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А. ОПШТИ ПОДАЦИ
I. НАРУЧИЛАЦ ПЛАНОВА : ЈП Дирекција за изградњу Општине Куршумлија,
II. ПРАВНИ ОСНОВ : Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 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), Правилник о садржини, начину и поступку израде документације просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС”, бр. 64/2015), Правилник о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС”, бр. 22/2015,
Одлуке о изради планова),
III. ПЛАНСКИ ОСНОВ: Просторни план јединице локалне самоуправе општине
Куршумлија ( службени лист СО Куршумлија бр : 06/2015 ), ПГР Пролом бања
(службени лист СО Куршумлија бр : 20/2014 ), ГП Куршумлија ( службени лист СО
Куршумлија бр : 4/ 94 ),
Б. САДРЖАЈ ПЛАНОВА:
План детаљне регулације се обавезно састоје од : правила уређења, правила
грађења и графичког дела плана, у свему према Закону о планирању и изградњи.
Правила уређења треба да садрже нарочито: целине и зоне одређене планским
документом, урбанистичке и друге услове за уређење и изградњу површина и објеката
јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, попис објеката за које се
пре обнове или реконструкиије морају израдити конзерваторски и други услови, опште и
посебне услове и мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара,
елементарних непогода, техничко- технолошких несрећа и ратних дејстава и посебне
услове којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом у складу са стандардима приступачности.
Правила грађења треба да садрже: врсту и намену објеката који се могу градити
под условима утврђеним планским документом, односно врсту и намену објеката чија је
изградња забрањена у појединачним зонама, услове за формирање грађевинске
парцеле, положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле, највеће дозвољене индексе заузетости и изграђености грађевинске парцеле,
највећу дозвољену спратност и висину објеката, најмању дозвољену међусобну
удаљеност објеката, међусобно и објеката од граница парцела, услове за изградњу
других објеката на истој грађевинској парцели, услове и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање возила.
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Графичким делом плана треба приказати: планиране намене, регулацију и
нивелацију, инфраструктурне системе, заштиту животне средине и природних и
културних добара.
В. ЗАДАТАК ПЛАНЕРА :










Да прецизно одреди границу плана и обухват грађевинског подручја,
Изврши поделу простора на посебне целине и зоне,
Одреди претежну намену земљишта по зонама и целинама,
Одреди и уцрта регулационе и грађевинске линије, нивелационе коте
раскрсница улица и површина јавне намене,
Одреди коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску и другу
инфраструктуру,
Угради мере заштите културно-историјских споменика и заштићених
природних целина,
Одреди локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат,
Да правила уређења и правила грађења по целинама и зонама,
Да и друге елементе значајне за спровођење плана и графички део
плана, у складу са законом.

ПАРТИЈА - 5. ПДР – ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР-а „РАСАДНИК 2 и 3“,
Локација : КО Куршумлија,
Површина планског подручја : 1 ха,
Сврха израде : Основ за експропријацију планираних површина - претварање осталог у
јавно грађевинско земљиште, разрада саобраћајна решења за планирано подручје,
Г. ОБРАДА И САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА
•
Графички део урбанистичког плана израђује се по правилу на овереном
катастарско-топографском, ( односно овереном топографском плану, односно овереном
катастарском плану ) .
Планове урадити у следећој размери: Р = 1 : 1000,
• Елаборат Плана укоричити у тврди повез.
• Елаборат Плана испоручити у 6 примерака у аналогном и 6 у дигиталном
облику,
-

Дигитална карта мора да се састоји од низа слојева чији је садржај одређен
картама просторних и урбанистичких планова. Слојеви дигиталне карте се
израђују и предају искључиво у једном од следећих фајл формата: *.shp, *.mxd,
*.dwg, *.dxf, *.mif, *.dgn, *.kml, *.gml или *.xml (други фајл формати, као што су
*.pdf, *dwf, *.cdr и др. не сматрају се валидним).

Д. ЗАВРШНИ ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ПРОЈЕКТА
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•
•

•
•

Планове урадити у свему прему овом пројектном задатку.
За све остале елементе који су потребни за израду планске
документације а нису предвиђени у овом пројектном задатку
применити техничке прописе који дефинишу законску регулативу
везану за планове,
Планови морају бити основ за проглашење јавног грађевинског
земљишта,
Планови морају бити основ за издавање локацијских услова и основа
за даљу пројектну разраду инвестиционих пројаката.

У Куршумлији : 19.01.2016 год,
Обрадио:
Пантић Дејан дипл пп,
Сарадник за планирање и урбанизам.
НАРУЧИЛАЦ
ЈП Дирекција за изградњу Општине Куршумлија
ВД директор
Горан Ђорђевић
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Изменa и допунa планова детаљне регулације ''Расадник 2'' и ''Расадник 3''
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Елаборат за рани јавни увид

1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представљају:
1. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
2. Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015),
3. Правилник о општим условима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Службени
гласник РС'', бр. 22/2015),
4. Одлука о измени и допуни планова детаљне регулације ''Расадник 2'' и ''Расадник
3'' (''Службени лист општине Куршумлија'', бр. 20/2016).
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 41. Статута општине Куршумлија
("Службени лист општине Куршумлија", бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/14 и 25/15), Скупштина
Општине Куршумлија, на седници одржаној дана 01.04.2016. године, донела је ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "РАСАДНИК 2 И
РАСАДНИК 3" (''Службени лист општине Куршумлија'', бр. 20/2016).
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени
гласник Републике Србије” број 135/04 и 88/10), Одељење за привреду и локални развој
општине Куршумлија, дана 30.03.2016. године, донело је ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНОВА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''РАСАДНИК 2 И РАСАДНИК'' 3 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(''Службени лист општине Куршумлија'', бр. 20/2016).
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Куршумлија.

2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана представља Генерални урбанистички план Куршумлије
("Службени лист СО Куршумлија", бр. 2/94), односно План генералне регулације
Куршумлије (Нацрт 2016.године). Плански основ за израду измене и допуне Плана су и:
ПДР ''Расадник 2'' ("Међуопштински службени лист", бр. 35/86) и ПДР ''Расадник 3''
("Службени лист СО Куршумлија", бр. 2/2005 ).
2.1.

