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Л о з н и ц а 

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

Манастира Троноша из Корените за реконструкцију манастирског поседа- израда 

потпорног  зида на катастарској парцели  2168  КО Коренита, 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 и 145/14), Уредбе о 

локацијским условима (''Службени  гласник РС'', број 35/15 и 114/15 ), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 

96/2016) и Просторног плана града Лознице- Шема за насељено место Тршић- Коренита 

(''Службени лист града Лозница'', број 13/2011 ), издаје   

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 2168 КО Коренита, у површини од 0.74.13 ха, за 

реконструкцију манастирасог поседа- израда потпорног зида на катастарској 

парцели 2168  КО Коренита.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење реконструкције 

манастирског поседа- израда потпорног  зида на катастарској парцели  2168  КО 

Коренита урађено од стране ''Есте градња'' ДОО из Лознице, под бројем 01-07/2017 од 

јула 2017. године. 

 
НАМЕНА ПАРЦЕЛА:  2168- пољопривредне површине 

 

  IV          ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:  
 
 Нaju`a zona za{tite obuhvata neposrednu okolinu manastira Trono{a i ima funkciju 
o~uvawa prirodnih odlika koje su je karakterisale u vreme za koje se spomenici vezuju, 
te zbog toga ima najstro`ije mere za{tite: 

 

 Zabrawuju se svi gra|evinski radovi na regulaciji korita reke @eravije i V. 
Trono{e, osim na delovima a po uslovima Reubli~kog zavoda za za{titu spomenika 
kulture i prirode 

 Zabrawuje se svaka izgradwa i intervencija koja nije u skladu sa ure|ewem i 
prezentacijom spomeni~kog kompleksa, 

 Zabrawuje se svaka izgradwa gra|evinskih objekata, osim objekata koji su u 
funkciji ure|ewa i kori{}ewa ovog prostora, 

  Zabrawuje se izgradwa infrastrukture, a naro~ito kolskih puteva, 

  Zabrawuje se postavqawe nadzemnih elektri~nih vodova visokog napona, 

 Na poqoprivrednim i {umskim parcelama oko manastira Trono{e u crkvenom 
vlasni{tvu dozvoqava se dosada{wi na~in gazdovawa uz zadr`avawe postoje}ih 
kultura i objekata, a za eventualne promene kao i adaptacije i izgradwu vezanu za 
potrebe manastira, mora se pribaviti mi{qewe nadle`nih Zavoda, 

  Na {umskim povr{inama ne dozvoqava se ~ista se~a i kresawe lisnika, a kod 
podizawa novog zelenila mora se koristiti atuhtona vegetacija i formirati, 
pribli`no prirodne asocijacije, 
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  Dozvoqava se gazdovawe {umom samo na na~in koji }e joj obezbediti trajnost i 
kvalitet zdrave, atuhtone sastojine i koji je predvi|en merama {umsko-privredne 
osnove, 

 Delovi {uma mogu se ure|ivati kao park-{ume, prema posebnim uslovima 
Republi~kog zavoda za za{titu prirode, 

 Zabrawuje se bilo kakva intervencija u prostoru obuhva}enom ovom zonom koja bi 
bitno uticala na izmenu morfologije terena, 

 Zabrawuju se svi gra|evinski radovi na regulaciji korita reke @eravije i V. 
Trono{e, osim na delovima a po uslovima Reubli~kog zavoda za za{titu spomenika 
kulture i prirode, 

 Pored toka @eravije i Velike Trono{e u delu naju`e zone na odgovaraju}im 
mestima obnoviti atuhtonu vegetaciju u {to prirodnijem rasporedu, 

 Dozvoqava se ure|ewe vidikovaca i izvo|ewe pe{a~kih staza na na~in koji ne}e 
dovesti do degradacije prostora, 

  Zabrawuje se ~upawe, kidawe, lomqewe i uni{tavawe flore i faune, 

  Otkloniti sve neadekvatne intervencije u okviru do sada izvr{enog ure|ivawa 
ovog prostora. 

