Градско веће града Лознице на 74. редовној седници, одржаној 31. августа 2015.
године, разматрајући акт Владе Републике Србије-Канцеларије за помоћ и обнову
поплављених подручја број: 217-03-977/2015-01 од 30.07.2015. године у складу са Законом
о отклањању последица поплава у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 75/14), а на
основу члана 2. став 8. и 11. Одлуке о Градском већу („Сл. лист града Лознице“, број
20/08), донело је

ПРОГРАМ
ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере
Програм се односи на обнову објеката јавне намене на територији града Лознице у
областима:
1. Водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава на водама ;
2. Путна инфраструктура;
Реч је о објектима који су уништени или оштећени услед дејства поплаве или
активирањем клизишта у току маја 2014. године, а у складу са одредбама Закона о
отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14 –
у даљем тексту: Закон).
Програм обухвата обнову објеката јавне намене који су у надлежности града
Лознице и за чију обнову нису до сада обезбеђена средства из других извора
финансирања.

II Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица
поплава, односно дејства клизишта
Након поплава из маја месеца 2014. године на територији града Лозница
уништен је или оштећен један број објеката јавне намене, услед чега је отежано обављање
појединих јавних делатности и пружање јавних услуга.
Ради детаљнијег сагледавања штете на објектима јавне намене у надлежности града
Лознице, која је настала као последица ванредних догађаја из маја 2014. године изазваних
поплавом и активирањем клизишта, град Лознница доставља Канцеларији за помоћ и
обнову поплављених подручја списак објеката, које је потребно изградити односно
реконструисати, а у складу са критеријумима утврђеним овим програмом.
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1.Водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава на водама
1.1.Санација регулисане деонице реке Трбушнице
Кроз пројекат санације регулисане деонице реке Трбушнице обухваћени су радови на
санирању последица поплавног таласа реке Трбушница као десне притоке реке Дрине која
протиче кроз град Лозницу (насељена места Трбушница и Градилиште). Површина слива
износи P=9,78 km², са максималним количинама воде (Q 1%), Q=56,33 m³/sek и количином
наносa просечно по km² од 1308,90 m³.
Река Трбушница је изразито бујични слив, тј. водоток другог реда. Доњи део тока
је реугиласан и то: део од улива у реку Дрину, кроз фабрички круг Вискоза и кроз насеље
Трбушница.
Регулисани део водотока Трбушница подразумева следеће деонице:
-

Река Трбушница од дринског насипа- обилазног пута око Лознице до моста на
прузи Лозница – Зворник (од км 0+000 до км 1+380)
Река Трбушница од моста на прузи Лозница – Зворник, кроз фабрчки круг
Вискоза па кроз насеље Трбушница (од км 1+380 до км 3+200)

