пренос података, 

у циљу обезбеђења захтева у погледу 
квалитета података који се користе за 
оцењивање квалитета ваздуха.

Надлежни органи у складу са Законом 
обавезни су да при успостављању и функци-
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онисању мреже мерних станица и/или мерних 
места, за фиксна мерења:

1) одреде фиксне макролокације;
2) одреде фиксне микролокације;
3) припреме и обезбеде фиксне локације;
4) обезбеде одговарајуће техничке услове 

за мерење и/или узимање узорака загађујућих 
материја на фиксним локацијама, укључујући 
постављање одговарајућег објекта за смештај 
мерних уређаја, заштиту од атмосферског 
електричног пражњења, прикључак за струју, 
стабилни напон електричне енергије, телеко-
муникационе везе, систем за хлађење/грејање, 
успостављање система за заштиту уређаја;

5) опреме мерна места за фиксно мерење 
опремом за сакупљање, складиштење, обраду 
и пренос података;

6) одржавају мерна места, мерне инстру-
менте и опрему за праћење и пренос података 
на начин којим ће се обезбедити њихова пројек-
тована функционалност.

Одељење за планирање и изградњу гра-
да Лознице – Група за послове заштите и 
унапређења животне средине дужна је да по-
датке о резултатима мониторинга квалитета 
ваздуха јавно објављује и доставља Агенцији 
за заштиту животне средине.

Контрола нивоа загађујућих материја у 
ваздуху врши се фиксним мерењем нивоа за-
гађујућих материја у локалној мрежи  мерних 
места на локацијама за континуална фиксна 
мерења 

Овлашћења за обављање послова  
праћења квалитета ваздуха

На основу члана 15. став 7. Закона о заш-
тити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 
и 10/13), Одељење за планирање и изградњу 
града Лознице – Група за послове заштите и 
унапређења животне средине обавља послове 
праћења квалитета ваздуха прек  овлашћеног 
правног лица за вршење мониторинга ваздуха.

II ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА

Локална мрежа мерних места за праћење 
квалитета ваздуха на територији насељених 
места: Лозницa град и Бање Ковиљаче успоста-
вља се овим програмом, а чине је мерна места 
за мерење загађујућих материја: сумпор диок-
сида, оксида азота, угљен моноксида (контину-
ална фиксна мерења) и чађи (наменска мерења) 
према следећој динамици: 365 дана у току годи-
ну дана, а ради се о двадесетчетворочасовним 
вредностима.

Ред.  
бр. Задужена институција Локација Управни 

округ
φ (N)
λ  (Е) Н (m) Тип

Загађујуће материје

SO2
NO2
NOx CO чађ

1
Градска управа града 
Лознице – Одељење за 
планирање и изградњу

Кружни ток
Трг Вука 
Караџића

МЧ 4 4 ° 3 2 ’ 0 . 8 3 ” 
19°13’24.44” 125 Г/С Х Х Х Х

2 Градска управа града 
Лознице – Одељење за 
планирање и изградњу

Градска болница
Ул. др. Марина МЧ 44°32’10.26” 

19°13’45.70” 126 Г/С Х Х Х Х

3
Градска управа града 
Лознице – Одељење за 
планирање и изградњу

Парк у Бањи 
Ковиљачи
Ул. М.Тита

МЧ 44°30’45.73” 
19° 9’22.46” 129 Г Х Х Х Х

III МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Сходно члану 16. Закона о заштити вазду-
ха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) 
надлежни орган града Лознице доноси одлуку о 
мерењима посебне намене када постоји основа-
на сумња да је дошло до загађења ваздуха које 
може нарушити здравље људи и/или животну 
средину. 

IV ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА 
И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

IV.1. Обезбеђивање квалитета података

Тумачење резултата испитивања вршило 
би се у складу са Законом о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и 
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Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
11/10, 75/10 и 63/13).

Сва мерења, обраду и анализу података, 
проверу валидности резултата добијених ме-
рењем и/или узимањем узорака и интерпре-
тацију резултата врши овлашћена стручна 
организација, која је акредитована као лабора-
торија за испитивање, односно која испуњава 
прописане услове за мерење свих наведених 
загађујућих материја и која поседује дозволу 
надлежног министарства да врши мониторинг 
квалитета ваздуха.

Стручна организација која врши монито-
ринг ваздуха стара се о примени адекватних 
метода испитивања, одржавању мерних места, 
мерних инструмената са пратећом опремом, 
опреме за пријем и пренос података ради обез-
беђења захтева у погледу квалитета података 
који се користе за оцењивање квалитета ваздуха.

На основу вишегодишњих резултата мерења 
нивоа загађујућих материја, вршила би се анализа 
у циљу праћења просторне и временске распо-
деле загађујућих материја и утврђивање тренда 
концентрација одређених полутаната у ваздуху.

IV.2. Редовно извештавање

Извештаје о извршеним мерењима, од-
носно о резултатима контроле квалитета ваз-
духа у оквиру Локалне мреже мерних станица 
и мерних места, стручна организација доставља 
Одељењу за планирање и изградњу града Лоз-
нице – Групи за послове заштите и унапређења 
животне средине.

