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ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 

Плански документ: План генералне регулације Куршумлијска бања 

(''Сл.лист општине Куршумлија бр.31/2016'') 

Број катастарске парцеле: 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/8, 509/10, 509/11,  

509/12, 509/14, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14 

Катастарска општина: КО Куршумлијска бања 

Место, улица и број: Куршумлијска бања 

Целина, односно зона: Целинa ''В'' – НОВА БАЊА 

Намена земљишта: Све предметне катастарске парцеле  се налазе на  површини планиране 

намене: Становање умерених густина 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА и ГРАЂЕЊА: 

Регулациона линија: 

Планом генералне регулације Куршумлијска бања дефинисане су нове регулационе линије и:   

- за кат.парц.бр. 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/8, 510/11, 510/12, 510/13 и 510/14,  регулационе 

линије се поклапају са стањем по катастру након извршене исправке граница суседних кат.парц.  

510/11, 510/12, 510/13, 510/14 са катастарском парцелом број: 507 и катастарском парцелом број: 516 и 

кат.парц. број: 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/8 са кат.парц.бр.516, све  КО Куршумлијска бања;  

    - за кат.парц.бр. 509/10, 509/11, 509/12 и 509/14, пре изградње објеката потребно је извршити 

издвајање земљишта за јавну саобраћајницу; 

    - катастарска парцела бр.509/1 нема директну везу са јавном површином. 

     Грађевинска линија: 

    -за кат.парц.бр. 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/8, 509/10, 509/11, 509/12 и 509/14,  грађевинска линија 

је на 5,0м од регулационе линије 

    -за кат.парц.бр. 510/11, 510/12, 510/13 и 510/14 грађевинска линија је на 5,0м од регулационе линије 

саобраћајнице на кат.парц.бр.507, односно на 3,0м од регулационе линије саобраћајнице на 

кат.парц.бр.516. 

   - за кат.парц.бр.509/1 грађевинска линија ће се утврдити локацијским условима.  

 

     Објекат може бити постављен на грађевинској парцели у непрекинутом или прекинутом низу, као 

слободностојећи или полуатријумски објекат. 

     Подрумске етаже могу се градити унутар и до регулационе линије. 

     Грађевинске линије не односе се на изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола (члан 144. Закона). 

     За изградњу објеката могућа је директна примена плана.У оквиру намене становања умерених 

густина могу се формирати и грађевински комплекси уз услов да минимална површина комплекса 

износи 7500 m
2
 и обавезу разраде урбанистичким пројектом. У зонама у којима је овим Планом 

предвиђено директно спровођење (на основу правила уређења и грађења), уколико се укаже потреба за 

даљу планску разраду, може се покренути поступак за израду плана детаљне регулације, односно 

урбанистичког пројекта, или разраду кроз урбанистички или архитектонски конкурс, што се неће 

сматрати изменом овог Плана. 

     У оквиру намене становања у Новој Бањи дозвољени су допунски комерцијални садржаји и услужне 

делатности.  

    Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на квалитет животне средине. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 

     Све грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на пут или другу јавну површину 

намењену за саобраћај, директно или прилазом најмање ширине 2.5m, у дужини не већој од 25m. У 

случају да овај услов није испуњен, минимална ширина колског прилаза парцели износи 3,5m, како би 

се испунили услови противпожарне заштите.  

     Задржавају се постојеће катастарске парцеле на којима се може градити у складу са правилима 

парцелације и овим Планом. Уколико катастарска парцела нема приступ на површину јавне намене није 

грађевинска парцела. 
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     Приступ на површину јавне намене може се обезбедити исправком границе парцела кроз пројекат 

препарцелације. 

     Код парцела чија је површина до 5% мања од минималне површине дозвољене наменом у правилима 

грађења, и чије проширење из имовинско-правних разлога или већ изграђене физичке структуре није 

могућe, дозвољава се изградња објеката по датим условима грађења за ту намену. 

 

Услови изградње помоћних објеката 

    Помоћни објекат се може градити као анекс уз главни објекат, или слободно на грађевинској 

парцели,уз поштовање грађевинске линије, а на удаљености минимално 0,5m од најистуреније тачке 

помоћног објекта до границе суседа, или на граници парцеле уз сагласност суседа. 

