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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по  захтеву Радисава
Максимовића из Бање Ковиљаче, улица Саве Ковачевића број 12,  чији је пуномоћник Мирослав
Павловић за издавање локацијских услова за изградњу шахта за смештај пумпе за црпљење воде из
корита реке Дрине на к.п. 1130/4 КО Бања Ковиљача, на основу чл. 2. став 1. тачка 26б) и 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 52/2021),
Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/20), Правилника о посебној врсти
објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти
објеката које се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење
радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку
који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС“, број 2/19) Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 102/20, 16/21 и 87/21) и Плана
генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лознице'', број  4/2011,
14/2017 и 4/2019), доноси

                                                                               

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 1130/4 КО Бања Ковиљача, у површини од 4.582,00 м², за изградњу шахта за
смештај пумпе за црпљење воде из корита реке Дрине, без изградње бунара за наводњавање,
укупне БП 5,02 м2.

 



Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу шахта за смештај пумпе за
црпљење воде из корита реке Дрине на к.п. 1130/4 КО Бања Ковиљача од  стране Инжењерске
делатности и техничко саветовање „Капитал градња“  из Лознице, Ул. Жикице Јовановића 19а, из
јуна 2022. године у Лозници.  

          

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРОСТОРНИ СИСТЕМ 17 (ПС17)

ПРИОБАЉЕ РЕКЕ ДРИНЕ

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА Обале и водотокове уредити тзв. ‘натуралним начином’ тј. употребом материјала као
што су камен и земљани затравњени насипи, обалоутврде, као и зеленим појасевима
високе вегетације.

Девастирани делови приобаља се морају ревитализовати и привести намени која је
дефинисана овим планом.

НАМЕНА
ПОВРШИНА

У зони приобаља реке Дрине, означеној као ПС17, су планирани следећи садржаји:

-пољопривреда;

-заштитно зеленило;

-спорт и рекреација;

-шума;

-водоток.

У оквиру ове зоне дозвољено је уређење купалишта, изградња шеталишта, мостова,
прелаза, бициклистичких и пешачких стаза, путева, привремених објеката као што
су нпр. кампови, рекреативни сплавови, сојенице, бродови ресторани и сл. и
помоћних објеката за спорт и рекреацију. Изградња других објеката није дозвољена.

Такође, планом је одређена локација за главно бањско купалиште које треба да је
приступачно и што је могуће ближе центру насеља, како би се остварила замисао
изласка насеља на реку и омогућило коришћење свих квалитета природног
амбијента реке у самом насељу.

За појединачне врсте планираних објеката у ПС17 одређена су посебна правила
грађења.

 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА
ИЗГРАДЊА НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНА

Није дозвољена изградња трајних објеката у зони плављења тј зони која није
брањена од поплава насипом. Постављање сепарација речног материјала није
дозвољена изузев у изузетно девастираним деловима обале која се не могу



искористити за туристичко-рекреативну намену и под условима које пропише
надлежно јавно предузеће које газдује добром.

Забрањено је земљиште у приобаqу реке Дрине користити за ауто-отпад као и за
депоновање грађевинског или другог материјала и сл.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ Неопходно је прибављање свих неопходних услова и сагласности, а поготову
водопривредних, приликом постављања привремених и изградње помоћних објеката
у зони ПС17.

Потребна је израда Програма уређења ове зоне са циљем да се уреди приобаље реке
Дрине и конкретније дефинише организација простора, начин и врста изградње.

   

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр. 2460800-D-09.14-287843-/1-22
од 07.07.2022. године и Уговор број 2460800-D-09.14-287843-/1-22-UGP од 07.07.2022. године, уз
напомену:

 

Изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова:

У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергеска инфраструктура на
предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем
електричне енергије потребно је реконструисати и доградити постојећу НН мрежу која се напаја из
ПТС 10/0,4 Kv "Козлучки навоз" (реконструише се део мреже изведен проводником Ал-Ч 4х25 мм²
у дужини од око 190 метара и дограђује део мреже у дужини од око 150 метара). Реконструкцију и
доградњу извести проводником НН СКА 3х70+50/8+2х16 мм².

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛ. 145. ЗАКОНА

ЈП "Лозница развој" Лозница

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број
73/2019).

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА



Услови "Електродистрибуција" Лозница, број бр. 2460800-D-09.14-287843-/1-22 од 07.07.2022.
године и Уговор број 2460800-D-09.14-287843-/1-22-UGP од 07.07.2022. године.
Идејно решење.

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

Пре издавања грађевинске дозволе, неопходно је закључити уговоре између инвеститора и
имаоца јавних овлашћења по питању изградње, односно реконструкције недостајуће
инфраструктуре (а у вези услова "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број
2460800-D-09.14-287843-/1-22 од 07.07.2022. године), сходно чл. 135. став 11. Закона о
планирању и изградњи и исте приложити уз захтев за грађевинску доволу.
Пре изградње објекта потребно је уклонити нелегално изграђене објекте са парцеле.

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат 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.

 

 

               

            

               ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                        Владан Трипковић, дипл.просторни планер                     
                                       


