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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
Правни основ за израду ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 у Лесковцу je Одлука о 

изради Плана генералне регулације 10 у Лесковцу (Сл. гл. града Лесковца, бр. 06/09). 
Плански основ представљају смернице и решења из Генералног урбанистичког плана 

Лесковца од 2010. до 2020.године (Сл. гл. града Лесковца, бр.  /12),  као и решења из 
важећих урбанистичких планова.  

Законски основ за израду Плана генералне регулације 10 у Лесковцу представља Закон о 
планирању и изградњи (Сл. гл. Републике Србије, бр. 72/09 и 81/09), Измена закона о 
планирању и изградњи (Сл. гл. Републике Србије, бр. 24/11) и пратећи правилници. 

За потребе израде Плана коришћене су подлоге и прибављени услови надлежних 
предузећа и институција прибављени у процедури израде ГУП Лесковца од 2010.год. до 
2020.год., а који представљају саставни део Документационе основе плана.  

Циљ израде Плана је пројекција развоја и просторног уређења дела града Лесковца – 
простора у границама ПГР-е 10.  

Планом се утврђују: граница обухвата плана у граници грађевинског подручја насеља, са 
претежном наменом површина, правила уређења и правила грађења, инфраструктурни 
правци и коридори, зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације и локације за 
које се ради урбанистички пројекат.   

За потребе израде Плана коришћена је и релевантна планска, информациона и техничка 
документација, као и подаци добијени од надлежних органа и јавних служби. 

У складу са Законом о планирању и изградњи, проверу решења и утврђивање потребе да 
се приступи измени и допуни урбанистичког плана врши орган надлежан за његово 
доношење по истеку рока за који се доноси средњорочни програм уређивања грађевинског 
земљишта, односно најмање сваке четири године. Измене и допуне урбанистичког плана 
врше се на начин и по поступку прописаним за његово доношење. 

 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.1. КОНЦЕПТ  ПЛАНА – ИЗВОД 
Концептом плана је извршена подела простора на зоне према урбанистичким 

показатељима и другим карактеристикама и то су: 
1. Површине и објекти јавне намене, у које су сврстани: централни садржаји од општег 

инереса, комуналне површине и објекти, улични коридори и зеленило. 
2. Остале површине и комплекси, као што су: зона становања, радне зоне, зона спорта и 

рекреације. 
Концептом се предвиђа задржавање постојећих јавних површина и објеката, уз 

побољшање њихове опремљености и развоја односно изградње нових у складу са 
потребама нарочито у делу инфраструктуре. Локације и површине за потребе садржаја од 
општег интереса у насељу се, у највећем делу, задржавају и у наредном планском периоду. 
У складу са наменом, на овим локацијама је могућа изградња нових објеката, реконструкција 
и доградња постојећих, опремање и обогаћивање садржаја, у складу са савременим 
захтевима.   

На подручју плана доминантна функција је становање. Дефинисан (заступљена) је 
мешовити  облик становања: породично, вишепородично и мешовито. Трговински објекти 
су уз градску саобраћајницу првог реда, јављају се као пратећа намена намени становања. 

У оквиру зоне пословања заступљана је радна зона у оквиру комплекса фармацеутске 
индустрије "Здравље Актавис", налази се у јужном делу града. 

За задовољавање потреба из области туризма, спорта и рекреације поред постојећих 
површина на којима је потребно извршити интервенције у смислу обогаћивања садржаја, 
уређења терена, изградње, реконструкције и доградње пратећих објеката и др., у циљу 
побољшања услова функционисања, планирани су и нови спортско-рекреативни садржаји 
који ће становништву предметног простора, а нарочито младима, омогућити правилније и 
садржајније организовање слободног времена.  

Концептом саобраћајног решења предвиђено је задржавање свих постојећих коридора 
као и пробијање нових (примарна саобраћајна мрежа), условљених планираном концепцијом 
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намене површина (радне зоне, становање), као и реализацијом јужне обилазнице као веза 
са аутопутем Е-75) планиране Просторним планом и ГУП-ом града Лесковца, а чији коридор 
једним делом пролази кроз јужни  део грађевинског подручја предметног простора. 
Планирани су нови саобраћајни објекти који би физички одвојили грађевинско подручје од 
пољопривреданог земљишта као и саобраћајна решења која би решила проблеме 
безправно изграђених стамбених насеља и спречила даље ширење истих. Концепцијом 
плана планирано је дефинисање пешачких и бициклистичких стаза, нарочито у делу 
регулације реке Ветернице. 

Унутар предметног Плана генералне регулације формирани су прстенови саобраћајница 
(ткз. сабирне насељске улице) који дефинишу функционалне урбанистичке целине односно 
блокове. Даљом разрадом наведених урбанистичких целина (блокова) формираће се 
секундарна мрежа коју чини сплет саобраћајница са доминатном функцијом приступа до 
урбанистичких садржаја, њиховог комуналног опслуживања и мировања возила. 

На предемтном простору је присутна појава „просторног сукоба“ – нарочито у деловима 
насеља, претежно стамбеним, која су настала пре масовне појаве индивидуалне 
моторизације. У тим деловима насеља није могуће планирати саобраћајнице које би имале 
неку проточну улогу „проточни саобраћај“ због просторних ограничења, већ, саобраћајна 
улога таквих улица састојала би се пре свега у приступу до зграда, паркирању возила 
становника, снабдевању и сл.. Наравно у тим улицама примењивала би се метода 
„умирујућег саобраћаја“ који почива по принципу интерграције пешака и возила по мерилима 
и критеријумима пешака, деце  у игри итд.. 

Што се тиче водопривредна инфраструктуре требало би извршити рационализацију 
површина на подручју постојећих водозахвата у циљу њихове боље заштите. 

У домену електроенергетске инфраструктуре предвиђено је да се обезбеди довољно, 
сигурно, квалитетно и економично снабдевање електричном енергијом свих потрошача 
доградњом и модернизацијом преносне и дистрибутивне електро-енергетске мреже. 

