
                                                                                                                                     
  
 На основу члана  46.  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14 и 
145/14), члана. 32., а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07)  и члана 
40. и 84. Статута града Лозницe (''Сл. лист града Лознице'', број 8/14 – пречишћен текст) Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 30. априла 2015. године,  донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о изради Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница 

(КП 4283 КО Лешница) 
 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради  Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница 
(''Службени лист града Лознице'', број 7/2011), за промену намене дела катастарске парцеле  број 4238 КО 
Лешница, у даљем тексту: Измене и допуне ПГР-е. 
 

Члан 2. 
 
            Оквирна граница обухвата Измене и допуне ПГР-е представља катастарска парцела број 4283 КО 
Лозница у укупној површини од  0.25.13 ха. 
          Коначна граница Измене и допуне ПГР-е ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта 
Измене и допуне ПГР-е. 
 

Члан 3. 
 

            Према Плану генералне регулације за насељено место Лешницу  катастарска парцела 4238 КО 
Лешница има намену - аутобуска станица.  
              Изменом и допуном ПГР-е мења се део намене катастарске парцеле 4238 КО Лешница у услужно 
трговинске и пословно-комерцијалне делатности а у преосталом делу остаје намена аутобуска станица. 
 

Члан 4. 
    
           Израда Измене и допуне ПГР-е плана 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 5. 
 

           Средства за израду Измене и допуне ПГР-е обезбеђује Предузеће за завршне радове у 
грађевинарству ''Нешком'' ДОО из Лознице, Георгија Јакшића 5. 

Процењена финансијска вредност израде Измене и допуне ПГР-е је 396.000,00 динара. 
 

Члан 6. 
 
          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 7. 
 

            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 Измене и 
допуне ПГР-е број 8-С/2015 од 08.04.2015. године.   

 
 
 



 
 

Члан 8. 
 

               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном  листу града Лознице''. 
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