
                                                                                                                           

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 

81/09-исправка, 64 /10 УС и 24/11) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2. Статута града 

Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 19/08) Скупштина града Лознице на седници 

одржаној  5. септембра 2011. године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана генералне регулације 

за насељено место Лешница 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се усваја План генералне регулације за насељено место Лешница (у даљем 

тексту: План). 

Члан 2. 

 

Граница обухвата плана је постојећа граница катастарске општине Лешница. 

На источној страни граничи се са катастарском општином Ново Село, на јужној са 

катастаском општином Доњи Добрић, Стража и Јелав, а са западне и северне стране граница је 

река Дрина. 
 

Члан 3. 

 

По доношењу текстуални део Плана се објављује у ''Службеном листу града Лознице''.  

План у целости  се објављује у електронском облику и доступан је путем интернета. 

Графички део донетог Плана, у одговарајућем броју примерака, својим потписом оверава 

овлашћено лице органа који је донео План. Обавезно је оформити најмање један радни оргинал у 

аналогном облику, у одговарајућој размери у зависности од величине подручја и врсте плана. 

  

Члан 4. 

 

План са прилозима мора бити доступан на увид јавности у току важења у седишту  

доносиоца , односно органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма, осим 

прилога који се односе на посебне мере, услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране 

земље као и подацима подручјима   и зонама објеката  од посебног значаја и интереса за одбрану 

земље. 

                                                                              

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном ''Службеном 

листу града Лознице''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 

                                                                   

                                             

Број: 06-17/11-25-7                         

Датум: 5. септембар 2011. године          

Л о з н и ц а   

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

Јован Тодоровић, с.р. 

 

 

 

 

 



 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ да доношоње ове Одлуке је у члану 35. став 7. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64 /10 УС и 24/11) и члана 73. и 74. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', број 31/10, 69/10 и 

16/11).                                              

Одлуку о изради  Плана генералне регулације  за насељено место Лешница (у даљем тексту: 

План) донела је Скупштина града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број 4/10). 

 

На 65. седници  одржаној дана 09.04.2010.године комисија за планове је извршила стручну 

контрола концепта Плана генералне  регулације за насељено месо Лешница, а на 68. седници 

Комисије одржаној дана 27.12.2010.године извршена је стручна контрола нацрта Плана генералне 

регулације за насељено место Лешница. 

 

У току јавног увида у Нацрт плана поднето је 5 примедби и нико од подносилаца примедби није 

дошао да присуствује јавној седници у жељи да исте  образложи пред Комисијом. 

Комисија је на затвореном делу седнице донела закључак по свакој поднетој примедби 

 

Саставни део овог Образложења је Извештај о спроведеном јавном увиду  Нацрта Плана и 

сагласност надлежног органа на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну 

средину (Оцена извештаја број 501-С/2011 од 14.06.2011. и Решење на Извештај о стратешкој 

процени  број 501-С-2/2011 од 14.06.2011. године). 

Имајући у виду напред наведено, у складу са чланом  35. став 7.  Закона о планирању и изградњи  

који предвиђа да Урбанистички план доноси Скупштина јединице локалне самоуправе, предлаже 

се  Скупштини да  усвоји Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

 

                              ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И  

                                                                                                                   ИЗГРАДЊУ 

  

 


