
 
Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-1251-LOCH-3/2019 

Заводни број: 353-72/2019-V 

Датум: 27.03.2019. године 

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 изградњу још једног блатног канала (базен за 

сумпорно блато) уз постојећи блатни канал на КП 427/1 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 и 83/2018"), 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 427/1 у КО Бања Ковиљача, површине 15.779 м², за изградњу још једног 

блатног канала (базен за сумпорно блато) уз постојећи блатни канал, категорије објекта Г, 

класификационог броја 215301.       

 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА  

 

   - намена кат.парцеле:  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 
ZABRAWUJU 

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, 
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 изградњу још једног блатног канала (базен за 

сумпорно блато) уз постојећи блатни канал на КП 427/1 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.), 01-0-

ИДР/19, март 2019. године. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ "ВАЉЕВО" у ВАЉЕВУ 

 

- Услови за предузимање мера техничке заштите и других радова на изградњи блатног канала – базен за 

сумпорно блато у Бањи Ковиљачи, Заводa за заштиту споменика културе "Ваљево"  у Ваљеву број 62/1 

од 12.02.2019. године. 

Мере техничке заштите и друге радове на изградњи блатног канала-базен за сумпорно блато у Бањи 

Ковиљачи, кат. парцела 427/1 у КО Бања Ковиљача, извести на основу следећих услова: 

 Дозвољава се изградња блатног канала за припрему сумпорног блата уз постојећа три канала на 

к.п.  број 427/1 у КО Бања Ковиљача, 

 Канала се поставља источно од постојећих равни са њима, идентичних димензија, облика и 

опрема се истоветно као и псотојећи, 

 Димензије новог канала са стазом су: 5.40x10.204м. Дубина канала је у односу на стазу 1.00метар. 

 Изводи се од армираног бетона у складу са важећим Законом, правилима и прописима, 

 Пуњење канала врши се подземном водом на начин који је већ у функцији у постојећим каналима 

а одводњавање се решава прикључењем на постојећи систем. 

Предметна катастарска парцела налази се у оквиру културног добра просторно-културно историјске 

целине-комплекса Бање Ковиљаче, утврђеног одлуком СО Лозница број 06-16/89 од дана 23.06.1989. 

године (Сл. лист Општине Лозница број 3 од 26.06.1989. године), а што је правни основ примене одредби 

Закона о културним добрима и надлежности ове установе заштите као имаоца јавних овлашћења. 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница технички услови за пројектовање блатног 

канала, број 8/121 од 12.02.2019. године. 

- На предметној парцели не постоје цевоводи. Користити постојећи начин снабдевања блатних канала. 

 

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, број 62/1 од 

12.02.2019. године, 

      -  Услови ЈП "Водовод и канализација" Лозница број 8/121 од 12.02.2019. године, 

      -  Решење о издавању водне дозволе, Одељење за привреду, Град Лозница број 325-2/2013-06 од 

20.10.2013. године (важност ове дозволе до 20.10.2023. године), 

     - Извод из пројекта о испуњености услова и мера одрживог коришћења природних ресурса-

термоминералних вода изворишта Бање Ковиљаче, Рударско-геолошки факултет Београд и 

"Хидрогеоеко Инжењеринг" ДОО Београд, септембар 2014. године, 

     - Потврда о изграђености пре 1948. године, пре доношења прописа о изградњи објеката, Одељење за 

планирање и изградњу, Града Лознице број Сл./2018 од 26.12.2018. године, 



      -  Идејно решење.  

     

  ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА 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, надлежној служби ради објављивања на интернет 

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

 

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. 

 

 

http://www.loznica.rs/

