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