Изводи из планских докумената вишег реда

Планови вишег реда за подручје измене и допуне Планова су:
1. Просторни план Републике Србије 2010-2020 (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 88/10),
2. Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског
управног округа (''Службени гласник РС'' бр.1/2013),
3. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Селова ("Сл. гласник
РС", бр. 11/2015),
4. Просторни план општине Куршумлија, (Службени лист СО Куршумлија бр.
06/2015),
5. План генералне регулације Куршумлија - Нацрт.
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Измена и допуна планова детаљне регулације ''Расадник 2 и Расадник 3''
Елаборат за рани јавни увид

2.1.1. Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године
У Просторном плану Републике Србије 2010-2020. (у даљем тексту: ППРС) због величине
територије за коју се доноси План и нивоа детаљности, нису дате смернице које се
директно односе на насеља Расадник 2 и Расадник 3. Зато су преузете смернице, услови
и обавезе које се односе на општину Куршумлију а које се посредно односе и на
поменута насеља која припадају градском насељу Куршумлија.
Према ППРС, а у складу са својим положајем и другим одликама, општина Куршумлија
припада регији Јужне Србије. Јужна Србија је у ППРС-у описана као простор „заостале
привредне структуре (угашен највећи број привредних јединица), најсложенијих
социјалних проблема, демографски крајње угрожен, знатно расцепкан и недовољно
интегрисан у укупан простор Републике Србије“, који стога захтева „посебне програме и
пројекте регионалног развоја који ће ојачати економске активности и усмерити их ка
унапређеном моделу економске и социјалне повезаности“. Као важан циљ наглашава се
и јачање система социјалне инфраструктуре. Према свим показатељима наведеним у
ППРС-у општина Куршумлија спада у само зачеље међу општинама Јужне Србије просечна старост становништва, број спонтано напуштених насеља, величина и
уситњеност насеља, број социјалних поља са најнижим вредностима интервала,
регионалне приступачности, инфраструктурне опремљености итд. Стога дате планске
мере ППРС у потпуности одговарају потребама општине.
Анализа квалитета воде указује да се међу најзагађенијим водотоцима налази река
Топлица, која је изван класа у које су сврстани водотокови важећом Уредбом о
категоризацији водотока.
За општину Куршумлија нарочито се наглашава значај повезивања општина око будућег
резервата природе планина Радан и Соколовица са Ђавољом Вароши, које може да
помогне у решавању судбине становника и обнављању социјалног капитала захваћених
општина, међу којима је и Куршумлија.
У ППРС се у оквиру области развоја индустрије наводи локација индустријске зоне/парка
у Куршумлији.
У ППРС се у оквиру области туризма посебно наводи развој бањских туристичких
центара, а како општина Куршумлија на свом простору поседује три бање (Пролом,
Луковска и Куршумлијска) мере ППРС-а у датој области имају значај при њеног планском
развоју. Наглашава се значај стварања туристичког кластера у циљу стварања
обједињене туристичке понуде, где би се дате бање са другим туристички значајним
подручјима општине (Радан планина, Ђавоља Варош) укључиле у кластер југоисточне
Србије.
Посебну пажњу треба посветити развоју и могућностима примене алтернативних извора
енергије (биомаса, биогас, МХЕ, геотермална и енергија сунца и ветра). У оквиру области
обновљивих извора енергије, подручје општине се издваја као подручје са великим
потенцијалом геотермалних извора (Куршумлијска 68 ºC, Луковска и Пролом бања) и
великим потенцијалом за коришћење енергије биомасе (велика покривеност шумом).
Коришћење постојећих геотермалних извора треба усмерити у правцу производње
топлотне енергије за потребе разних делатности – бањски туризам, загревање санитарне
воде или просторија за потребе пољопривредне производње и слично. Термалне воде се
користе за грејање на неколико локалитета: у Куршумлијској, Луковској и Пролом бањи,
првенствено за балнеолошке сврхе и загревање угоститељских и спорадично
индустријских објеката.
Општина Куршумлија на рефералним картама:
Према рефералној карти 1. „Коришћење земљишта и функционална урбана подручја“
општина Куршумлија спада у неразвијене општине у Републици. Општина припада
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функционалном подручју града Ниша, које је међународног значаја, али се Куршумлија
налази на ободу датог подручја, што је неповољно. Повољна околност је положај града
на развојној осовини II ранга у Републици, која спаја Ниш са Приштином.
У области коришћења земљишта општина Куршумлија припада Топличком округу, кога
одликује висок удео шумског земљишта (значајно више од просека Републике), мањи
удео пољопривредног земљишта и сасвим мали удели изграђеног и водног земљишта.
Према рефералној карти 2. „Мрежа урбаних центара и регионална организација“ општина
Куршумлија је означена као демографски крајње угрожено подручје, што је
најнеповољнија ознака по подели општина у Србији према демографском ресурсу.
Градско насеље Куршумлија је означено као мањи урбани центар, који припада
функционалном подручју Ниша.
Према рефералној карти 3. „Транспортна инфраструктура и електронска комуникациона
мрежа и опрема“ кроз општину Куршумлија пролазе два правца на траси Ниш - Приштина
од већег значаја - државни пут I реда и регионална железничка пруга. Као важна планска
мера предвиђа се изградња аутопута на истој траси, и ревитализација и модернизација
постојеће једноколосечне регионалне пруге Дољевац – Куршумлија – Косово Поље.
Према рефералној карти 4. „Енергетска и водопривредна инфраструктура“ планира се
значајно унапређење дате инфраструктуре на подручју Куршумлије. Потребно је
изградити магистрални гасовод од Ниша ка Приштини. Такође су поред једне постојеће
акумулације (Селова), за коју се Планом предвиђа стављање у функцију, планиране још
четири нове акумулације на подручју општине. Акумулација „Зебице“ на реци Мала
Косаница код истоименог села је означена као приоритет у ППРС-у. Такође, подручје
општине је већим делом означено као подручје богато површинским водама, што је
посебна погодност у иначе водом оскуднијој Јужној Србији. Као приоритети у области
водопривредне инфраструктуре наводи се реализација ППОВ у Куршумлији и код ШИК
Копаоника и обнова водоводне мреже.
Према рефералној карти 5. „Туризам и заштита животне средине, природног и културног
наслеђа“ за подручје општине Куршумлија предвиђен је читав низ планских мера. На
пољу заштите природне средине предвиђа се стварање новог подручја под заштитом на
подручју планина Радан и Соколовице (EMERALD подручје) са посебно вредним
локалитетом Ђавоље Вароши (предложено за упис на листу светске баштине УНЕСКОа).
Већи део (рурални) општине је одређен као подручје квалитетне животне средине. Као
посебни ризици на више места у оквиру општине постоје подручја ексцесивне ерозије, за
шта су ППРС превиђене одговрајуће планске мере заштите.
На пољу заштите културног наслеђа важно је Културно подручје Топлице, које у оквиру
општине Куршумлија укључује градско насеље Куршумлију и непосредно окружење.
Општина Куршумлија има велике погодности за развој туризма, а што је приказано и на
одговарајућој карти у оквиру ППРС. Према подели Републике Србије на туристичке
кластере општина је подељена на западну целину у оквиру Средишње и Западне Србије
и источну целину у оквиру Југоисточне Србије. Западна целина (Куршумлијска и Луковска
бања) уже припада туристичкој регији Копаоника са комплетном туристичком понудом,
док источни део са Пролом бањом и Ђавољом Вароши припада регији Радана,
новопланираном туристичком одредишту у Србији.
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2.1.2. Извод из Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и
Пиротског управног округа
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана (РПП) за подручје Нишавског,
Топличког и Пиротског управног округа oбјављена је у ''Службеном гласнику'' бр.1/2013.
У РПП због величине територије за коју се доноси План и нивоа детаљности, нису дате
смернице које се директно односе на насеља Расадник 2 и Расадник 3. Зато су преузете
смернице, услови и обавезе које се односе на општину Куршумлију а које имају посредни
утицај на поменута насеља.
На основу пројекције становништва очекује се наставак тренда смањења броја
