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Град Лозница
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре
и планирање

Предмет: Обавештење о захтеву за издавање водних услова
Ваш број:
Наш број:

ROP-ЛОЗ-8182-LOC-1/2018; 353-82/2018 од 19.04.2018. године
3807 од 19.04.2018. године

Одељење за планирање и иградњу, Градска управа Лозница у име инвеститора Опште
болнице Лозница из Лознице, поднело је захтев у поступку обједињене процедуре за локацијске
услове под бројем: ROP-ЛОЗ-8182-LOC-1/2018; 353-82/2018 од 19.04.2018. године, ради добијања
водних услова за израду техничке документације за изградњу котларнице са прикључним
топловодом и резервоаром на к.п. бр. 3502 КО Лозница, град Лозница.
На основу Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10 и 93/12 и 101/16), Правилника
о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања
водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“ број
72/2017), Правилника у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и преузете документације у електронском облику
кроз систем обједињене процедуре, обавештавамо Вас о следећем:
- Увидом у достављену документацију, констатовано је да је на предметној локацији где је
планирана изградња котларнице на дрвну масу као основно гориво са прикључним топловодом
(реконструкција топловода) и резервоаром, објекат прикључен на јавни водовод и канализацију и
у истом се вода користити само за пиће и санитарне потребе. Сходно члану 117. став 4. тачка 1.
Закона о водама, обзиром да предметни радови немају утицаја на водни режим, није
потребно прибављање Водних услова.
- Обзиром да постојећи објекти Опште болнице Лозница имају утицаја на водни режим,
односно могу угрозити циљеве животне средине, неопходно је да за изведене регулационе радове
који штите предметни комплекс од великих вода Болничког потока (водоток који пролази
непосредно уз саму локацију, к.п.бр. 3503 КО Лозница), Инвеститор тј. Општа болница Лозница у
што краћем року покрене поступак за добијање Водне дозволе (у складу са чл.122-126 Закона о
водама) уз приложен пројекат изведеног стања са урађеном хидролошко-хидрауличком анализом
великих вода Болничког потока у зони болнице, како би се сагледао могући утицај на водни режим
и обрнуто, као и сагледала евентуална потреба за допунском заштитом комплекса од меродавне
велике воде предметног потока. Том приликом доставити и доказ о решеним имовинско правним
односима за заузеће водног земљишта у јавној својини.
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