
  
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 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 и 145/14), члана 32., а у вези члана 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 40. и 84. Статута 
града Лозница ("Службени лист града Лознице", бр. 8/14 – пречишћен текст), 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Бања Ковиљача 
 
 

Члан 1. 
 Приступа се Измени и допуни Плана генералне регулације насељеног места 
Бања Ковиљача ("Службени лист града Лознице", број 4/2011) ради усклађивања зона 
санитарне заштите водоснабдевања изворишта "Зеленица" у Бањи Ковиљачи (у даљем 
тексту: измене и допуне ПГР-е). 

Члан 2. 
 Оквирне границе обухвата Измене и допуне ПГР-е представљају усклађене зоне 
санитарне заштите водоснабдевања изворишта "Зеленица"  у Бањи Ковиљачи.  

Коначна граница Измене и допуне ПГР-е ће се утврдити приликом израде и 
верификације нацрта Измене и допуне ПГР-е. 

 
Члан 3.  

 Израда Измене и допуне ПГР-е се поверава ЈП Дирекцији за развој и 
урбанистичко планирање "Урбоплан" из Лознице, Кнеза Милоша 7, које је дужно да 
Измене и допуне ПГР-е изради у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Средства за израду Измена и допуна ПГР-е обезбедиће се у буџету града 
Лознице о чему ће бити сачињен Уговор. 
 

Члан 5.  
 Нацрт Измене и допуне ПГР-е биће изложен на јавни увид у просторијама 
Скупштине града Лознице. 
 Подаци о начину излагања нацрта Измене и допуне ПГР-е на јавни увид и 
трајању јавног увида огласиће се у дневном и локалном листу. 
 

Члан 6. 
 У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, Одељење за планиарње и изградњу донело је Одлуку о приступању изради 
стратешке процене утицаја Измене и допуне ПГР-е број 18.С/2015 од 15.12.2015. 
године. 
 

    Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Лознице". 

 
СКУIIШТИНА ГРАДА ЛОЗHИЦЕ 
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