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 и 46/10), Правилника о садржини, начину и поступку израде
планског документа (''Сл. гласник РС '', број 31/10 и 69/10), 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), Скупштина града Лознице
на 22. седници одржаној 18. марта 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о Изменама и допунама Плана детаљне регулације
индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације
индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Измене и допуне Плана је измена намене парцела 4.1., 4.2. и 4.3. у блоку 4.
из постојеће намене: занатство, услуге и сервиси у будућу намену: индустрију, складишта и
производно занатство и измена дела интерне саобраћајнице из јавне површине у будућу
планирану намену.
Члан 3.
Обухват Измене и допуне Плана су парцеле 4.1., 4.2. и 4.3. и део интерне саобраћајнице у
блоку 4 све у површини од 5 ха , 51ар и 66 м2.
Члан 5.
Рок за доношење Плана је шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Израду Плана финансираће Градска управа града Лознице, а средства обезбеђује ''Vally ''
д.о.о. Ваљево.
Члан 7.
Стручни део израде Плана поверен је ЈП ''Урбоплан'' из Лознице.
Члан 8.
Обавезна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и допуне
Плана.
Члан 9.
Нацрт 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
1

нацрта Измене и допуне Плана на јавни увид, биће оглашено у локалном листу и трајаће 30 дана
од дана оглашавања.
Члан 10.
Саставни део ове Oдлуке јесте графички приказ дела обухвата планског документа који се
мења.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у гласилу ''Службени лист
града Лознице.''
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