     Помоћни објекти се граде као приземни, максималне висине 5,0m, с тим да висина венца не може 

прећи 3,0m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне осе објекта и тла на месту 

градње помоћног објекта). Могу имати раван или кос кров, нагиба кровних равни 15%, ка 

унутрашњости парцеле. 

 
Кота приземља 

     Кота приземља објекта  на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 

приступног пута. 

     Кота приземља може бити највише 1,2m виша од коте нивелете приступног или јавног пута. 

     За објекте који у приземљу имају нестамбену намену кота приземља може бити максимално 0,20m 

виша од коте тротоара док би се денивелација до максималне висине од 1,2m савладавала унутар 

простора објекта.  

 

Одводњавање површинске воде 

     Одводњавање површинских вода  са парцеле - слободним падом према риголама, односно према 

улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.  

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не смеју се усмеравати према другој парцели. 

 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање локацијских 

услова  

     За стамбене објекте, за издавање локацијских услова обавезно је обезбедити приступ јавној 

саобраћајној површини. За остале врсте изградње, осим обезбеђења приступног пута, неопходно је 

обезбеђење прикључака на све инфраструктурне мреже.  

     На предметном  подручју планирана је: 

- изградња нове ТС 10/0,4kV 

- изградња водоводне мреже у регулацији саобраћајнице на к.п.бр.516 и 507 

- изградња фекалне и атмосферске канализације у регулацији саобраћајнице  на к.п.бр.514/1.       

     Императив је изградња канализације за употребљене и атмосферске канализације у свим 

саобраћајницама.  

     Постојеће саобраћајнице су неадекватног профила и застора (земљани путеви), те је планирана 

њихова модернизација и адекватан (асфалтни) застор. У свим планираним саобраћајницама планирано 

је извођење инсталације јавног осветљења 

     Од објеката мобилне телефоније само оператер "Теленор" има инсталирану базну радио-станицу. 

На територији Куршумлијске Бање, од објеката мобилне телефоније сва три оператера мобилне 

телефоније планирају изградњу својих базних радио-станица. 

 

Становање умерених густина у целини А - Бања Центар и целини В – Нова Бања 

намена - доминантна становање, туризам (у Новој Бањи и социјално становање) 

намена - допунска, могућа 
комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, угоститељство, 

сервиси, објекти инфраструктуре 

намена - забрањена производња која угрожава животну средину 

индекс заузетости грађевинске 

парцеле 
до 60 %  

највећа дозвољена спратност 

објеката 
П+2+Пк 
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услови за образовање грађевинске 

парцеле 

Грађевинска парцела мора да има површину од минимално: 300m
2
 

за слободностојећи објекат, 400m
2
 (две по 200m

2
) за двојни објекат, 

150m
2
 за објекат у непрекинутом низу, 130m

2
 за полуатријумски 

објекат и 200m
2
 за објекат у прекинутом низу; најмања ширина 

грађевинске парцеле је 10,00m за слободностојећи објекат, 16,00m 

(две по 8,00m) за двојни објекат и 5,00m за објекат у непрекинутом 

низу. 

Приликом формирања грађевинске парцеле, од прописаних 

вредности у погледу величине парцеле и ширине фронта, може се 

одступити до 5%. 

услови за образовање 

грађевинског комплекса 
површина комплекса минимум 7500m2 

постављање објекта - положај у 

односу на регулацију 

саобраћајница (предњи део 

грађевинске парцеле) 

Положај у односу на регулацију саобраћајница дефинисан је 

грађевинском линијом (графички приказ 2.3.Урбанистичка 

регулација са грађевинским линијама за зоне за које није предвиђена 

израда плана детаљне регулације).  

Дозвољено је повлачење габарита главног објекта ка унутрашњости 

грађевинске парцеле до 6m од грађевинске линије (ради изградње 

гаража и других помоћних објеката) 

Када су грађевинске линије дате криволинијски, подразумева се 

могућност савладавања кривине изломљеном линијом угаоне 

фасаде, а на раскрсницама се дозвољава веће одступање од радијуса 

грађевинске линије ка унутрашњости парцеле.  