Приликом достављања извештаја биће оп-
исане методологија узорковања, мерна опрема 
и методологија обраде података. Резултати ће 
бити приказани табеларно, графички и тексту-
ално објашњени, са закључком о стању аеро-
загађења на предвиђеним локацијама. 

Податке о квалитету ваздуха из Локалне 
мреже, као и резултате мерења посебне намене 
Одељење за планирање и изградњу града Лоз-
нице – Група за послове заштите и унапређења 
животне средине дужна је да доставља Агенцији 
за заштиту животне средине једанпут месечно 
за претходни месец, као и годишњи извештај, и 
да о квалитету ваздуха редовно обавештава јав-
ност путем електронских и штампаних медија, 
односно путем интернета, у складу са законом.

Извештаји би се достављали месечно, у року 
од 12 дана од дана истека претходног месеца. 

Годишњи извештај достављао би се у року 
од 30 дана, по истеку календарске године.

IV.3. Извештавање и мере у случају 
прекорачења концентрација

У случају прекорачења концентрацијa 
опасних по здравље људи, јавност се обавешта-
ва о локацији или подручју прекорачења, врс-
ти концентрације која је прекорачена, време-
ну почетка и трајању прекорачења, највишој 
једночасовној концентрацији, географском 
подручју на коме се очекује прекорачење кон-
центрације, прогнозама за наредни период с 
очекиваним променама загађења, с проценом 
промене, подацима за посебно осетљиве групе 
становништва, могућим ефектима по здравље 
и препорученом понашању (подаци о посебно 
осетљивим групама, опис могућих симптома, 
предузимање препоручених мера, нове инфор-
мације о току догађаја) и подацима о превен-
тивним мерама за смањење загађења.

У складу са чланом 31. Закона о заштити 
ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 
10/13) за зоне и агломерације у којима је ваз-
дух треће категорије, односно када загађење 
ваздуха превазилази ефекте мера које се пре-
дузимају, односно када је угрожен капацитет 
животне средине или постоји стално загађење 
ваздуха на одређеном простору, надлежни орган 
је дужан да донесе План квалитета ваздуха с 
циљем да се постигну одговарајуће граничне 
вредности или циљне вредности прописане 
захтевима квалитета ваздуха. Планови квали-
тета ваздуха могу да садрже и мере прописане 
краткорочним акционим плановима.

У случају да постоји опасност да нивои 
загађујућих материја у ваздуху прекорачи јед-
ну концентрацију опасну по здравље људи или 
више концентрација, односно граничних или 
циљних вредности, утврђених Уредбом о усло-
вима за мониторинг и захтевима квалитета ваз-
духа („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 
и 63/13), надлежни орган предузеће практичне 
мере и може, по потреби, донети краткорочни 
акциони план у складу с чл. 33. и 34. Закона о 
заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 10/13). 

Такође, у складу с чланом 36. Закона, на-
длежни орган јединице локалне самоуправе ду-
жан је да, у случају када се било која гранична 
вредност, критични ниво, граница толеранције, 
циљна вредност и дугорочни циљ, концентра-
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ција опасна по здравље људи или концентра-
ција о којој се извештава јавност, прекорачи 
због значајног прекограничног преноса вазду-
хом, о томе обавести надлежно Министарство.

V ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

Обавеза надлежног органа града јесте да 
на овај програм којим се успоставља Локална 
мрежа мерних места прибави сагласност Ми-
нистарства пољопривреде и заштите животне 
средине Републике Србије.

VI МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализација Програма контроле квалитета 
ваздуха на територији насељених места: Лоз-
ница град и Бања Ковиљача за 2014. и 2015. 
обухвата три фазе:

I фаза – Доношење Програма контроле 
квалитета ваздуха на територији насељених 
места: Лозница град и Бањe Ковиљачe за 2014. 
и 2015. годину, од стране Градског већа града 
Лознице и добијање сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине Ре-
публике Србије.

II фаза – Избор стручне организације, 
која је акредитована као лабораторија за ис-
питивање, односно која испуњава прописане 
услове за мерење свих наведених загађујућих 
материја и која поседује дозволу Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, а да 
врши мониторинг квалитета ваздуха, за реали-
зацију Програма и потписивање уговора.

III фаза - Реализација Програма изабране 
овлашћене стручне организације.

VII ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Мониторинг аеро-загађења на мерним 
местима одређеним Програмом финансираће 
се из средстава, предвиђених Одлуком о буџету 
за 2014. и 2015. годину из средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине („Службени 
лист града Лознице“, број 21 /12).

Укупна буџетска средства за 2014. годину 
предвиђена у разделу Заштита животне средине 
позицији раздео 3. поглављу 3.5. по пројектова-
ној функцији 560 за заштиту животне средине 
износе 86.000.000 динара.

VIII

Усвајањем овог програма престаје да важи 
Програм контроле квалитета ваздуха на тери-

торији насељених места: Лозница град и Бања 
Ковиљача за 2013. годину, усвојен од стране 
Градског већа града Лозница број: 06-14-2/13-II 
од 25. марта 2013. године.

