SLU@BENI LIST
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХХХVIII • Број 6
8. септембар 2014. године • Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА 1

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
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице

I Утврђује се да је одборнику Скупштине 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
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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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
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице
I
Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице МИЛАНУ ВУЧЕТИЋУ, 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
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о активностима
Градског штаба за ванредне ситуације
града Лознице за време поплава
у августу 2014. године

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

1. Усваја се Извештај о активностима
Градског штаба за ванредне ситуације
града Лознице за време поплава у
августу 2014. године.

ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице

2. Саставни део ове oдлуке чини
Извештај о активностима Градског
штаба за ванредне ситуације града
Лознице за време поплава у августу
2014. године.

I
Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице ТОМИСЛАВУ
ЧОТРИЋУ, библиотекару, рођ.04.05.1963.
год, из Ј. Лешнице, ул. В. Степе 37, изабраном
на изборима одржаним 06. маја 2012. године
са листе Демократска странка – Борис
Тадић.
II Одлука ступа на снагу даном
доношења.
III Одлуку објавити у „Службеном
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-1/3
Датум: 4. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’,
број 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице
на седници одржаној 4. септембра 2014.
године, донела је
Страна 2

08. 09. 2014.

3. Одлуку објавити у ‘’Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-2
Датум: 4. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’,
број 19/08 и 6/13), а у складу са Законом о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 и 108/13), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 4. септембра 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о извршењу буџета
Града Лознице за период од 1. јануара
до 30. јуна 2014. године

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1. Усваја се Извештај о извршењу буџета
Града Лознице за период од 1. јануара
до 30. јуна 2014. године.
2. Саставни део ове Одлуке чини
Извештај о извршењу буџета Града
Лознице за период од 1. јануара до 30.
јуна 2014. године.
3. Одлуку доставити Одељењу за
финансије и друштвене делатности.
4. Одлуку објавити у ''Службеном листу
града Лознице''.

Број 6

територији Града Лознице (у даљем тексту:
мрежа основних школа).
Члан 2.
Делатност основног образовања и
васпитања остварује се у 14 самосталних
основних школа (матичне школе) и 29
издвојених одељења.
Члан 3.
Мрежу основних школа чине:
1. Основна школа „Анта Богићевић“
Лозница,

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2. Основна школа „Јован Цвијић“
Лозница, са извдојеним одељењем у
Воћњаку,

Број: 06-35/14-18-3
Датум: 4. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

3. Основна школа „Кадињача“ Лозница,
са издвојеним одељењем у Лозничком
Пољу,
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На основу члана 29. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
члана 3. став 1. и 3. Уредбе о критеријумима
за доношење акта о мрежи предшколских
установа и акта о мрежи основних школа
(,,Сл. гласник РС“, бр. 80/10) и члана 40. и
84. Статута града Лознице (,,Сл. лист града
Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 5. септембра
2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о мрежи основних школа на територији
града Лознице

4. Основна школа „Вук Караџић“
Лозница, са издвојеним одељењем у
Зајачи, Пасковцу и Горњој Борини,
5. Основна школа „Вера Благојевић“
Бања Ковиљача са издвојеним
одељењем у Горњој Ковиљачи и
Трбушници,
6. Основна школа „Петар Тасић“ у
Лешници, са издвојеним одељењем
у Стражи, Д. Добрићу, Чокешини и
Новом Селу,
7. Основна школа „Доситеј Обрадовић“
Клупци, са извојеним одељењем у
Руњанима,
8. Основна школа „Краљ Александар I
Карађорђевић“ у Јадранској Лешници
са издвојеним одељењем у Горњем
Добрићу, Јошеви и Милини,

Члан 1.

9. Основна школа „14. октобар“ у
Драгинцу, са издвојеним одељењима
у Цикотама, Ступници, Јаребицама и
Великом Селу,

Овом одлуком утврђује се број и
просторни распоред основних школа на

10. Основна школа „Свети Сава“ у
Липничком Шору, са издвојеним
одељењем у Козјаку и Јелаву,
Страна 3

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

11. Основна школа „Мика Митровић“
Брезјак, са издвојеним одељењем у
Коренити и Доњим Недељицама,
12. Основна школа „Вук Караџић“
Липница, са издвојеним одељењем у
Брадићима,
13. Основна школа „Степа Степановић“
у Текеришу, са издвојеним одељењем
у Д. Бадањи, Г. Бадањи, Рибарицaма,
Г. Сипуљи и Трбосиљу,
14. Основна школа
школа“ у Тршићу.

„Вукова

спомен

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу након
добијања сагласности од Министарства
просвете и биће објављена у „Сл. листу града
Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-4
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 3.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, број 129/07), члана 6. став 1. тачка 6.
и члана 9. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/06,
47/11 и 93/12) и члана 40. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 19/2008 и 6/13), Скупштина града
Лознице на својој седници одржаној дана
5. септембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о локалним
административним таксама
Страна 4

08. 09. 2014.
Члан 1.

