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Л о з н и ц а 

 

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

Аврамовић из Лознице, Улица Учитељска 12/2/6, чији је пуномоћник Мирослав Павловић, 

за издавање локацијских услова за изградњу базена (уз објекат Вила Самокрес) на КП 

398/1 у КО Бања Ковиљача, 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, 

83/2018,31/19,37/2019,9/2020 и 52/21"), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана генералне регулациje за насељено 

место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лознице'', број  4/2011,14/2017 и 4/19), доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Верице Аврамовић из Лознице, Улица Учитељска 12/2/6, чији је 

пуномоћник Мирослав Павловић, за издавање локацијских услова за изградњу базена (уз објекат 

Вила Самокрес) на КП 398/1 у КО Бања Ковиљача, због недостатака у достављеном Идејном 

решењу (ИДР) за даље поступање по истом.                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                       Подносилац захтева,  Верицa Аврамовић из Лознице, обратио се овом органу захтевом за 

издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  Захтев је достављено Идејно решење, пуномоћје, услови Завод за заштиту споменика културе 

"Ваљево" и уплате административних такси. 

 

 Захтев је примљен дана 25.05.2021. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

                        На захтев овог Одељења, упућени електронским путем дана 28.05.2021. године,  ЈВП 

"Србијаводе" Београд је одговорило: 

 

                        -Обавештењем број 5696/1 од 01.06.2021.године су утврђени недостаци у садржини 

достављене документације због којих се не могу издати услови, и то:  

 

- Идејно решење није израђено у складу са ПРИЛОГОМ бр. 10 – Посебне садржине идејног решења у 

вези са прикључењем на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови  Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/19). 

 

Уочени недостаци у складу са Прилогом 10, поменутог Правилника су: 

 

• Одсуство података о квалитету захваћене воде (резултати испитивања воде) у случају када се 

вода захвата из површинских или подземних вода, као и податак о начину водоснабдевања 

(водоток, канал, бунар или јавна водоводна мрежа) и локацији водозахвата.  

 

• Уколико нема техничких могућности за снабдевање водом из јавне водоводне мреже, или је за 

потребе експлоатације објекта неопходно изградити бунар, потребно је навести његову намену 

(нпр. за противпожарне потребе, снабдевање водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, 

технолошке потребе, за наводњавање, за рибњаке и др.), потребну количину воде из бунара и сл.,  

 



 

 

Такође уколико техничком документацијом буде предвиђено захватање воде из подземља-бунара 

приложити решење о одобрењу за геолошка истраживања које издаје Министарство рударства и 

енергетике, сходно члану 30., Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник 

РС“, број 101/17 и 95/18-др.закон). 

• Одсуство података о начину прикупљања, одвођења, пречишћавања (примарно, секундарно) и 

испуштања свих отпадних вода са локације предметног објекта (технолошких, санитарно-

фекалних, атмосферских) и о реципијенту истих (водоток, лагуна, септичка јама, јавна 

канализациона мрежа и сл.), врсти и начину одлагања отпада који може утицати на водни режим 

(квантитет и квалитет), 

• Одсуство података о томе да ли (и на који начин) предметни објекти могу утицати на водне 

објекте и водни режим (квантитет и квалитет подземних и површинских вода). 

 

                        На захтев овог Одељења, упућени електронским путем дана 28.05.2021. године,  ЈП 

"Водовод и канализација" Лозница је одговорило: 

 

Даје се сагласност на локацију, уз напомену: 

 

Пуњење базена питком водом није дозвољено према важећим прописима о водоснабдевању. Одлука о 

градском водоводу и канализацији ("Службени лист града Лознице" број 3/2015 и 21/2016) у чл. 1. 

прописује услове обављања комуналних делатности, односно пружања комуналних услуга снабдевања 

водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, права и обавезе корисника 

комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења надзора над обављањем 

комуналних делатности чл. 54., став 1. тачка 8.) предвиђено је да ће предузеће привремено ускратити 

пружање комуналне услуге испоруке воде и одвођења отпадних вода кориснику "ако се вода за пиће 

користи ненаменски, преко дозвољеног обима или другог прописаног услова". 

 

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 подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 

30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну 

таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет. 

 

Уз усаглашени захтев приложити и остале услове имаоца јавних овлашћења који су добијени у 

овом поступку. 

 

Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа поново 

административну таксу. 

 

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,  а преко овог Одељења. 

  
 ОБРАДИО 

 

Биљана Илић, 

дипл.простор.план. 

 

 

  

            ШЕФ ОДСЕКА                             НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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

 

                                                                                    

 
 