становника на подручју целокупног Плана, самим тим и на територији општине
Куршумлија.
На пољу саобраћајне инфраструктуре План претпоставља подизање квантитета и
квалитета путне мреже, применом следећих решења:
• Израдом планске и пројектне документације за део аутопута Е-80 (Ниш –
Прокупље – Куршумлија),
• Модернизацијом и електрификацијом пруге Ниш-Дољевац-Кастрат- Косово поље,
• Реконструкцијом и изградњом локалне путне мреже у циљу повећања саобраћајне
доступности и повезаности насеља међусобно, са микроразвојним центарима на
руралном подручју, субопштинским центрима, односно општинским и регионалним
центрима, као и повезивања са зонама туристичког развоја.
Коришћење вода на подручју општине Куршумлија у планском периоду ослањаће се на
рационализацију потрошње висококвалитетне воде за пиће и оријентацију индустрије на
снабдевање из водотокова, градњу водопривредне инфраструктуре и каналисање, као и
уређење водотокова:
• Реализацијом изградње две планиране акумулације: Селова на реци Топлици (у
изградњи, кључна за снабдевање водом ширег подручја) и Зебице на Великој
Косаници (приоритет до 2021. године),
• Изградњом система за одвођење употребљених и атмосферских вода, тј.
канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода,
• Извођењем радова на регулацији водотока и за заштиту од поплава стамбених
објеката и саобраћајница,
• Активним мерама за зашиту од поплава на реци Топлици.
На пољу електроенергетске инфраструктуре у циљу сигурног, квалитетног и економичног
снабдевања електричном енергијом потрошача на подручју општине Куршумлија
планира се изградња далековода 110 kV од Ниша до Куршумлије и изградња 18 мини
хидроелектрана укупне инстал. снаге 20.560 kWh.
Регионални план предвиђа градњу крака магистралног гасовода МГ-11-02 ка Блацу,
Куршумлији и Косову, на ком ће бити изграђена ГМРС „Куршумлија“ за снабдевање гасом
потрошача на територији те општине.
У области телекомуникационе инфраструктуре на подручју општине евидентирано је 25
комутација које опслужују преко 10.000 телефонских претплатника. Планирана је и
градња нових оптичких каблова укупне дужине 122 km. У наредном периоду треба
очекивати даљи пораст тражње мобилних услуга, значајан развој видео услуга и
повећање удела мобилног интернета и свих његових пратећих услуга.
У области управљања комуналним отпадом предвиђа се систематско затварање,
ремедијација и рекултивација постојећих општинских депонија и изградња 1 трансфер
станице на територији општине Куршумлија.
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На пољу заштићених природних и културних добара на подручју општине Куршумлија
уочава се низ потенцијала везаних за подручје општине на датом пољу и њему блиском
пољу туризма:
• постојање неколико важних места са значајним природним добрима (Ђавоља
Варош и Храст цара Лазара у с. Данковиће) и вредним културним добрима (град
Куршумлија - Цркве св. Николе и св. Богородице);
• градско насеље Куршумлија је означено као културно подручје III реда;
• повезивање три бање (Пролом, Луковска и Куршумлијска бања) као туристичких
средишта са представљањем и промоцијом природних и културних добара
куршумлијског краја;
• као посебно вредан потенцијал даје се и образовање три „културне стазе“, као
посебне понуде на пољу туризма, путем којих би се повезале важне културноисторијске тачке на ширем простору Србије. Кроз општину Куршумлија пролазе
све три новопланиране стазе: пут римских царева, стаза српских средњовековних
манастира и манастирска рута.
Битна област у развоју подручја јесте развој мреже насеља, где је Куршумлија сврстана у
општинске центре I реда.
Планским решењем постављене су и основе коришћења и основне намене земљишта,
где се главне промене заснивају на:
• Променама у намени површина путем претварања пољопривредног и шумског у
неплодно, највише изградњом планираних акумулација, инфраструктурних
коридора и објеката, а једна од три општине са посебно наглашеним променама је
управо Куршумлија;
• Површине под шумама ће се повећати у сливовима постојећих и планираних
акумулација, на пољопривредном земљишту лошијег бонитета, а посебно на
просторима захваћених ерозијом.
2.1.3. Извод из Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације
''Селова''
Основна намена планиране акумулације ''Селова'' је очување воденог ресурса реке
Топлице у горњем делу тока и њено коришћење за потребе водоснабдевања значајног
дела Јужне Србије. Као остале планиране намене од већег значаја наведене су: заштита
од поплава, заустављање наноса, производња хидроенергије, узгој риба и туризам.
На подручју Просторног плана који обухвата слив акумулације "Селова" као и на подручју
вансливних површина, утврђени су режими и услови коришћења, организације, уређења
и заштите простора као и зоне заштите изворишта. Границе Плана и успостављене зоне
заштите изворишта не дотичу територију насеља Расадник 2 и Расадник 3 за која се ради
измена и допуна ПДР-ова.
Граница Плана приближава се насељима Расадник 2 и Расадник 3 својом југоисточном
границом, којом се наслања на источну границу КО Доња Микуљана и својом јужном
границом где се поклапа са јужном спољном границом КО Доња Микуљана и Горња
Микуљана и иде правцем запада јужном спољном границом КО Доња Микуљана.
Реализација Плана будуће акумулације и акумулација имаће посредан утицај на насеља
Расадник 2 и Расадник 3, који се огледа у следећим констатацијама:
Позитивни утицај: Будућа акумулација "Селова" на Топлици, као носилац посебне
намене простора, је од изузетног регионалног значаја с обзиром да представља главни
објекат
Топличког
подсистема
(Доње-јужноморавског
регионалног
система
водоснабдевања) и Јужноморавског регионалног система водотока. Акумулација ће
обезбедити просторну и временску прерасподелу вода, редукцију поплавног таласа,
оплемењивање малих вода реке Топлице и задржавање наноса. Водопривредним
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системом "Селова" обезбедиће се потребне количине воде за снабдевање центара
локалних самоуправа (општина Куршумлија 273 l/s) као и наводњавање пољопривредних
површина I и II класе низводно од преграде, лоцираних углавном ван границе Плана.
Насеља Расадник 2 и Расадник 3 као део насеља Куршумлија и насеља низводно од
преграде, предвиђена су за повезивање на регионални систем водоснабдевања, а
активирање акумулације и система обезбедиће редукцију поплавног таласа којим су
насеља била угрожена. Такође могуће је коришћење система за наводњавање
пољоприврених површина. Простор од 17.200.000 m³ у будућој акумулацији предвиђен је
за пријем педесетогодишњег поплавног таласа тако да сама акумулација представља
објекат од примарног значаја за активну заштиту од вода насеља у приобаљу Топлице,
низводно од бране (Расадник 2 и Расадник 3).
Могућ негативни утицај: У случају тренутног и тоталног рушења бране државни пут
IIА реда број 212 и сва насеља у долини Топлице до профила Доњи Жуч биће
потопљена. Врх поплавног таласа би до насеља Куршумлија (што значи и до насеља
Расадник 2 и Расадник 3) стигао за 17,5 минута са максималним протоком од 32,907 m³/s
тако да се евакуација не може ефикасно спровести. Планом заштите од удеса предвиђа
се стање приправности и стање опште узбуне.
Уколико се створе технички услови и за тим укаже потреба, снабдевање природним
гасом насеља у источном делу захвата Плана планира се из правца Куршумлије,
изградњом дистрибутивне мреже ниског притиска, која би пролазила кроз подручје
насеља Расадник 2 и Расадник 3, ка насељима Микуљана, Данковиће и даље до Жуча и
Селове. На територији општине Куршумлија, планирана је изградња главне мерно
регулационе станице "Куршумлија" и осталих потребних мерно регулационих станица на
територији општине.
Предвиђено је постављање оптичког кабла по следећој траси: Куршумлија - Селова, кроз
насеља Доња Микуљана, Данковиће, Перуника, и Луковска Бања.
У случају спровођења ППППН Селова кроз друге просторне и урбанистичке планове,
урбанистичко-техничку документацију и програме, на подручју насеља Расадник 2 и
Расадник 3, посредно или непосредно утицаће планска решења предвиђених следећих
урбанистичких планова:
•
•
•

План детаљне регулације за коридор магистралног цевовода;
План детаљне регулације за планиране линијске и комуналне инфраструктурне
системе за које је потребно утврђивање јавног интереса;
План детаљне регулације за потребе изградње објеката малих хидроелектрана.

