SLU@BENI LIST
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХХХV • Број 7
06. септембар 2011. године • Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА 1

На основу члана 40. и 61. Статута града
Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’, бр.
19/08) и члана 125. Пословника Скупштине
града Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’,
бр. 16/08) Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. септембра 2011. године, донела је
О Д Л У К У
о престанку функције члана Градског већа
града Лознице
I Утврђује се да је др Селимиру Ковачевићу
из Лознице престала функција члана Градског
већа града Лознице, због поднете оставке.
II Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.
III Oва Одлука биће објављена у ‘’Службеном
листу града Лознице’’.
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На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/07), и
члана 59. Статута града Лознице (‘’Сл. лист града
Лознице’’, бр. 19/08), Скупштина града Лознице
на седници одржаној 5. септембрa 2011. године,
донела је
ОДЛУКУ
о избору члана Градског већа града Лознице

I За члана Градског већа града Лознице бира
се др Дејан Радаљац, лекар специјалиста из
Лознице.
II Ова Одлука биће објављена у ‘’Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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Лозница
			
			
ПРЕДСЕДНИК
			
СКУПШТИНЕ ГРАДА
		
Јован Тодоровић, с.р

3

На основу чл. 20. став 1. тачка 26. и члана
32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’, бр. 129/07), чл. 3. Закона о добробити
животиња (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 41/09) и чл.15.
тачка 27. и члана 40. Статута Града Лознице
(‘’Сл лист града Лознице’’, бр.19/08 ), Скупштина
града Лозницe, на својој седници одржаној
дана 5. септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о држању
домаћих животиња
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња
(‘’Сл. лист града Лознице’’, бр. 8/10) у члану 3.
поглавље ДРУГА ЗОНА ОБУХВАТА после речи:
‘’Нушићеве,’’ додају се речи: ‘’Кајмакчаланска,
Поенкарева, Филипа Вишњића,’’
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Лознице’’.

Страна 1
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На основу члана 104. став 1. Закона о
туризму (‘’Службени гласник РС’’, бр. 36/09 и
88/10), члана 19. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 62/06
и 47/11), Уредбе о највишем и најнижем износу
боравишне таксе (‘’Службени гласник РС’’, број
51/10) и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(“Сл. лист града Лознице” бр. 19/08), Скупштина
града
Лознице на седници одржаној 5.
септембра 2011. године, донела је
OДЛУКУ
о боравишним таксама
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обавеза и начин
плаћања боравишне таксе на територији града
Лознице.
Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је физичко
лице које користи услугу смештаја изван
свог пребивалишта у туристичком односно
угоститељском објекту.
Објектом у смислу става 1. овог члана
сматра се: хотел, мотел, туристички апартман,
камп, одмаралиште, природно лечилиште, собе
односне куће и станови у којима се пружају
услуге смештаја и исхране физичким лицима
и други објекти у којима се пружају услуге у
складу са Законом о туризму.
Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан
боравка у
туристичком односно угоститељском објекту у износу од 50 динара.

Страна 2

06. 09. 2011.
Члан 4.

Боравишну таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско
лечење,
односно
специјализовану
рехабилитацију од стране надлежне
лекарске комисије;
3. особе са инвалидитетом са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни
инвалиди од прве до пете групе, цивилни
инвалиди рата од прве до пете групе,
слепа лица, лица оболела од дистрофије
и сродних мишићних и неуромишићних
обољења, параплегије и квадриплегије,
церебралне
и
дечје
парализе
и
мултиплекс склерозе, особе ометене у
развоју, као и пратилац наведених
особа;
4. ученици и студенти који организовано
бораве
у
угоститељском
објекту
за смештај ради извођења спортскорекреативних
и
других
активности
по програму министарства надлежног
за послове просвете, студенти који
организовано бораве у угоститељском
објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним
планом образовне установе, као и
учесници републичких и регионалних
такмичења у знању и вештинама;
5. страни
држављани
који
су
по
међународним
конвенцијама
и
споразумима
ослобођени
плаћања
таксе;
6. лица која непрекидно бораве у објекту
за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају
лица од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају
боравишну таксу ако поднесу доказ да су
испуњени услови из става 1. овог члана (чланска
карта, потврда школе, односно образовне
установе, упут лекарске комисије и друго).
Члан 5.
Наплату боравишне таксе врши правно,
физичко лице и предузетник који пружа услуге
смештаја ( у даљем тексту: давалац смештаја), у
складу са Законом о туризму.
Давалац смештаја наплаћује боравишну
таксу истоверемено са наплатом услуге.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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Члан 6.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Ако давалац смештаја не наплати боравишну
таксу дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе.