IX

Овај програм ступа на снагу осам дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-43-14/14-II
У Лозници: 5. децембра 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Председник 

Градског већа 
Видоје Петровић, с. р.

37
Република Србија
Град Лозница
Градско веће
Број: 06-45-8/14-II
Датум: 12. децембар 2014. године

На основу члана 75. став 2. Одлуке о мес-
ним заједницама („Службени лист града Лозни-
це“, број 03/09) и члана 34. Одлуке о Градском 
већу („Службени лист  града Лознице“, број 
20/08), разматрајући захтеве Савета МЗ Грнчара 
од 3. фебруара 2014. године и МЗ Текериш од 2. 
августа 2014. године, на предлог градоначелни-
ка града Лознице, Градско веће града Лознице, 
на 59. редовној седници, донело је:

О Д Л У К У 
О ФОРМИРАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ 

САВЕТА У МЗ ГРНЧАРА И МЗ 
ТЕКЕРИШ

I У привремени Савет месне заједнице 
Грнчара именују се:

1. Славиша Новаковић, председник
2. Жарко Вишњић, заменик председника
3. Станимир Петровић
4. Сања Максимовић
5. Зоран Радишић
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II У привремени Савет МЗ Текериш име-
нују се:

1. Рајко Благојевић, председник
2. Јован Нешић, заменик председника 
3. Будимир Миливојевић  
4. Драган М. Богићевић  
5. Горан Лазић 
III Мандат привременог савета из тач. 1.и 2. 

ове одлуке траје до избора нових савета месних 
заједница.

IV Oву одлуку објавити у „Службеном 
листу града Лознице“. 

V Одлуку доставити новоименованим чла-
новима МЗ Грнчара и МЗ Текериш.

Градоначелник  
Председник Градског већа 

Видоје Петровић, с. р.

38
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 06-45-5/14-II
ДАТУМ: 12. децембар 2014. године 
Л О З Н И Ц А 

Градско веће града Лозница на својој 59. 
редовној седници одржаној 12. децембра 2014. 
године, разматрајући Предлог програма ко-
ришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на тери-
торији града Лозницe у 2014. години Савета 
за безбедност саобраћаја на територији града 
Лознице, а на основу чл. 17, 18. и 19. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14), 
члана 34. Одлуке о Градском већу („Службени 
лист града Лознице“, број 20/08) и члана 63. 
Статута града Лознице („Службени лист града 
Лозница“, бр. 19/08 и 6/13), донeло је

П Р О Г Р А М 
коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији града Лознице у 
2015. години

1. Програмом коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности са-

обраћаја на путевима на територији града 
Лознице у 2015. години, предвиђена су укупна 
средства у износу од 15.656.000,00 динара.

2. За финансирање унапређења безбед-
ности саобраћаја на путевима на територији 
града Лознице у 2015. години, предвиђена су 
средства у износу од 7.828.000,00 динара, и 
то за:

■ техничко опремање јединица са-
обраћајне полиције које контролишу и ре-
гулишу саобраћај на путевима и других 
органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја, односно за израду пројектне до-
кументације и постављање видео-надзора 
на важнијим раскрсницама у граду, као и 
за њихово умрежавање на централно место 
у просторијама Полицијске станице Лозни-
ца – саобраћајне полиције и евентуално у 
просторијама ЈП „Град“ из Лознице, где су 
за ове намене предвиђена средства у износу 
од 828.000,00 динара;

■ научно-истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја, где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 6.000.000,00 
динара, и то за израду:

1) пројекта саобраћајне сигнализације за 
територију ширег градског подручја Лоз-
нице, који би обухватио:
• светлосну саобраћајну сигнализацију:
–  постојећу светлосну саобраћајну сигна-

лизацију за: 
♦ раскрснице Булевара Доситеја Обра-
довића и улица које се укључују на овај 
булевар,
♦ раскрсницу улица Јована Цвијића (пе-
шачке зоне) и Војводе Мишића;

–  планирану светлосну саобраћајну сигна-
лизацију за:
♦ раскрсницу улица Жикице Јовановића 
и Владе Зечевића,
♦ раскрсницу улица Војводе Мишића и 
Гимназијске,
♦ раскрсницу улица Вука Караџића и 
Саве Ковачевића,
♦ раскрсницу улице Трга Јована Цвијића 
и Пашићеве улице (код „Ерозије“),
♦ раскрсницу улица Јована Цвијића и 
Светог Саве,
♦ раскрсницу улица Слободана Пенезића 
и Бањске,
♦ раскрсницу Улице Драгољуба Поповића 
и Булевара Доситеја Обрадовића,
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♦ раскрсницу улице Дринска и Булевара 
Доситеја Обрадовића;
♦ раскрсницу улица Патријарха Павла и 
Војводе Путника;

2) пројекта за изградњу кружних токова 
на следећим раскрсницама на градском 
подручју Лознице:

♦ раскрсница Булевара Доситеја Обрадо-
вића и улице Светог Саве,
♦ раскрсница Булевара Доситеја Обрадо-
вића и улице Слободана Пенезића,
♦ раскрсница Булевара Доситеја Обрадо-
вића и улице Бањска;

3) пројекта саобраћајне сигнализације за 
обележавање „зона школа“ на територији 
града Лознице, који би обухватио:

■ саобраћајну сигнализацију за обеле-
жавање „зона школа“ на територији града 
Лознице:

• за градско подручје,
• за ванградско подручје;

4) пројекта саобраћајне сигнализације за 
обележавање пружних прелаза на терито-
рији града Лознице, који би обухватио:

■ саобраћајну сигнализацију за обележа-
вање пружних прелаза на територији града 
Лознице:

• за градско подручје,
• за ванградско подручје;
■ превентивно-промотивне активности 

из области безбедности саобраћаја, односно 
вођење кампања за унапређење безбедности 
саобраћаја, где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 500.000,00 динара;

■ унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања, где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 500.000,00 динара, и то за:

• унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања различитих категорија учес-
ника у саобраћају (предавања, презента-
ције, саветовања, набавка одговарајућих 
публикација за децу, стручне литерату-
ре, адекватне опреме и сл.), где су за ове 
намене предвиђена средства у износу од 
400.000,00 динара,
• стручно усавршавање чланова Савета, 
кроз присуствовање стручним семина-
рима, саветовањима, предавањима и сл., 
где су за ове намене предвиђена средства 
у износу од 100.000,00 динара.
3. За поправљање стања саобраћајне ин-

фраструктуре на територији града Лознице, 

где су за ове намене предвиђена средства у 
износу од 7.828.000,00 динара, а предвиђени 
су следећи инфраструктурни радови:

■ обележавање „зона школа“, у градском 
и ванградском подручју Лознице, где су за 
ове намене предвиђена средства у износу од 
928.000,00 динара, и то за:

• обележавање „зона школа“ хоризонтал-
ном и вертикалном саобраћајном сигна-
лизацијом,
• постављање техничких средстава за ус-
поравање саобраћаја, 
• приоритетно постављање посебних 
техничких средстава – заштитне ограде, 
стубићи и сл.;
■ адекватно обележавање пружних пре-

лаза – прелаза пута преко железничке пруге, 
у градском и ванградском подручју Лознице, 
где су за ове намене предвиђена средства у 
износу од 900.000,00 динара;

■ одржавање постојеће светлосне са-
обраћајне сигнализације и њихово довођење 
у потпуно исправно и употребљиво стање, као 
и за постављање нове светлосне саобраћајне 
сигнализације, где су за ове намене предвиђе-
на средства у износу од 3.000.000,00 динара;

■ за изградњу кружних токова на одређе-
ним раскрсницама на градском подручју 
Лознице – за раскрснице поменуте у тачки 2. 
овог програма, где су за ове намене предвиђе-
на средства у износу од 3.000.000,00 динара.

4. Надлежни за спровођење активности 
из тач. 2. и 3. овог програма, изузев превен-
тивно-промотивних активности и одређених 
активности на унапређењу саобраћајног вас-
питања и образовања (предавања, презента-
ције, саветовања, набавка одговарајућих пуб-
ликација за децу, стручне литературе, адек-
ватне опреме, стручно усавршавање  чланова 
Савета и сл.), јесте ЈП „Град“ из Лознице.

5. Програм коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности са-
обраћаја на путевима на територији града 
Лознице у 2015. години објавити у „Службе-
ном листу града Лознице“.

Овај програм доставити:
1. градоначелнику,
2.  председнику и члановима Савета за 

безбедност саобраћаја на територији 
града Лознице,
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3.  начелнику Градске управе града Лоз-
нице,

4.  заменику начелника Градске управе 
града Лознице,

5. ЈП „Град“ из Лознице,
6. ЈКП „Паркинг сервис“ из Лознице,
7.  Одељењу за привреду Градске управе 

града Лознице,
8.  Одељењу за инспекцијске послове 

Градске управе града Лознице,
9.  Одељењу за планирање и изградњу 

Градске управе града Лознице,
10.  Одељењу за финансије и друштвене 

делатности,
11. Архиви (два примерка).

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Видоје Петровић, с. р.

39
На основу члана 36. Закона о превозу у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 
бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), 
члана 4. Одлуке о организацији и начину оба-
вљања ауто-такси превоза на територији града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
9/09, 11/10, 4/11, 1/12, 2/13, 4/13, 11/13 и 2/14) и 
члана 34. Одлуке о Градском већу („Службени 
лист града Лознице“, број 20/08), Градско веће 
Града Лознице доноси

П Р О Г Р А М   
ОРГАНИЗОВАЊА АУТО-ТАКСИ 

ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I Програмом организовања ауто-такси пре-
воза на територији града Лознице одређују се 
158 такси места са следећим распоредом по на-
сељеним местима:

• 102 такси места – град Лозница;
• 4 такси места – Клупци;
• 16 такси места – Бања Ковиљача;
• 10 такси места – Лешница;
• 26 такси места – остале месне заједнице.
II Овим програмом на територији града 

