
 На основу члана 46.и 51б. 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 – одлука 
УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/2020), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист 
града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 10. септембар 2020. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између Трга Вука 
Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја 

Обрадовића у Лозници 
 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између Трга 
Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја 
Обрадовића у Лозници (Службени лист града Лозница бр. 4/2013), у даљем тексту: Измене 
и допуне Плана. 
 

Члан 2. 
 

 Оквирну границу обухвата Измена и допуна Плана представљају катастарске 
парцеле број 5057, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070,5071, 5072, 5073, 5074, 
5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080 и део к.п. бр. 11945/1 КО Лозница, у површини од  2 ха 
93 ара 28 м2. 

Коначна граница Измена и допуна Плана ће се утврдити приликом израде и 
верификације нацрта Измена и допуна Плана. 

Саставни део Одлуке је графички приказ оквирне границе обухвата Измена и 
допуна Плана који је одштампан уз ову Одлуку. 

 
Члан 3.  

 
            Плански основ за израду Измена и допуна Плана је План генералне регулације за 
насељено место Лозницa (''Службени лист града Лозница'', број 3/14 и 13/18) којим су 
утврђени намена површина и правила уређења и грађења и којим је за предметни простор 
предвиђена обавезна израда плана детаљне регулације.  
            Приступањем изради Измена и допуна Плана размотриће се иницијативе грађана за 
другачијом унутрашњом организацијом блока у погледу јавних, спортско-рекреативних  
садржаја, пешачких комуникација, интерних саобраћајница и мирујућег саобраћаја.  
             За потребе израде Измена и допуна Плана потребно је прибавити катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Лозница, у делу који је обухваћен границом Измена и допуна Плана. 
 

Члан 4.  
 

          У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи садржајем Измена и допуна 
Плана ће се обухватити: 

- граница плана и обухват грађевинског подручја, 
- детаљна намена земљишта, 
- регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на геодетској подлози, 
- нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 



- попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, 
- коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну  и другу 

инфраструктуру, 
- локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује 

конкурс, 
- правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, 
- графички део 
- друге елементе значајне за спровођење плана.  

 
 

Члан 5. 
 

 Израда Измена и допуна Плана је поверена ЈП за управљање, планирање и 
пројектовање ''Лозница развој'' из Лознице које је дужно да Измене и допуне Плана изради 
у року од месец дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 

 За израду Измена и допуна Плана неће бити потребно обезбедити средства у буџету 
града Лознице.        
 

Члан 7.  
 

          Како је реч о мањим Изменама и допунама плана, примењиваће се скраћени 
поступак Измена и допуна плана.  
 
           У скраћеном поступку Измена и допуна плана подразумева се да се не спроводи 
поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт Измена и допуна плана, као и 
да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.  
 
           Нацрт Измена и допуна плана биће изложен на јавни увид у аналогном облику у 
просторијама Скупштине града Лознице. 
 
             Подаци о начину излагања нацрта Измена и допуна плана на јавни увид и трајању 
јавног увида огласиће се у дневном и локалном листу. 
 

Члан 8. 
 

               План је потребно израдити у четири примерка у аналогном и пет примерака у 
дигиталном облику. 
 

Члан 9. 
 

 У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
Одељење за планирање и изградњу донело је Одлуку о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измена и допуна Плана на животну средину број Сл./2020 од 8.7.2020. 
године. 
 

 Члан 10. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице”. 
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