У случају да, у односу на подужни облик парцеле, грађевинска 

линија одступа од правог угла више од 10
о
, дозвољено је да објекат 

буде постављен ортогонално у односу на подужну осу парцеле, а 

под углом у односу на грађевинску линију. 

У случају геометријски неправилног или сложеног габарита (урбана 

вила),  објекат се поставља тако да његова попречна или подужна 

оса буду паралелне грађевинској линији. 

Грађевинска линија важи и за помоћне објекте, осим за једноставне 

објекте (надстрешнице и сл) за које се не издаје грађевинска 

дозвола (члан 144.Закона). 

Испади на објекту могу прелазити грађевинску линију највише 

1,60m, а не смеју прећи регулациону линију. 

Подземне етаже могу ићи до регулационе линије. 

постављање објекта - положај у 

односу на границе грађевинске 

парцеле (бочни и задњи део) 

Најмање дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта 

до границе суседне парцеле је за: 

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне 

оријентације 1,50m 

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне 

оријентације 2,50m 

- двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу 

дворишта 4,0m 

- први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m. 

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели и у 

непрекинутом низу-објекат на парцели додирује обе бочне линије 

парцеле, у прекинутом низу-додирује једну бочну страну парцеле. 

За изграђене објекте чије је растојање од границе парцеле мање од 

претходно прописаних не могу се на суседним старнама предвиђати 

отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-

кухиње, купатила, оставе, ходници и сл). 

Подземне етаже могу ићи до граница парцеле. 
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минимална међусобна удаљеност 

објеката 

Међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним 

објектима се не сматрају помоћни објекти) износи половину висине 

вишег објекта (осим код објеката у непрекинутом низу, прекинутом 

низу и полуатријумских објеката), односно четвртину висине вишег 

објекта уколико не садржи отворе за осветљење стамбених 

просторија (осим отвора за осветљење помоћних просторија – wc-а, 

купатила, остава, ходника и слично), али не може бити мања од 

4,0m. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0m 

не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за 

осветљење стамбених просторија.  

услови за изградњу других 

објеката на истој грађевинској 

парцели 

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти 

(гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летње 

кухиње и сл.). 

Помоћни објекат се може градити као анекс уз главни објекат, или 

слободно на грађевинској парцели,уз поштовање грађевинске 

линије, а на удаљености минимално 0,5m од најистуреније тачке 

помоћног објекта до границе суседа, или на граници парцеле уз 

сагласност суседа. 

услови заштите суседних објеката 

У току извођења радова и при коришћењу објекта, водити рачуна о 

техничким и еколошким условима на суседним парцелама, као и о 

безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, 

одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу 

шута, смећа и др). 

услови за обнову и реконструкцију 

објеката 

Обнова и реконструкција објеката се врши у складу са наведеним 

условима за нове објекте.  

Могуће је вршити радове на реконструкцији, адаптацији, санацији и 

текућем/инвестиционом одржавању постојећих објеката уз 

задржавање постојећих урбанистичких параметара и 

карактеристика. 

архитектонско обликовање 

(материјали, фасаде, кровови) 

Улична фасада, облик крова, материјали, боје и други елементи 

утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у складу са 

наменом објекта; спољни изглед објекта у урбанистичкој целини 

посебних културних вредности усклађује се са конзерваторским 

условима 

паркирање и гаражирање 
Паркирање предвидети у оквиру грађевинске парцеле - 1 паркинг 

место на 1 стан, односно на 70m
2
 корисне површине објекта. 

услови и начин обезбеђивања 

приступа парцели и простору за 

паркирање 

Објекат мора да има одговарајућу везу са приступним 

саобраћајницама, као и функционалан саобраћај унутар грађевинске 

парцеле, са приступом простору за паркирање 

зелене и слободне површине 
- за зеленило и слободне површине предвидети најмање 30% 

површине грађевинске парцеле 

постављање ограде 
грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом 

или транспарентном оградом висине до 1,40m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