 
Re~ni tokovi 
 
          Velika Trono{a-regulisana je u naju`oj zoni za{tite, a van we nije i potrebno je 
primewivati uobi~ajene mere za{tite korita i okolnog zemqi{ta, u vidu kamenih 
naba~aja drvenih popleta ili betonskih pragova oblo`enih kamenom  za vertikalnu 
stabilizaciju korita , kao i kaskada na odre|enim mestima du` toka radi smawewa 
erozione mo}i vodotoka i uni{tewa energije vodotoka .  
         U naju`oj zoni za{tite, vodenice i vodeni~ne jazove je potrebno maksimalno 
uklopiti u ambijent bez izgradwe betoskih pregrada u koritima potoka sa tablastim 

ustavama, vre}astim branama i drugim objektima . U drugom delu , van zone I je mogu}e 

graditi pregrade za vodeni~ne jazove, ali uz saglasnost nadle`nih institucija ( 
Op{tinskog organa nadle`nog za vodoprivredu , Zavoda za za{titu spomenika kultur , 

kao i Srbijavoda iz Beograda) , a sve u skladu sa pravilima struke i  zakonskim 

propisima .    
         Kod deonica regulisanih korita vodotoka (reke Trono{e), sa strana obe obale 
ostaviti rezervne pojaseve minimalne {irine od 5,00 m za prilaz regulacijama, na 
kojima se ne sme ni{ta planirati niti graditi.  
 
         Kod trasa neregulisanih vodotoka, ne planirati izgradwu nikakvih objekata u 
zonama re~nih dolina, bez potrebnih hidro~o{kih podloga i hidrauli~kih prora~una, 
kao i za to potrebnih analiza, studija itd. 
 
        Manastir Trono{a, utvr|en je za spomenik kulture Re{ewem Zavoda za za{titu i 
nau~no prou~avawe spomenika kulture NRS, br. 2275/48 od 22.12.1948 godine, i 
kategorisan je kao nepokretno kulturno dobro od velikog zna~aja Odlukom Skup{tine 
SRS (Sl. glsnik SRS br. 14-79). 
         Manastir Trono{a se nalazi u selu Korenita, op{tina Loznica u privatnoj 
svojini, na k.p. br. 2171 K.O. Korenita. 

 
Mere za{tite spomenika kulture 
 
         Za{ti}eni spomenik ne mo`e se prepravqati, restaurisati, dozi|ivati ni ru{iti, 
a zabrawena je i svaka gradwa i ma kakva promena oblika terena u wegovoj neposrednoj 
okolini bez prethodne dozvole Zavoda. 
 
          К.П. 2168 КО Тршић представља заштићену околину споменика културе. 
 
Mere za{tite za{ti}ene okoline spomenika kulture: 
 



 3 
- zabrana gradwe objekta koji nisu u funkciji spomenika kulture, 
- zabrana izvo|ewa radova kojima se vr{i promena oblika terena, kao i promena 
postoje}e namene terena, 
- zabrana postavqawa elektro, TT i drugih vodovoa vazdu{nom linijom, 
- zabrana ~iste se~e {ume, kao i sa|ewe neutohtone vegetacije, 
- zabrana prosipawa odlagawa i privremenog ili trajnog deponovawa otpadnih i 
{tetnih materija 

 
Услови Завода за заштиту споменика културе Ваљево                                 
 

Услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на санацији 

оштећења на постојећим зидовима речних токова и обала, са уређењем простора око 
спомен чесме манастира Троноша 

Мере техничке заштите и друге радове на санацији оштећења на постојећим зидовима 

речних токова и обала, са уређењем простора око спомен чесме манастира Троноша, 

извести на основу следећих услова: 

- Оштећења на постојећим каменим облогама корита водотокова санирати 

презиђивањем у истом слогу употрбом истих материјала; 

- На најугроженијим деловима корита обезбедити вертикалну стабилизацију обале 

и обложити је ломњеним и притесаним каменом; 

- На осталим деловима водотока где су угрожене обале применити традиционалне 

мере и технике заштите у виду камених набачаја, сухозида и дрвених поплета: 

- Простор око спомен чесме уредити, комунално опремити и одржавати. 

 

Манастир Троноша код Лознице стављен је под заштиту државе Одлуком Завода за 

заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 2275/48 од 22.12.1948. год., а 

1979. год. категорисан је као непокретно културно добро од великог значаја („Сл. гл. 

СРС”, бр. 14/79), а што је правни основ примене одредби Закона о културним добрима и 

надлежности ове установе заштите као имаоца јавних овлашћења. 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  

ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   
 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником 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  

 

-Услови Завода за заштиту споменика културе Ваљево од 03.08.2017. године, 

- Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

условима. 

   

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

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

издатог у складу са овим локацијским условима. 
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ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града 

Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                                  Милица Павловић, дипл.правник 

дипл.просторни планер 

 

 

 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


