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Датум: 14.11.2017. године 

Л о з н и ц а 

                        

                       Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву  Града 

Лознице, за изградњу дечијег игралишта у бањском парку на катастарској парцели  448/1  у КО 

Бања Ковиљача, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 

72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 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 96/16) и Плана 

генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лозница'', број 4/2011 ),  

доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ из Лознице, Карађорђева 2, за издавање 

локацијских услова за изградњу дечијег игралишта у бањском парку на катастарској парцели  

448/1  у КО Бања Ковиљача, због недостатака у достављеном идејном решењу (ИДР).                   

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

                           Подносилац захтева, Град Лозница, обратио се овом органу, преко  ЈП ''Лозница развој'' 

из Лознице, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

                           На захтев овог Одељења за услове за пројектовање и изградњу, упућен електронским 

путем дана 26.10.2017. године,  Завод за заштиту споменика културе ''Ваљево'' из Ваљева је одговорило 

следећим условима: 

 

Услове за предузимање мера техничке заштите и других радова за пројектовање за изградњу 

дечијег игралишта у Бањском парку (кат.пар.бр. 448/1 К.О. Бања Ковиљача) 

 

Не дозвољава се пројектовање и изградња дечијег игралишта на месту које је у идејном решењу 

предложио инвеститор. 

Могуће је пројектовање и изградња дечијег игралишта на једној од следећих локација: 

1.Травнати простор у југоисточном делу парка између објеката базена и ресторана (простор је простран, 

травнат, осунчан, а у исто време заклоњен од ветрова). 

2. Уз локацију под тачком 1., испред објекта базена, односно између кружног пута око парка и базена 

(површина је травната са растињем које није густо сађено тако да пружа природни амбијент за дечије 

игралиште). Место је осунчано. 

3.Травната површина испред хотела „Гучево“. Површина је пространа, одвојена од пута тако да се на њој 

могу поставити реквизити за дечије игралиште. 

Предложена локација од стране инвеститора је неприхватљива са аспекта заштите непокретног 

културног добра, јер предложено место припада оригиналној шеми Бањског парка, тако да би изградња 

дечијег игралишта представљала нарушавање аутентичног   изгледа заштићене целине (травната 

површина са дрвећем,а у позадини Јорданова чесма која са становишта службе заштите се може 

реконструисати, јер припада аутентичном амбијенту парка). 

 



 

 

Катастарска парцела број 448/1 К.О. Бања Ковиљача налази се у оквиру непокретног културног добра 

просторно - културно историјске целине - комплекса Бање Ковиљаче, утврђеног одлуком СО Лозница бр. 

06-16/89 од дана 23.06.1989. год. („Сл. лист Општине Лозница“, бр.3 од 26.06.1989. ), а што је правни 

основ примене одредби Закона о културним добрима и надлежности ове установе заштите као имаоца 

јавних овлашћења. 

 

 Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу,  то је у складу са чланом 8. 

став 2. и  чланом 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.   

 

 

 Ако подносилац захтева  у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а накасније 30 

дана од дана његовог објављивања на интернету кроз ЦИС поднесе усаглашен Захтев не доставља 

документацију поднету уз захтев који је одбачен нити понова плаћа административну таксу. 

 

                           Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа 

поново административну таксу. 

 

 Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на 

интернет страници органа. 

 

  

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 

             3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења.  

 

                                              

 

 

Обрадио:                                        

                          

     __________________                                                                                                                                                                             

Мирјана Матовић Марковић,                                                   

дипл. просторни планер 

 

 

 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                      Владан Трипковић, дипл.простор.план. 
 

 

 

 

 

 

   

             


