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Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву ''Инфофин'' ДОО из
Лознице и Драгана Петрића из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу објекта за викенд
становање 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, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/16 и 120/17) 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, чији је пумоћник Гојко
Грбић из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу објекта за викенд становање на катастарској
парцели број 15631 КО Лозница, због недостатака у достављеном Идејном решењу (ИДР).

 

 

         О б р а з л о ж е њ е

 

Подносилац захтева, ''Инфофин'' ДОО из Лознице и Драгана Петрића из Лознице, обратио се овом органу, преко
пуномоћника Гојка Грбића из Лознице, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву
закључка.

 

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем дана 24.12.2021. године, ЈВП
"Србијаводе" Београд, је у законом прописаном року одговорио следеће:

 

У име „Инфофин“ доо из Лознице и Драгана Петрића из Лознице, у поступку обједињене процедуре за издавање
локацијских услова под бројем РОП-ЛОЗ-39153-ЛОЦХ-2/2021 од 17.12.2021. године, доставили сте захтев овом
предузећу ради добијања водних услова за израду техничке документације у циљу изградњe објекта за викенд
становање на к.п. број 15631 КО Лозница.

 

На основу члана 115-118. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-



др.закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку
издавања водних услова („Сл. гласник РС“, број 72/17 и 44/18-др.закон), Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), Уредбе о локацијским условима („Сл.
гласник РС“, број 115/20), 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) и преузете документације у електронском облику кроз систем обједињене
процедуре обавештавамо Вас да се захтев одбацује из следећих разлога:

 

Недостаје Информација о локацији о могућностима и ограничењима градње на катастарским парцелама
15631 и 14300, обe КО Лозница;
Накнадно је установљено да је Информација о локацији која је поднета уз претходни захтев за предметни
објекат израђена 21.05.2018. године, и да је након тог датума издата водна сагласност од стране ВПЦ „Сава-
Дунав“ (број 10595/2 од 13.12.2018. године, заведена у уписник водних сагласности за водно подручје Сава
под бројем 23 од 13.12.2018. године) на плански акт који је на снази. Такође и катастарске парцеле
предметне локације из наведене Информације о локацији су препарцелацијом спојене у једну парцелу, па је
стога потребно издати Инфомацију о локацији за нову к.п.бр. 15631 КО Лозница. Уз предметну парцелу,
потребно је у Иформацију о локацији укључити и 2 парцелу бр. 14300 КО Лозница, јер се испуст
атмосферских вода и испусна грађевина у Идејном решењу предвиђају на поменутој катастарској парцели; ·
У Информацији о локацији је потребно унети и технички опис у коме се приказује са које се парцеле
приступа предметној парцели;
На графичком прилогу назначити место прикључка на јавни водовод; · Дефинисати потребан капацитет
будућих септичких јама на основу потреба корисника и приказати начин и динамику пражњења истих;
Водно земљиште може се користити, како је наведено у тачки 4.5. Водних услова за измену и допуну Плана
генералне регулације за насељено место Лозница (издатих 20.03.2018. године под бројем 1969/1 од стране
ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ Сава – Дунав“ из Београда и евидентираних у Уписник водних услова за водно
подручје Сава под бројем 138 од 20.03.2018. године), само за изградњу водних објеката, постављању уређаја
намењених уређењу вода, одржавању корита водотока и водних објеката, спровођењу заштите од штетног
дејства вода, а за остале намене у складу са Законом о водама и у складу са прописаним забранама,
ограничењима права и обавеза за кориснике водног земљишта и водних објеката. Ако је предметна парцела
водно земљиште по Плану генералне регулације то је потребно нагласити у информацији о локацији.

 

Напомена: Сва инфраструктура на коју се врши прикључење предметног објекта (водоводна мрежа,
електоренергетска мрежа, приступна саобраћајница...) мора да поседује грађевинску или употребну дозволу и
одговарајућа водна акта.

 

Обавештење је евидентирано у Уписнику аката о одбацивању захтева странке ЈВП „Србијаводе“ под бројем 559
од 15.11.2021. године.

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

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                                                                                                      

       Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх.                                                   

 

               ШЕФ ОДСЕКА                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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


	Број: ROP-LOZ-39453-LOC-2/2021
	З А К Љ У Ч А К