У Одлуци о локалним административним таксама („Службени лист града
Лознице“, бр. 11/13)
Тарифни број 6, мења се и гласи:
6.1. Подношење захтева за
постављање монтажних објеката
по Одлуци о постављању
монтажних објеката на јавним
површинама
- за физичка лица .................
- за правна лица ...................
6.2. Издавање информација о
локацији
- за физичка лица .................
- за правна лица и
предузетнике.........................
6.3. За доношење решења за
издавање грађевинске дозволе за
изградњу инвестиционих објеката
плаћа се накнада од 5 дин по
м2, а где није могуће утврдити
површину објеката плаћа се
0.35 промила од предрачунске
вредности објекта валоризоване
у моменту подношења захтева с
тим што не може износити више
од 15.000 дин.
6.4. За издавање одобрења за
употребу инвестиционих објеката
плаћа се накнада од 5 дин по
м2, а где није могуће утврдити
површину објекта плаћа се
0.35 промила од предрачунске
вредности објекта валоризоване
у моменту подношења захтева с
тим што не може износити више
од 15.000 дин.
6.5. Захтев за ажурирање Студије
о процени утицаја:
а) за одређивање обима и
садржаја Студије о процени
утицаја.............................................
б) за давање сагласности на
Студију о процени утицаја.............

800,00
2.500,00

1.200,00
3.000,00

1.000,00
2.000,00

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Члан 2.

Тарифни број 8. се брише у целости.
Члан 3.
брише.

Тарифни број 10. тачка 10.13. се
Члан 4.

Остали делови Одлуке,
Тарифе остају непромењени.

односно

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-5
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 46. a у вези са чланом
35. став 10. Закона о планирању и изградњи
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09- исправка,
64/10 УС, 24/11 и 121/12), Правилника
о садржини, начину и поступку израде
планског документа (''Сл. гласник РС'', број
31/10, 69/10 и 16/11), члана 32. став 1. тачка
6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 5. септембра 2014. године,
донела је

Број 6

ОДЛУКУ
о Изменама и допунама Генералног
урбанистичког плана Лознице
(инкорпорација Услова Јавног предузећа
''Путеви Србије'' Београд)
Члан 1.
Приступа се изради
Измена и
допуна Генералног урбанистичког плана
Лознице (''Службени лист града Лознице'',
број 12/2013) инкорпорација Услова Јавног
предузећа ''Путеви Србије'' Београд, у даљем
тексту: Измене и допуне ГУП-а.
Члан 2.
Изменом и допуном ГУП-а се
инкорпорирају Услови
Јавног предузећа
''Путеви Србије'' Београд, број: 953-2165/14-1
од 07.02.2014. године, сходно Закључку
Скупштине града Лознице број 06-36/13-112/1 од 17.09.2013. године.
Члан 3.
Измена и допуна ГУП-а садржаће
текстуални и графички део у аналогном и
дигиталном облику.
Члан 4.
Средства за израду Измена и допуна
обезбеђују се у буџету Града Лознице или
других извора, у складу са законом.
Члан 5.
Рок за израду Измена и допуна
ГУП-а је шест месеци од дана доношења ове
Одлуке.
Члан 6.
Стручни део израде Измена и допуна
ГУП-а поверен је ЈП ''Урбоплан'' из Лознице.
Страна 5

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Члан 7.

Нацрт Измена и допуна ГУП-а биће након
стручне контроле изложен на јавни увид у
просторијама Градске управе града Лознице,
а излагање нацрта Измена и допуна ГУП-а
на јавни увид биће оглашено у локалном
и дневном листу и трајаће 30 дана од дана
оглашавања.
Члан 8.
Саставни део ове Одлуке чине:
-Одлука о неприступању изради Извештаја
о Стратешкој процени утицаја на животну
средину Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана (инкорпорација Услова
ЈП ''Путеви Србије'' Београд), број 3-С/2014
од 25.08.2014. године и
- графички приказ Измене и допуне ГУП-а.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања ''Службеном листу
града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-6
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 46., a у вези са
чланом 35 . став 10. Закона о планирању
и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09,
81/09- исправка, 64/10 УС, 24/11 и 121/12),
Правилника о садржини, начину и поступку
израде планског документа (''Сл. гласник РС'',
број 31/10, 69/10 и 16/11), члана 32. став 1.
тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
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о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 5. септембра 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације за насељено место
Лозница
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Плана генералне регулације за насељено место
Лозница (''Службени лист града Лознице'',
број 3/2014), у даљем тексту: Измене и допуне
ПГР-е.
Члан 2.
Оквирне границе обухвата Измена
и допуна ПГР-е представљају катастарске
парцеле број 655/4 и 4857/2 КО Лозница у
укупној површини од 0.44.31 ха.
Oбухват Измена и допуна ПГР-е је
прелиминаран, односно коначан ће се
дефинисати приликом припреме и стручне
контроле нацрта Измене и допуне ПГР-е.
Члан 3.
Измена и допуна ПГР-е садржаће
текстуални и графички део у аналогном и
дигиталном облику.
Члан 4.
Средства за израду Измена и допуна
ПГР-е обезбеђује се у буџету Града Лознице
или других извора, у складу са законом.
Члан 5.
Рок за израду Измена и допуна ПГР-е је
девет месеци од дана доношења ове одлуке.
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Члан 6.