У домену топлификације предвиђа се топлификација  предметног простора., а у домену 
гасификације предвиђа се напајање гасом и то: у првој фази - постојећих и планираних 
топлана, а у каснијим фазама - радних зона и зона становања (широка потрошња). 

Концептом се предвиђа подстицање почетних иницијатива у коришћењу нових и 
обновљивих извора енергије.  

Концептом је сагледана постојећа телекомуникациона инфраструктура у насељима и 
предвиђа се њено техничко осавремењавање. 

1.1.1.Обухват и опис граница подручја плана 
 Опис границе ПГР-е 10 почиње у раскрсници улице Влајкове и улице Радничке у 
К.О.Лесковац. Од поменуте раскрснице северна граница плана поклапа се са улицом 
Радничком и улицом Солунских ратника све до пресека са новопланираном улицом. 

Од овог места граница скреће на југоисток пратећи трасу новопланиране улице, пресеца 
пут К.П. бр.12273/2, а затим северним међним линијама К.П.бр.12597/3 и 12597/2 и источним 
међним линијама К.П.бр.12597/2, 12597/1 и 12613/1 долази до потока Бара, пресеца га и код 
међне белеге бр.14 прелази у атар К.О.Мрштане. Јужном међном линијом К.П.бр.3012 
граница плана долази до железничке пруге Београд – Скопље одакле скреће и поклапајући 
се са западном међном линијом железничке пруге долази до тромеђе коју са пругом чине 
К.П.бр. 3113 и 3114. Од овог места граница скреће у правцу запада јужним међним линијама 
К.П.бр. 3114, 3097 и 3098, пресеца пут К.П.бр.3226 и његовом јужном страном наставља све 
до међне белеге бр.2 која је уједно и граница са катастарском општином Рударе. 
 Граница плана наставља кроз атар К.О.Рударе прво источном страном пута К.П. бр.2359 
а затим северном страном општинског пута 515/1, а онда у правцу југа прати источне међне 
линије К.П.бр.534/3, 534/4, 533/1, 532/1, 532/2, 531/1, 531/2, 531/3, 531/4, 529, 528, 527, 523/1, 
523/2 и 521/1, пресеца парцеле К.П.бр.605 и 603/1 и долази до пута К.П.бр.805, одакле 
скреће у правцу југозапада и долази до тромеђе коју са овим путем чине К.П.бр.587 и 588. 
Од ове тромеђе граница скреће на запад пратећи јужне међне линије К.П.бр.587 и 586, а 
затим на југ источном страном путева К.П.бр.2359, 2364 и 2369, пресеца пут К.П.бр.2369, а 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 
 

7 
 

онда обухватајући парцелу Рударске цркве долази до пута К.П.2359, пресеца га и јужном 
међном линијом К.П.бр.192/3 долази до јарка (К.П.бр.2356). 
 Граница наставља у правцу југа источном страном поменутог јарка, пресеца га и у правцу 
запада наставља јужним међним линијама К.П.бр. 1792, 1793, 1841, 1842, 1843, 1858, 90, 
1902/2, 1902/1, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909/1, 1909/2, 1910, 1911/2, 1911/1 и 
1917 К.О.Рударе, и јужним међним линијама К.П.бр.2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 
2643/1, 2619, 2613 и 2614 К.О.Д.Јајина и долази до реке Ветернице. 
 Западну границу Плана генералне регулације 10 чини источна страна реке Ветернице 
кроз атаре К.О.Д.Јајина и К.О.Лесковац, која код хемијске школе скреће у правцу истока и 
северном међном линијом К.П.бр.11144 долази до улице Влајкове. Од овог места, граница 
скреће у правцу севера и долази до раскрснице одакле је започео опис границе предметног 
плана.   
      Укупна површина обухвата Плана износи cca 542,15 ha.         

1.1.2.Обухват и опис граница грађевинског подручја плана 
Опис грађевинског подручја ПГР-е 10 почиње у раскрсници улице Влајкове и улице 

Радничке у К.О.Лесковац. Од поменуте раскрснице северна граница плана поклапа се са 
улицом Радничком и улицом Солунских ратника све до пресека са новопланираном улицом. 
Од овог места граница скреће на југоисток пратећи трасу новопланиране улице, пресеца пут 
К.П. бр.12273/2 а затим скреће на запад пратећи јужну међну линију поменутог пута, долази 
до тромеђне тачке коју са путем чине к.п.бр.12607 и 12606. Од ове тромеђе граница прати 
западне међне линије к.п.бр.12606 и 12609, а затим трасом новопланираних улица 
наставља до границе са катастарском општином Рударе. Граница плана даље наставља 
кроз атар К.О.Рударе источном страном пута  к.п. бр.2374 до међне белеге бр.5, одакле 
скреће на запад у дужини од око 120м пратећи јужну међну линију к.п.бр.2373(пут). Од овог 
места граница скреће у правцу југозапада до тромеђе коју чине к.п.бр.23/2, 23/1 и 11/3 при 
чему пресеца к.п.бр. 4, 3/1, 3/2, 2/2, 2/1, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11/1 и 11/2. Од горе поменуте 
тромеђне тачке граница скреће на запад јужном међном линијом к.п.бр.23/2 и истим правцем 
пресеца к.п.бр.24, напушта атар К.О.Рударе , улазио у атар К.О. Д.Јајина поклапајући се са 
севрном међном линијом к.п.бр.814, сече пут Лесковац – Вучје, скреће и западном међном 
линијом пута Лесковац – Вучје долази до тромеђне тачке коју са овим путем чине 
к.п.бр.759/3 и 759/1. Од ове тромеђне тачке, граница наставља линијом разграничења 
између к.п.бр.759/1 и 759/3 и истим правцем сече к.п.бр.760/9, 760/4, 760/2, 760/1, 761, 763/2 
и 763/3  до тромеђе коју чине к.п.бр.763/3, 768 и 769. Међном линијом између к.п.бр.768 и 
769 граница грађевинског подручја долази до пута к.п.бр.2853, одакле скреће у правцу 
севера западном страном  поменутог пута до међне белеге бр.1 која се налази на линији 
разграничења К.о.Д.Јајина и К.о. Лесковац. Од ње граница пролази кроѕ атр 
К.о.Д.Јајинапрати јужну међну линију к.п.бр.732 (пут)  дужини од 120м, скреће на север, 
пресеца пут и наставља источним међним линијама к.п.бр.290 и 287 а затим источном 
страном реке Ветернице улази у атар К.о.Лесковац. 

