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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Борисава
Пајкића из Новог Сада, улица Сомборска број 139/2/16, чији је пуномоћник Невена Јанковић из
Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу викенд куће на к.п. 2368/8 КО Бања
Ковиљача, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник
РС'', број 115/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Планом генералне регуације за насељено место Бања Ковиљача
(''Службени лист града Лознице'', број  4/11, 14/17 и 4/19), издаје

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу број 2368/8 КО Бања Ковиљача, површине 595,00 м² за изградњу викенд
куће, спратности Пр+Пк (приземље и поткровље), укупне БГП 78,00 м2, категорије објекта А,
класификационог броја 111011 (стамбене зграде са једним станом).

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за за изградњу викенд куће на катастарској
парцели број 2368/8 КО Бања Ковиљача урађен од стране СБЗП "WALL", Лозница, улица Кнеза Милоша
број16, број техничке документације 60/2022, од 25.04.2022. године, Лозница.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА



ТИПИЧНА НАСЕЉСКА ЦЕЛИНА 14 (ТНЦ14) ЗОНА ЈЕДНОПОРОДИЧНОГ И ВИКЕНД СТАНОВАЊА
НИСКИХ   ГУСТИНА, ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКИХ СМЕШТАЈНИХ КОМПЛЕКСА И
КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СТОЧАРСТВА У ПЛАНИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУЧЕВО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА Ово је зона једнопородичних објеката (руралног типа) и куЋа за одмор у планинском
подручју подручју Гучева, које чини планинско побрђе  карактеристично по
пољопривредној производњи и шумском амбијенту. Код изградње једнопородичних
објеката у поqопривредним зонама могућа је изградња више објеката, као и
функционално издвојених економских објеката, на једној парцели. Такође, дозвољена је
изградња објеката у функцији туризма, етно комплекса, смештајних капацитета,
спортско-рекреативних комплекса  и сл. на начин на који је то прописано у правилима
грађења за ТНЦ14. На парцелама одре|еним за пољопривредну производњу дозвољена је
изградња мањих комплекса пољопривреде и сточарства (мање фарме, производња здраве
хране, мања складишта воћа и сл.).

Дозвољени су слободностојећи објекти.

НАМЕНА
ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА

У зони становања ниских густина ТНЦ14 су планирани следећи садржаји:

-викенд становање, куће за одмор, бунгалови, камп кућице у планинском подручју
Гучево;

-једнопородично (индивидуално) становање у пољопривредним зонама планинског
подручја Гучево;

-туристичко-угоститељски смештајни комплекси (нпр. етно комплекси, кампови,
планинарски дом и сл.) у планинском подручју Гучево;

-пољопривредни комплекси (прерада пољопривредних производа, производња гљива,
лековитих биљака и хране, складиштење пољопривредних производа, складиштење
воћа, производња и складиштење сточне хране, стакленици  и сл.) у планинском
подручју Гучево;

-комплекси сточарства (фарме, ергеле, прерада производа и сл.) у планинском подручју
Гучево.

У ТНЦ14 заступљене су и остале намене које су обрађене посебно у правилима грађења
или мерама заштите. То су:

-комуналне делатности;

-спорт и рекреација;

-шума;

-пољопривредна производња.

Ван насељеног простора на пољопривредним површинама, могућа је изградња
ветропарка, ако се утврди да за то постоје оптимални услови.

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ Забрањује се изградња у шумском подручју, или било каква активност која подразумева
угрожавање и уништавање постојећег шумског фонда или другог природног добра.



Мере заштите и очувања поменутог простора, као и услове кришћења прописује
надлежна служба заштите природе и јавно предузеће које газдује природним добром.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ За изградљу већих комплекса неопходна је израда урбанистичког пројекта. За изградњу
нових саобраћајница обавезна је израда плана детаљне регулације.

Неки делови ТНЦ14 су изузетно непогодни за изградњу, а терен је изузетно стрм. У
оваквим случајевима, морају се приликом издавања услова за изградњу прописати
посебне мере изградње које се тичу безбедности објеката, како оних који се граде тако и
суседних објеката у изграђеном окружењу.