Стручни део израде Измена и допуна
ПГР-е поверен је ЈП ''Урбоплан'' из Лознице.
Члан 7.
Нацрт Измена и допуна ПГР-е биће након
стручне контроле изложен на јавни увид у
просторијама Градске управе града Лознице,
а излагање нацрта Измена и допуна ПГР-е
на јавни увид биће оглашено у локалном
и дневном листу и трајаће 30 дана од дана
оглашавања.

Број 6

24/11 и 121/12), члана. 32., а у вези члана 66.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број
19/08 и 6/13) Скупштина града Лознице на
седници одржаној 5. септембра 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана детаљне
регулације блока између улица Бањске,
Италијанских добровољаца и објекта
Православне цркве у Лозници

Члан 8.

Члан 1.

Саставни део ове одлуке чине:
- Одлука о приступању изради Извештаја
о Стратешкој процени утицаја на животну
средину Измена и допуна ПГР-е за насељено
место Лозница, број 5-С/2014 од 25.08.2014.
године и
- графички приказ обухвата Измене и допуне
ПГР-е.

Приступа се изради Плана детаљне
регулације блока између улица Бањске,
Италијанских добровољаца и Цркве у
Лозници у Лозници (у даљем тексту: План).

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања ''Службеном листу града
Лознице''.

Члан 2.
Границе обухвата Плана представљају
катастарске парцеле број део 5105, део 11962,
5115, 5106, 5112, 5113, 5110, 5111, 5109, 5107,
5108 све у К.О. Лозница у укупној површини
од око 02.64.00 ха.
Oбухват
планског
подручја
је
прелиминаран, односно коначан ће се
дефинисати приликом припреме и стручне
контроле концепта односно нацрта плана.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-7
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

Члан 3.

1)

2)
3)

10

На основу члана 27. и 46. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС,

4)

План садржи:
границу плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне;
детаљну намену земљишта;
регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије
са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
Страна 7
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5 попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
8) локације за које се обавезно израђује
урбанистичи 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 девет месеци
од дана доношења ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују
се из буџета Града Лознице и 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 града 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 Стратешке
Страна 8
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процене утицаја на животну средину Плана,
број:
6- С/2014 од 27.08.2014. године и
- графички приказ обухвата планског подручја
Плана.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-8
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 27. и 46. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС,
24/11 и 121/12), члана. 32., а у вези члана 66.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број
19/08 и 6/13) Скупштина града Лознице на
седници одржаној 5. септембра 2014. године,
донела јe
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана детаљне
регулације блока «Гимназија» између
улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића,
Гимназијске и реке Штире у Лозници
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације блока «Гимназија» између улица
Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске

08. 09. 2014.
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и реке Штире у Лозници (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Границе обухвата Плана представљају
катастарске парцеле број 5267, 5268/1, 5264/1,
5268/3, 5268/2, 5269, 5266, 5270, 5271, 5272,
5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5268/4, 5273,
5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5284, 5285, 5286,
5287, 5288, 5292, 5293, 5294, 5295, део 5232,
5236 све у К.О. Лозница у укупној површини
од око 02.22.00 ха.
Oбухват
планског
подручја
је
прелиминаран, односно коначан ће се
дефинисати приликом 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
са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
8) локације за које се обавезно израђује
урбанистичи пројекат или расписује
конкурс;
9) правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама;
10) друге елементе значајне за спровођење
плана.

Број 6

Члан 4.
Носилац израде Плана је ЈП Дирекција
за развој и урбанистичко планирање
''Урбоплан'' из Лознице.
Члан 5.
Рок за израду Плана је девет месеци
од дана доношења ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују
се из буџета Града Лознице и 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 града 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 Стратешке
процене утицаја на животну средину Плана,
број:
7- С/2014 од 27.08.2014. године и
- графички приказ обухвата планског подручја
Плана.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о изради Плана детаљне
регулације за блокове «Гимназија» и «Воћар»
у Лозници («Службени лист града Лознице»,
бр. 3/2010).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
Страна 9
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од дана објављивања у «Службеном листу
града Лознице».
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-9
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 27. и 46. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС,
24/11 и 121/12), члана. 32., а у вези члана 66.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број
19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 5. септембра 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана детаљне
регулације блока «Воћар» између улица
Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе
Мишића у Лозници
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације блока «Воћар» између улица
Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе
Мишића у Лозници (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Границе обухвата Плана представљају
катастарске парцеле број 5312, 5313, 5314,
5315, 5316, 5317, 5318, 5310, 5301, 5300, 5299,
5298, 5297, 5296, 5311, 5295, 5319, 5320, део
5352 све у К.О. Лозница у укупној површини
од око 01.80.00 ха.
Oбухват
планског
подручја
је
прелиминаран, односно коначан ће се
Страна 10
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дефинисати приликом 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
са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
8) локације за које се обавезно израђује
урбанистичи 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 девет месеци
од дана доношења ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују
се из буџета Града Лознице и других извора,
у складу са законом.
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Члан 7.

Нацрт Плана биће након стручне
контроле изложен на јавни увид у просторијама Одељења за планирање и изградњу
Градске управе града 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 Стратешке
процене утицаја на животну средину Плана,
број:
8- С/2014 од 27.08.2014. године и
- графички приказ обухвата планског подручја
Плана.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о изради Плана детаљне
регулације за блокове «Гимназија» и «Воћар»
у Лозници («Службени лист града Лознице»,
бр. 3/2010).
Члан 10.