Западна граница грађевинског подручја поклапа се са западном границом Плана 
генералне регулације 10 и чини је источна страна реке Ветернице кроз атаре К.О.Д.јајина и 
К.О.Лесковац, која код хемијске школе скреће у правцу истока и северном међном линијом 
К.П.бр.11144 долази до улице Влајкове. Од овог места, граница скреће у правцу севера и 
долази до раскрснице одакле је започео опис границе грађевинског подручја предметног 
плана. 

1.1.3.Обухват и опис граница грађевинског земљишта ван грађевинског подручја 
ГП 2 

  ГП-2 се налази на подручју КО Рударе, граница овог комплекса почиње у тромеђи коју 
чине КП бр. 1134, 1133 и 1129 и иде на југ пратећи источне међне линије  КП бр.1133, 1131 и 
1130. Долази до тромеђне тачке коју чине КП бр. 1130, 1129 и 1136, одакле граница скреће 
на запад и идентична је са описом границе ГП-а града Лесковца, све до тромеђне тачке коју 
чине КП бр. 1134, 1133 и 1135/1. Од ове тачке граница скреће на север и поклапа се са 
западном и северном међном линоијом  КП бр. 1133.    
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ГП 3 
 Опис границе ГП-3 почиње у тромећној тачки КП бр. 161/2, 163/1 и пут к.п.бр.2361 у КО 
Рударе одакле прати јужну међну линију пута КП бр. 2361 долази до КП бр. 167/1 одакле 
скреће у правцу југа пратећи њену источну међну линију, долази до тромеђне тачке коју чине 
КП бр. 168/1, 167/1 и 172/2, одакле  скреће ка западу и прати северну међну линију КП бр. 
168/1, а затим ка северу пратећи западну међну линију КП бр. 165/4 и долази до тромеђне 
тачке коју са овом парцелом чине КП бр. 165/7 и 163/2. Од ове тромеђе граница  прати 
северне међне линије КП бр. 165/7 и 165/6 одакле скреће и прати западну међну линију КП 
бр. 163/1 до тромеђне тачке одакле је и започео  опис границе ГП-3.   

ГП 4 
 Опис границе ГП-4 почиње у тачки пресека пута Лесковац-Вучје и северне међне линије 
КП бр. 134/1 у КО Рударе, одакле се граница ГП4 поклапа са  северним међним линијама КП 
бр. 134/1, 134/2 и 134/3, скреће на југ прати источне међне линије КП бр.134/3, 133 и 130. 
Граница одавде скреће на запад  и прати јужну међну линију КП бр. 130. Западна граница 
овог комплекса је источна међна линија пута Лесковац-Вучје.  

ГП 5 
 Комплекс грађевинског подручја почиње у тромеђи коју чине к.п.бр. 825, 824 и 842 KO 
Д.Јајина. Одавде граница прати западну међну линију KП бр. 824 и долази до пута 
Лесковац-Вучје одакле скреће на југ и прати његову западну међну линију до тромеђне тачке 
коју чине КП бр. 2358(пут), 74/1 и 65/2 КО Рударе. Од ове тачке граница иде кроз атар КО 
Д.Јајина, прати западну међну линију КП бр. 74/1 до парцеле КП бр. 2384, прати њену 
северну међну линију до тромеђне тачке коју са овом парцелом чине КП бр. 71/1 и 72. 
 Одавде граница скреће на север, прати западну међну линију КП бр. 72, скреће на запад 
и прати јужну међну линију КП бр. 65/2 и долази до тромеђе коју чине КП бр. 65/2 и 66 у КО 
Рударе и КП бр. 843 у КО Д. Јајина. 
 Од напред описане тромеђе граница скреће на север пратећи источну међну линију КП 
бр. 843 и долази до међне белеге бр.7 између КО Рударе и КО Д.Јајина. Од ње граница 
прелази у атар КО Д.Јајина и прати јужну међну линију КП бр. 75, скреће на север пратећи 
источну међну линију КП бр. 842 и долази до тромеђе коју чине КП бр. 842, 825 и 824.  

1.1.4.Обухват и опис граница заштите зоне просторне целине културно-
историјског и градитељског наслеђа 

Овом границом обухваћен је простор који чини зону око непокретних културних добара 
Лесковца у којој су садржани објекти културног наслеђа са заштићеном околином.  
 Као други засебан комплекс, описан ГУП-ом Лесковца 2010-2020,  је комплекс Рударске 
цркве са конаком ограничен пољским путем KП бр.2359, делом јужне ограде комплекса, 
јаругом, КП 1140/2 пољским путем КП бр.2369, КП бр.1126 и пољским путем 2364. 

1.1.5. Обухват и опис граница санитарне заштите 
Решењем Министарства здравља бр. 530-02-518/10-04 од 17. 12. 2010.године одређују се 

зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања Лесковца. 
 

