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Л о з н и ц а  
 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), члана 11. Одлуке о постављању монтажних објеката на 
територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/18) и члана 58. Статута града Лознице (''Службени 
лист града Лознице'', број 1/19 - пречишћен текст), градоначелник града Лознице доноси  

О Д Л У К У 

о усвајању Програма постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића – „Зона унапређеног 
пословања” у Лозници 

Члан 1. 

Овом Одлуком се усваја Програм постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића – „Зона 
унапређеног пословања” у Лозници.  

Члан 2. 

За спровођење ове Одлуке надлежни су Одељење за планирање и изградњу, Одељење за инспекцијске 
послове, комуналну полицију и ванредне ситуације Градске управе града Лозница и ЈП „Лозница развој”  
Лозница.  

Члан 3. 

Саставни део ове Одлуке чини Програм постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића – „Зона 
унапређеног пословања” у Лозници који је сачинило Одељење за планирање и изградњу Градске управе 
града Лознице.  

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Програма постављања мањих монтажних 
објеката у Улици Јована Цвијића - „Зона унапређеног пословања” у Лозници („Службени лист града Лозница”, 
бр. 10/12). 

Члан 5. 

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

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 11. и 28. Одлуке о постављању монтажних објеката 
на територији града Лознице („Службени лист града Лознице” бр. 10/18). 
На основу чл. 11. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице зона унапређеног 
пословања у граду је Улица Јована Цвијића за коју се израђује посебан програм постављања монтажних 
објеката.  
Програм припрема Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, а доноси 
Градоначелник на предлог напред наведеног Одељења.  

 
 