и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице“, број 19/08 и 6/13), а
на предлог градоначелника града Лознице,
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. септембра 2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и постављењу заменика
команданта Градског штаба за ванредне
ситуације за територију града Лознице
I Разрешава се др Јездимир Вучетић
из Лознице дужности заменика команданта
Градског штаба за ванредне ситуације за
територију града Лознице.
II За заменика команданта Градског
штаба за ванредне ситуције за територију
града Лознице поставља се:
Ранка Живановић-Марковић дипломирани правник из Лознице, заменик
градоначелника града Лознице.
III Решење објавити у „Службеном
листу града Лознице“.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ‘’Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-10
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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На основу члана 42. став 6. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 40.

Број 6

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-11
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

14

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 21. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/12, 116/2013 и 44/2014)
члана 40.став 1. тачка 10. и члана 84. Статута
Страна 11

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

града Лознице („Службени лист града
Лознице“, број 19/08 и 6/13) и члана 38.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за изградњу и одржавање
стамбеног и пословног простора „Лозница“
Лозница („Службени лист града Лознице“,
број 5/1 3и 17/13), након спроведеног Огласа
о јавном конкурсу за именовање директора
Јавног предузећа за изградњу и одржавање
стамбеног и пословног простора „Лозница“
Лозница („Службени гласник РС“, број
42/14), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. септембра 2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа
за изградњу и одржавање стамбеног и
пословног простора „Лозница“ Лозница
1. Именује се Владан Трипковић, дипл.
про сторни планер из Лознице,
за директора Јавног предузећа за
изградњу и одржавање стамбеног
и пословног простора „Лозница“
Лозница на период од четири године,
а на основу спроведеног јавног
конкурса.
2. Решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
3. Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања
овог решења у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
4. Даном ступања на рад именованог
на место директора Јавног предузећа
за изградњу и одржавање стамбеног
и пословног простора „Лозница“
Лозница, престаје да важи Решење
о именовању вршиоца дужности
директора ЈСП „Лозница“ Лозница
број 6-13/14-16-39. од 16.4.2014.
године.
5. Решење о именовању је коначно.
6. Решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“,
Страна 12

08. 09. 2014.

„Службеном листу града Лознице“ и на
интернет страници града Лознице.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-13
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић с.р.

15

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 21. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/12, 116/2013 и 44/2014)
члана 40.став 1. тачка 10. и члана 84. Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице“, број 19/08 и 6/13) и члана 38.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за управљање грђевинским
земљиштем ‘’Град“‘ Лозница („Службени
лист града Лознице“, број 5/13), након
спроведеног Огласа о јавном конкурсу за
именовање директора Јавног предузећа за
управљање грађевинским земљиштем “Град“
Лозница („Службени гласник РС“, број
42/14), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. септембра 2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног
предузећа за управљање грађевинским
земљиштем“Град“Лозница
1. Именује се Пантелија Алексић, дипл.
ецц из Лознице, за директора Јавног
предузећа за управљање грађевинским
земљиштем ,,Град“ Лозница, на
период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2. Решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
3. Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања
овог решења у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
4. Даном ступања на рад именованог на
место директора Јавног предузећа за
управљање грађевинским земљиштем
,,Град“Лозница, престаје да важи
Решење о именовању директора ЈП
‘’Град’’ Лозница, број 06-11/11-23-26
од 29.04.2011.године.

Број 6

I Разрешава се Владан Даниловић
дужности председника Савета за развој и
економске везе са иностранством и дијаспором
Скупштине града Лознице, услед поднете
оставке.
II За председника Савета за развој и
економске везе са иностранством и дијаспором
Скупштине града Лознице именује се Радоје
Андрић, правник из Лознице.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

5. Решење о именовању је коначно.
6. Решење објавити у „Службеном
гласнику
Републике
Србије“,
„Службеном листу града Лознице“ и
на интернет страници града Лознице.

Број: 06-35/14-18-14/1					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-14
Датум: 5. септембар 2014.године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић с.р.

16

На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл.лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), члана 29. и 50. Пословника Скупштине
града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
16/08), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 5. септембра
2014. године, донела је
Р ЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Савета за развој и економске везе са
иностранством и дијаспором Скупштине
града Лознице

17

На основу члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), члана 29. и 48. Пословника Скупштине
града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
16/08), на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 5. септембра
2014. године, донела је
Р ЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Савета за привреду, приватизацију и
праватно предузетништво Скупштине
града Лознице
I Разрешава се Мирослав Радуловић,
дужности председника Савета за привреду,
приватизацију и праватно предузетништво
Скупштине града Лознице, на лични захтев.
II За председника Савета за привреду,
приватизацију и праватно предузетништво
Страна 13

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

08. 09. 2014.

Скупштине града Лознице
именује се
Маринко Николић, дипл. машински
инжењер из Лознице.