Опис шире зоне санитарне заштите у обухвату  ПГР 10 
Опис шире зоне санитарне заштите плана генералне регулације 10 почиње у тачки 

23Ш (Y=7578380,X=4760590). 
 Од ове тачке граница иде праволинијски до тачке 24Ш (Y=7579140,X=4759920)  и при 

том сече КП бр. 11911, 11913, 11912, 11910, 11908, 11909, 12104, 12140, 12139, 12138, 
12141, 12145, 12146, 12147, 12173, 12172/1, 12171/1, 12171/2, 12170, 12211/1, 12208, 12209, 
14320/1, 12205, 12860, 12861, 12862, 12847, 12846, 12747, 12757, 12758, 12760/2, 12760/3, 
12762/1, 12763, 12764, 12637, 12636, 12767, 12770, 12769, 12777, 12778, 12631, 12783, 
12787, 12788 и 12789.  

Од тачке 24Ш (Y=7579140,X=4759920) граница наставља праволинијски до тачке 25Ш 
(Y=7579360,X=4759520) при чему пресеца КП бр. 12627, 12626, 12622, 12623, 12621, 
12620/2, 12620/1, 12619, 14011, 14010, 14015 и 14014/1. 
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Од правцу између тачке 25Ш (Y=7579360,X=4759520) и 26Ш (Y=7579280,X=4759070)  
граница грађевинског подручја пресеца КП бр. 14014/2, 14014/3, 14017, 14018, 14019, 14020, 
14021, 14022, 14028, 14046, 14047/2, 14048, 14054, 14057 и 14058.  

Од тачке 26Ш (Y=7579280,X=4759070) до тачке 27Ш (Y=7579750,X=4758300) граница 
пресеца КП бр. 14053, 14052, 14051, 14050, 14045, 14043, 14044 КО Лесковац и КП бр.2373, 
324, 325, 326, 327, 328, 263/1, 263/2, 332, 334, 2359(пут), 538/1, 538/2, 539/1, 539/2, 539/3, 
540, 541/1, 541/2, 542, 543, 544, 547, 548, 560, 533, 528, 527, 526, 525, 524, 523/1, 523/2, 522, 
566, 567 и 602/2 КО Рударе. 

Од тачке 27Ш (Y=7579750,X=4758300) граница иде праволинијски до тачке 28Ш 
(Y=7578860,X=4757870) и при томе сече КП бр. 603/1, 602/1, 602/2, 600/3, 599, 598, 799/1, 
592/1, 592/2, 587, 586, 588, 2359, 207, 206, 167/2, 192/3, 167/1, 168/1, 169/1, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 150, 148/2, 148/3, 148/1, 147, 139/1, 139/2, 138, 137/1, 137/2, 137/3, 1821, 1822, 
1823, 1824, 1825/2, 1825/1, 1827, 1828 и 1829. 

Од тачке 28Ш (Y=7578860,X=4757870) граница иде праволинијски до тачке 29Ш 
(Y=7578510,X=4758440) и при томе сече КП бр. 1829, 1828, 1827, 1825/1, 1825/2, 2363, 117, 
118, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 64, 63/1, 63/2, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 48, 49, 
41, 40, 39, 35, 34 и 25 у КО Рударе, и 816 и 815 у КО  Доња Јајина. 

Од тачке 29Ш (Y=7578510,X=4758440) граница иде праволинијски до тачке 30Ш 
(Y=7578640,X=4758870) и при томе сече КП бр. 815, 814, 813/7, 813/5, 812, 811, 810/7, 810/5, 
810/4, 810/6, 794, 797/6, 797/7, 797/9, 809/1, 810/1 и 2865 у КО Доња Јајина. 

Од тачке 30Ш (Y=7578640,X=4758870) граница  иде праволинијски до тачке 31Ш 
(Y=7578300,X=4759370)  кроз КО Лесковац и при томе сече КП бр. 14106, 14201, 14200, 
14184, 14185/1, 14185/2, 14134/5, 14180, 14176, 14175, 14214, 14215, 14221, 14222, 14225, 
14229, 14230, 14151, 14141, 14137, 14136 и 14134/2. 

Од тачке 31Ш (Y=7578300,X=4759370) граница иде праволинијски до тачке 32Ш 
(Y=7577930,X=4759340) и при томе сече КП бр. 14317/1, 13888, 13885 и 13884. 

Од тачке 32Ш (Y=7577930,X=4759340) граница наставља праволинијски до тачке 33Ш 
(Y=7577930,X=4759800) и при томе сече КП бр. 253/3, 253/2, 253/1, 250 и 2863 у КО Доња 
Јајина и 14323, 13881, 13879, 13878 и 13877 у КО Лесковац.  

Од тачке 33Ш (Y=7577930,X=4759800) граница наставља праволинијски до тачке 34Ш 
(Y=7577750,X=4760410) и при томе пресеца КО бр. 13158, 13160, 13161, 13162, 13148, 
13147, 13142, 13141, 13138, 13136, 13135, 13134, 13133, 13132, 13129, 13128, 13126, 13125, 
13124/1, 10875, 10876, 10877, 10878 и 10867. 

Од таке 34Ш (Y=7577750,X=4760410) граница иде праволинијски до тачке 23Ш 
(Y=7578380,X=4760590) одакле је и почео опис границе шире зоне санитарне заштите и при 
томе сече КП бр. 14282, 11144, 14317/1, 11238, 11235, 11236/1, 11243, 11249, 11248, 11284, 
11285, 11286, 11659, 11669, 11668, 11667, 11737/2, 11737/1, 11738, 11739, 11800, 11801, 
11803, 11804, 11805, 11806, 11807, 11808, 11875 и 11911. 

 
Опис уже зоне санитарне заштите у обухвату ПГР 10 
Ужа зона санитарне заштите 1 налази се у КО Лесковац и ограничена је тачкама од 

33У (Y=7578360,X=4760190) до 42У (Y=7578100,X=4760110). 
На правцу између тачака 33У (Y=7578360,X=4760190) и 34У (Y=7578510,X=4760130) 

граница пресеца КП бр. 13025, 13024, 11909, 11906/2, 11906/3, 11906/4, 11906/5, 11906/6, 
11906/1, 12893, 14320/1 и 12912.  

