
 На основу члана 46. 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-одлукаУС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/16 
- др. закон и 47/18) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града 
Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 20. фебруара 2020. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 

27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице  
 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације нове деонице дела државног пута 
IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице ( у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
 

 Оквирна граница обухвата Плана обухвата делове катастарских општина  
Слатина, Горње Недељице, Доње Недељице, Грнчара, Липница, Руњани и Шор, све на 
подручју града Лозница. 

Оквирна граница обухвата Плана дата је на Графичком прилогу који је саставни 
део Одлуке о изради Плана. 

 
 Коначна граница обухвата Плана биће дефинисана нацртом Плана. 
 

Члан 3.  
 

              Плански основ за израду Плана је Просторни план града Лозница („Службени 
лист града Лознице”, број 13/11) и Просторни план подручја посебне намене за 
реализацију Пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар” којим су дате 
смернице за израду плана нижег реда за нову деоницу дела државног пута IБ реда број 
27 Ваљево-Лозница.                                    
 

Члан 4.  
 

            План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског и путног 
земљишта, намену земљишта, регулационе и грађевинске линије саобраћајнице, јавне 
површине са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте, 
трасу, коридоре и капацитете за инфраструктуру, правила уређења, правила грађења 
као и друге елементе значајне за спровођење Плана. 

 
Члан 5. 

 
Средства за израду Плана обезбеђује  Rio Sava Exploration d.o.o. из Београда. 

            Обрађивач Плана је Инститит за архитектуру и урбанизам Србије из Београда.  
            Рок за израду Нацрта Плана је шест месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.  
 
 
 



Члан 6.  
 

 Нацрт Плана ће бити  изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у згради 
Скупштине града Лознице. 
 Подаци о начину излагања нацрта Плана 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 приступању изради 
стратешке процене утицаја Плана на животну средину број Сл./2020 од 7.2.2020. 
године. 
 

    Члан 8. 
 

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