III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу Града Лознице“.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-15					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

18

На основу члана 130. Закона о
здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12), члана
19. и 25. Одлуке о преузимању оснивачких
права над Апотекарском установом „Др
Лаза Лазаревић“ у Лозници („Сл. лист града
Лознице“, бр. 10/10) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања, Скупштина града
Лознице на седници одржаној 5. септембра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора
Здравствене установе „Апотека Лозница“
Лозница
I Разрешава се Госпава Јовановић,
дужности члана Управног одбора Здравствене
установе „Апотека Лозница“, као представник
запослених.
II
За члана Управног одбора
Здравствене установе „Апотека Лозница“
именује
се
Љиљана
Васиљевић,
дипломирани фармацеут, из Лознице,
представник запослених.
Страна 14

Број: 06-35/14-18-16					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

19

На
основу члана 28. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр.
26/09 и 88/10), члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/08 и 6/13) Скупштина града Лознице
на седници одржаној 5. септембра 2014.
године, на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Локалног савета за запошљавање
града Лознице
I Разрешава се Славица Васиљевић,
дужности члана Локалног савета за
запошљавање града Лознице.
II За члана Локалног савета за
запошљавање града Лознице именује се
Тијана Јосић, представник Националне
службе за запошљавање – Филијала Лозница.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-17					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

20

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13) на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 5. септембра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Основне музичке школе ‘’Вук Караџић’’ у
Лозници
I Разрешава се Михаило Цогољевић,
дужности члана Школског одбора Основне
музичке школе “Вук Караџић‘’ у Лозници,
представник локалне самоуправе, на лични
захтев.
II За члана Школског одбора Основне
музичке школе “Вук Караџић‘’ у Лозници
именује се Велинка Марић из Л. Шора,
представник локалне самоуправе.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ‘’Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦE
Број: 06-35/14-18-18
Датум: 5. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић,с.р.

Број 6

21

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање Гимназије „Вук Караџић“ у
Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање Гимназије „Вук Караџић“ у
Лозници предлаже се Драгана Глишић,
представник локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/1					
Датум: 5. септембра 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

22

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
Страна 15

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање Средње економске школе у
Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање Средње економске школе у
Лозници предлаже се Љиљана Бјелица,
представник локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.

08. 09. 2014.

Лозници предлаже се Јелена Васиљевић,
представник локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/3					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

24

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/2					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

23

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање Средње школе „Свети Сава“ у
Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање Средње школе „Свети Сава“ у
Страна 16

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање Техничке школе у Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање Техничке школе у Лозници
предлаже се Светлана Анђелић, представник
локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/4					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

25

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Анта Богићевић“ у
Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Анта Богићевић“ у Лозници
предлаже се Борис Степановић, представник
локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/5					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

26

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је

Број 6

РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Кадињача“ у Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Кадињача“ у Лозници
предлаже се Светлана Ђокић - Алимпић,
представник локалне самоуправе.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/6					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

27

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Јован Цвијић“ у
Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Јован Цвијић“ у Лозници
предлаже се Милојко Ракић, представник
локалне самоуправе.
Страна 17

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/7					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

29

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за
именовање члана Стручног актива
за развојно планирање ОШ „Вера
Благојевић“ у Б.Ковиљачи

28

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Вук Караџић“ у Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Вук Караџић“ у Лозници
предлаже се Весна Радић, представник
локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/8					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
Страна 18

08. 09. 2014.

I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Вера Благојевић“ у
Б.Ковиљачи предлаже се Иван Боровчанин,
представник локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/9					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

30

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је

I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Вукова спомен школа“
у Тршићу предлаже се Жарко Божовић,
представник локалне самоуправе.

РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Клупцима

II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.

I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Клупцима предлаже се Милан Марић,
представник локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/10					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/11					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

32

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је

31

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Вукова спомен школа“ у
Тршићу

РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Свети Сава“ у Л. Шору

I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Свети Сава“ у Л.Шору
предлаже се Милева Крстић, представник
локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
Страна 19

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/12					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

33

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Мика Митровић “ у
Брезјаку

08. 09. 2014.

34

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „14. октобар “ у Драгинцу
I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „14. октобар“ у Драгинцу
предлаже се Борисав Карајчић, представник
локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Мика Митровић“ у Брезјаку
предлаже се Горан Пантић, представник
локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/13					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
Страна 20

Број: 06-35/14-18-19/14					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

35

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Степа Степановић “ у
Текеришу
I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Степа Степановић“ у
Текеришу предлаже се Милош Нешић,
представник локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 6

I За члана Стручног актива за
развојно планирање ОШ „Вук Караџић“ у
Липници предлаже се Љубица Благојевић,
представник локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/16					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

37

Број: 06-35/14-18-19/15					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

