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Л о з н и ц а 

                        

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

болницe за рехабилитацију "Бања Ковиљача" из Бање Ковиљаче, чији је пуномоћник Лазар Денда 

из Београда за издавање локацијских услова за реконструкцију и адаптацију дела терапијског 

објекта "Сумпорно купатило" - базенска сала Wellness centra "Kovilje" у Бањи Ковиљачи- 

реконструкција постојеће машинске просторије и изградње шахте у спољном дворишту 

објекта са свим пратећим технолошким каналима на КП 449/3 у КО Бања Ковиљача, на 

основу чл. 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 ,145/14, 83/2018 и 31/19"), Правилника о 

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

96/2016 и 120/2017), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/2017) и 

Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лознице'', број 

4/2011 и 14/2017 ),  доноси  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за катастарску парцелу 449/3 у КО Бања Ковиљача, површине 2.192 м², за реконструкцију и 

адаптацију дела терапијског објекта "Сумпорно купатило" - базенска сала Wellness centra 

"Kovilje" у Бањи Ковиљачи- реконструкција постојеће машинске просторије и изградње 

шахте у спољном дворишту објекта са свим пратећим технолошким каналима, категорије 

објекта В, класификационог броја 126415.       

 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА  

 

  - намена кат.парцеле:  претежна намена: објекат виле под заштитом ; допунска намена: туризам и 

угоститељство; зона у којој се налази: парк (ПС1-непосредна заштита бањско-лечилишне зоне; заштита 

просторне културно-историјске целине)  
    

PRAVILA 
URE\EWA 

Kompleks bawskog parka sa objektima u funkciji turizma tj. le~ili{tem podle`e 
jasno definisanim uslovima za{tite kulturno-istorijskog nasle|a vezanim za 
kulturna dobra ustanovqenim na podru~ju PS1, kao i prema uslovima za{tite 
bawsko-le~ili{ne zone. Po pitawu ure|ewa parka i parka-{ume, otvorene 
prostore odlikuju izuzetne pejza`ne vrednosti i prirodne karakteristike nastale 
u sklopu istorijske celine, tako da i ovi prostori podle`u uslovima za{tite i 
kao takvi moraju se o~uvati i unapre|ivati. 
 

NAMENA 
OBJEKATA I 
POVR[INA 

Prostorni sistem 1 obuhvata kompletnu zonu neposredne za{tite i deo pojasa u`e 
za{tite bawsko-le~ili{ne zone. Tako|e, ovaj kompleks obuhvata objekte visokog 
prioriteta sa stanovi{ta vrednovawa kulturno-istorijskog nasle|a, zonu bawskog 
parka i park-{umu.  
U pojasu neposredne za{tite bawsko-le~ili{ne zone nalaze se osnovni 

zdravstveni i turisti~ko-ugostiteqski sadr`aji: le~ili{ni objekat „Specijalna 

bolnica za rehabilitaciju” tj. Zavod za diskopatiju i postreumatska stawa, vile 
Dalmacija i Hercegovina-stacionarni kapaciteti hotelskog tipa, sumporno, 
gvo`|evito i blatno kupatilo, koncertna bawska dvorana Kur-salon i blatni 
kanali. U pojasu u`e za{tite bawsko-le~ili{ne zone koji se nalazi u okviru PS1 
javqaju se sadr`aji koji dopuwuju osnovne bawske sadr`aje: hoteli Gu~evo i 

„Podriwe, ugostiteqski objekti kao npr. kafana „Tri ~esme, zgrada Sanatorijuma, 



vile Bosna i Koviqa~a, kao i spomenik borcima palim u Drugom svetskom ratu u 
park-{umi. 
Najve}a je zastupqenost zelenih otvorenih povr{ina u vidu ure|enog parka i 
parka-{ume koji zaokru`uju jednu celinu sa osnovnom, bawsko-le~ili{nom 
funkcijom. 
 