На правцу између тачака 34У (Y=7578510,X=4760130) и 35У (Y=7578580,X=4760140) 
граница пресеца КП бр. 12912 и 12913. 
           На правцу између тачака 35У (Y=7578580,X=4760140) и 36У (Y=7578630,X=4759950) 
граница пресеца КП бр. 12913, 14320/1, 12927, 12928, 12941, 12943/2, 12944, 12946, 12947 и 
12952. 
           На правцу између тачака 36У (Y=7578630,X=4759950) и 37У (Y=7578330,X=4759900) 
граница пресеца КП бр. 12952, 13007, 13008, 13009, 13010, 13011, 13012, 13013, 13014 и 
13891/1. 
           На правцу између тачака 37У (Y=7578330,X=4759900) и 38У (Y=7578010,X=4759700) 
граница пресеца КП бр. 13891/1, 14317/1 (пут Лесковац–Вучје), 13890 и13889. 
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           На правцу између тачака 38У (Y=7578010,X=4759700) и 39У (Y=7577910,X=4759690) 
граница пресеца КП бр. 13889 и 13074/1. 
           На правцу између тачака 39У (Y=7577910,X=4759690) и 40У (Y=7577820,X=4759860) 
граница пресеца КП бр. 13074/1, реку Ветерницу и 14283. 
           На правцу између тачака 40У (Y=7577820,X=4759860) и 41У (Y=7577940,X=4760000) 
граница пресеца реку Ветерницу и КП бр. 14283, 13075/1, 13080 и 13079. 
           На правцу између тачака 41У (Y=7577940,X=4760000) и 42У (Y=7578100,X=4760110) 
граница пресеца КП бр. 13079, 13078, 13077, 13091, 13092, 14317/1 (ул. Влајкова), 13062, 
13059, 13021, 13022 и 13057. 
           На правцу између тачака 42У (Y=7578100,X=4760110) и 33У (Y=7578360,X=4760190) 
граница пресеца КП бр. 13057, 13052, 13029, 13028, 13027, 13026/2, 13026/1 и 13025.  

Ужа зона санитарне заштите 2 налази се у КО Лесковац и ограничена је тачкама од 
43У (Y=7578800,X=4759600) до 47У(Y=7578660,X=4759540)  . 
           На правцу између тачака 43У (Y=7578800,X=4759600) и 44У (Y=7578940,X=4759550) 
граница пресеца КП бр. 13916/1, 13917, 14320/1 (ул. Славка Златановића), 13974 и 13973. 
           На правцу између тачака 44У (Y=7578940,X=4759550) и 45У (Y=7578920,X=4759350) 
граница пресеца КП бр. 13973, 13972, 13971, 13970, 13969, 13964, 13963, 13957, 13956 и 
13949. 
           На правцу између тачака 45У (Y=7578920,X=4759350) и 46У (Y=7578710,X=4759340) 
граница пресеца КП бр. 13949, 14078, 14320/1 (ул. Славка Златановића), 13948/2, 13948/1 и 
14079 (пут). 
           На правцу између тачака 46У (Y=7578710,X=4759340) и 47У (Y=7578660,X=4759540) 
граница пресеца КП бр. 14079 (пут), 13948/1, 13947, 13935/3, 13935/2, 13935/1, 13933, 13929, 
13928/1, 13927 и 13926/2. 
           На правцу између тачака 47У (Y=7578660,X=4759540) и 43У (Y=7578800,X=4759600) 
граница пресеца КП бр. 13926/2, 13928/1, 13924, 13923, 13917 и 13916/1. 

Ужа зона санитарне заштите 3 налази се у КO Рударе и ограничена је тачкама од 
48У (Y=7579080,X=4758610) до 51У (Y=7578860,X=4758500). 
           На правцу између тачака 48У (Y=7579080,X=4758610) и 49У (Y=7579200,X=4758410) 
граница пресеца КП бр. 244, 242 и 238.  
           На правцу између тачака 49У (Y=7579200,X=4758410) и 50У (Y=7578980,X=4758290) 
граница пресеца КП бр. 238, 214/1, 2361 (пут Лесковац–Рударе), 160, 161/1, 161/2, 162, 159 и 
158. 
           На правцу између тачака 50У (Y=7578980,X=4758290) и 51У (Y=7578860,X=4758500) 
граница пресеца КП бр. 158, 159, 2363 (општински пут 3.реда), 36, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 
19/3, 19/2 и 19/1. 

           На правцу између тачака 51У (Y=7578860,X=4758500) и 48У (Y=7579080,X=4758610) 
граница пресеца КП бр. 19/1, 18, 17, 2361 (пут Лесковац–Рударе), 238, 242 и 244. 

1.1.6. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда 
Имајући у виду одредбе Генералног урбанистичког плана Лесковца од 2010 -

2020.год. којима је дефинисано да се спроводи плановима генералне регулације, у 
потпуности се преузимају обавезе, услови и смернице које су прописане у њему, а односе се 
на: 
- Зону становања насталу на подручју водозахвата као зона бесправне градње као и радну 
зону „Здравље“, потребно је усагласити са прописаним смерницама за изградњу на 
грађевинском земљишту намењеном становању и радној зони уз примену мера законске 
регулативе за заштиту изворишта водоснадбевања, које је рацинализовано у складу са 
Хидрогеолошком студијом. 
- Изградњу и доградњу комплекса посебне намене –затворског комплекса, 
спортскорекреативног комплекса, школских и предшколских комплекса и просторно 
пејзажних објеката специјалне намене. 
- Унапређивање услова живота у формираним стамбеним зонама „Радничког“ насеља, 
доградњом и реконструкцијом постојећих објеката.  
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- Реконструкцију постојећ и изградњу нових инфраструк објеката са тежњом повезивања у 
јединствен систем. 

