На основу члана 8. Закона о територијалној организацији Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18) и члана 40. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 21. фебруара 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
1. Покреће се Иницијатива за измену и допуну Закона о територијалној организацији
Републике Србије.
2. Текст Иницијативе из тачке 1. ове Одлуке је саставни део ове Одлуке.
3. Ову Одлуку и иницијативу из тачке 2. ове Одлуке доставити Министарству државне
управе и локалне самоуправе.
4. Ову Одлуку и текст Иницијативе објавити у ,,Службеном листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
Број: 06-6/19-29-1
Датум: 21. фебруар 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-6/19-29-1/1
Датум: 21.2.2019. године
Лозница
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- Зоран Касаловић, државни секретар Бирчанинова 6
11 000 Београд
Предмет: Иницијатива за измену и допуну Закона
о територијалној организацији Републике Србије
Скупштина градa Лознице је Одлуком број: 06-6/19-29-1 од 21. фебруара
2019. године усвојила Иницијативу о покретању поступка за измену и допуну
Закона о територијалној организацији Републике Србије.
Овом иницијативом Скупштина града изражава мишљење да су се стекли
услови да се Закон о територијалној организацији Републике Србије (у даљем
тексту: Закон) измени, односно допуни у члану 20. у колони редни број 10.
Лозница, који се односи на град Лозницу, тако што ће се у колони насељена
места, насељена места Клупци, Башчелуци, Крајишници, Лозничко поље и Плоча
припојити насељеном месту Лозница а насељено место Горња Ковиљача
припојити насељеном месту Бања Ковиљача.
Оваква иницијатива, односно предлог је у потпуности у складу са
Мишљењем прибављеним од Републичког геодетског завода – Службе за катастар
непокретности Лозница дописом број 952-006-38960/2018 од 05.12.2018. године.
У важећем катастарском операту, односно катастарској евиденцији
насељена места Клупци, Башчелуци, Крајишници, Лозничко поље и Плоча налазе
се у катастарској општини Лозница којој припада и насељено место Лозница.
Усвајањем ове иницијативе, односно предлога наведена насељена места би била
припојена, односно постала би део подручја насељеног места Лозница а већ
припадају катастарској општини Лозница.
Овакав предлог је, између осталог, у складу са Законом о државном премеру
и катастру којим је у члану 43. прописано да катастарска општина по правилу
обухвата подручје једног насељеног места. Ако би се овај предлог прихватио
свим насељеним местима на територији града Лознице, као јединице
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локалне самоуправе, би одговарала баш та катастарска општина, изузев насељеног
места Брезјак. По мишљењу Службе за катастар непокретности Лозница насељено
место Брезјак треба да остане изузетак јер би било каква промена изазвала значајне
промене у катастарском елаборату и катастарском операту за К.О. Слатина, К.О.
Горње Недељице и К.О. Коренита.
Поред законских разлога оваква иницијатива, односно предлог у складу је са
фактичким стањем на терену, будући да је реч о насељеним местима која са
насељеним местом Лозница чине јединствено градско насеље са одговарајућим
комуналним, инфраструктурним, административним, демографским, културним,
економским, еколошким и другим садржајима.
Слична, односно иста аргументација односи се и на припајање насељеног
места Горња Ковиљача насељеном месту Бања Ковиљача.
У прилогу ове иницијативе достављамо вам радну верзију члана 20. редни
број 10. Лозница за коју предлажемо да буде унета у текст нацрта Закона о
изменама и допунама Закона, која се односи на град Лозницу након прихватања ове
Иницијативе.
У радној верзији, која је прилог уз ову иницијативу, укључене су и исправке
грешака у постојећем тексту Закона јер према напред описаном допису службе за
катастар непокретности у Лозници и њиховој важећој катастарској евиденцији
постоје грешке у постојећем тексту Закона које се односе на град Лозницу и то:
-

не постоји К.О. Горња Ковиљача,
за насељено место Доњи Добрић постоји К.О. Доњи Добрић,
насељено место и К.О., односно речи Јадранска Лешница треба да буду у
једном реду (ћелији),
не постоји К.О. Лешница град,
не постоји К.О. Клупци,
не постоји К.О. Лешница (град део),
за насељено место Лозница одговара К.О. Лозница а не К.О. Лозница град
не постоји К.О. Лозница – село у реду са насељеним местом Башчелуци,
за насељено место Клупци, Башчелуци, Крајишници, Лозничко поље и
Плоча одговара К.О. Лозница.

Имајући у виду мишљење и аргуменатацију коју је изнела Скупштина града
очекујемо да се у текст нацрта измена и допуна Закона унесу предлози Скупштине
града Лознице из ове иницијативе.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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