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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

 Град Лозница је почео са израдом Плана развоја града Лознице за период од 2024. до 

2030. године. План развоја јединице локалне самоуправе у складу са Законом о планском 

систему РС (ЗоПС) представља плански документ највишег значаја за ниво градова и општина у 

Републици Србији. Доношењем ЗоПС 2018. године успостављен је нови регулаторни оквир који 

обезбеђује синхронизован приступ планирању од републичког, преко покрајинског, до локалног 

нивоа управљања. 

План развоја града Лознице представља кровни плански документ за град Лозницу, који 

се у овом планском циклусу по први пут доноси у складу са новом регулативом, а на основу 

кога ће се доносити други плански акти као што су стратегије, акциони планови, средњорочни 

планови и др. У циљу добијања подршке за унапређење својих капацитета и израду што 

квалитетнијег и свеобухватнијег Плана развоја града Лознице, Град Лозница је конкурисао на 

јавни позив за пројекат „Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја". 

Плански циклус израде започет је доношењем Одлуке о приступању изради Плана 

развоја града Лознице за период за период од 2024. до 2030. године, на седници Скупштине 

Града Лознице одржаној  28.07.2022. године, а објављене у „Службеном листу града Лознице“,  

број 07/22. 

       На основу ове Одлуке Градско веће је донело Решење o именовању  радних тела за 

координацију и израду Плана развоја града Лознице за период 2024-2030. године, а коју чине 

Координациони тим и радне групе из следећих области: 

-економски развој, 

-саобраћајни и инфраструктурни развој, 

-заштита животне средине, 

-друштвени развој. 

 

 



      У наредном периоду је планирано успостављање Партнерског форума, као и израда 

неопходних анализа које чине саставни део припремног процеса израде Плана развоја града 

Лознице, о чему ћемо редовно објављивати информације и позивати заинтересоване да дају свој 

допринос. 

 

     Израда Плана развоја се финансира из средстава Немачко - српске развојне сарадње у 

оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији" 

који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална 

алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у 

сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике. 


