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        На основу чл. 143. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 
и 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС и 98/2013 – одлука УС) и чл. 40. став 1. тачка 7. Статута града Лознице („Сл. лист града 
Лознице“, број 19/2008 и 6/2013), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 17. 
децембра 2014. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о извођењу хитних радова у кориту и на сливу реке Штире  

 
Члан 1. 

 
         Приступа се извођењу хитних радова у кориту и на сливу реке Штире и изградње 
депонијско - консолидационих преграда, ради отклањања штетних последица након мајских 
поплава 2014. године. 
 

Члан 2. 
   
         Радове из претходног члана спровешће Канцеларија за помоћ и обнову поплављених 
подручја и Град Лозница, у складу са својим овлашћењима и обавезама утврђеним овом 
Одлуком, сагласно расположивим средствима која се обезбеђују:  

1. за израду техничке документације и изградњу депонијско - консолидационих преграда на 
бујичним водотоковима II реда из донаторских средстава УНДП у Србији; 

2. за решавање имовинско-правних односа на локацији и траси планираних радова,  
прибављање грађевинске и употребне дозволе, као и за управљање и одржавање објеката 
након изградње из буџета Града Лознице. 

 
Члан 3. 

 
         Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја и Град Лозница закључиће по 
хитном поступку Споразум о заједничкој изградњи депонијско - консолидационих преграда 
на бујичним водотоковима II реда, у кориту реке Штире. 
 Сагласно обавезама по закљученом споразуму из првог става ове одлуке, Канцеларија 
за помоћ и обнову поплављених подручја и Град Лозница реализоваће пројекат изградње 
депонијско - консолидационих преграда у кориту реке Штире. 
 Уколико се не обезбеде средства за финансирање хитних радова предвиђених овом 
одлуком, односно уколико наступи застој или други проблеми у финансирању изградње 
депонијско - консолидационих преграда, потписници су дужни да о томе писменим путем 
обавесте другог потписника Споразума из става 1. ове одлуке, при чему немају међусобних 
потраживања по основу извршених улагања.  
 

Члан 4. 
 

        Сагласно обавезама по закљученом споразуму из члана 3. ове одлуке, Град Лозница се 
обавезује да у складу са законом, спроведе поступак решавања имовинско - правних односа 
по траси дефинисаној техничком документацијом (откуп земљишта, службеног пролаза, 
одлагања материјала, смештај материјала и радника и слично). 
 

Члан 5. 
 

          Град Лозница се обавезује да достави прецизне податке о локацијама депонија за 
одлагање вишка неквалитетног материјала, као и да да писмену сагласност за привремено 
коришћење приступних и помоћних путева за потребе напред наведених радова. 
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Члан 6. 
 

         Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја обавезује се да се у реализацији 
послова придржава прописа у области изградње и усвојених техничких решења хитних 
радова, услова које су прописале надлежне институције, као и да обезбеди извршење 
прописаних мера ради заштите људи и материјалних добара и да након завршетка изградње 
изврши примопредају изграђеног објекта Граду Лозници на управљање и редовно 
одржавање. 
 

Члан 7. 
 

 Град Лозница се обавезује да благовремено поднесе захтев свим надлежним органима и 
институцијама у циљу прибављања грађевинске и употребне  дозволе за депонијско - 
консолидационе преграде. 
 

Члан 8. 
 

            Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Лознице“.  
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  
 
 

Број: 06-44/14-20-13        
Датум: 17. децембар 2014. године             
Л о з н и ц а            
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СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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