Према рефералној карта 2: У близини или кроз насеља пролазе следећи
инфраструктурни водови: планирани гасовод; планирани цевовод Селова; планирани
оптички кабл; постојећи ДВ 35 КВ; државни пут IIA реда212 (Блажево-МерћезКуршумлија); планирани канализациони колектор за групу насеља са постројењем за
заједничко пречишћавање.
Према рефералној карти 3: Насеља се налазе на самој граници поплавног таласа.
Према рефералној карти 4: Насеља се налазе ван границе директног спровођена
ППППН.
2.1.4. Извод из Просторног плана општине Куршумлија
У Просторном плану општине Куршумлија, због величине територије за коју се доноси
План и нивоа детаљности, нису дате смернице које се директно односе на насеља
Расадник 2 и Расадник 3. Зато су преузете смернице, услови и обавезе које се односе на
саобраћајну мрежу и планирање саобраћајница у општини, с обзиром да је предмет
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измене и допуне саобраћајно уређење и експропријација земљишта (претварање осталог
у јавно грађевинско земљиште).
Подручје Плана припада градском насељу Куршумлија и унутар је градског грађевинског
подручја.
Смернице које се односе на планрање и пројектовање саобраћајница, а које се морају
уважити су следеће:
Сви путеви утврђени Планом су јавни путеви и морају се пројектовати по прописима за
јавне путеве, уз примену одговарајућих стандарда (попречни профил пута, ситуациони и
вертикални елементи трасе, елементи за одводњавање, саобраћајна опрема,
сигнализација). Како су у питању путеви различитих рангова и различитог значаја –
параметри из прописа који се имају применити, одређиваће се у сваком појединачном
случају пројектним задатком.
Процедуре израде техничко-инвестиционе документације, као и само грађење
саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити у свему према важећој законској
регулативи.
Процедуре и акције на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација
техничке инфраструктуре и регулација водотокова, морају се обједињавати.
Поред обавезних услова од надлежних институција, задужених на државном нивоу за
послове саобраћаја, за све радове на изградњи и реконструкцији саобраћајне
инфраструктуре на подручју Плана потребно је прибавити услове заштите природе и
културних добара од надлежних институција, као и сагласност ресорног министарства на
студије процене утицаја на животну средину.
Изградња и реконструкција путне мреже вршиће се у складу са следећим правилима:
1. Појас регулације јесте простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога
се изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције и одржавања
јавног пута. Просторним планом утврђује се оријентациона ширина појаса регулације
за:
- општински пут ширине 5,0 м;
- стамбене улице 5,0 м;
2. Ширина коловоза на постојећим и планираним општинским путевима износи 5,0 м, за
некатегорисане путеве та ширина може износити и 4.0 м,
3. Државни путеви првог реда и општински који пролазе кроз сама насеља и
истовремено и представљају и улицу у том насељу, могу се на захтев надлежног
општинског органа, разрадом кроз планове и техничку документацију, изградити и као
улица са свим пратећим елементима,
4. Ширина заштитног појаса општинских путева је 5 м,
5. У заштитном појасу може се градити остала инфраструктура уз сагласност управљача
тога пута у зависности од самог ранга пута,
6. У заштитном појасу забрањена је изградња свих објеката који не припадају
инфраструктури,
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7. Ограде и дрвеће поред путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и не
угрожавају безбедност саобраћаја,
8. Дуж свих путева мора се обезбедити и вертикална и хоризонтална сигнализација,
9. Дуж путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано
одвођење атмосферских вода,
10. У границама грађевинских рејона потребно је изградити улице ширине коловоза
минимум 5.0 м,
11. Коловозну конструкцију димензионисати сходно рангу саобраћајнице, оптерећењу и
структури возила која ће се њоме кретати,
12. Нивелационо решење прилагодити теренским условима и постојећим објектима, а
пројектовање улица је потребно ускладити са пројектом канализационе мреже с
обзиром на потребну нивелацију исте,
13. Стајалишта јавног путничког превоза могу се организовани на свим путевима у складу
са саобраћајним захтевима и потребама,
14. Коловозни застор свих путева првог, другог и трећег реда морају бити од асфлтбетона,
15. Коловозни застор свих путева и улица у границама грађевинског реона мора бити од
асфалт-бетона,
16. Тротоаре изводити са завршним слојем од асфлт-бетона или бехатон плоча,
17. Прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са
другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни пут, а
на подручјима на којима ово није могуће прикључивање прилазног пута врши се
непосредно на јавни пут и то првенствено на пут нижег реда,
18. Земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на државне путеве I и II
реда, морају се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као
и пут на који се прикључује или са њим укршта, у ширини од најмање 5 m и у дужини
од 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута.
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2.1.5. Извод из нацрта Плана генералне регулације Куршумлија (март 2016.)
Улица Стевана Биничког, која је предмет измене и допуне Плана, у Плану генералне
регулације Куршумлија представља границу између две целине, целине B и целине C.

Слика 1. План генералне регулације Куршумлија – граница плана и просторне целине
Целина B
Целина B обухвата простор који је саобраћајно и инфраструктурно опремљен и тако
залази у све делове насеља, почевши од насеља Пантиће на северу до река Косанице и
Топлице на југу, насеља Кастрат на истоку, па до насеља Марковиће и Расадник на
западу.
Овим изграђеним простором доминирају вишепородично и породично становање, као и
становање са пословањем, уз могућност даљег ширења ових намена до испуњења
појединих простора. Такође, овом целином је обухваћен простор постојећег насељског
центра са здравственим функцијама, површинама спорта и рекреације, образовања и
дечије заштите, културе, али и површине са наменом привредних делатности и великим
комплексом који је посебне намене.
Целина C
Целина C се граничи са целином В и обухвата простор који се протеже до границе
Плана, а за који се у планском периоду планира саобраћајно и инфраструктурно
опремање.
Велика површина која је обухваћена овом целином намењена је проширењу постојеће
радне зоне (сервисно-складишни комплекси са производно-услужним делатностима).
Поред тога, обухваћено је постојеће пољопривредно и шумско земљиште, заштитно
зеленило, објекат посебне намене, гробље у насељу Кастрат и остале комуналне
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делатности (са постројењем за пречишћавање отпадних вода). У мањој мери је
заступљено породично становање и становање са пословањем. Простор је делимично
изграђен, уз могућност попуне и пренамене простора.