Лознице одређује се 158 такси места на такси 
станицама са следећим локацијама:

 1.  такси станица „Аутобуска станица“ у 
непосредној близини аутобуске станице 
у Лозници, с капацитетом од 22 места;

 2.  такси станица „Градска кафана“ на коло-
возу Улице кнеза Милоша у Лозници, у 
непосредној близини објекта Геодетске 
управе, с капацитетом од 7 места;

 3.  такси станица „Мала“ на изграђеном 
паркиралишту уз Улицу војводе Путника 
у Лозници у непосредној близини Град-
ске кафане, с капацитетом од 4 места;

 4.  такси станица „Пролеће“ у Улици Јована 
Цвијића у Лозници, на изграђеном прос-
тору у непосредној близини зграде Град-
ске управе, с капацитетом од 6 места;

 5.  такси станица „Плави Јадран“ на колово-
зу Гимназијске улице у Лозници у бли-
зини чесме, с капацитетом од 7 места;

 6.  такси станица „Болница“ на паркира-
лишту изграђеном уз објекте Здравстве-
ног центра „Др Марин“, на удаљености 
најмање 10 м од улаза у болнички круг, 
с капацитетом од 6 места;

 7.  такси станица „Болница – хирургија“ 
на паркиралишту изграђеном уз објек-
те Здравственог центра „Др Марин“, у 
непосредној близини пешачког улаза 
у болнички круг, а код „Хирургије“, с 
капацитетом од 8 места;

 8.  такси станица „Штира центар“ у Ули-
ци војводе Мишића (бивша Босанска) 
у Лозници, на изграђеном простору у 
близини подрума пића „Жабин“, с ка-
пацитетом од 8 места;

 9.  такси станица „Зелена пијаца“ на коло-
возу Улице Слободана Пенезића у Лоз-
ници, од моста на реци Штири до Бањс-
ке улице, с капацитетом од 2 места;

10.  такси станица „Лозница центар“ уз ули-
цу Трга Вука Караџића у Лозници, у 
непосредној близини моста преко реке 
Штире, с капацитетом од 10 места;

11.  такси станица „Лозница – Воћар“ на из-
грађеном паркиралишту уз улицу Трга 
Јована Цвијића у Лозници, у непосред-
ној близини Гимназије, с капацитетом 
од 3 места;

12.  такси станица „Борања“ на изграђеном 
паркиралишту уз Улицу Саве Коваче-
вића у Лозници, у непосредној близини 
зграде ШГ „Борања“, са капацитетом 
од 2 места;

13.  такси станица „Лагатор 1“ на изграђе-
ном паркиралишту уз Улицу патријарха 
Павла у Лозници, у непосредној бли-
зини супермаркета, с капацитетом од 3 
места;
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14.  такси станица „Лагатор 2“ на изграђе-
ном паркиралишту уз Улицу патријар-
ха Павла у Лозници, у непосредној 
близини Цркве Вазнесења Господњег, 
с капацитетом од 3 места;

15..  такси станица „Лагатор 3“ на изграђе-
ном паркиралишту уз Улицу Момчи-
ла Гаврића у Лозници, у непосредној 
близини Цркве Вазнесења Господњег, 
с капацитетом од 4 места;

16.  Такси станица „Лагатор 4“ на изграђе-
ном паркиралишту уз Улицу Момчила 
Гаврића у Лозници, у непосредној бли-
зини СЦ „Лагатор“ и градског базена, 
с капацитетом од 7 места;

17.  Такси станица „Робна пијаца“ у 
Клупцима, у непосредној близини 
пијаце, а капацитетом од 4 места;

18.  такси станица „Центар“ у Бањи Ковиља-
чи, на изграђеном паркингу код Дома 
здравља, с капацитетом од 10 места;

19.  такси станица „Јадарка“ у Бањи Ко-
виљачи, на коловозу Улице народног 
фронта, у близини робне куће, с капа-
цитетом од 3 места;

20.  такси станица „Пијаца“ у Бањи Ко-
виљачи, на изграђеној и уређеној по-
вршини код пијаце, с капацитетом од 
3 места;

21.  такси станица у Воћњаку с капаците-
том 1 место; 

22.  такси станица у Руњанима с капаците-
том 1 место;

23.  такси станица у Тршићу с капацитетом 
од 2 места;

24.  такси станица у Бањи Бадањи с капа-
цитетом 1 место;

25.  такси станица у Д. Добрићу с капаци-
тетом 1 место;

26.  такси станица у Драгинцу с капаците-
том 1 место;

27.  такси станица у Зајачи с капацитетом 
1 место;

28.  такси станица у Ј. Лешници с капаци-
тетом од 2 места;

29.  такси станица у Јаребицама с капаци-
тетом 1 место;

30.  такси станица у Јошеви с капацитетом 
1 место;

31.  такси станица у Козјаку с капацитетом 
1 место;

32.  такси станица у Коренити с капаците-
том од 2 места;