USLOVI ZA[TITE Prema uslovima za{tite bawsko-le~ili{nih kapaciteta u PS1 postoji pojas 
neposredne i u`e za{tite bawsko-le~ili{ne zone. U pojasu neposredne za{tite 
bawsko-le~ili{ne zone su sme{teni osnovni bawski objekti koji iskqu~ivo mogu 
da imaju zdravstveno-le~ili{nu funkciju. U pojasu u`e za{tite bawsko-
le~ili{ne zone mogu se locirati turisti~ko-ugostiteqski, sportski, zdravstveni 
i drugi uslu`ni objekti koji su prate}i uz osnovne bawske, sa kojima se dopuwuju, 
 bez me|usobnog ometawa funkcije i za{tite.  
U pogledu   za{tite kulturno-istorijskog nasle|a, doneta je Odluka o progla{ewu 
kompleksa Bawe Koviqa~e za kulturno dobro (br. 06-16/89 od 23.6.1989., Slu`beni 
list SO Loznica br. 3/89) koji ~ine izvori lekovite vode, zna~ajni i vredni 
objekti , bawski park sa prate}im sadr`ajima, park-{uma na padini Gu~eva iz 19. i 
20. veka: Sumporno kupatilo (1907.god), Vila Koviqa~a (1907.god), Vila Bosna 
(1907.god), hotel Podriwe (izgra|en 1910.god, obnovqen  1980.god), Upravna zgrada 
(1910.god), hotel Dalmacija (1920.god), Blatno kupatilo (1920.god), Kur-salon 
(1932.god) i Park Bawe Koviqa~e podignut po uzoru na klasi~ne evropske parkove 
(1989-1930.god).  
Zavod za za{titu spomenika kulture iz Vaqeva je identifikovao prvu tj. u`u 
(centralnu) zonu za{tite koja obuhvata prostornu kulturno-istorijsku celinu-
park sa bawskim le~ili{tem, utvr|enim za nepokretno kulturno dobro. U ovoj 
zoni, gra|evine sa spomeni~kim vrednostima podle`u tretmanu primene detaqnih 
konzervatorskih mera za{tite i uslova koje odre|uje nadle`ni Zavod za za{titu 
spomenika kulture.  
Pored 1. zone za{tite, PS1 obuhvata i prostor u 4.-toj zoni za{tite koji 
predstavqa zonu za{ti}ene okoline tj. kontaktni prostor vezan za vizuelno 
jedinstvo neizgra|enog i izgra|enog prostora. To se, u okviru PS1, odnosi, pre 
svega, na prostor poznat kao Malo Gu~evo, gde se nalazi zgrada Sanatorijuma za 
ratnu siro~ad (danas deo lozni~ke bolnice).  
U ciqu za{tite i ure|ewa predela i kulturnog i prirodnog nasle|a Bawe 
Koviqa~e, u nazna~enim zonama za{tite, nadle`ni zavodi za za{titu spomenika 
kulture i prirode izdaju uslove i defini{u mere za{tite kao i potrebu izrade 
neophodne dokumentacije. 
 

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA 

Ure|ewe slobodnih povr{ina mora se vr{iti u skladu sa uslovima nadle`ne 
slu`be za{tite. 
Za preduzimawe bilo kakvih radova koji mogu posredno ili neposredno 
prouzrokovati promenu izgleda i osobenosti prirodnog nasle|a, zelenih 
otvorenih povr{ina, staza i prate}ih elemenata ure|ewa parkovskih povr{ina 
(kao npr. se~a postoje}ih i sadwa novih vrsta) mogu se vr{iti uz mi{qewe i 
saglasnost nadle`nog zavoda za za{titu. 

INTERVENCIJE 
NA POSTOJE]IM 
OBJEKTIMA 

Intervencije na postoje}im objektima moraju se vr{iti prema uslovima koje 
propisuje nadle`ni zavod za za{titu spomenika kulture.  
Za preduzimawe bilo kakvih radwi na kulturnom dobru koje mogu posredno ili 
neposredno prouzrokovati promenu oblika, izgleda ili osobenosti (gradwa i 
rekonstrukcija objekata), mogu se vr{iti uz mi{qewe i saglasnost nadle`nog 
zavoda za za{titu spomenika kulture. 
 