Услед дејства великих (катастрофалних) вода бујичног караткера у мају 2014. године
дошло је до засипања речног корита наносом који је река Трбушница донела из горњих
сливова у доњи регулисани део водотока, услед чега је битно смањен протицајни профил
за пролазак великих вода реке Трбушнице.
На појединим деоницама је минор корито потпуно засуто наносом. Из ових разлога је за
време прошлогодишњих великих вода долазило до преливања поплавног таласа преко
насипа, односно обале регулисаног корита што је имало за последицу плављење околних
насеља Трбушница и Градилиште. Велике количине наноса и отпада у кориту реке
Трбушнице из маја 2014. године, управо су биле узрок поплава још већих размера и током
августа месеца 2014. године (Информација Одељења за привреду бр. 383/15-06 у прилогу).
Последице након поплава јесу преко стотину поплављених домаћинстава, што у
индивидуалном што у вишепородичном становању тј. стамбеним зградама.
Изливањем реке Трбушнице значајно је угрожена безбедност становника са овог подручја
и због изливања црног луга, који се налази на простору фабрике Вискоза, кроз чији круг
протиче ова река, а постојала је могућност и изливања CS2 гаса. Поменуте супстанце су
јако отровне, кобне за људе, биљни и животињски свет те је могло доћи до еколошке
катастрофе (прилог: Доказ ситуације-Одговор Министарства здравља поводом захтева
града Лознице за процену безбедоносне ситуације због изливања црног луга у
Трбушницу).
Оштећено је на десетине мостова од којих су три потпуно уништена, снабдевање питком
водом је било угрожено.
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Комплетна путна инфраструктура која се налази уз саму реку Трбушницу значајно је
оштећена и на појединим деоницама комплетно уништена.
Предмет овог пројекта је санација регулисаног дела реке Трбушнице од улива у реку
Дрину, кроз фабрички круг Вискозе па кроз насељено место Трбушница, како би се
обезбедио протицајни профил за несметан пролазак великих вода у реципијент- реку
Дрину.
Потребно је извршити уклањање наноса из напуњеног корита као и санирати
оштећене бетонске облоге (дно и обалне зидове од бетона).
1.2.Црпна станица на Циганском потоку
Током мајских и августовских поплава 2014.године због недостатка пумпи у црпној
станици на Циганском потоку у Бањи Ковиљачи било је поплављено око 80 домаћинстава,
али и привредни субјекти у овом делу Бање Ковиљаче.Због специфичног положаја Бање
Ковиљаче која се налази у између планине Гучево и реке Дрине, у случају великих
падавина долази до стварања бујица које потоци који воде ка реци Дрини не могу да
прихвате. Због тога се у случају великих падавина могу очекивати нове бујице које поново
могу угрозити стамбене и пословне објекте у насељу у Бањи Ковиљачи у близини
Циганског потока. Да би се овај проблем решио неопходно је обезбедити пумпе јачине 800
литара/секунди за црпну станицу која је лоцирана на тзв.Циганском потоку у Бањи
Ковиљачи. Такође је неопходно изградити и трафостаницу како би се обезбедила струја за
покреатње пумпи у случају ванредних ситуација.
1.3.Црпна станица на Симића потоку
Током мајских и августовских поплава 2014.године због недостатка пумпи у црпној
станици на Симића потоку у Бањи Ковиљачи било је поплављено око 120 домаћинстава,
али и привредни субјекти у овом делу Бање Ковиљаче.Због специфичног положаја Бање
Ковиљаче која се налази у између планине Гучево и реке Дрине, у случају великих
падавина долази до стварања бујица које потоци који воде ка реци Дрини не могу да
прихвате. Због тога се у случају великих падавина могу очекивати нове бујице које поново
могу угрозити стамбене и пословне објекте у насељу у Бањи Ковиљачи у близини Симића
потока. Да би се овај проблем решио неопходно је изградити црпну станицу и обезбедити
пумпе јачине 800 литара /секунди на тзв.Симића потоку у Бањи Ковиљачи. Такође је
неопходно изградити и трафостаницу како би се обезбедила струја за покреатње пумпи у
случају ванредних ситуација.