Број: 06-17/11-25-5/1
Датум: 5. септембар 2011. године
Лозница
			
ПРЕДСЕДНИК
			
СКУПШТИНЕ ГРАДА
		
Јован Тодоровић, с.р

Члан 7.
Давалац смештаја је дужан да у рачуну
за услугу смештаја посебно искаже износ
боравишне таксе, а у случају из члана 5. ове
Одлуке да наведе основ ослобађања од
плаћања боравишне таксе.
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе
давалац смештаја уплаћује на одговарајући
уплатни рачун буџета града, у року од 5 дана
по истеку сваких 15 дана у месецу.
Члан 9.
Средства боравишне таксе су приход
буџета града на чијој територији су пружене
услуге смештаја и користе се за обезбеђивање
информативно-пропагандног
метеријала
којим се промовишу туристичке вредноси
и културно наслеђе, за обезбеђивање
туристичке сигнализације, за рад туристко
–информативних центара, за очување,
коришћење и унапређивање бања.
Члан 10.
Казнене мере примењиваће се у складу са
одредбама Закона о туризму.
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о боравишним таксама (“Сл.
лист града Лознице”, бр. 21/08).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Лозницe”.
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На основу члана 40. Статута Града Лознице
( ‘’Сл. лист града Лознице’’, број 19/08) и члана
52. Пословника Скупштине града Лознице (‘’Сл.
лист града Лознице’’, бр. 16/08) Скупштина града
Лознице на седници одржаној 5. септембра
2011. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Покреће се иницијатива да се приликом
усвајања предлога ребаланса буџета или
предлога буџета за следећу годину утврди да
се средства по основу прихода од боравишних
такси усмере ка месним заједницама, у износу
не мањем од 80% прихода убраних по овом
основу.
2. Такође је потребно утврдити месне заједнице које ће имати предност приликом
расподеле наведених средстава, где се пре свега мисли на месне заједнице у Лозници, Бању
Ковиљачу, Бању Бадању али и на сеоске месне
заједнице које се баве сеоским туризмом.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-17/11-25-5/2
Датум: 5. септембар 2011. године
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На основу чл. 6. тачка 12. Закона о
финансирању локалне самоуправе («Службени
гласник РС», број 62/06) и члана 40., 84. и
85. Статута града Лозница («Сл. лист града
Лознице», број 19/2008) Скупштина града
Лознице на седници одржаној 5. септембра
2011. године, донела је

Страна 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 7

ОДЛУКУ
о измени Oдлуке о висини накнада које
представљају приход остварен делатношћу
Градске управе града Лознице
Члан 1.
У Одлуци о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске
управе града Лознице («Сл. лист града Лознице», број 11/2010)
у члану 15. после тачке 10. додаје се тачка
10.а, која гласи:
«10.а, на решење за накнадни упис
чињенице рођења у матичну књигу рођених
и издавање прилога који се морају поднети уз
захтев».
У делу Тарифа о накнадама које представљају
приход остварен делатношћу Градске управе
града Лознице у Тарифном броју 1. у Напомени
додају се став 2. и став 3. који гласе:
Став 2. гласи:
«Накнада из овог тарифног броја не плаћа
се за решење којим се одлучује по захтеву за
накнадни упис чињенице рођења у матичну
књигу рођених».