33.  такси станица у Лешници, на изграђе-
ном паркиралишту уз саобраћајницу 
Трга ослобођења којом је проведен 
локални пут Лешница – Ј. Лешница, с 
капацитетом од 4 места;

34.  такси станица у Лешници, на изграђе-
ном паркиралишту у Улици Станка 
Ореља, код „Робне куће“, с капаците-
том од 6 места;

35.  такси станица у Липници с капаците-
том 1 место;

36.  такси станица у Л. Шору с капацитетом 
од 2 места;

37.  такси станица у Н. Селу с капацитетом 
1 место;

38.  такси станица у Стражи с капацитетом 
1 место;

39.  такси станица у Ступници с капаците-
том 1 место;   

40.  такси станица у Текеришу с капаците-
том 1 место;

41.  такси станица у Цикотама с капаците-
том 1 место;

42.  такси станица у Чокешини с капаците-
том 1 место,

43.  такси станица у Јелаву с капацитетом 
од 2 места.

III ЈП „Град“ из Лознице задужује се да 
изврши обележавање предметних такси стани-
ца адекватном хоризонталном и вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом.

IV Заинтересовани за обављање ауто-
такси превоза путника или већ регистровани 
ауто-такси превозник у оквиру правног лица 
ради проширења возног парка, могу затражи-
ти одобрење за обављање ауто-такси превоза 
путника на територији града Лознице од на-
длежног органа.

V Програм организовања ауто-такси пре-
воза на територији града Лознице објавити у 
„Службеном листу града Лознице“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

БР. 06–45–4/14–II               
ДАТУМ: 12. децембар 2014. године       
ЛОЗНИЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Видоје Петровић, с. р.
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40
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 9-С/2014
Датум: 2. децембар 2014. године             
Л о з н и ц а                   

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), а у вези 
с чланом 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – 
исправка, 64/10 – одлука УС и 24/11), члана 18. 
тачка 5. алинеја 1. Одлуке о Градској управи 
града Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 20/08, 9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, број 
19/08), Градска управа града Лознице, Одељење 
за планирање и изградњу, доноси:

О Д Л У К У 
о приступању изради Извештаја о 

Стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације 

блока између улица Жикице Јовановића, 
Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована 

Цвијића у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације блока између 
улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука 
Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници (у 
даљем тексту: План), на животну средину.

Члан 2.

Границе обухвата Плана представљају ка-
тастарске парцеле број: 5352, 8559, 8563, 8564, 
8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 
8574, 8575, 8576, 8577, 8571, 8584, 8585, 8587, 
8588, 8589, 8590, 8595, 8596, 8598, 8599, 8600, 
8601, 8602, 8603, 8605, све у КО Лозница укупне 
површине од око 02.63.00 ха.

Обухват планског подручја је прелимина-
ран, односно коначан ће се дефинисати при-

ликом припреме и стручне контроле концепта, 
односно Нацрта плана.

Члан 3.

План садржи:
 1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне 
целине и зоне;

 2) детаљну намену земљишта;
 3)  регулационе линије улица и јавних повр-

шина и грађевинске линије с елементима 
за обележавање на геодетској подлози;

 4)  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план);

 5)  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;

 6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру;

 7)  мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина;

 8)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује 
конкурс;

 9)  правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама;

10)  друге елементе значајне за спровођење 
плана.

Члан 4.

У оквиру Стратешке процене утицаја на 
животну средину разматраће се постојеће стање 
животне средине на подручју обухваћеном Пла-
ном, значај и карактеристике Плана, карактерис-
тике утицаја планираних садржаја на микро и 
макро локацију и друга питања и проблеми заш-
тите животне средине за одређивање могућих 
значајних утицаја Плана на животну средину, а 
узимајући у обзир планиране намене.

Члан 5.

О извршеној Стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину урадиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене 
у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину.

– ГРАДСКА УПРАВА –
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Обавезни елементи Извештаја о стратешкој 
процени јесу:

1. полазне основе стратешке процене,
2.  општи и посебни циљеви стратешке про-

цене и избор индикатора,
3.  процена могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних  
утицаја на животну средину,

4.  смернице за процену утицаја пројекта 
на животну средину (смернице које се 
односе на спровођење плана и обавез-
ну израду студије о процени утицаја 
пројеката на животну средину у складу 
с прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину),

5.  програм праћења стања животне средине 
у току спровођења плана (мониторинг),

6.  приказ коришћене методологије и теш-
коће у изради стратешке процене,

7.  приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и про-
грама са аспекта разматраних варијант-
них решења и приказ начина на који су 
питања животне средине укључена у 
план,

8.  закључци до којих се дошло током изра-
де  извештаја о стратешкој процени пред-
стављене на начин разумљив за јавност,

9.  други подаци од значаја за стратешку 
процену.

Извештај о стратешкој процени утицаја 
предметног Плана на животну средину део је 
документације која се прилаже уз предметни 
План.

Члан 6.

Рок за израду Извештаја о стратешкој про-
цени  мора бити усклађен с роком за израду 
Плана. 