За подучје обухвата Плана примењују се следећи урбанистички планови: 
1. ГУП града Лесковца од 2010-2020.год. (Сл. гл. Општине Лесковац, бр.  /12); 
2. ДУП  за санацију насеља „Славко Златановић“ у Лесковцу (Сл. гл. Општине 

Лесковац, бр.3/1988);  
3. ПДР за корито реке Ветернице као и уређење леве и десне обале од СРЦ 

“Дубочица“ до моста у ул.Др.Јована Кашиковића, (Сл. гл. Општине Лесковац, бр.15/2006); 
4. ДУП за санацију насеља „Охридско“ у Лесковцу, (Сл. гл. Општине Лесковац, 

бр.12/1989); 
Из наведених планова преузима се регулационо решење /саобраћајно и 

инфраструктурно/, као стечена урбанистичка обавеза уз могућност измене и допуне,  док се 
планиране намене површина, правила уређења и грађења усаглашавају са прописаним 
Генералним урбанистичким планом Лесковца од 2010.-2020.год..  
 

Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

За потребе израде концепта и нацрта плана коришћени су подаци и услови надлежних 
институција који су прибављени у процедури израде Генералног урбанистичког плана 
Лесковца од 2010 до 2020.год., а који су приказани у следећој табели. 
 
Табела 1 – Подаци и услови надлежних институција 

Р.бр. НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗАВОДНИ БРОЈ 

1.  ЈКП Водовод Лесковац 
352-58/2010-1 од 22.09.2010.,              
5270 од 20.09.2010. 

2.  ЈП Топлана Лесковац 3499 од 29.10.2010. 

3.  ПД Југоисток Ниш-ИЈ Лесковац 31983/1 од 22.11.2010. 

4.  Телеком Србија а.д. Београд 5473-310160/1 од 20.10.2010. 

5.  ВИП  Мобиле  Београд 350-93/10-02 од 23.09.2010.год 

6.  Телеком Србија а.д. Београд, Дир. за моб. телефонију 593/08 од 20.01.2009.год 

7.  Пољопривредна стручна служба Лесковац ДОО 730 од 17.09.2010.год. 

8.  Градска управа за привреду 403/10 од 06.10.2010. 

9.  Градска управа за заштиту животне средине 38/10-09 од 15.03.2010. 

10.  ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“  - РЈ ПС Лесковац 2010-3045/2 од 18.03.2010. 

11.  ЈКП „Комуналац“    ЛЕСКОВАЦ 3143 од 31.08.2010. 

12.  Porr Werner & Weber ДОО Лесковац 116 од 05.05.2010. 

13.  Република Србија – Министарство одбранеу 1628-6 од 29.07.2010. 

14.  Србијаводе Радна јединица „Јужна Морава“ Ниш 1222/2 од 01.06.2010. 

15.  ЈП Путеви Србије, Београд 
953-12040/10-1 од 28.09.2010. и 
953-12040/153 од 11.11.2010. 

16.  ЈП Железнице Србије, Београд 102/10-1990 од 15.10.2010. 

17.  Југоросгаз  АД  Београд 1579 од 01.11.2010. 

18.  МУП Србије, ПУ Лесковац 
351-1/10-2 од 11.05.2010.  и                    
07/20 350-1/10 од 30.09.2010. 

19.  
Српска православна црква,                                                                            
Православно архијерејско намесништво Лесковац 

79 од 19.03.2010. 

20.  Завод за заштиту споменика културе 426/2 од 23.04.2010. 

21.  Републички хидрометеоролошки завод Србије 4150/10 од 22.08.2010.год 

22.  Републички сеизмолошки завод Србије 021-236/2010 од 29.03.2010. 

 

1.1.7. Скраћени приказ и оцена постојећег стања 
Обухват плана представља подручје у оквиру кога се налазе катастарске парцеле 

конституисане у катастар непокретности. Целокупна територија Плана подељена је на 
грађевинско земљиште - то су формирана насеља СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ, ОХРИДСКО и 
део РАДНИЧКОГ НАСЕЉА (блокови 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и 67), пољопривредно 
земљиште (јужни део обухвата ПГР-е) и водно земљиште. 
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Грађевинско земљиште 
У границама грађевинског подручја  издвајају се површине и објекти јавне намене, мрежа 

инфраструктуре, остале површине (становање, радне зоне и сл.). 
Постојећа намена површина 

Територија грађевинског подручја града Лесковца, генерално, подељена је на 4 
просторно - функционалне целине. 

Предметни простор је својим већим делом сврстан у ПЦ-II – ШИРА ГРАДСКА ЗОНА. 
Представља мешовиту зону – становање, пословање, спорт и рекреацију, централне 
делатности, комуналне делатности, зоне пољопривреде и зеленила. Од изграђених 
компактних простора на подручју града насеља Славко Златановић и Охридско насеље 
представљају  једну од  најслабијих инфраструктурно опремљених површина. 
Врста изградње  

Овај део града,  у блоковима  - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и 67 је изграђен, док је остатак 
неизграђен и представља постојеће пољопривредно земљиште. 

Квалитет, намена и врста објеката су различити, неуједначини – без посебног 
архитектонског значаја.  

Блок 60 - Налази се између осовине јужне обилазнице, осовине железничке пруге 
Београд-Скопље, границе грађевинског подручја  и осовине Ул.Славка Златановића. Део 
водозахватне зоне, уже и шире налази се у овом блоку, затечено је бесправно подигнуто 
становање, планирано је становање, пословно – стамбена зона.  

Блок 61 - Налази се између осовина Ул.Солунских ратника, планиране осовине улице 
која повезује Ул.Васе Смајевића и Ул.Славка Златановића, осовине планиране јужне 
саобраћајнице и осовине продужетка Ул.Краља Петра Првог. Намењен је становању, радној 
и пословно-стамбеној зони.затечено је бесправно подигнуто становање. 