матичну књигу рођених».
У Тарифном броју 6. тачка 6.1. додаје се
Напомена која гласи:
«Накнада из овог тарифног броја не плаћа се
за уверења која се издају у сврху остваривања
права на накнадни упис чињенице рођења у
матичну књигу рођених».
У Тарифном броју 6. тачка 6.5. у алинеји 5
додаје се Напомена која гласи:
«Накнада из овог тарифног броја не плаћа
се за оверу прилога који се морају поднети уз
захтев за накнадни упис чињеница рођења у
матичну књигу рођених».
У Тарифном броју 6. тачка 6.6. брише се реч
«исправкама» и
У Тарифном броју 6. тачке 6.6. алинеја један
мења се и гласи:
«У матичној књизи
књизи држављана».

У Тарифном броју 2. у Напомени додаје се
став 2. који гласи:
«Накнада из овог Тарифног броја не плаћа се
за жалбу изјављену против решења донесеног
у првом степену по захтеву за накнади упис
чињенице рођења у матичну књигу рођених и
жалбу изјављену зато што провостепени орган
није донео решење у прописаном року по
захтеву за накнадни упис чињенице рођења у

Страна 4

венчаних, умрлих и

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у «Службеном листу града
Лознице».

Став 3. који гласи:
«Накнада из овог тарифног броја се не плаћа
за уверења које се издају уз сврху доказивања
да је поднет захтев за накнадни упис чињенице
рођења у матичну књигу рођених и друга
уверења која се издају у сврху остваривања
права на накнадни упис чињенице рођења у
матичну књигу рођених».

06. 09. 2011.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-17/11-25-6
Датум: 5. септембар 2011. године
Лозница
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р

На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи (‘’Сл. гласник РС’’, бр.
72/09 и 81/09-исправка, 64 /10 УС и 24/11),
члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2.
Статута града Лознице (‘’Службени лист града
Лознице’’, број 19/08) Скупштина града Лознице
на седници одржаној 5. септембра 2011. године,
донела је

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

06. 09. 2011.

ОДЛУКУ
о усвајању Плана генералне регулације
за насељено место Лешница
Члан 1.
Овом Одлуком се усваја План генералне
регулације за насељено место Лешница (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Граница обухвата плана је постојећа граница
катастарске општине Лешница.
На источној страни граничи се са
катастарском општином Ново Село, на јужној са
катастаском општином Доњи Добрић, Стража и
Јелав, а са западне и северне стране граница је
река Дрина.
Члан 3.
По доношењу текстуални део Плана се
објављује у ‘’Службеном листу града Лознице’’.
План у целости се објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Графички део донетог Плана, у одговарајућем броју примерака, својим потписом оверава
овлашћено лице органа који је донео План.
Обавезно је оформити најмање један радни
оргинал у аналогном облику, у одговарајућој
размери у зависности од величине подручја и
врсте плана.
Члан 4.
План са прилозима мора бити доступан
на увид јавности у току важења у седишту
доносиоца , односно органа надлежног за
послове просторног планирања и урбанизма,
осим прилога који се односе на посебне мере,
услове и захтеве за прилагођавање потребама
одбране земље као и подацима подручјима и
зонама објеката од посебног значаја и интереса
за одбрану земље.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Лознице’’.

