
                                                                                                                                    
  

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 са чланом  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) Скупштина града Лознице на седници одржаној 16. новембра 2011.  
године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације 

за изградњу дела Улице Луке Стевића  у Лозници 
 

Члан 1. 
 
  У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Улице Луке Стевића у 
Лозници (Број: 06-17/11-25-8 од 05.09.2011. године)  члан 3. се мења и гласи: 

"Оквирна граница обухвата планског подручја почиње од тромеђе Улице Луке Стевића, 
кат. парцеле 3923 („гробље“) и 3957, наставља на запад јужном међом кат. парцеле 3957 и 3943, 
обухвата северни део кат. парцеле број 3942, целе кат. парцеле број 3962/3, 3962/1 и 1446, скреће 
на север обухватајући кат. парцеле број 1440/1 и 1439, па наставља ка северу западном страном 
кат. парцеле број 1477 (Улица шумаричка), наставља западном страном кат. парцеле број 1505 
(Улица војводе Вука), 1524/7 и 1524/8, затим заједничком међом кат. парцела број 1538 и 1537, 
обухвата кат. парцелу број 1522/21 (улица) , па на север све до Улице подрињске обухватајући 
целу кат. парцелу број 1543, 1544 и 1557/6, граница даље наставља северном међом кат. парцеле 
број 1522/21 према истоку до Улице Луке Стевића, све у к.о. Лозница, потес „Лозничко поље“. 
Површина обухватa је 14 ха 28 ари и 57 m2. 

Oбухват планског подручја је прелиминаран, односно коначан ће се дефинисати приликом 
припреме и стручне контроле концепта плана.'' 
 

Члан 2. 
 

У члану 8. после става 1. додаје се нов став 2. који гласи:  
''Саставни део ове Одлуке је и Одлука о изменама  Одлуке о неприступању изради 

Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дела 
Улице Луке Стевића у Лозници, број 3/2011 од 05.10.2011.'' 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службенoм листу града 
Лознице“. 
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