IZGRADWA NOVIH 
I POMO]NIH 
OBJEKATA 

Prema uslovima koje propisuje nadle`ni zavod za za{titu.  
 

PROMENE NA 
OBJEKTIMA KOJE 
SE STROGO 

Zabrawuje se upotreba i kori{}ewe kulturnog dobra u svrhe koje nisu u skladu sa 
wegovom prirodom, namenom, zna~ajem ili na na~in koji mo`e dovesti do 
o{te}ewa kulturnog dobra. Zabrawuje se raskopavawe, ru{ewe, prepravqawe, 



ZABRAWUJU prezi|ivawe, prera|ivawe ili bilo koji drugi radovi koji mogu naru{iti svojstvo 
kulturnog dobra. 
 

POSEBNI 
USLOVI 

Za I zonu za{tite po uslovima Zavoda za za{titu spomenika kulture, neophodno je 

uraditi Program za{tite, revitalizacije i ure|ewa prostora kulturnih dobara. 
 

               
 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за реконструкцију и адаптацију дела 

терапијског објекта "Сумпорно купатило" - базенска сала Wellness centra "Kovilje" у Бањи 

Ковиљачи- реконструкција постојеће машинске просторије и изградње шахте у спољном 

дворишту објекта са свим пратећим технолошким каналима на КП 449/3 у КО Бања Ковиљача, 

урађен од стране "Студио ЛАРК" Београд, Стевана Марковића број 8 (Одговорни пројектант ИДР Јелена 

Миленковић, дипл. инж.арх., број лиценце 300 G963 08 и одговорно лице пројектанта Лазар Денда, 

дипл.инж.арх.), 05-0-ИДР/19, април 2019. године. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ "ВАЉЕВО" у ВАЉЕВУ 

 

- Услови за предузимање мера техничке заштите и других радова на реконструкцији и адаптацији 

Сумпорног купатила, базенске сале Wellness centra "Kovilje" у Бањи Ковиљачи на кат.парцели 449/3 и 

део 448/1 у КО Бања Ковиљача, Заводa за заштиту споменика културе "Ваљево"  у Ваљеву од 08.05.2019. 

године. 

I Мере техничке заштите за израду идејног пројекта и друге радове извести на основу следећих услова: 

 могуће је извести радове на реконструкцији и адаптацији "Сумпорног купатила", базенске сале 

Wellness centra "Kovilje" у Бањи Ковиљачи, 

 не дозвољавају се радови који би довели до промене изгледа објекта"Сумпорног купатила", 

базенске сале Wellness centra "Kovilje" у Бањи Ковиљачи, као ни радови који би угрозили 

сигурност, стабилност и сеизмичку отпорност овог вредног објекта, 

 адаптирати базенску салу Wellness центра “Ковиље” према стандардима за терапијске - СПА 

објекте високе категорије водећи рачуна да се не наруше архитектонске вредности и аутентични 

ентеријерски елементи којима се овај објекат одликује (нове инсталације - изводити као 

сакривене); 

 унутрашњи простор базенске сале, адаптирати и реконструисати у смислу осавремењавања и 

проширивања понуде; 

 реконструисати укопану машинску просторију са компензационим базеном и изградити шахт, 

димензија:3.58х4.38 м1 за базенску технику у спољном дворишту објекта на кат. пар.бр. 448/1 Ко 

Бања Ковиљача у нивоу испод постојеће коте терена, са свим пратећим технолошким каналима 

који се изводе у оквиру базенске сале у нивоу испод постојеће коте пода; 

 могуће је заменити постојеће облоге подова и зидова од керамичких плочица новим као и замена 

плафонских облога новим савременим материјалима; 

 не дозвољава се затварање дела крова који је покривен стаклом - влагоотпорним гипскатртонским 

плочама; 

 могуће је увођење термо и хидроизолационих слојева у нивоу испод коте постојећег пода као и у 

нивоу испод базена. 