36

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Вук Караџић “ у
Липници

На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Краљ Александар I
Карађорђевић “ у Ј. Лешници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање ОШ „Краљ Александар I
Карађорђевић “ у Ј. Лешници предлаже
се Зоран Тошић, представник локалне
самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“.
Страна 21
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/17					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 66. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13)
и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), на предлог Комисије за кадровска
и административна питања,
Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању предлога за именовање
члана Стручног актива
за развојно планирање Основне музичке
школе „Вук Караџић“
у Лозници
I За члана Стручног актива за развојно
планирање Основне музичке школе „Вук
Караџић“ у Лозници предлаже се Тијана
Љубичић, представник локалне самоуправе.
II Решење
ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице“
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-19/18					
Датум: 5. септембар 2014. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић,с.р.
Страна 22
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице“,
број 19/08 и 6/13) и члана 43.и 52. Пословника
Скупштине града Лознице („Сл. лист града
Лознице’’, бр. 16/08), а у вези са чланом 79.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07),
разматрајући
Извештај о активностима Градског штаба
за ванредне ситуације града Лознице за
време поплава у августу 2014. године са
Информацијом о отклањању последица
поплава на територији града Лознице – мај
2014. године, Скупштина града Лознице на
седници одржаној 4. септембра 2014. године,
донела је следеће
ЗАКЉУЧ КЕ
Обавезује се Градски штаб за ванредне
ситуације, Градско веће и други органи града
Лознице, да у сарадњи са надлежним органима
Републике Србије, јавним предузећима,
дирекцијама и другим институцијама, а у
складу са својим надлежностима:

1. сагледају узроке оваквих и сличних
елементарних непогода и приступе
изради плана и програма отклањања
узрока елементарних непогода, како
би се спречиле непроцењиве штете
које ове непогоде наносе (рок за израду
овог документа је 31.12.2014. године);
2. обезбеде додатно опремање јавних
предузећа (КЈП „Наш дом“ Лозница,
ЈП „Водовод и канализација“ Лозница
и др.), цивилне заштите, месних
заједница и сл., како би се у сличним
ситуацијама могло још ефикасније
реаговати;
3. појачају рад свих инспекција, како
градских тако и републичких (посебно
водопривредне) како би се спречио
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неодговоран однос грађана у погледу
недозвољених радњи, које касније
имају веома штетне последице (нпр.
израда непрописних улаза у дворишта,
затрпавање одводних канала, допуштање раста дрвећа и жбуња и сл.);
4. забране изградњу било каквих
објеката на породичним и свим другим
локацијама које су у току ових поплава
обележене као критичне у погледу
клизишта, изливања река, бујичних
потока и сл.
5. Затражити од инспектора заштите
животне средине да донесе решење
којим се налаже предузимење мера и
радњи у циљу заустављања испирања
флотације у Костајнику и отицање
у реку Корениту, са најкраћим
временским роковима.
6. Покренути иницијативу за промену
Закона о ванредним ситуацијама
и доношење Закона о цивилној
заштити.
7. Предлаже се да се у складу са законом
за град Лозницу одреди водопривредни
инспектор.
8. Овај закључак биће објављен у
„Службеном листу града Лознице“ и
достављен свим наведеним органима
и институцијама.

Број 6
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На основу члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице“,
број 19/08 и 6/13) и члана 43.и 52. Пословника
Скупштине града Лознице („Сл. лист града
Лознице’’, бр. 16/08), а у вези са чланом 79.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07), разматрајући
Извештај о активностима Градског штаба за
ванредне ситуације града Лознице за време
поплава у августу 2014. године, Скупштина
града Лознице на седници одржаној
4. септембра 2014. године, донела је следећу
ПРЕПОРУКУ
1. Препоручује се да Влада Републике
Србије сагледа могућности да поплаве
које су 5. августа 2014. године задесиле
град Лозницу имају третман мајских
поплава и да се и за августовске
поплаве обезбеди помоћ Републике
Србије за објекте инфраструктуре и
за угрожене породице на територији
града Лознице.
2. Саставни део ове препоруке чини
Извештај о активностима Градског
штаба за ванредне ситуације града
Лознице за време поплава у августу
2014. године.
3. Препоруку објавити у „Службеном
листу града Лознице“ и доставити
Влади Републике Србије, Канцеларији
за помоћ и обнову поплављених
подручја и Градском штабу за ванредне
ситуације Лознице.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-35/14-18-2/1
Датум: 4. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић

Број: 06-35/14-18-2/2
Датум: 4. септембар 2014. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
Страна 23

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

- ГРАДСКА УПРАВА -

41

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број:3-С/2014
Датум: 25.08.2014.године
Лозница
На основу члана 9. став 3. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број
72/09 и 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11 и
121/12), члана 18. тачка 5. алинеја 1. Одлуке
о Градској управи града Лознице (''Сл.лист
града Лознице'', број 20/08, 9/09 и 8/10) и
члана 69. Статута града Лознице («Сл. лист
града Лознице», бр. 19/08 и 6/13), Градска
управа града Лознице, Одељење за планирање
и изградњу, доноси:
ОДЛУКУ
о неприступању изради Извештаја
о Стратешкој процени утицаја на
животну средину Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Лознице
(инкорпорација Услова ЈП ''Путеви
Србије'' Београд)
Члан 1.
Не приступа се изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Лознице
(инкорпорација Услова ЈП ‘’Путеви Србије’’
Београд) на животну средину (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Изменом и допуном ГУП-а се
инкорпорирају Услови ЈП ''Путеви Србије''
Београд, број 953-2165/14-1 од 07.02.2014.
године.
Члан 3.
Одлука из члана 1. је саставни део
Одлуке о изради Измена и допуна Генералног