Број 7

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Број: 06-17/11-25-7
			
Датум: 5. септембар 2011. 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 и 24/11), члана. 32., а
у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/07) и члана 40. Статута
града Лозница (‘’Сл. лист града Лознице’’, број
19/08) Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације
за изградњу дела улице Луке Стевића у
Лозници
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације за изградњу дела улице Луке
Стевића у Лозници (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана је разграничавање
површина јавних
намена од површина
других намена. Планом се одређује намена
грађевинског земљишта, мрежа комуналних
инсталација,
техничка,
нивелациона
и
регулациона решења и план парцелације
површина јавне намене.
Члан 3.
План обухвата следеће катастарске парцеле: 1519, 1521, 1522/16, 1522/17, 1522/18,
1522/19, 1522/20, 1522/21, 1523, 1524/1, 1524/2,
1524/3, 1524/4, 1524/5, 1524/6, 1524/8, 1525,
1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533,
1534, 1537, 1543, делови 1544, 1545, 1546, 1547,
1548, 1549 и 1550 све у к.о. Лозници. Oбухват
планског подручја је прелиминаран, односно
коначан ће се дефинисати приликом припреме
и стручне контроле концепта плана.
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Члан 4.
План садржи нарочито:
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за изградњу дела улице Луке Стевића у Лозници, број 1/2011 од 28.7.2011.године.
Члан 9.

1) границу плана и обухват грађевинског
подручја;
2) поделу простора на посебне целине и
зоне;
3) намена земљишта;
4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
5) нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
6) трасе, коридоре и капацитете за
саобраћајницу, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру
7) правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама;
8) економску анализу и процену улагања из
јавног сектора; обележавање на геодетској
подлози;
9) локације за које је предвиђена израда
урбанистичког пројекта ;
10) графички део.

Саставни део ове одлуке јесте графички
приказ граница и обухвата планског подручја
Плана.
Члан 10.
Стручни део израде Плана поверен је ЈП
‘’Урбоплан’’ из Лознице.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Број: 06-17/11-25-8				
Датум: 5. септембар 2011. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

Члан 5.
Рок за израду Плана је девет месеци од дана
доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се у
буџету 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 града
Лознице, а излагање нацрта Плана на јавни увид,
биће оглашено у локалном листу и трајаће 30
дана од дана оглашавања.
Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о не
приступању изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације

Страна 6

9

На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС’’,
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС и 24/11),
члана 32., а у вези члана 66. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/07) и
члана 40. Статута града Лознице (‘’Сл. лист града Лознице’’, број 19/08) Скупштина града
Лознице на седници одржаној 5. септембра
2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације
‘’Стари град’’ у Лозници
(Измене и допуне регулационог плана
‘’Стари град’’)
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације ‘’Стари град’’ у Лозници (Измене
и допуне регулационог плана ‘’Стари град’’,
(‘’Службени лист општине Лозница’’, број 6/97,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

06. 09. 2011.

4/03 и 3/09), у даљем тексту: ПДР-Измене и
допуне плана.
Члан 2.
Оквирне границе обухвата ПДР- Измене и
допуне плана представљају катастарске парцеле
број 8796 и 8797 к.о. Лозница у укупној површини
од 12 ари 28 м2.
Члан 3.
ПДР-Измене и допуне плана садрже:
1) границу измене и допуне 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.
На Измене и допуне Плана примењују се
правила из ГП-а града Лознице.
Члан 4.
Рок за израду ПДР- Измене и допуне плана
је шест месеци од дана доношења ове Одлуке.

Број 7
Члан 6.

Нацрт ПДР- Измене и допуне плана биће
након стручне контроле изложен на јавни
увид у просторијама Одељења за планирање
и изградњу Градске управе града Лознице, а
излагање нацрта ПДР- Измене и допуне плана
на јавни увид, биће оглашено у локалном листу
и трајаће 30 дана од дана оглашавања.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину ПДР- Измене
и допуне пална у Лозници, број 2/2001 од
19.08.2011. године.
Члан 8.
Саставни део ове Одлуке јесте графички
приказ граница и обухвата планског подручја
ПДР-Измене и допуне плана.
Члан 9.
Стручни део израде ПДР-Измене и допуне
плана поверен је ЈП ‘’Урбоплан’’ из Лознице.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
			
