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ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
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Датум: 13.02.2019. године 

Л о з н и ц а  

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући 

по  захтеву Специјалне болнице за рехабилитацију "Бања Ковиљача" из Бање Ковиљаче, 

Лозница, чији је пуномоћник Александар Бугарски из Београда за издавање локацијских 

услова за изградњу спољашње хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за 

рехабилитацију "Бања Ковиљача" из Бање Ковиљаче на КП 448/1 у 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 и 83/2018), Уредбе о локацијским условима (''Службени 

гласник РС'', број 35/15,114/15 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења 

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

96/2016 и 120/2017) и Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача 

(''Службени лист града Лозница'', број  4/2011 и 14/2017), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 448/1 у КО Бања Ковиљача, површине 125.301 м², за 

изградњу спољашње хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за рехабилитацију 

"Бања Ковиљача"  из Бање Ковиљаче на КП 448/1 у КО Бања Ковиљача. 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу спољашње 

хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за рехабилитацију "Бања Ковиљача" из Бање 

Ковиљаче на КП 448/1 у КО Бања Ковиљача, урађен од  стране ''ПИН ЦЕНТАР'' ДОО 

Београд, број ИДР 74/18, децембар 2018. године.       

                 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

      -    Изградња спољашње хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за 

рехабилитацију "Бања Ковиљача" на КП 448/1 у КО Бања Ковиљача према условима ЈП 

"Електродистрибуција" Лозница број 8Ј.1.1.0-D-09.14-27421-/1-19 од 01.02.2019. 

године. 

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА 

 

      -    Изградња спољашње хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за 

рехабилитацију "Бања Ковиљача" на КП 448/1 у КО Бања Ковиљача према условима ЈП 

"Лозница развој" Лозница број 03-165/1 од 11.02.2019. године. 

 



 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

-    Изградња спољашње хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за рехабилитацију 

"Бања Ковиљача" на КП 448/1 у КО Бања Ковиљача према условима "Телеком Србија" 

Београд број А332-46997/1 од 04.02.2019. године. 

 

ВОДОВОДНА МРЕЖА 

 

     -    Изградња спољашње хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за 

рехабилитацију "Бања Ковиљача" на КП 448/1 у КО Бања Ковиљача према условима ЈП 

"Водовод и канализација" Лозница број 6/114 од 11.02.2019. године. 

 

 ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ 

 

     -    Изградња спољашње хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за 

рехабилитацију "Бања Ковиљача" на КП 448/1 у КО Бања Ковиљача према условима МУП, 

Сектор за ванредне ситуације у Шапцу 09/34 број 217-1300/19-1 од 07.02.2019. године.      

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ "ВАЉЕВО" У ВАЉЕВУ 

 

     -    Изградња спољашње хидрантске мреже за објекте Специјалне болнице за 

рехабилитацију "Бања Ковиљача" на КП 448/1 у КО Бања Ковиљача према условима Завода 

за заштиту споменика културе "Ваљево" у Ваљеву број 55/1 од 07.02.2019. године,      

 

Услови за предузимање мера техничке заштите и других радова на постављању 

прстена хидрантске мреже у парку Бање Ковиљаче, кат. парцела број 448/1 у КО 

Бања Ковиљача 

 

Мере техничке заштите за израду идејног пројекта и друге радове извести на основу 

следећих мера: 

 

 Могуће је извести радове на постављању хидрантске мреже као додатне заштите 

од пожара постојећих објеката. 

 Хидрантску мрежу поставити паралелно са колским путем-јужно од парка где је 

и место прикључења на главну водоводну мрежу. Приликом копања водити 

рачуна да се постојећи травњаци, зеленило и растиње не униште. 

 Не дозвољава се постављање хидрантске мреже у самом парку, где је фонтана и 

шетне стазе јер би се значајно оштетили травњаци, зеленило и остало растиње. 

 Све прикључке за постављање хидраната водити кроз шетне стазе до објеката, 

водећи рачуна да се минималне интервенције изводе у зеленим површинама. 

 Не дозвољава се постављање надземних, лимених ормара са цревима уз 

хидрантске прикључке, димензија 60x120цм јер би се тиме наружио и значајно 

девастирао изглед парка и амбијента бање. 

 Нови хидранти могу бити подземни какви су и постојећи хидранти у парку који 

својим изгледом не ремете амбијенталну целину. Уколико је неопходно да се 

постави надземни хидрант-њихов број свести на минимум а он се онда поставља 

у виду ливеног стуба типа "староградски" у тамно зеленој боји. 

 



 

 

 

 

У таквој сачуваној, дефинисаној парковској целини, свако њено прекопавање, 

као и постављање предложених непримерених лимених хидрантних ормана, који 

својим изгледом, величином и бројем се не уклапају у постојећи изглед парка. 

Било каква интервенција на зеленим парковским површинама, као и трајно 

постављање предложених лимених хидрантних ормана било би неприхватљиво 

са становишта службе заштите, јер би такве интервенције и постављање 

предложеног мобилијара несумњиво допринели деградирању парковске целине.  

 

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 72/2018). 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

-   ЈП "Електродистрибуција" Лозница број 8Ј.1.1.0-D-09.14-27421-/1-19 од 01.02.2019. 

године, 

-    ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-165/1 од 11.02.2019. године, 

-    "Телеком Србија" Београд број А332-46997/1 од 04.02.2019. године, 

-   ЈП "Водовод и канализација" Лозница број 6/114 од 11.02.2019. године, 

-   МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу 09/34 број 217-1300/19-1 од 07.02.2019. 

године,      

-  Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" у Ваљеву број 55/1 од 07.02.2019. 

године 

-     Идејно решење.     

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ 

 

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 решења по 

чл. 145. Закона издат у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет 

захтев. 

 

 

 

 



 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби 

ради објављивања на интернет страници Града Лознице и имаоцима јавних овлашћења. 

 

 
ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у 

року од 3 дана од дана пријема локацијских услова, а преко овог Одељења. 

 

 

    

   ОБРАДИО                                    ШЕФ ОДСЕКА 
                

Биљана  Илић,                                                                 Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

                                                              НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                               Владан Трипковић,  

                                                                                                               дипл.простор.план. 

 

 

 
 