 

У периоду пред балканске и Први светски рат архитекти Министарства грађевине Владимир М. Поповић 

и Драгутин Маслаћ формирали су јединствену просторну целину са централним радијално решеним 

парком са фонтаном у средини, од које се стазе шире на осам страна на на чијим крајевима су изграђена 

најзначајнија бањска здања: Сумпорно купатило краља Петра (архитекти: Д. Маслаћ и В.М. Поповић, 

1904-1908.), Блатно купатило (архитекти: Д. Маслаћ, В.М.Поповић и Јованка Бончић – Катеринић, 1928-

1930.). На источној страни су здања Управе бање, виле Ковиљача и Босна (В. Поповић, Д. Маслаћ, 1904-

1912) и хотел Подриње (дограђен према пројекту арх. М. Митровића). Двадесетих и тридесетих година 

двадесетог века подигнуте су грађевине по ободу парка: Кур салон (архитекти Д: Маслаћ, М. Минић, Ј. 

Бончић-Катеринић, Н. Краснов), хотели Далмација и Херцеговина (арх. М. Минић). 



Концепт урбане форме парка Бање пример је успешне симбиозе изграђене средине и природних 

елемената. Осмишљено формирање парка текло је паралелно са са пројектовањем и изградњом зграда, 

стаза и садње зеленила. Поред ових монументалних, репрезентативних грађевина правилно распоређених 

у оквиру парка, налазе се и неколико мањих павиљонских грађевина: мала зграда купатила над 

гвожђевитим извором, две чесме, мали павиљон над главним супорним бунаром и мало старо 

сумпоровито купатило. Декоративне монументалне капије, детаљи урбаног мобилијара (клупе, светиљке, 

ограда и др. ) пројектовани су и изведени током треће деценије прошлог века, а одобрени су у Одељењу 

Министарства грађевина при Дринској бановини. 

Предметни објекат је укњижен у постојећем габариту. Грађен је у периоду 1904. - 1908. године, као 

КРАЉЕВО КУПАТИЛО (СУМПОРНО КУПАТИЛО). Објекат је приземне спратности, грађен од пуне 

опеке, на тракастим каменим темељима. 

Приложеним Идејним решењем је обухваћен део зграде - део Wellness центра “Ковиље” који је 

претходно дограђен, реконструисан и адаптиран у затворену базенску салу са пратећим просторијама 

2007. године. Базен је димензија ≈ 7.10 x 7.70 m, изведен као армирано-бетонска конструкција укопана у 

тло. Уз базен је постављен један мали базен у функцији хидромасажне каде, као и укопана машинска 

просторија за смештај опреме. Простор затвореног базена формиран је као нова целина и са становишта 

заштите могуће је извести ову адаптацију и реконструкцију уз посебне мере опреза да се не угрозе и 

девастирају вредности којима се овај објекат одликује. 

Предметни објекат налази се у оквиру 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. 

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО  ЧЛ. 145. ЗАКОНА О  

ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

 

         -  ЈП "Лозница развој" Лозница 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  

 

       -  Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 72/2018). 

    

            

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

      -  Мере техничке заштите Завода за заштиту споменика културе "Ваљево" у Ваљеву, од 08.05.2019. 

године, 

      -  Идејно решење.  

     

  ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 

-   Према Листу непокретности број 5076 у КО Бања Ковиљача, предметна катастарска парцела 

представља остало грађевинско земљиште у државној својини. 
   

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, надлежној служби ради објављивања на интернет 

старници Града Лознице (www.loznica.rs), електронски кроз ЦИС и имаоцима јавних овлашћења. 

 

http://www.loznica.rs/


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

електронским путем кроз ЦЕОП, 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. 

 

 