Слика 2. План генералне регулације Куршумлија – намена површина
Према Плану генералне регулације Куршумлија на подручју измене претежна намена је
породично становање и становање са пословањем.
За намене су Планом прописана следећа правила грађења:
Врста и намена објеката који се могу градити и врста и намена објеката чија је изградња
забрањена у подручју предвиђене намене ''становање са пословањем'':
•
•

•

Доминантна намена: становање, пословање;
Могућа допунска намена: комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина,
административне намене, услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство,
школство, дечије установе, култура, социјалне установе;
Забрањена намена: индустријски објекти, складишта;

На истој грађевинској парцели не могу се градити други објекти, осим помоћних.
Грађевинска парцела за становање са пословањем мора да има површину од
минимално: 300 m2 за слободностојећи објекат, 400 m2 (две по 200 m2) за двојни објекат,
150 m2 за објекат у непрекинутом низу, 130 m2 за полуатријумски објекат и 200 m2 за
објекат у прекинутом низу. Најмања ширина грађевинске парцеле је 10,0 m за
слободностојећи објекат, 16,0 m (две по 8,0 m) за двојни објекат и 5,0 m за објекат у
непрекинутом низу.
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Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно
регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 4,50 m. Хоризонтална
пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију.
Најмање дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта до границе суседне
парцеле је за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације
1,50 m, слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50 m,
двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,0 m. Прве и
последње објекте у непрекинутом низу 1,50 m.
Предвиђени индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле је до 70%.
Максимална предвиђена спратност је П+2+Пк (могућа изградња подземних етажа
уколико не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе). Максимална висина
објеката је 14 m ( за објекте у непрекинутом низу потребно је висину венца новог објекта
ускладити са висином венца суседног објекта).
Међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним објектима се не сматрају
помоћни објекти и сл.) износи половину висине вишег објекта (осим објеката у
непрекинутом низу и полуатријумских објеката), али не може бити мања од 4,0 m.
Изграђени објекти који су међусобно удаљени мање од 4,0 m не могу на суседним
странама отварати наспрамне отворе за осветљење стамбених просторија (ове
одреднице се не односе на удаљења од помоћних, привремених објекта).
Паркинг простор је предвиђен у оквиру грађевинске парцеле, за сваки стан једно паркинг
место и једно паркинг место на 70м2 корисне површине пословног простора.
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро
организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом
простору за паркирање.
На грађевинским парцелама предвиђено је најмање 10% за зеленило и слободне
површине.
За подручје које је предмет измене и допуне посебно су значајне смернице које се
односе на саобраћај.
Траса државног пута II А реда број 212 (минималне ширине коловоза 6,00 м) чини јужну
границу подручја План, и на њу се прикључује улица Стевана Биничког.
Трасе општинских путева генерално прате постојеће путеве. Сви општински путеви су
двосмерни са коловозом минималне ширине 5,50 m и обострано са тротоарима у
насељеном месту односно банкинама на отвореном путу ширине 1,5 m.
Основна улична мрежа саобраћајница на подручју Плана генералне регулације
Kуршумлије постављена је тако да обезбеђује простор у профилу улице за изградњу
тротоара где год је то могуће, максимално коришћење постојећих профила
саобраћајница и изградњу и опремање саобраћајница по фазама у складу са
могућностима локалне заједнице. Kомплетна улична мрежа подељена је у две групе на
примарну уличну мрежу и секундарну.
Примарну уличну мрежу чине сабирне улице, међу којима је и улица Стевана Биничког.
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Улице на трасама државних путева II А реда имају улогу главних сабирних
саобраћајница. С обзиром да пролазе кроз урбанистичке целине са различитим
наменама, регулациона ширина је прилагођена потребама корисника и расположивим
простором. Ширина коловоза је за двосмерни саобраћај и износи 5,5 - 6,5 m а ширина
тротоара је 1,5 - 3,0 m. И остале сабирне саобраћајнице у насељу на постојећим и новим
трасама планиране су за одвијање двосмерног саобраћаја са ширином коловоза 5,5-6,0
m и тротоарима ширине 1,5-3,0 m.
Секундарну уличну мрежу чине приступне улице које су међусобно повезане са сабирним
улицама. На њима се формира и завршава саобраћај који генерише становање односно
пословање. Приступне улице су планиране са двосмерним односно једносмерним
коловозом, као и са простором за тротоар, банкину, заштитни појас, потпорни зид и
косина насипа односно усека. Минимална ширина двосмерног коловоза је 5,5 m а
једносмерног коловоза је 3,5 m. Ширина простора између коловоза и регулационе линије
је 1,5 m минимум 0,5 m, изузетно 0,25 m.
Попречни профил градских саобраћајница је са коловозом, тротоарима, разделном
траком и банкинама. У изграђеном делу обавезни садржај попречног профила чине
коловоз, тротоари и заштитна трака између коловоза и тротоара, где то дозвољавају
просторне могућности. На неизграђеном и планираном простору за изградњу обавезна је
заштитна трака.
На графичком прилогу 2.2.„Саобраћајно решење са регулационим линијама и котама
улица и површина јавне намене“, дати су карактеристични попречни профили са
регулационим котама.
Према саобраћајном решењу, улица Стевана Биничког има попречни профил у свом
почетном делу до раскрснице са улицом Бранка Радичевића ширине од 7 м (коловоз
2x2,75 и тротоар са десне стране 1,5 м) од поменуте раскрснице ширина улице је 7,25
(коловоз 2x75, тротоар 1,5 м са десне и ширином од 0,25 м између коловоза и
регулационе линије са леве стране). Након рачвања десни крак улице Стевана Биничког
има попречни профил од 7 м (коловоз 2x2,75 и тротоар 1,5 м са леве стране коловоза)
док леви крак улице има попречни профил 8,5 м (коловоз 2x2,75 и тротоари 2x1,5).
Регулација саобраћаја на раскрсницама магистралних и градских саобраћајница
предвиђа се хоризонталном, вертикалном и светлосном сигнализацијом.
Међусобни укрштаји градских саобраћајница и њихов укрштај са саобраћајницама нижег
реда су у истој равни. Решење о положају укрштања доносиће се плановима нижег реда.
Све приступне путеве, окретнице и платое планирати у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95).
Правила за реконструкцију и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре
на јавном грађевинском земљишту:
При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина и
објеката треба обезбедити следеће просторно полазне основе и то:
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•

Општинске путеве у постојећем коридору, реконструисати на потребну ширину
коловоза од 6,00 m уз обезбеђење свих осталих елемената за одвијање како
локалног тако и изворно-циљног саобраћаја,

•

Сабирне саобраћајнице пројектовати са свим елементима који омогућују
несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза (мин 5,50 m) 7,00 m,

•

Приступне саобраћајнице пројектовати са свим елементима који омогућују
несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза минимум 3,50 m за
једносмерне и 5,50 m за двосмерне саобраћајнице,

•

Коловозну конструкцију за саобраћајнице у оквиру дефинисаних коридора,
димензионисати за средње тежак саобраћај на основу података добијених геомеханичким испитивањима,

•

Обезбедити квалитетно одводњавање са коловозних површина једностраним
попречним нагибима и уздужним нагибом нивелете, до одговарајућих
реципијената (канала).

