
 

 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-1102-LOC-1/2019 

Заводни број: 353-20/2019-V 

Датум: 12.02.2019. године 

Л о з н и ц а 

                        

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

''Инфофин'' ДОО из Лознице и Драгана Петрића из Лознице, за изградњу објекта за одмор на 

катастарској парцели број 15631 КО Лозница, 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, 145/14 и 83/18), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 114/15 

и 117/17), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 113/15, 96/16,120/17 и 72/18) и Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 13/18),  доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев,  ''Инфофин'' ДОО из Лознице и Драгана Петрића из Лознице, за 

изградњу објекта за одмор на катастарској парцели број 15631 КО Лозница, због недостатака у идејном 

решењу (ИДР).                
 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева, ''Инфофин'' ДОО из Лознице и Драган Петрић из Лознице, 

обратио се овом органу преко пуномоћника ''ПИН ГГ ПРО'' ДОО из Лознице за издавање 

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

 На захтев овог Одељења за услове, упућен електронским путем дана 29.01.2019. 

године,  Јавно предузеће„ Србијаводе “ Београд, Водопривредни центар „ Сава - Дунав “ Нови Београд,  

је у законом прописаном року одговорило следеће: 

 

                        На основу члана 115-118. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 

101/16 и 95/18), 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 и 44/18), Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15, 96/16 и 120/2017), 

Упутства 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), преузете документација у електронском облику кроз 

систем обједињене процедуре, и увидом у техничку архиву ВПЦ „Сава - Дунав, oбавештавамо 

вас да се захтев одбија из следећих разлога: 

 

1. Kарактеристични протицаји великих вода реке Дрине, дати у Идејном решењу за заштиту од 

поплава подручја града Бијељине од великих вода реке Дрине, урађеном од стране Института за 

водопривреду „Јарослав Черни“ А.Д. из Београда новембра 2015. године су: 

- стогодишња велика вода (Q1%) = 7.040. m3/s; 

- педесетогодишња велика вода (Q2%) = 5.728 m3/s; 



2. Карактеристичне коте на предметној локацији („Генерални пројекат заштите од плављења и 

уређења речног корита у доњем току реке Дрине“ - Београд 1998. година) „Енергопројект“ 

Београд су: 

- предметна КП број 15631 КО Лозница на којој се предвиђа изградња објекта за викенд   

  становање, налази се на оријентационој стационажи насипа km 4+500; 

- кота круне насипа на стационажи km 4+420 износи 122,40 м.н.м 

- кота уреза велике воде (Q1%) на стационажи km 4+420 износи 121,60 м.н.м. 

 

3. На основу преузете и достављене документације – Идејно решење слободностојећег објекта са 

две стамбене јединице на КП број 15631 КО Лозница : 

- кота објекта пода предвиђеног за изградњу износи 118,93 м.н.м; 

 

4. Чланом 23. Закона о водама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) прописано је 

да јавно водопривредно предузеће управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту 

од поплава на водама I реда и водним објектима за одводњавање у јавној својини и брине се о 

њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању, као и простору између реке и насипа 

(форланд) који служи као манипулативан простор за одржавање водних  

 

5. Предвиђени објекат викенд становања на КП број 15631 КО Лозница треба да се гради на 

десној обали реке Дрине, водотоку I реда у складу са Одлуком о утврђивању Пописа вода првог 

реда („Сл. гласник РС“ број 83/2010) на деоници С.6.1. која се налази у оперативном плану за 

одбрану од поплава („Сл. гласник РС“ број 15/18) и на којој се на изграђеним заштитнинм 

водним објектима спроводе мере одбране од поплава; 

 

6. Чланом 133. став 1. тачка 2.1. Закона о водама ''Ради очувања и одржавања водних тела 

површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања 

водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и 

заштите животне средине, забрањено је: на водном земљишту градити објекте којима се смањује 

пропусна моћ корита''. 

 

7. Неусаглашеност Идејног решења пројекта са Планом генералне регулације за насељено место 

Лозница, страна 86, одељак 10.1.6.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ, где се у пасусу који дефинише 

правила за изградњу објеката на обали наводе врсте објеката који могу да се граде. 
 

 Како нису добијену услови од Јавног предузећа „Србијаводе“ Београд, 

Водопривредни центар „ Сава - Дунав “ Нови Београд, то је у складу са чланом 8. и 12. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у 

диспозитиву овог Закључка.    
 

 Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на 

интернет страници органа. 

  

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:                                        

                          

     __________________                                                                                                                                                                             

Мирјана Матовић Марковић,                                                   

дипл. простор. план. 

 

 



 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                       Владан Трипковић, дипл.простор.план. 
 

 

 

 

   