Број: 06-17/11-25-9				
Датум: 5. септембар 2011. године		
Л о з н и ц а 		
		

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

Члан 5.
Средства за израду ПДР- Измене и допуне
плана обезбеђују се у буџету Града Лознице
или других извора, у складу са законом.
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На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Сл.гласник РС”, број 42/91), чл. 32.
тачка 9. и чл. 66. Закона о локалној самоуправи
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(“Сл. гласник РС”, бр. 129/07) и члана 40. и 84.
Статута града Лознице (‘’Сл. лист града Лознице’’, бр. 19/08) Скупштина града Лознице на
седници одржаној 5. септембра 2011. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Центра за културу
‘’Вук Караџић’’ Лозница
I За директора Центра за културу ‘’Вук
Караџић’’ Лозница именује се мр Дајана
Ђедовић, професор књижевности из Лознице, ул. Партизанска бб, чији је ЈМБГ
2804965778623.

06. 09. 2011.

II За члана Школског одбора Средње
економске школе у Лозници именује се Зоран
Јанковић из Лознице, представник родитеља.
III Решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у ‘’Службеном листу града
Лознице’’ .
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-17/11-25-11
Датум: 5. септембар 2011. године
Л о з н и ц а					
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

II Решење ступа на снагу даном даношења и
биће објављено у “Сл. листу града Лознице”.

12
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-17/11-25-10
Датум: 5. септембар 2011. године
Лозни ца
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09) и члана 40. и
84. Статута града Лознице (‘’Сл. лист града
Лознице’’, бр.19/08), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 5. септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Средње економске школе у Лозници
I Разрешава се Снежана Николић из
Лознице, дужности члана Школског одбора
Средње економске школе у Лозници,
представник родитеља.

Страна 8

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09) и члана 40. и
84. Статута града Лознице (‘’Сл. лист града
Лознице’’, бр. 19/08), на предлог Комисије
за кадровска и административна питања,
Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 5. септембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Средње школе ‘’Свети Сава’’ у Лозници
I Разрешава се др Љиљана Дражић из Б.
Ковиљаче, дужности члана Школског одбора
Средње школе ‘’Свети Сава’’ у Лозници,
представник локалне самоуправе, због сукоба
интереса.
II За члана Школског одбора Средње школе
‘’Свети Сава’’ у Лозници именује се Маријана
Искић, дипл. менаџер за ловни туризам из
Страже, представник локалне самоуправе.
III Решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у ‘’Службеном листу града
Лознице’’ .

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

06. 09. 2011.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-17/11-25-12
Датум: 5. септембар 2011. године
Л о з н и ц а					
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), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. септембра 2011. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

Број 7

2. Саставни део овог Закључка чини Извештај о извршењу буџета Града Лознице у
периоду од 1. јануара до 30. јуна 2011. године.
3. Закључак доставити Одељењу
финансије и друштвене делатности.

за

4. Закључак објавити у ‘’Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-17/11-25-3
Датум: 5. септембар 2011. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

1. Усваја се Извештај о извршењу буџета
Града Лознице у периоду од 1. јануара до 30.
јуна 2011. године.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-15/11-II
Датум: 21.06.2011. године
Лозница
На основу члана 2. Одлуке о Градском већу
(‘’Службени лист града Лознице’’, бр. 20/08),
Градско веће града Лознице на седници
одржаној 21.06.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Привредни савет Града
Лознице (у даљем тексту: Привредни савет).
II Привредни савет има председника и
четрнаест чланова. Председник Привредног
савета именује се из реда привредника,
односно предузетника.
У Привредни савет именују се:
1. Живојин Рогојевић, „Електрон „, за
председника,
2. Митар Обрадовић, „Нели „ Д.О.О., за
члана,