2.1.6. Извод из Плана детаљне регулације ''Расадник 2'' и Плана детаљне
регулације ''Расадник 3''
Насеља Расадник 2 и Расадник 3 су релативно млада насеља настала последњих
деценија, стихијски и неплански на главном комуникационом току из правца општинског
центра Куршумлија ка насељу Мерћез, Блажево и туристичким дестинацијама Луковској
бањи и Копаонику. Настала су као последица интезивне индивидуалне изградње
стамбених породичних објеката, проузроковане миграционим кретањима становништва,
пре свега из руралних, сеоских насеља ка општинском центру Куршумлија. Поред
миграција на релацији село-град, подручје градског насеља експанзију индивидуалне
градње доживљава и услед миграција расељеног становништва са подручја држава
бивше Југославије и касније са подручја АП Косова и Метохије.
Простор насеља Расадник 2 и Расадник 3 је био готово потпуно изграђен, па су Планови
који су након формирања насеља урађени и усвојени (План детаљне регулације
''Расадник 3'' и Детаљни урбанистички план ''Расадник 2'') имали за циљ заокруживање
просторних целина, спречавање даљег непланског ширења насеља и узурпације
простора, оптимално функционисање и коришћење простора, санирање манифестованих
негативних последица, уређење и заштиту простора као и регулацију саобраћајница.
У овквиру подручја Планаова детаљне регулације заступљени су следећи рангови
саобраћајница, и то:
•
•
•

Регионални пут, државни пут (примарна градска улица);
Сабирне улице;
Стамбене улице.

Државни пут (примарна градска улица) је деоница улице Топличка (ДП II А реда број 212)
од укрштања са улицом Стевана Биничког до укрштања са каналом 5968. Ова улица чини
основну уличну мрежу.
Сабирна улица је улица Стевана Биничког. Ова улица служи као веза између основне
уличне мреже и осталих улица нижег ранга.
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Стамбене улице су остале улице у плану. Ове улице омогућавају приступ до сваке
грађевинске парцеле.
На простору подручја плана планирана је саобраћајна вертикална и хоризонтална
сигнализација за регулисање режима саобраћаја. Све саобраћајнице су предвиђене за
двосмерни режим саобраћаја.
На подручју плана детаљне регулације код изградње јавних саобраћајница и пешачких
површина, као и код прилаза објектима за јавно коришћење (образовање, социјална
заштита деце, култура, државни органи и органи локалне самоуправе, пошта), морају се
применити следеће одредбе правилника о условима за планирање и пројектовање
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старијих и хенидикепираних лица
("Службени гласник РС", бр.18/97), и то:
• тротоари и пешачки прелази могу имати нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:2);
• највише попречни нагиб тротоара на правац кретања износи 2%;
• за савлађивање висинске разлике између тротоара и коловоза максимални нагиб
закошеног дела може износити 20% (1:5);
• прилаз до објекта предвидети на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена
или је мање уздигнут у односу на терен.

3. ПОЛОЖАЈ У ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ
Планско подручје, налази се у јужном делу Србије, у горњем сливу реке Топлице.
Припада Топличком административном округу. Смештено је по дну и ободу Куршумлијске
котлине коју окружују бројна узвишења (Крчмарски вис, Самоково, Тијовачка чука,
Чундрак, Баћоглавски вис, Микуљанско брдо и др.). Административни и културни центар
општине је градско насеље Куршумлија у коме према последњем попису из 2011. године
живи 13.200 становника.

Слика 3. и 4. Положај општине Куршумлија у Србији и у Топличком округу
Градско насеље се налази у близини великих градова: Ниша (65 км), Крушевца (71 км),
Лесковца (73км), Приштине (61 км). У општини се налазе значајне туристичке
дестинације које су од подручја Плана удаљена :11 км Куршумлијска бања, 23 км Пролом
бања, 27 км Ђавоља Варош, 36 км Луковска бања.
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Слика 5. Положај подручја измене и допуне Плана у насељу Куршумлија
Положај у склопу Републике Србије није повољан, будући да је подручје периферно
смештено. У односу на градско насеље Куршумлија, смештено је у северозападном делу,
северно од државног пута II А реда бр. 212 Блажево – Мерћез – Куршумлија и реке
Топлице. Међутим географско-саобраћајни положај је повољан, будући да је подручје
смештено у близини прометног правца Ниш - Приштина - Пећ, који чине државни пут I
реда и магистрална железничка пруга. Саобраћајница ДП IIА реда 212 за подручје Плана
има велики значај. Она повезује насеље са туристичком регијом Копаоника, односно
Луковском бањом, зимским центром ''Брзеће'', водопадом ''Јеловарник'' и ски центром
Копаоник. Такође представља везу са планираном акумулацијом ''Селова''. Поред тога,
важним путним правцем, преко Блаца, подручје је повезано са Брусом, Крушевцем и,
даље, Београдом (ДП II А реда број 214).
Као најважнија потенцијална развојна осовина ширег подручја, идентификована је
планирана саобраћајница ''аутопут Ниш-Приштина-Драч''. Реализацијом овог пројекта,
општина Куршумлија и подручје ПДР-а, укључили би се у мрежу међународних Е путева
који омогућавају низ комплементарних предности за развој пољопривреде, индустрије,
туризма...Туристичка регија источног Копаоника, реализацијом аутопута остварила би
бољу везу са туристима из Југоисточне Европе, а насеља Расадник 2 и Расадник 3,
смештенa на саобраћајници којa повезује туристичку регију и планирани аутопут добила
би транзитни карактер.

4. ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ПЛАНА
4.1.

Опште одлике обухвата Плана

Подручје измене и допуне Плана налази се у северозападном делу насеља Куршумлија.
Представља границу између Плана детаљне регулације Расадник 2 и Плана детаљне
регулације Расадник 3. Претежна намене на локацији је становање – једнопородично
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становање. Улица Стевана Биничког управна је на државни пут II A реда 212 (Блажево –
Мерћез – Куршумлија).
4.2.

Oпис границе планског документа

Прелиминарна границе Плана је дефинисана Одлуком о изради Плана детаљне
регулације „Измена и допуна планова Расадник 2 и 3“ (''Службени лист општине
Куршумлија'', бр. 20/2016) и Генералним планом Куршумлије (“Службени лист општине
Куршумлија”, број 2/94).
Подручје измене и допуне Плана налази се у градском насељу Куршумлија на територији
КО Куршумлија. Изменом и допуном Плана се разрађује подручје од око 1 hа, а оквирни
обухват Плана чини катастарска парцела број 6001 у КО Куршумлија.