Средства за израду Извештаја о стратешкој 
процени  обезбедиће се у буџету града Лознице 
или других извора, у складу са законом.

Члан 7.

У току израде Извештаја о стратешкој про-
цени биће обављена сарадња са свим надлеж-
ним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес за доношење одлука 
које се односе на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени  Плана 
биће изложен на јавни увид, заједно с јавним 

увидом у Нацрт предметног плана, сходно члану 
19. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину и члана 50. Закона о планирању 
и изградњи.

Члан 8.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације блока између улица 
Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића 
и Трга Јована Цвијића у Лозници.

Члан 9.

Ова oдлука је донета на основу Мишљења 
надлежног органа за послове заштите животне 
средине број: сл/2014 од 1. децембра 2014. го-
дине.

Члан 10.

Ова oдлука објављује се у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ  

И ИЗГРАДЊУ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Милица Павловић, дипл. правник, с. р.

41
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 11-С/2014
Датум: 2. децембар 2014. године
Л о з н и ц а     

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), а у вези 
с чланом 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – 
исправка, 64/10 – одлука УС и 24/11), члана 18. 
тачка 5. алинеја 1. Одлуке о Градској управи 
града Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 20/08, 9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
19/08 и 6/13), Градска управа града Лознице, 
Одељење за планирање и изградњу, доноси:
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О Д Л У К У 
о приступању изради Извештаја о 

Стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације блока 
између улица Кнеза Милоша, Владислава 
Броњевског, Др Марина, Болничке и Трга 

Вука Караџића у Лозници

Члан 1.
Приступа се изради Стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације блока између 
улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др 
Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Лозни-
ци (у даљем тексту: План), на животну средину.

Члан 2.
Границе обухвата Плана представљају ка-

тастарске парцеле број: 11927 (део), 11938 (део), 
5170 (део), 3582 (део), 3583/1, 3583/2, 3584, 3585, 
3586, 3587, 3588/1, 3588/2, 3589, 3591, 3597, 3598, 
3599, 3600, 3604, 3609, 3612, 3613, 3614, 3615, 
3621, 3625, 3626, 3627, 3629, 3635, 3636, 3637, 
3640, 3641, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3655, 
3656, 3657, 3660, 3661, 3667, 3671, 3672, 3674, 
3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 
3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 
3691, 3692, 3693, 3694 и 3723/1 (део), све у КО 
Лозница укупне површине од око 04.04.00 ха.

Члан 3.
План садржи:
1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне 
целине и зоне;

2)  детаљну намену земљишта;
3)  регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије с еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози;

4)  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план);

5)  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;

6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру;

7)  мере заштите културно-историјских спо-
меника и заштићених природних целина;

 8)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује 
конкурс;

 9)  правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама;

10)  друге елементе значајне за спровођење 
плана.

 Члан 4.

У оквиру Стратешке  процене утицаја 
на животну средину разматраће се постојеће 
стање животне средине на подручју обухваће-
ном Планом, значај и карактеристике Плана, 
карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и про-
блеми заштите животне средине за одређивање 
могућих значајних утицаја Плана на животну 
средину, а узимајући у обзир планиране намене.

Члан 5.

О извршеној Стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину урадиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене 
у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину.

Обавезни елементи Извештаја о стратеш-
кој процени јесу:

1. полазне основе стратешке процене,
2. општи и посебни циљеви стратешке про-

цене и избор индикатора,
3.  процена могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних  
утицаја на животну средину,

4.  смернице за процену утицаја пројекта 
на животну средину (смернице које се 
односе на спровођење плана и обавез-
ну израду студије о процени утицаја 
пројеката на животну средину у складу 
са прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину),

5.  програм праћења стања животне сре-
дине у току спровођења плана (мони-
торинг),

6.  приказ коришћене методологије и теш-
коће у изради стратешке процене,

7.  приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и про-
грама са аспекта разматраних варијант-
них решења и приказ начина на који су 
питања животне средине укључена у 
план,

8.  закључци до којих се дошло током изра-
де извештаја о стратешкој процени пред-
стављене на начин разумљив за јавност,
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9.  други подаци од значаја за стратешку 
процену.

Извештај о стратешкој процени утицаја 
предметног Плана на животну средину део је до-
кументације која се прилаже уз предметни План.

Члан 6.

Рок за израду Извештаја о стратешкој проце-
ни мора бити усклађен с роком за израду Плана. 

Средства за израду Извештаја о стратешкој 
процени обезбедиће се у буџету града Лознице 
или других извора, у складу са законом.

Члан 7.

У току израде Извештаја о стратешкој про-
цени биће обављена сарадња са свим надлеж-
ним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношење одлука 
које се односе на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени Плана 
биће изложен на јавни увид, заједно с јавним 
увидом у Нацрт предметног плана, сходно чла-
ну 19. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину и члана 50. Закона о плани-
рању и  изградњи.

Члан 8.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације блока између улица 
Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др Ма-
рина, Болничке и Трга Вука Караџића у Лозници.

Члан 9.