Блок 62 - Налази се између осовина Ул.Влајкове, Ул.Солунских ратника, планиране 
јужне саобраћајнице и планиране осовине улице која повезује Ул.Васе Смајевића и 
Ул.Славка Златановића. Блок је намењен становању, централним садржајима, школству-
осмогодишњој школи, социјалној заштити-дечјој установи и комуналној делатности - РО 
«Водовод». У јужном делу овог блока налази се део водозахватне зоне. У источном делу 
Блока затечено је бесправно подигнуто становање. 

Блок 63 - Блок се налази између осовине планиране јужне саобраћајнице, осовине 
Ул.Влајкове, осовине корита реке Ветернице и северне катастарске међе К.П. бр.8136/1 КО 
Лесковац (Средња хемијска школа). Намењен је становању, хемијској школи и спорту и 
рекреацији. У делу овог блока налази се део водозахватне зоне. 

Блок 64 - Налази се између осовина Ул.Влајкове, планиране јужне саобраћајнице и 
Ул.Славка Златановића која се једним делом поклапа са границом грађевинског подручја. 
Блок делом представља део водозахватне зоне. Заступљено је становање, пољопривредно 
земљиште и радна зона - хемијска индустрија «Здравље -Актавис».  

Блок 65 - Налази се између осовине Ул.Влајкове и пута за Доњу Јајину, јужне 
обилазнице и границе грађевинског подручја са јужне и источне стране блока. Заступљено 
је становање (неформално насеље).  

Блок 66 - Налази се између осовине Ул.Влајкове и пута за Доњу Јајину, јужне 
обилазнице и границе грађевинског подручја са јужне и западне  стране блока. Заступљено 
је становање (неформално насеље), површине специјалне намене и специфично зеленило.  

Блок 67 - Блок се налази између осовине корита реке Ветернице, Ул.Влајкове и  
осовине планиране јужне саобраћајнице. Блок делом представља део водозахватне зоне. У 
оквиру блока налази се спортско-рекреациони центар «Здравље»; комуналне делатности - 
метеоролошка станице, ТС 110/220 и спорт и рекреација.  

 
1. Објекти и површине јавне намене 

У границама ПГР-е 10  заступљено је више функција из различитих области, као што су: 
- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ОСНОВНА ШКОЛА – „Вожд Карађорђе“-Блок 62 
- СРЕДЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ: СРЕДЊА ШКОЛА - Хемијско-тахничка школа „Божидар 

Ђорђевић Кукар“-Блок 63 
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-  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: вртић у склопу предшколске установе Вукица Митровић 
“Колибри”-Блок 62 
- СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА: спортско-рекреациони центар «Здравље»  
- СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА: Окружни затвор Лесковац 
- САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШIНЕ 
- ВОДНЕ ПОВРШИНЕ: река Ветерница и Рударски канал 
- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – Гробље:Рударско, ЈП ВОДОВОД:РЈ, ТС 110/220, 

метеоролшка станица 
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ: специфично зеленило 

2. Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 
Саобраћајна инфраструктура - За уличну и путну мрежу на подручју плана је 
карактеристично да је недовољно изграђена, функционално неприлагођена и да се 
примарни саобраћајни правци међусобно повезују у рубном подручју зоне. Габарити улица 
су ограничени ивичном градњом, што је посебно изражено унутар зоне предметног 
простора.   
Део насеља се стихијски развијао тако да се и мрежа тако формирала. Постојећи коловоз је 
различит, са делимично изграђеним али и са савременим застором. Секундарна мрежа се у 
делу обухвата плана стихијски развијала, као и становање које настало изградњом. Улице 
не одговарају ни по геометрији а још мање по габаритима.  
Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање – Снабдевање корисника водом за пиће на подручју Плана врши се из 
централног система водоснабдевања Лесковца.  
Најзначајнији објекти водоснабдевања на овом подручју су: 

- Цевовод чисте воде до резервоара “Рударска коса“. 
- Цевовод профила ПЕ Ø1000 мм од резервоара “Рударска коса“ до Ул. Солунских 

ратника, код Полимермера, који је главни довод воде из водосистема “Барје“ ка граду. 
- Цевовод профила ДЛ Ø500 мм у Ул. Солунских ратника и Ул. Радничкој, од 

Полимермера до Ул. Влајкове. Овај цевовод спаја примарни цевовод ПЕ Ø1000 мм са 
цевоводом профила ЛГ Ø400 мм у Ул. Влајковој.  

- Цевовод профила ЛГ Ø400 мм, од Ул. Радничке до Ул. Охридске јужно од затвора, 
којим се, пре пуштања у рад водосистема “Барје“, вода из бушених бунара на тзв. јужном 
изворишту дистрибуирала корисницима на подручју Лесковца и на правцу Рударе. Од овог 
цевовда у чворишту код раскрснице Ул. Влајкове и Ул. Охридске одвајају се два цевовода - 
цевовод профила КМ Ø225 мм ка насељу Рударе и цевовод профила КМ Ø250 мм ка 
насељу Доња Јајина.  
Такође на овом подручју лоцирано је тзв. јужно (старо) извориште које је пре пуштања у рад 
водосистема “Барје“ било једно од два извора водоснабдевања Лесковца водом за пиће. 
Након пуштања у рад водосистема “Барје“ поједини бунари са јужног изворишта стављени 
су ван функције а поједини, Б-1а, Б-2а, Бз-5 и Б-22, су у резерви. Бунари у резерви, у случају 
неке веће хаварије на водосистему “Барје“, би се у веома кратком року активирали и 
привремено, до санације хаварије, ставили у функцију водоснабдевања Лесковца.  
Зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања Лесковца, а самим тим и зоне 
санитарне заштите за бунаре Б-1а, Б-2а, Бз-5 и Б-22, одређени су Решењем Министарства 
здравља бр. 530-02-518/10-04 од 17. 12. 2010. године а на основу Елаборатом о зонама 
санитарне заштите изворишта за водоснабдевање Лесковца, који је августа 2010. године 
урадио Институт "Јарослав Черни" Београд.  
Што се тиче секундарне водоводне мреже на подручју Плана она је углавном у добром 
стању и задовољава по капацитету и квалитету. Проблем су цевоводи од салонита који су 
углавном грађени у Радничком насељу, између Ул. Радничке, Ул. Аце Ђорђевића, реке 
Ветернице и Ул. Видоја Смилевског, и водоводна мрежа у Охридском насељу која је грађена 
од малих профила, градили су је сами грађани углавном свако за себе без икакве планске и 
техничке документације.   
Одвођење отпадних и атмосферских вода – На подручју Плана постојећа 
канализациона мрежа је општег типа те се овом канализацијом заједно одводе и отпадне и 
атмосферске воде. Постојећа канализациона мрежа је задовољавајућа и по капацитету и по 
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квалитету и саставни је део градског система одвођења отпадних и атмосферских вода. 
Најзначајнији објекти одвођења отпадних и атмосферских вода  на подручју Плана су: 