 

ВИКЕНД СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА, КУЋЕ ЗА ОДМОР,  БУНГАЛОВИ, КАМП КУЋИЦЕ У
ПЛАНИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУЧЕВО

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле за изградњу више од једног објекта (бунгалови, камп
кућице и сл.)…. 500м²

Минимална површина парцеле за изградњу једног објекта (нпр. викендице)…. 300м²

Минимална ширина парцеле.....15м

Препоручује се, у случају да се изградња врши на великој парцели, да се изврши
парцелација и одреди парцела минималне површине за изградњу објекта намењеног
викенд становању.

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА

Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавну површину.

УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

Индекс/степен изграђености:

-максималан индекс/степен изграђености на парцели….0, 4

Индекс/степен искоришћености:

-максималан индекс/степен искоришћености на парцели……20%

Висинска регулација:

-максимална спратност објекта П+Пк (приземље, поткровље)

-максимална висина објекта:

     до коте слемена…..9м

     до коте венца……6м

-спратност помоћног објекта П (приземље)



-максимална висина помоћног објекта

     до коте слемена…..5,0м

     до коте венца……4,0м                 

Хоризонтална регулација:

Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком прилогу
бр.5 ,,План саобра}аја, регулације и нивелације”.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од бочне границе
суседне грађевинске парцеле:

    на делу бочног дворишта северне орјентације…..1,5м

    на делу бочног дворишта јужне орјентације…..2,5м

-за изграђене објекте важи постојеће растојање

Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних суседних
објеката…..4,0м

-за изграђене објекте важи постојеће растојање

Минимално растојање два објекта на парцели…..4,0м

Минимално растојање објекта од задње границе парцеле…..10,0м

Минимално растојање објекта од наспрамног објекта….1х, а не мање од 10,0м

Кровови и поткровља:

Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40˚.

Поткровqа могу имати наџидак висок најви{е 1,6м (ра~унају}и од коте пода поткровне
ета`е до та~ке прелома кровне косине). Као кровни покрива~ препору~ују се
традиционални или материјали њима сли~ним (}ерамида, цреп и сл.).

ОДВОДЊАВАЊЕ Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних парцела.

УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Минимални проценат зелених површина на парцели…..40%

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ЕЛЕКТРО МРЕЖА



Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 2460800-D-09.14-214499-/1-
22 од 23.05.2022. године и Уговору број 2460800-D-09.14-214499-/1-22 од 23.05.2022. године, уз
напомену:

У моменту издавања услова на предметном локалитету се налази наш 0,4 kV надземни вод. Да би се
омогућила изградња објекта на дистрибутивни систем електричне енергије потребни је да се странка
јави у ЕД Лозница ради склапања уговора о измештању истог.

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 100/624 од  25.06.2022. године, уз напомену:

ВОДОВОД: На предметној локацији тренутно немамо цевоводне питке воде.
КАНАЛИЗАЦИЈА: На предметној локацији немамо цевоводне фекалне канализације,

 

Прикључење на мрежу водовода вршиће се са постојећег бунара, а канализација у септичку јаму.

                

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 73/19)

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 2460800-D-09.14-214499-/1-22 од 23.05.2022.
године и Уговору број 2460800-D-09.14-214499-/1-22 од 23.05.2022. године.
Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 100/624 од  25.06.2022. године.
Идејно решење.

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

Препоручију се коси кровови нагиба кровних равни до највише 40º.
У моменту издавања услова на предметном локалитету се налази наш 0,4 kV надземни вод. Да би
се омогућила изградња објекта на дистрибутивни систем електричне енергије потребни је да се
странка јави у ЕД Лозница ради склапања уговора о измештању истог.
Како на предметној локацији немамо цевоводне питке воде и цевоводне фекалне канализације
прикључење на мрежу водовода вршиће се са постојећег бунара, а канализација у септичку јаму.

 

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са локацијским
условима.



Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са
тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради
објављивања на интернету кроз ЦИС.

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана
од дана пријема локацијских услова.

 

 

 

                ОБРАДИО

  Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх.

 

               ШЕФ ОДСЕКА                                                           НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

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


