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Л о з н и ц а 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице, решавајући по  

захтеву ЈП''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' из Бање Ковиљаче 

преко пуномоћника ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање 

''Урбоплан'' из Лознице за издавање локацијских услова у предмету изградње 

фекалне канализације  преко к.п.бр. 3110/2,  229, 230/5, 1254, 1252/2, 1250/5, 1250/4, 

1250/1, 1250/7, 1261/3, 1261/2, 1261/1, 1262, 1269, 1710/5, 1709/7, 1261/4 и 3110/3  у Ул.Иве Лоле 

Рибара КО Бања Ковиљача, на основу чл. 53.а  Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09; 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 –  одлука 

УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана 10.Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'',бр.113/15), 

члана 2. Уредбе о локацијским условима (''Сл.гласник РС'', бр.35/15) и Плана генералне 

регулације за насељено место  Бања Ковиљача (''Службени лист Града Лознице'', број 

4/11 и 5/11), доноси 

 

 ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарске парцеле 3110/2, 229, 230/5, 1254, 1252/2, 1250/5, 1250/4, 1250/1, 1250/7, 

1261/3, 1261/2, 1261/1, 1262, 1269, 1710/5, 1709/7, 1261/4 и 3110/3 КО Бања Ковиљача за 

изградњу фекалне канализације у Ул.Иве Лоле Рибара, укупне дужине 483м, 

категорије Г, класификационог броја 222311. 

   
На основу Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, а у складу са 

чланом 2.Уредбе о локацијским условима није могуће одобрити изградњу према поднетом 

захтеву. 

 

 

             ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ 

 

Увидом у План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, у делу 20.2.7. 

''Објекти и мрежа инфраструктуре'' је наведено да ''микролокације саобраћајне, остале 

комуналне и друге инфраструктурне мреже одређене овим Планом, утврђују се кроз 

поступак израде Урбанистичког пројекта, а у циљу утврђивања просторних, обликовних и  

других елемената у складу са Законом и другим прописима  и условима...Урбанистички 

пројекти би се радили за сву недостајаћу инфраструктуру.'' 

Поред ове чињенице постоји и та да је траса измештена од оне која је предвиђена Планом, 

као и постојање клизишта, потребно је Урбанистичким пројектом доказати да је та траса 

одговарајућа и да ће омогућити стабилност и трајност објекта. 

 

Након потврђеног Урбанистичког пројекта од стране овог Одељења могуће је издати 

локацијске услове у поновном поступку. 

На основу ових Локацијских услова  не може се поднети захтев за издавање грађевинске 

дозволе.    
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ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети  приговор Градском већу 

града Лознице, у року од 3 дана од дана достављања истих. 

 
Обрадио:                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _____________________                                        _______________________________ 

Дијана Томић, дипл.инж.арх.                                           Милица Павловић, дипл.правник 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

____________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 


