
На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 

72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - 

одлукаУС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), 

члана 48. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, број 96/15, 83/18 и 81/20 - 

одлука УС), члана 68. и 69. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) и члана 40. и 

84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), 

Скупштина града Лознице на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о доношењу Просторног плана града Лознице 

 

Члан 1. 

 

           Доноси се Просторни план града Лознице,  у даљем тексту: Просторни план. 

  

Члан 2. 

 

        Граница обухвата Просторног плана је одређена административном границом 

територије града Лознице, у површини од 612 км2. 

      

Члан 3. 

 

Просторни план је усклађен са Законом о озакоњењу објеката („Службени гласник 

РС”, број 96/15, 83/18 и 81/20 - одлука УС),  важећим законима и правилницима у делу 

просторног и урбанистичког планирања, ажурним подлогама, новонасталим променама у 

простору, уз инкорпорацију усвојених планских докумената у Просторни план, чиме су 

створени основи за реалнији приступ у планирању изградње објеката узимајући у обзир и 

иницијативе грађана да се омогуће повољнији услови за изградњу. 

            Просторни план садржи: обухват грађевинског подручја; планиране намене простора; 

мрежу насеља и дистрибуцију служби и делатности; просторни развој саобраћаја и 

инфраструктурних система; делове територије за које је предвиђена израда урбанистичког 

плана или урбанистичког пројекта; уређајне основе за села; планирану заштиту, уређење, 

коришћење и развој природних и културних добара и животне средине; правила уређења и 

правила грађења за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана; 

мере и инструменте за спровођење плана;  мере за равномерни територијални развој јединице 

локалне самоуправе. 

            Просторни план обухвата 54 насељена места, од којих су за насељена места и насеља 

Тршић-Троноша, Шор, Драгинац, Јадранска Лешница, Јелав и Ново Село урађене уређајне 

основе које су саставни део Просторног плана. 

 

Члан 4. 

 

          Хоризонт Просторног плана је 2035. година, с првом фазом и приоритетима реализације 

планских решења до 2025. године.  

 

Члан 5. 

 

 Доношењу Просторног плана претходила је одлука Скупштине града Лознице о 

приступању изменама и допунама Просторног плана, с тим да је у складу са секторским 

прописима и новонасталим околностима Просторни план усвојен као нов плански документ. 

 



Члан 6. 

 

           Саставни део ове одлуке је Просторни план града Лознице који се састоји из 

текстуалног дела, графичког дела и документације а урађен је од стране  „Инфоплан” д.о.о из 

Аранђеловца, јуна 2020. године.  

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину је 

саставни део документације Просторног плана. 

 

Члан 7. 

 

          Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном листу града Лознице”. 

 

Члан 8. 

 

          Ступањем на снагу Просторног плана престаје да важи Просторни план града Лознице 

(„Службени лист града Лознице”, број 12/11 и 13/11).  

 

Члан 9. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Лознице”. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-16/21-11-1/1                 

Датум: 29. јул 2021. године                      

Л о з н и ц а  

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


