
 

Република Србија                                                                     

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број: ROP-LOZ-24366-LOC-1/2017 

Заводни број: 353-163/2017-V 

Датум: 15.08.2017. године 

Л о з н и ц а 
 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Тодоровић 

Драгана из Јадранске Лешнице за постављање уставе и бетонирање јаза на КП 731/1  КО 

Јадранска Лешница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 

број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14 и 145/14") и 

члана 3. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 113/15 и 96/16) и Просторног плана града Лозница (''Службени лист града Лознице'', 

број  13/2011), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Тодоровић Драгана из Јадранске Лешнице за постављање 

уставе и бетонирање јаза на КП 731/1  КО Јадранска Лешница, из формалних разлога и због 

недостатака  у  садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом.                 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                       Подносилац захтева,  Тодоровић Драгана из Јадранске Лешнице, обратио се овом 

органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  Захтев је достављено идејно решење, лист непокретности, водни услови, пуномоћје и уплате 

административних такси. 

 

 Захтев је примљен дана 11.08.2017. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

Формални недостатак: 

 

 Према чл. 117., став 1, тачка 39) Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/2010, 93/2012 

и 101/2016) "други објекти и радови који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују 

промене у водном режиму или на које може утицати водни режим", на основу кога је потребно 

прибавити водне услове од надлежног имаоца јавних овлашћења, као и на основу Упутства 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења 

који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на 

градњу број:110-00-163/2015-07 од 19.05.2015.године у ПРИЛОГУ број 2: Списак објеката за које 

је претходно потребно израдити хидролошку студију ради прибављања мишљења РХМЗ-а налазе 

се и објекти у тачки 16) други објекат и радови, који могу привремено, повремено или трајно да 

проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим, предвиђени 

планским документом или сепаратом-хидрологија, утврђено је да се ради о објекту за који је 

потребно доставити Хидролошку студију уз осталу предвиђену документацију. 

 

 

 

 



 

 

 

Достављено ИДР садржи следећи недостатак: 

 

 Графичка документација приказана у dwg формату не одговара предметном објекту, у смислу 

података о инвеститору и предвиђеним радовима, извршити исправке. 

 

 

Како постоје недостаци у достављеном ИДР  за даље поступање по истом,  то  је у складу са чланом 8. 

став 1.  истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.   

 

 

 Ако се у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана 

његовог објављивања на интернету поднесе усаглашен Захтев не плаћа се поново административна такса.  

 

   Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

 

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 

             3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења. 

 

     

 

 

 

 

   ОБРАДИО                                                                                НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

Биљана Илић,                                                                                 Mилица Павловић, дипл. правник 
дипл.просторни планер 

 

 

                   ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл .инж. грађ. 

 

 