Страна 24
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урбанистичког плана Лознице (инкорпорација
Услова ЈП ''Путеви Србије'' Београд).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће бити објављена у
“Службеном листу града Лознице’’.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милица Павловић, дипл.правник, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 5-С/2014
Датум: 25.08.2014. године
Лозница
На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Сл.
гласник РС», бр. 135/04 и 88/2010), а у вези
са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', број 72/09 и 81/09-исправка,
64/10 УС, 24/11 и 121/12), члана 18. тачка 5.
алинеја 1. Одлуке о Градској управи града
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број 20/08,
9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града Лознице
(«Сл. лист града Лознице» бр. 19/08 и 6/13),
Градска управа града Лознице, Одељење за
планирање и изградњу, доноси:
ОДЛУКУ
о приступању изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја на животну
средину Измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Лозница
Члан 1.
Приступа се
изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја на животну
средину, Измена и допуна Плана генералне
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регулације за насељено место Лозница (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирне границе обухвата Измена
и допуна ПГР-е представљају катастарске
парцеле број 655/4 и 4857/2 К.О. Лозница у
укупној површини од 0.44.31 ха.
Обухват Измена и допуна ПГР-е
је прелиминаран, односно коначан ће се
дефинисати приликом припреме и стручне
контроле нацрта Измене и допуне ПГР-е.

5.
6.
7.

Члан 3.
У оквиру Стратешке
процене
утицаја на животну средину разматраће се
постојеће стање животне средине на подручју
обухваћеном Планом, значај и карактеристике
Плана, карактеристике утицаја планираних
садржаја на микро и макро локацију и друга
питања и проблеми заштите животне средине
у складу са критеријумума за одређивање
могућих значајних утицаја Плана на животну
средину, а узимајући у обзир планиране
намене.
Члан 4.
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
стратешкој процени су:
1. Полазне основе стратешке процене,
2. Општи и посебни циљеви стратешке
процене 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 обавезну

8.

9.

Број 6

израду студије о процени утицаја
пројеката на животну средину у складу
са прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину),
Програм праћења стања животне
средине у току спровођења плана
(мониторинг),
Приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене,
Приказ начина одлучивања, опис
разлога
одлучујућих
за
избор
датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план,
Закључци до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој процени
представљене на начин разумљив за
јавност,
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 5.
Рок за израду Извештаја о стратешкој
процени мора бити усклађен са 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 6.
У току израде Извештаја о стратешкој
процени, биће обављена сарадња са свим
надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношење
одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени Плана
биће изложен на јавни увид , заједно са јавним
увидом у Нацрт предметног плана, сходно
члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину и члана 50. Закона о
планирању и изградњи.

Страна 25
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Члан 7.

Ова одлука је саставни део Одлуке
о изради Измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Лозница.
Члан 8.
Ова Одлука се објављује у «Службеном
листу града Лознице''.
					
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милица Павловић, дипл. правник, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 6-С/2014
Датум: 27.08.2014. године
Лозница
На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Сл.
гласник РС», бр. 135/04 и 88/2010), а у вези
са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', број 72/09 и 81/09-исправка,
64/10 УС, 24/11 и 121/12), члана 18. тачка 5.
алинеја 1. Одлуке о Градској управи града
Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број 20/08,
9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града Лознице
(«Сл. лист града Лознице» бр. 19/08 и 6/13),
Градска управа града Лознице, Одељење за
планирање и изградњу, доноси:
ОДЛУКУ
о приступању изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације блока
између улица Бањске, Италијанских
добровољаца и објекта Православне цркве
у Лозници
Члан 1.
Приступа се
изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја на животну
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средину, Плана детаљне регулације блока
између
улица
Бањске,
Италијанских
добровољаца и објекта Православне цркве у
Лозници (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Границе обухвата Плана представљају
катастарске парцеле број део 5105, део 11962,
5115, 5106, 5112, 5113, 5110, 5111, 5109, 5107,
5108 све у К.О. Лозница у укупној површини
од око 02.64.00 ха.
Обухват
планског
подручја
је
прелиминаран, односно коначан ће се
дефинисати приликом 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
са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4) Нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
5) Попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6) Коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
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

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

постојеће стање животне средине на подручју
обухваћеном Планом, значај и карактеристике
Плана, карактеристике утицаја планираних
садржаја на микро и макро локацију и друга
питања и проблеми заштите животне средине
у складу са критеријумума 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
стратешкој процени су:
1. Полазне основе стратешке процене,
2. Општи и посебни циљеви стратешке
процене 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 обавезну
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
средине у току спровођења плана
(мониторинг),
6. Приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене,
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представљене 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 са 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
процени, биће обављена сарадња са свим
надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношење
одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени Плана
биће изложен на јавни увид , заједно са јавним
увидом у Нацрт предметног плана, сходно
члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну 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 Бањске, Италијанских добровољаца и објекта Православне цркве у
Лозници.

7. Приказ начина одлучивања, опис
разлога
одлучујућих
за
избор
датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план,

Ова одлука се објављује у «Службеном
листу града Лознице''.

8. Закључци до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој процени

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

Члан 9.