3. Снежана Перић, члан УО ОУП „Лозница“,
за члана,
4. Зоран Филиповић, млин „Ката
Филиповић“, за члана,
5. Миле Павловић , „ЕП БЕЛТ“, за члана,
6. Бранко Антонић, МН Д.О.О , за члана,
7. Драгољуб Вучетић, Дрвна индустрија
Вучетић, за члана
8. Зоран Ђермановић, „Интертранс“, за
члана,
9. Зоран Томић, за члана,
10. Станко Тешић, за члана,
11. Зоран Ђурић, за члана,
12. Сава Бабић, за члана,
13. Слободан Тодоровић, за члана,
14. Милан Панић, за члана,
15. Јован Максимовић, за члана
III Чланови Привредног савета се именују
на период од две године.
IV Задатак Привредног савета је да даје
мишљења и препоруке, иницира разматрање
питања и доношење закључака из области
привреде од значаја за Град Лозницу,
предлаже предузимање одговарајућих мера
за унапређења привредног развоја Града које
су у надлежности Градске управе, учествује
у припреми доношења и измена Стратегије
локалног економског развоја Града Лознице,

Страна 9
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учествује у припреми годишњих планова
имплементације, прати и оцењује реализацију
пројеката и пројектних задатака из Стратегије
локално економског развоја Града Лознице,
пружа подршку Канцеларији за локални
економски развој у обављању послова из њене
надлежности, даје предлоге за унапређење рада
градске управе, јавних комуналних и других
јавних предузећа, установа и организација чији
је оснивач Град Лозница.

06. 09. 2011.

V Стручне и административне послове
за потребе Привредног савета обављаће
Одељење за локални економски развој.
VI Ово Решење објавити у “Службеном листу
Града Лознице”.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

- ГРАДСКА УПРАВА 15

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 1/2011
Датум: 28.07.2011.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, 81/09-исправка,
64 /10 УС и 24/11), члана 18. тачка 5. алинеја 1.
Одлуке о Градској управи града Лознице (‘’Сл.
лист града Лознице’’, број 20/08, 9/09 и 8/10)
и члана 69. Статута града Лознице (“Сл. лист
града Лознице” бр. 19/08), Градска управа града
Лознице, Одељење за планирање и изградњу,
доноси
ОДЛУКУ
о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину
Плана детаљне регулације за изградњу
дела улице Луке Ставића у Лозници
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за изградњу
дела улице Луке Стевића у Лозници (у даљем
тексту: План), на животну средину.
Члан 2.
ЈП ‘’ Урбоплан’’ из Лознице, Кнеза Милоша
број 7 приступиће изради нацрта и концепта

Страна 10

Плана из члана 1. ове Одлуке, на основу Одлуке
о изради Плана.
План обухвата следеће катастарске парцеле:
1519, 1521, 1522/16, 1522/17, 1522/18, 1522/19,
1522/20, 1522/21, 1523, 1524/1, 1524/2, 1524/3,
1524/4, 1524/5, 1524/6, 1524/8, 1525, 1526, 1527,
1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1537,
1543, делови 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549
и 1550 све у к.о. Лозници. Oбухват планског
подручја је прелиминаран, односно коначан ће
се дефинисати приликом припреме и стручне
контроле концепта плана.
Члан 3.
Циљ израде Плана је разграничавање
површина јавних намена од површина других намена. Планом се одређује намена
грађевинског земљишта, мрежа комуналних
инсталација, техничка, нивелациона и регулациона решења и план парцелације површина јавне намене.
Члан 4.
У оквиру намене простора предметног
Плана нису планирани будући развојни
пројекти одређени прописима којима се
уређеује процена утицаја на животну средину.
Члан 5.
Одељење за планирање и изградњу
узимајући у обзир податке наведене у овој
Одлуци, утврдило је да План не представља
оквир за одобравање будућих развојних
пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину
у смислу чл. 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину .

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

06. 09. 2011.

Број 7

Члан 6.

Члан 1.

Одлука из члана 1. је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације за изградњу
дела улице Луке Стевића у Лозници.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације ‘’Стари град’’
у Лозници (Измене и допуне регулационог
плана ‘’Стари град’’ ), у даљем тексту: ПДРИзмене и допуне плана, на животну средину.