Ова одлука донета је на основу Мишљења 
надлежног органа за послове заштите животне 
средине број: сл/2014 од 1. децембра 2014. године.

Члан 10.

Ова oдлука објављује се у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Милица Павловић, дипл. правник, с. р.

42

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 10-С/2014
Датум: 2. децембар 2014. године           
Л о з н и ц а                      

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), а у вези 
с чланом 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – 
исправка, 64/10 – одлука УС и 24/11), члана 18. 
тачка 5. алинеја 1. Одлуке о Градској управи 
града Лознице („Службени лист града Лознице“, 
бр. 20/08, 9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 
19/08 и 6/13), Градска управа града Лознице, 
Одељење за планирање и изградњу, доноси:

О Д Л У К У 
о приступању изради Извештаја о 

Стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације блока 

између улица Вере Благојевић, Вује 
Матића, Миодрага Борисављевића и 

Немањине у Лозници

Члан 1.

Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја приступању Плана детаљне регулације 
блока између улица Вере Благојевић, Вује Ма-
тића, Миодрага Борисављевића и Немањине у 
Лозници (у даљем тексту: План), на животну 
средину.

Члан 2.

Границе обухвата Плана представљају 
катастарске парцеле број: 5209, 5210, 5212/1, 
5212/2, 5212/3, 5212/4, 5212/5, 5212/6, 5212/7, 
5212/8, 5212/9, 5212/10, 5212/11, 5212/12, 5213, 
5217, 5218, 5219, 5220, 5222, 5223, 5226, 5227, 
5228, 5229 (део), 5230/1, 5230/2 и 11946 (део), 
све у КО Лозница укупне површине од око 
01.19.00 ха. 
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Oбухват планског подручја је прелимина-
ран, односно коначан ће се дефинисати при-
ликом припреме и стручне контроле концепта, 
односно нацрта плана.

Члан 3.

План садржи:
 1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне 
целине и зоне;

 2)  детаљну намену земљишта;
 3)  регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије с еле-
ментима за обележавање на геодетској 
подлози;

 4)  нивелационе коте улица и јавних повр-
шина (нивелациони план);

 5)  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;

 6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру;

 7)  мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина;

 8)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује 
конкурс;

 9)  правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама;

10))  друге елементе значајне за спровођење 
плана.

Члан 4.

У оквиру Стратешке процене утицаја 
на животну средину разматраће се постојеће 
стање животне средине на подручју обухваће-
ном Планом, значај и карактеристике Плана, 
карактеристике утицаја планираних садржаја 
на микро и макро локацију и друга питања и 
проблеми заштите животне средине за одређи-
вање могућих значајних утицаја Плана на жи-
вотну средину, а узимајући у обзир планиране 
намене.

Члан 5.

О извршеној стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину урадиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене 

у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину.

Обавезни елементи Извештаја о стратеш-
кој процени јесу:

1. полазне основе стратешке процене,
2.  општи и посебни циљеви стратешке 

процене и избор индикатора,
3.  процена могућих утицаја с описом мера 

предвиђених за смањење негативних 
утицаја на животну средину,

4.  смернице за процену утицаја пројекта 
на животну средину (смернице које се 
односе на спровођење плана и обавез-
ну израду студије о процени утицаја 
пројеката на животну средину у складу 
с прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину),

5.  програм праћења стања животне сре-
дине у току спровођења плана (мони-
торинг),

6.  приказ коришћене методологије и теш-
коће у изради стратешке процене,

7.  приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и про-
грама са аспекта разматраних варијант-
них решења и приказ начина на који су 
питања животне средине укључена у 
план,

8.  закључци до којих се дошло током изра-
де извештаја о стратешкој процени пред-
стављене на начин разумљив за јавност,

9.  други подаци од значаја за стратешку 
процену.

Извештај о стратешкој процени утицаја 
предметног Плана на животну средину део је 
документације која се прилаже уз предметни 
План.

Члан 6.

Рок за израду Извештаја о стратешкој 
процени мора бити усклађен с роком за израду 
Плана. 

Средства за израду Извештаја о стратешкој 
процени обезбедиће се у буџету града Лознице 
или других извора, у складу са законом.

Члан 7.

У току израде Извештаја о стратешкој про-
цени биће обављена сарадња са свим надлеж-
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ним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношење одлука 
које се односе на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени Плана 
биће изложен на јавни увид, заједно с јавним 
увидом у Нацрт предметног плана, сходно чла-
ну 19. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину и члана 50. Закона о плани-
рању и изградњи.

Члан 8.

Ова одлука је саставни део Одлуке о из-
ради Плана детаљне регулације блока између 
улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага 
Борисављевића и Немањине у Лозници.

Члан 9.

Ова одлука донета је на основу Мишљења 
надлежног органа за послове заштите животне 
средине број: сл/2014 од 1. децембра 2014. године.

Члан 10.

Ова одлука се објављује у „Службеном 
листу града Лознице“.

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ  

И ИЗГРАДЊУ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Милица Павловић, дипл. правник, с. р.
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