Страна 27

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

44

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 7-С/2014
Датум: 27.08.2014. године
Лозница
На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Сл.
гласник РС», бр. 135/04 и 88/2010), а у вези
са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', број 72/09 и 81/09-исправка,
64/10 УС, 24/11 и 121/12), члана 18. тачка 5.
алинеја 1. Одлуке о Градској управи града
Лознице (''Сл.лист града Лознице'', број 20/08,
9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града Лознице
(«Сл. лист града Лознице» бр. 19/08 и 6/13),
Градска управа града Лознице, Одељење за
планирање и изградњу, доноси:
ОДЛУКУ
о приступању изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације блока
''Гимназија'' између улица Пашићеве,
Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке
Штире у Лозници
Члан 1.
Приступа се
изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације блока
''Гимназија'' између улица Пашићеве, Трга
Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у
Лозници (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Границе обухвата Плана представљају
катастарске парцеле број 5267, 5268/1, 5264/1,
5268/3, 5268/2, 5269, 5266, 5270, 5271, 5272,
5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5268/4, 5273,
5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5284, 5285, 5286,
5287, 5288, 5292, 5293, 5294, 5295, део 5232,
5236 све у К.О. Лозница у укупној површини
од око 02.22.00 ха.
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Обухват
планског
подручја
је
прелиминаран, односно коначан ће се
дефинисати приликом 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
са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4) Нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
5) Попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6) Коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
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 Планом, значај и карактеристике
Плана, карактеристике утицаја планираних
садржаја на микро и макро локацију и друга
питања и проблеми заштите животне средине
у складу са критеријумума 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

08. 09. 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

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
стратешкој процени су:
1. Полазне основе стратешке процене,
2. Општи и посебни циљеви стратешке
процене 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 обавезну
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
средине у току спровођења плана
(мониторинг),
6. Приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене,
7. Приказ начина одлучивања, опис
разлога
одлучујућих
за
избор
датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план,
8. Закључци до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој процени
представљене 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 са роком за
израду Плана.
Средства за израду Извештаја о
стратешкој процени обезбедиће се у буџету
града Лознице или других извора, у складу са
законом.
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Члан 7.
У току израде Извештаја о стратешкој
процени, биће обављена сарадња са свим
надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношење
одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени Плана
биће изложен на јавни увид , заједно са јавним
увидом у Нацрт предметног плана, сходно
члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину и члана 50. Закона о
планирању и изградњи.
Члан 8.
Ова одлука је саставни део Одлуке
о изради Плана детаљне регулације блока
''Гимназија'' између улица Пашићеве, Трга
Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у
Лозници.
Члан 9.
Ова oдлука се објављује у «Службеном
листу града Лознице''.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милица Павловић, дипл.правник, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 8-С/2014
Датум: 27.08.2014. године
Лозница
На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Сл.
гласник РС», бр. 135/04 и 88/2010), а у вези
са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', број 72/09 и 81/09-исправка,
64/10 УС, 24/11 и 121/12), члана 18. тачка 5.
алинеја 1. Одлуке о Градској управи града
Лознице (''Сл.лист града Лознице'', број 20/08,
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9/09 и 8/10) и члана 69. Статута града Лознице
(«Сл. лист града Лознице» бр. 19/08 и 6/13),
Градска управа града Лознице, Одељење за
планирање и изградњу, доноси:
ОДЛУКУ
о приступању изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације блока
''Воћар'' између улица Јована Цвијића,
Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници
Члан 1.
Приступа се
изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације блока
''Воћар'' између Јована Цвијића, Гимназијске и
Војводе Мишића у Лозници (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Границе обухвата Плана представљају
катастарске парцеле број 5312, 5313, 5314,
5315, 5316, 5317, 5318, 5310, 5301, 5300, 5299,
5298, 5297, 5296, 5311, 5295, 5319, 5320, део
5352 све у К.О. Лозница у укупној површини
од око 01.80.00 ха.
Обухват
планског
подручја
је
прелиминаран, односно коначан ће се
дефинисати приликом 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
са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4) Нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
5) Попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6) Коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
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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 Планом, значај и карактеристике
Плана, карактеристике утицаја планираних
садржаја на микро и макро локацију и друга
питања и проблеми заштите животне средине
у складу са критеријумима за одређивање
могућих значајних утицаја Плана на животну
средину, а узимајући у обзир 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
стратешкој процени су:
1. Полазне основе стратешке процене,
2. Општи и посебни циљеви стратешке
процене 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 обавезну
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
средине у току спровођења плана
(мониторинг),
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6. Приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене,
7. Приказ начина одлучивања, опис
разлога
одлучујућих
за
избор
датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план,
8. Закључци до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој процени
представљене 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 са роком за
израду Плана.
Средства за израду Извештаја о
стратешкој процени обезбедиће се у буџету
града Лознице или других извора, у складу са
законом.
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Члан 7.
У току израде Извештаја о стратешкој
процени, биће обављена сарадња са свим
надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношење
одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени Плана
биће изложен на јавни увид , заједно са јавним
увидом у Нацрт предметног плана, сходно
члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину и члана 50. Закона о
планирању и изградњи.
Члан 8.
Ова одлука је саставни део Одлуке
о изради Плана детаљне регулације блока
''Воћар'' између Јована Цвијића, Гимназијске и
Војводе Мишића у Лозници.
Члан 9.
Ова одлука се објављује у «Службеном
листу града Лознице''.
					
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милица Павловић, дипл. правник, с.р.
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