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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 133/2010-I 

Датум: 30.03.2010. год. 

Л о з н и ц а 

 

 

На основу члана 5.и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину  („Сл. гласник РС“. бр. 135/04), члана 1. Одлуке о давању 

овлашћења  Градоначелнику града Лознице за доношење Одлуке о изради 

стратешке процене утицаја на животну средину („Сл. лист града Лознице“ 

бр.21/08), члана 58.став 1. тачка 8. Статута града Лознице („Сл. лист града 

Лознице“ бр.19/08), Градоначелник града Лознице доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради  Извештаја о  Стратешкој процени утицаја на животну 

средину за  израду Плана генералне регулације за  насељено место 

Бања Ковиљача 

 

 

 

 

                                                                 Члан 1. 

 

 Доноси се Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена) за израду Плана 

генералне регулације за  насељено место  Бања Ковиљача у складу са Законом о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“. бр. 135/04). 

 

                                                                Члан 2. 

 

 Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о стратешкој процени 

утицаја на животну средину, према критеријумима дефинисаним законом. 

 

 

 

                                                                Члан 3. 

 

 Граница обухвата Стратешке процене је идентична граници обухвата 
планског подручја обухваћеног Планом којим представља цело грађевинско подручје за 

насељено место Бања Ковиљача, одређено  Одлуком о приступању изради Плана 

генералне регулације  за насељено место Бања Ковиљача са одредбама закона о 

планирању и изградњи. 
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                                                                 Члан 4. 
 

 Ова одлука је донета у складу са Мишљењем у вези одлучивања о 

приступању изради Стратешке процене бр.501-4-С/2010 од 03.03.2010. године.  

 

 

                                                                Члан 5. 

 

 Извештај о Стратешкој процени треба да буде сачињен у складу са чланом 

12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

 

                                                                Члан 6. 

 

 Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени, ће 

донети надлежни орган , а на основу чл.10. става. 1,2 ,3 и 4  Закона о стратешкој 

процени утицаја („Сл. гласник РС“. бр. 135/04) и чл.47. став 3. Закона о планирању 

и изградњи (''Сл.гласник РС'',бр.72/09).   

 

 

                                                                Члан 7. 

 

 Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој 

процени исти ће се упутити на јавни увид у трајању од 30. дана. 

 

 

                                                                Члан 8. 

 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке  за израду Плана генералне регулације за  

насељено место  Бања Ковиљача  са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

 

                                                                Члан 9.  

 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 

листу града Лознице. 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Видоје Петровић, с.р. 

 

                                                

                                                   

 

 

 