Слика 6. Обухват подручја измене и допуне Плана
Границом измене и допуне планова детаљне регулације ''Расадник 2 и Расадник 3''
обухваћене су и парцеле које излазе на улицу Стевана Биничког, односно парцелу 6001.
Граница креће од раскрснице ДП II А реда 212 и улице Стевана Биничког (кп 6001) и иде
ка северу обухватајући катастарске парцеле 1169 и 1168, сече Топличку улицу (кп 6004),
обухвата кп 1167 и 1136, сече улицу Кнез Михајлову (кп 6003), обухвата кп 1135 и 1099,
сече улицу Бранка Радичевића (кп 6002), обухвата кп 1027 и 1028, сече улицу Старог
Вујадина (1029), обухвата кп 1032, сече улицу Милана Ракића (кп 1076), обухвата кп
1033, 1034 и 1035, сече улицу 28. Марта (кп 1067), затим скреће ка северозападу и
обухвата парцеле 1036/2 и 1037, сече улицу Стевана Биничког (кп 6001), обухвата кп 682,
сече улицу Стевана Биничког (кп 6001), обухвата кп 692, 963, 696, 697, 701, 702, 703, 704
и 705. Затим граница прати границу парцеле 6001 и поклапа се са границом ПГР-а
Куршумлија. Од границе парцела 6001 и 785 иде ка југоистоку, обухватајући катастарске
парцеле 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777 и 776, сече улицу Браће
16

Измена и допуна планова детаљне регулације ''Расадник 2 и Расадник 3''
Елаборат за рани јавни увид

Вукашиновића (кп 775/4), обухвата кп 706, сече пут (кп 708), обухвата кп 727, сече улицу
Стевана Биничког (кп 6001), обухвата кп 728, даље скреће ка југоистоку, сече улицу
Стевана Биничког (кп 6001), обухвата кп 742 и 743, сече улицу Стевана Биничког (кп
6001), и наставља ка југу обухватајући парцеле број 754, 756/1, 756/2, 757, 758, 759, 760,
761, 762 и 763, сече Таковску улицу (кп 1026), обухвата кп 1025, сече улицу Воје
Стојановића (кп 1013), обухвата кп 1002 и 1001, сече улицу Арсенија Чарнојевића (кп
991), обухвата кп 979/2, 979/1, 979/3 и 978, сече улицу Страхињића Бана (кп 975),
обухвата кп 946 и долази до почетне тачке границе.

5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Подручје обухваћено изменом и допуном Плана детаљне регулације ''Расадник 2 и
Расадник 3'' обухвата парцелу улице 6001 (улица Стевана Биничког) и непосредно
окружење. Парцеле које имају директан излаз на парцелу улице, обухваћене су
програмском анализом.
На анализираном подручју најзаступљенија претежна намена је породично становање, са
индувидуалним стамбеним објектима спратности до П+1+Пк. Поред становања
предметно подручје карактеришу неизграђене површине (пољопривредне). На појединим
парцелама приземља стамбених објеката (и помоћни објекти) су претворена у
комерцијално-услужне (трговинске) и продукционе објекте (занатске просторије и мање
откупне станице).
НАМЕНА ПОВРШИНА

ha

м²

%

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Породично становање

2.52

25183.83

62.69

Централне (комерциланоуслужне) делатности

0.16

1587.28

3.95

Продукција

0.06

577.54

1.44

Неизграђене површине

0.69

6916.56

17.22

Укупно остало грађевинско

3.43

34265.21

85.29

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Саобраћајне површине

0.59

5908.21

14.71

Укупно јавно грађевинско

0.59

5908.21

14.71

УКУПНА ПОВРШИНА

4.02

40173.43

100.00

Табела 1. Биланс постојећих површина
Парцеле на предметном подручју су највећим делом трапезастог облика (61%), док
парцеле неправилног облика заузимају око 37% подручја. Према величини,
најзаступљеније парцеле су парцеле величине до 10 ари (67%), парцеле између 10 и 20
а чине 18% укупне површине обухвата док парцеле веће од 20 а заузимају око 15%
укупне површине.
Улица Стевана Биничког (парцела број 6001) која је предмет измене и допуне Плана
детаљне регулације ''Расадник 2 и Расадник 3'' је у плановима вишег реда означена као
сабирна улица предвиђена за двосмерни саобраћај, са вертикалном и хоризонталном
сигнализацијом за регулисање режима саобраћаја као и са простором за тротоаре.
17

Измена и допуна планова детаљне регулације ''Расадник 2 и Расадник 3''
Елаборат за рани јавни увид

Саобраћајница (улица Стевана Биничког) осим функционалног (повезује сабирне улице)
ни по једном другом услову не задовољава нормативе сабирне саобраћајнице.
Коловозна конструкција и застор (неасфлатирана улица-земљани пут) не одговарају
рангу саобраћајнице. Облога је од земље, земљани пут. Улица је неодговарајуће ширине
коловоза, нису изграђени тротоари, не поседује хоризонталну и вертикалну
сигнализацију. Улица је без уличног мобилијара. Ширина коловоза отежава несметано
одвијање саобраћаја.
Основна ограничења развоја:
•

Неодговарајућа коловозна конструкција и застор,

•

Неодговарајућа регулациона ширина саобраћајнице,

•

Неуређеност улице, недостатак уличног мобилијара,

•

Улица је без тротоара, хоризонталне и вертикалне сигнализације, канала за
одводњавање атмосферских отпадних вода са коловозних површина,

•

Неодговарајућа регулација и одвајање јавног од осталог грађевинског земљишта,

•

Неадекватно изграђени објекти (постојећа грађевинска линија) у односу на јавне
површине,

•

Низак степен урбанитета подручја и амбијент сеоског подручја,

•

Неразвијеност урбаних/централних/услужних садржаја и активности.

6. АТЛАС РЕСУРСА РАЗВОЈА - Анализа РЕСУРСА
Детаљнија анализа постојећег стања извршена је кроз каталошке листове ресурса за
предметно подручје. Каталошки листови ресурса садрже следеће тематске целине:
1) На првом каталошком листу приказан је положај целине која се обрађује и постојеће
намене,
2) На другом каталошком листу извршена је анализа парцела по облику (парцеле
неправилног облика, трапезастог, правоугаоног и троугаоног облика), површинама
(парцеле до 20 ари, од 20 - 40 ари и преко 40 ари) и намени,
3) На трећем каталошком листу приказан је саобраћај – типологија улица,
4) На четвртом каталошком листу приказан је саобраћај – типологија раскрсница,
5) На петом каталошком листу приказане су фотографије са локације.
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Слика 7. Ресурси развоја-кат. лист 1

Слика 8. Ресурси развоја-кат. лист 2

Слика 9. Ресурси развоја-кат. лист 3

Слика 10. Ресурси развоја-кат. лист 4
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Слика 11. Ресурси развоја-каталошки лист 5
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Слика 12. Карта постојећих намена

7. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни повод и циљ израде и доношења измене и допуне Плана је стварање правног
и планског основа за експропријацију планираних површина (претварање осталог у јавно
грађевинско земљиште и разрада саобраћајног решења за планирано подручје),
организовани просторни развој, саобраћајно уређење дела градског насеља, заштита и
уређење постојећих урбаних вредности, а све у циљу рационалније организације и
уређења предметног простора.
Како је оптимална саобраћајна повезаност и приступачност насеља и делова насеља
основни предуслов за искоришћавање компаративних предности локације и активирање
подручја, из основног циља произилазе и остали специфични циљеви (имајући у виду
потенцијале, еколошке и просторне капацитете, очекиване екстерне утицаје и интерне
потребе, анализу развојних токова у претходном периоду и дијагнозу укупног стања на
планском подручју):
•

Стварање планског и правног основа за експропријацију земљишта за потребе
саобраћајнице,

•

Детаљна регулација подручја и развој путне-саобраћајне инфраструктуре,

•

Обезбеђење услова за уређење (уређење улице у складу са рангом и уређење
простора) и изградњу,

•

Оптимална саобраћајна повезаност и приступачност подручја,

•

Усклађивање трасе саобраћајнице и других потенцијалних инфраструктурних
система и усклађеност изградње инфраструктуре и грађевинског земљишта,
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•

Стварање техничко-технолошких и просторно-функционалних предуслова за
усклађено функционисање свих инфраструктурних система,

•

Инфраструктурна, економска, социјална и функционална интеграција подручја
насеља ''Расадник 2'' и ''Расадник 3'' у шире окружење,

•

Очување и заштита природних вредности и животне средине,

•

Директно примењивање Плана -тј. да правила изградње и уређења простора могу
директно да се примењују,

•

Стварање веће атрактивности простора и насеља за живот и привредну активност
(афирмација компаративних предности у односу на развој туризма, екопољопривреде, производње одрживе енергије и очувања и унапређења животне
средине, као и економски и еколошки одрживог очувања ресурса)-допуна
постојећих и стварање нових урбаних вредности,

•

Јачање понуде урбаних/економских активности и развој терцијарних делатности
(услуга, трговине, угоститељства и др.) дуж осовина – саобраћајног правца у
циљу стварања/јачања средишта окупљања.

8. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА
Парцела улице Стевана Биничког (к. парцела 6001) планирана је као сабирна
саобраћајница, пројектована са свим елементима који омогућавају несметано одвијање
двосмерног саобраћаја и ширином коловоза од 5,50 м (ширина улице 8,50 м).
Саобраћаница је планирана и пројектована уважавајући постојеће стање, са покушајем
да се омогући оптимално функционисање саобраћаја, без већих радикалних промена у
изграђеном ткиву. Уз коловоз су планирани и тротоари ширине од 1,5 м. Тротоари нису
на свим деоницама саобраћајнице исте ширине и истог положаја у односу на коловоз (на
једној деоници тротоар од 1,5 м је са десне стране коловоза, на другој деоници, са леве
стране је предвиђено одстојање коловоза од регулационе линије 0,25 м, док су на трећој
деоници тротоари од 2,5 м ширине планирани са леве и десне стране коловоза) 1. Сва
раскршћа са приступним, стамбеним улицама и раскршће са државним путем
предвиђена су у истој равни.
Планирано уређење саобраћајнице:

1

•

Коловозну конструкцију саобраћајнице димензионисати за средње
саобраћај на основу података добијених гео-механичким испитивањима,

тежак

•

Обезбедити квалитетно одводњавање са коловозних површина једностраним
попречним нагибима и уздужним нагибом нивелете, до одговарајућих
реципијената (канала),

•

Коловозни застор мора бити од асфлт-бетона,

•

Тротоаре изводити са завршним слојем од асфлт-бетона или бехатон плоча,

•

Поставити хоризонталну и вертикалну сигнализацију,

•

Овавезна улична расвета дуж улице.

Графички прилог 1.4. Саобраћајно решење
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Уређењем саобраћајнице створиће се услови за активирање подручја у непосредном
окружењу и коришћење потенцијала сабирне саобраћајнице. Како је сабирна
саобраћајница, главни атрактер подручја, планирана намена подручја (парцела у
непосредном окружењу улице) одређена је у складу са потенцијалом улице. Претежна
намена подручја које се наслања на предметну улицу је су централни, комерцијалноуслужни (трговина, пословање, административне намене, услуге, угоститељство, јавне
службе) садржаји са становањем. Као компатибилна могућа (пратећа и допунска) намена
може се јавити становање (породично), затим продукција (занатство, мале откупне
станице, сервисне услуге, лаки преређивачки/производни погони, осим објеката за које се
ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, индустријски
објекти и складишта). Зеленило може да се јави на свим парцелама и препоручује се
минимално 10% зелених и слободних површина у оквиру парцеле.
НАМЕНА ПОВРШИНА

ha

м²

%

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО
Породично становање
0.74
7377.49
Становање са комерцилано1.88
18816.54
услужним делатностима
Продукција
0.71
7072.13
Укупно остало грађевинско
3.33
33266.16
ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО
Саобраћајне површине
6907.27
0.69

17.60
82.81

Укупно јавно грађевинско
УКУПНА ПОВРШИНА

17.19
100.00

0.69
4.02

6907.27
40173.43

18.36
46.84

17.19

Табела 2. Биланс планираних површина

Предвиђени индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле је до 50 %, а 60 % за
продукционе и централне, комерцијално-услужне садржаје. Предвиђени индекс
изграђености је 1,6.
У оквиру грађевинске парцеле, могу се поред главног објекта градити помоћни објекти и
објекти пратећег садржаја, који су у функцији главног (летње кухиње, гараже, оставе,
занатске радионице, магацини, усужне просторије) само у оквиру дозвољеног индекса
заузетости.
Максимална предвиђена спратност је П+1+Пк максимално П+2+Пк. Могућа је изградња
подземних етажа уколико не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе.
Спратнос помоћних и пратећих објеката може бити максимално П.
Паркинг простор је предвиђен у оквиру грађевинске парцеле, за сваки стан једно паркинг
место и једно паркинг место на 70м² корисне површине пословног простора.

9. АТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА - Анализа ПОТЕНЦИЈАЛА
Анализа просторних потенцијала (и повољних и неповољних) извршена је у виду
каталошких листова. На каталошким листовима потенцијала представљени су следећи
садржаји:
1) На првом каталошком листу приказани су атрактери развоја подручја у склопу целине.
2) На другом каталошком листу приказани су планирани амбијенти у склопу целине.
3) На трећем каталошком листу приказане су планиране намене у склопу целине.
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Слика 13. Потенцијали развоја -кат. лист 1 Слика 14. Потенцијали развоја-кат. лист 2

Слика 15. Потенцијали развоја-кат. лист 3
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Слика 16. Карта планираних намена

10. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Изменама и допунама Плана детаљне регулације насеља ''Расадник 2 и Расадник 3'',
очекују се следећи позитивни ефекти планирања у погледу унапређења коришћења
простора:
•

Несметано функционисање двосмерног саобраћаја на улици Стевана Биничког,

•

Постизање предвиђене регулационе ширине улице у складу са рангом улице у
градској уличној мрежи,

•

Омогућени техничко-технолошких и просторно-функционални предуслови за
усклађено функционисање свих инфраструктурних система у коридору улице,

•

Правилно димензионисање коловозне конструкције у оквиру регулационе ширине
улице (за средње тежак саобраћај на основу података добијених гео-механичким
испитивањима),

•

Изведен коловозни застор од асфлт-бетона и тротоари (од асфлт-бетона или
бехатон плоча) у регулационој ширини улице,

•

Адекватно уређење улице, хоризонтално и вертикално обележавање,
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•

Омогућено квалитетно одводњавање са коловозних површина једностраним
попречним нагибима и уздужним нагибом нивелете, до одговарајућих
реципијената (канала),

•

Несметано функционисање саобраћаја и квалитетно повезивање подручја са
ширим окружењем,

•

Квалитетно саобраћајно повезивање приступних и стамбених улица са ДП II A
реда 212 (Блажево – Мерћез – Куршумлија),

•

Уређење подручја и повећање урбанитета насеља,

•

Активирање подручја у зони утицаја саобраћајнице/улице развојем различитих
садржаја и јачањем понуда урбаних/економских активности,

•

Већа атрактивност простора и насеља за живот и привредну активност и очување
и заштита природних вредности и животне средине.
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