Члан 7.
Ова Одлука се објављује “Службеном листу
града Лознице”.

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Члан 2.
Оквирне границе обухвата ПДР-Измене
и допуне плана представљају катастарске
парцеле број 8796 и 8797 к.о. Лозница у укупној
површини од 12 ари 28 м2.
Члан 3.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић, дипл.пр.планер, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: 2/2011
Датум: 01.08.2011. 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, 81/09-исправка,
64 /10 УС и 24/11), члана 18. тачка 5. алинеја 1.
Одлуке о Градској управи града Лознице (‘’Сл.
лист града Лознице’’, број 20/08, 9/09 и 8/10)
и члана 69. Статута града Лознице (“Сл. лист
града Лознице” бр. 19/08), Градска управа града
Лознице, Одељење за планирање и изградњу,
доноси
ОДЛУКУ
о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације
‘’Стари град’’ у Лозници (Измене и допуне
регулационог плана ‘’Стари град’’)

У оквиру намене простора предметног
ПДР- Измене и допуне плана нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну
средину.
Члан 4.
Одељење за планирање и изградњу
узимајући у обзир податке наведене у овој
Одлуци, утврдило је да ПДР- Измене и допуне
плана не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката предвиђених
прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину у смислу чл. 5. став
1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину .
Члан 5.
Одлука из члана 1. је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације ‘’Стари град’’
у Лозници (Измене и допуне регулационог
плана’’Стари град’’ ).
Члан 6.
Ова Одлука се објављујеу “Службеном
листу града Лознице”.
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић, дипл.пр.планер, с.р.

Страна 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 7

06. 09. 2011.

САДРЖАЈ
Број

Назив акта

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
1. ОДЛУКА о престанку функције члана
Градског већа града Лознице........................ 1

Број

Назив акта

Страна

10. РЕШЕЊЕ о именовању директора
Центра за културу ‘’Вук Караџић’’
Лозница . ....................................................................... 7

2. ОДЛУКА о избору члана Градског већа
града Лознице............................................................. 1

11.		 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Средње економске школе у Лозници.................................. 8

3. ОДЛУКА о изменама и допунама
Одлуке о држању домаћих животиња.................................................................................. 1

12. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Средње школе
‘’Свети Сава’’ у Лозници....................................... 8

4. ОДЛУКА о боравишним таксама.............. 2
5. 	закључак КОЈИМ СЕ ПОКРЕЋЕ ИНИЦИЈАТИВА ДА СЕ ПРИЛИКОМ усвајања
ребаланса буџета или буџета утврди
да се средства од боравишних такси
усмери ка месним заједницама................ 3

13.		закључак о усвајању извештаја
о извршењу буџета града лознице у
периоду од 1. јануара до 30. јуНа 2011.
године.............................................................................. 9
ГРАДСКО ВЕЋЕ

6. ОДЛУКА о измени Oдлуке о висини
накнада које представљају приход
остварен делатношћу Градске управе
града Лознице............................................................ 3

14. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ
САВЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ.......................................... 9

7. ОДЛУКА о усвајању Плана генералне
регулације
за
насељено
место
Лешница......................................................................... 4

15.		 ОДЛУКа
о
неприступању
изради Стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дела улице Луке
Ставића у Лозници.............................................. 10

8. ОДЛУКА о изради Плана детаљне
регулације за изградњу дела улице Луке
Стевића у Лозници................................................. 5
9. ОДЛУКА о изради Плана детаљне
регулације ‘’Стари град’’ у Лозници
(Измене и допуне регулационог плана
‘’Стари град’’)................................................................. 6
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16.		 ОДЛУКа о неприступању изради
Стратешке процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације ‘’Стари град’’ у Лозници
(Измене
и
допуне
регулационог
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