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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 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 68/19) 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 16.03.2022. 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 ROP-LOZ-6904-LOC-1/2022 oд
16.03.2022.године, доставили сте захтев овом предузећу ради добијања водних услова за израду



техничке документације у циљу изградњe објекта за викенд становање на КП 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, 44/18-др.закон и 12/22),
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 o следећем:
 

 · На основу података преузетих из ''Генералног пројекта заштите од плављења и уређења корита у
доњем току реке Дрине'', из августа 1998. године, израђеног од стране Холдинг корпорације
''Енергопројект'', ДД ''Хидроинжењеринг'', Београд, кота стогодишње велике воде (Q1%) за предметну
деоницу реке Дрине је 119.39 м.н.м.;
 

· На основу података преузетих из Идејног решења ''Фазна градња брзе саобраћајнице државног пута
IБ реда бр.26'', од септембра 2021. године, израђеног од стране ЈП ''Путеви Србије'', Београд, у
непосредној близини предметне деонице се налазе будућа брза саобраћајница и завршава се
одбрамбени речни насип, па су подаци за њих: - кота нивелете будуће брзе саобраћајнице је 120.42
м.н.м. за стационажу (км 110 + 600.00); - кота круне изграђеног насипа (најближе предметној
парцели) је 120.60 м.н.м - кота десне (ближе) ивице обилазног пута (у непосредној близини педметне
парцеле) је 119.47 м.н.м.; - кота терена у непосредној близини објекта износи приближно око 118.70
м.н.м; 2
 

· Пошто се на основу приложеног Идејног решења види да је кота пода предметног објекта, која
износи 119.70 м.н.м., добијена издизањем основе пода изнад коте околног терена насипањем и
темељним зидовима, већи део објекта се налази изнад нивоа коте стогодишње велике воде. Али, на
основу графичког прилога из Идејног решења (пресек 2-2) види се да су два улаза у објекат смакнута
у односу на коту пода за -0.75m (са речне стране), и да се налазе испод коте нивоа стогодишње
велике воде;
 

· Увидом у Ситуациони план приложен у Идејном решењу, види се да се и коте прилазне
„саобраћајнице“ (око 118,80 мнм) налазе испод коте нивоа стогодишње велике воде,. У архиви ВПЦ
„Сава-Дунав“ за наведену „саобраћајницу“ не постоје издата водна акта нити одговарајућа техничка
документација из које би се сагледао предметни објекат у погледу стабилности и утицаја
стогодишње велике воде на исти.
 

· Такође, за приказане објекте септичке јаме и ПЕ цистерне за водоснабдевање објекта нису
приказани подаци (ни текстуално, нити на ситуационом плану) о висинским котама (дна објеката,
горње ивице и сл.), а имајући у виду да се са ситуационог плана јасно види да је кота околног терена
нижа од коте стогодишње велике воде, постоји реална претпоставка да ће у случају појаве
стогодишње велике воде делови тих објеката бити потопљени и да ће се тиме угрозити њихова
функционалност и стабилност;
 

· Чланом 8. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон)
водно земљиште је дефинисано као земљиште на коме стално или повремено има воде. Водно
земљиште текуће воде, у смислу овог закона, јесте корито за велику воду (простор који плави велика



вода повратног периода једном у 100 година (Q1%)) и приобално земљиште;
 

· Чланом 9. истог закона дефинисано је да је приобално земљиште појас земљишта непосредно уз
корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и
обављању других активности које се односе на управљање водама у подручју незаштићеном од
поплава до 10 m.
 

Имајући напред наведено у виду ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ не може издати водне услове
за планиране објекте дате овим идејним решењем јер су у супротности са чланом 133. Закона о
водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), којим је утврђено да је
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 (став 1.), забрањено на водном земљишту
градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита (тачка 2.), у поплавном подручју градити
објекте на начин којим се омета протицање воде и леда или супротно прописима за градњу у
поплавном подручју (тачка 3.).
 

Обавештење је евидентирано у Уписнику аката о одбијању захтева странке ЈВП „Србијаводе“ под
бројем 17 од 22.03.2022. 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.
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