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Л о з н и ц а 

 
Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву  ЈП 

''Лозница развој'' из Лознице,  Улица Георгија Јакшића 3,  за издавање локацијских услова за 

санацију клизишта у Бањи Ковиљачи на путу за Гучево на више катастарских парцела у КО 

Бања Ковиљача, на основу чл. 53а 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 и 145/14), Уредбе о локацијским условима (''Службени  гласник РС'', број 

35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/16 и 120/17)  и Плана генералне регулације за 

насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лознице'', број 4/2011), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за део катастарских парцела 2329, 2032/7, 2033, 2034 и 3112/1 све у КО Бања 

Ковиљача, за санацију клизишта на путу за Гучево, могућа фазна санација.     
           

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење санације клизишта на делу 

катастарских парцела 2329, 2032/7, 2033, 2034 и 3112/1 све у КО Бања Ковиљача, урађен 

од стране ЈП ''Лозница развој'' из Лознице, број Г.33/18 из априла 2018.године. 

      
ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА   

 

Идејни пројекат урадити у складу са чланом 16. Правилника о садржини, начину и  

поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објекта (''Службени гласник РС'', број 23/15 и 77/15).               

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

     

- Идејно решење.      

 
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

       

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским 

условима. 

 

Уз захтев за издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи приложити 

Елаборат о геотехничким условима санације клизишта у Бањи Ковиљачи, урађен према 

прписима о геолошким истраживањима. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева и надлежном ради објављивања 

на интернету кроз ЦИС. 

 

 

 

 

 



 2 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења 

издатог у складу са овим локацијским условима. 

 

 

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

града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова електронским путем 

преко ЦЕОП. 
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     _______________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                              Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

дипл.простор. план. 
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