2.Путна инфраструктура
2.1 Л-50 Коренита – Радинковача
На локалном путу Л-50 Коренита – Радинковача који је урађен 2011. године по
пројектној документацијии настала су оштећења услед мајских елементарних непогодаклизишта. Овај пут спаја регионални пут према Крупњу са магистралним путем за Ваљево
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и пролази кроз највећу месну заједницу града Лознице, МЗ Коренита. Пут је оштећене у
дужини 4 пута по 50 метара где је одношен и труп пута, а и сам коловоз. Ова оштећења су
одмах регистрована у месецу мају и пријављена су у надлежна Министарства. Такође на
поменутом путу код О.Ш. „Мика Митровић“ у Коренити је оштећен мост у дужини од 10
метара након чега је затворен за саобраћај из безбедносних разлога. Мост се налази преко
реке Корените и оштећен је великом количином бујичних вода након пуцања бране у
Костајнику.
Поменути мост је и даље затворен за саобраћај али га мештани користе за прелазак
преко реке Корените, што може довести до нежељених последица. Град Лозница је
планирао да уведе ђачку линију која би ишла трасом пута Л-50, али из наведених разлога
то није безбедно.
НАПОМЕНА:Потребно је урадити пројекат санације поменутог пута и моста и
вратити пут у првобитно стање.
2.2 Локални пут Л-67 од моста на Јадру у Горњем Добрићу према Доњем Добрићу
На локалном путу Л-67 од моста на Јадру у Горњем Добрићу према Доњем
Добрићу који је урађен 2011. године по пројектној документацијии настала су оштећења
услед мајских елементарних непогода- бујичне воде. Притока реке Јадар која се налази
непосредно у близини поменутог пута је излила и однела комлетан поменути пут у
дужини од 120 метара након чега је пут затворен за саобраћај. Овај пут спаја Регинални
пут Шор – Текериш са магистралним путем Шабац – Лозница у местима Стража и
Лешница. Након увида у оштећења извршена је пријава надлежним министарствима. Овај
пут је од изузетног значаја јер повезује три месне заједнице са магистралним путем за
Шабац.
Потребно је урадити пројекат саниције и заштите те деонице пута од агресивног
дејства вода како у каснијем периоду не би дошло до поновног оштећења и вратити
коловоз у првобитно стање.
2.3 Гучевска улица у Бањи Ковиљачи
Гучевска улица је урађена по пројектној документацији 2008. године. Услед
мајских елементарних непогода тј. дејства бујичног потока дошло је до клизања земљишта
где је однет комплетан део улице са трупом у дижини од 40 метара. Оштећење је дошло до
стамбених објеката и прети даље угрожавање истих. Нема могућности алтернативног
оспособљавања саобраћаја док се не уради санација клизишта. Овај пут је од изузетног
знача јер повезује насељено место Бања Ковиљача са лакалним гробљем те становници
Бање Ковиљаче околним, регионалним путем, долазе до поменутог гробља.
Урађена је геомеханика и предлог санације. Потребно урадити пројекат санације и
вратити улицу у првобитно стање.
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III Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава,
односно дејства клизишта и рокови за спровођење мера
Ради обнове објеката јавне намене, потребно је извести радове на реконструкцији
објеката, као и на изградњи нових. Напомињемо да је Градско веће града Лознице дана
13.08.2014. године формирало радну групу која је сагледала фактичко стање на терену и
предложила Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на
водотоцима 2. реда на територији града Лознице за 2014. годину, којим је обухваћена река
Трбушница, а који је Градско веће града Лознице усвојило 10.11.2014. године и који је
саставни део документације.
Списак објеката које је потребно реконструисати, односно изградити, утврђује
Градско веће града Лознице, на основу података о оштећеним објектима које су доставили
ЈП „Град“, ЈП „Дирекција за управљање развој Бање Ковиљаче“, Одељење за привреду ГУ
Лозница, Комисија за процену штета од поплава у 2014. години коју је формирала ГУ
Лозница и информација о статусу пројектно-техничке документације за сваки објекат.
Списак објеката дат је у Прилогу 1 и чини саставни део овог програма. Редни број у
списку односи се на приоритет за изградњу односно реконструкцију.
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности јединице локалне
самоуправе, град Лозница доставиће Канцеларији до 31. августа 2015. године.
Реконструкција оштећених и изградња нових објеката на територији града Лознице
зависиће од висине финансијских средстава обезбеђених преко Канцеларије из Фонда
солидарности Европске уније.

IV Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера
Јавне набавке за радове на реконструкцији и изградњи објеката јавне намене,
вршиће се у складу са изменама и допунама Закона о јавним набавкама. Поступак јавне
набавке радова спроводи град Лозница.
Предмет реконструкције односно изградње могу бити они објекти јавне намене
који испуњавају следеће основне критеријуме:
- да је објекат у надлежности јединице локалне самоуправе;
- да су оштећења настала услед дејства поплаве или активирањем клизишта која су се
десила у мају 2014. године и да су оштећена утврђена одговарајућим записником
надлежног органа о пријави односно процени штете;
- да за реконструкцију или изградњу нису обезбеђена средства из буџета локалне
самоуправе, донација или других извора финансирања;
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V Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења
појединих мера из овог програма
Носилац спровођења мера из овог програма је град Лозницау складу са чланом 1.
закона, а Канцеларија врши координацију мера из овог програма.

VI Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања
Потребна финансијска средства за спровођење овог програма износе 82.742.880,81
динара без ПДВ-адинара, односно 99.291.456,97 динара са ПДВ-ом. Канцеларија за помоћ
и обнову поплављених подручја ће определити средства из Фонда солидарности Европске
уније за оне објекте који су приоритетни према обиму оштећења и значају за грађане на
територији јединице локалне самоуправе, а у складу са висином укупно обезбеђених
средстава.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:
Датум:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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