- Колектор профила ПЕ Ø1000 мм и КЦ-Т Ø800 мм у Ул.Зејнила Ајдинија који се 
наставља на колектор профила Б 160/120 цм у Ул.Николе Скобаљића.  

- Колектор профила КЦ-Т Ø600 мм који је прикључен на којектор у Ул.Зејнила Ајдинија и 
који пролази кроз комплекс Водовода и комплекс Здравља и избија на Ул.Влајкову те долази 
до раскрснице са Ул.Охридском јужно од затвора. Овај колектор прихвата и одводи отпадне 
воде из Охридског насеља а димензионисан је да прихвати и отпадне воде из насеља 
Рударе и Доња Јајина. 

- Колектор профила КЦ-Т Ø300 мм који иде источно од насеља Славко Златановић и 
прихвата и одводи отпадне воде овог насеља до колектора у Ул.Солунских ратника. 

- Колeктор Б 60/90 цм у Ул.Бориса Кидрича. 
Енергетска инфраструктура 
Електроенергетска инфраструктура - На простору обухвата плана изграђен је систем 
електроенергетске мреже и то надземних, подземних водова и трафо станаци различитих 
напонских нивоа, а све у циљу што стабилнијег и квалитетнијег напајања електричном 
енергијом конзумног подручија. 
Телекомуникациона инфраструктура - На простору обухвата плана постоји изграђена 
телекомуникациона инфраструктура која се састоји од ТК канализације, подземних и 
ваздушних бакарних каблова приступне мреже, локалних и магистралних оптичких каблова, 
базних радио станица и остале телекомуникационе опреме. 

ТК канализација је изграђена у јужном тротоару Радничке улице. У цеви кабловске 
канализације уграђени су дистрибутивни каблови бакарне приступне мреже и оптички 
каблови локалне и магистралне равни. 

Магистрални оптички каблови који се простиру кроз територију су на релацијама 
Лесковац-Власотинце и Лесковац-Врање и од великог су значаја за функционисање 
телекомуникационог саобраћаја на југу Србије. 

Приступна бакарна кабловска мрежа је изграђена на целој теритирији и задовољава 
тренутне потребе грађананства и привреде за телегонским прикључцима. Приступни чвор се 
налази на ван граница обухвата плана и он је ун потпуности дигитализован, а сви 
прикључци су директни. Пошто је у чвору инсталисан ДСЛАМ уређај, омогућено је 
корисницима коришћење широкопојасних сервиса и услуга које прате савремено друштво. 
Бакарна кабловска мрежа је подземна у примарном делу, док је секундарни део мешовит, тј. 
постоји изграђена подземна и ваздушна разводна мрежа. Месна мрежа на делу територије 
где доминира подземна разводна мрежа је новијег датума. У циљу оптимизације постојеће 
бакарне кабловске мреже за њено прилагођење квалитетним условима пружања 
широкопојасних сервиса свим корисницима на територији, планирана је њена реконструкција 
са циљем скраћивања претплатничких петљи. Главни кораци реконструкције су: 

 Изградња нових приступних чворова типа класичан МСАН или мини ИП приступни 
уређај на територији и њихово повезивање на оптичку транспортну мрежу, 

 Полагање ДСЛ каблова са симетричним парицама који су пројектовани за нове 
технологије и замена ваздушне разводне мреже новом кабловском. 

Захтеви корисника за услугама који захтевају већи битски проток информација, решени су 
изградњом оптичких прикључака до истих, а такви корисници су махом привредна друштва. 

На територији обухвата предметног плана изграђена је радио базна станица која је 
постављена у фабричком комплексу фабрике „Здравље Актавис“.  
Топлификација - У оквиру  предметног простора постоји изграђена топловодна надземна 
мрежа којом се напаја ОШ „Вожд Карађорђе“ из котларнице „Здравља“. 
Гасификација - У оквиру  предметног простора не постоји изграђена гасоводна мрежа.  

Обновљиви извори енергије - Коришћење обновљивих извора енергије на подручју ГУПа 
још увек није присутно. Могуће је користити: енергију сунца, ветра, биомасе и геотермалну 
енергију. 
Комунална инфраструктура - Управљање отпадом: Систем управљања комуналним 
отпадом је установљен у систему сакупљања отпада су сва насеља у обухвату плана. Чврст 
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комунални отпад се, готово, без икаквог предтретмана, системом контролисаног 
депоновања,  одлаже на регионалну санитарну депонију "Жељковац". У саставу комуналне 
депоније, у циљу смањења запремински укупне количине отпада, фазно се реализује 
планирани рециклажни центар (тако да је у зачећу примарна и секундарна селекција 
рециклабилног отпада пре депоновања). Режим евакуације комуналног отпада са подручја 
ПГР-е је у складу са општинском одлуком. 

3. Објекти и површине остале намене 
Становање: 

На подручју плана доминантна функција је становање. Дефинисан (заступљен) је 
мешовити облик становања: породично, вишепородично и мешовито. 

Доминантна намена: Претежно породично становање у комбинацији са пословањем, 
вишепородично становање (део Радничког насеља), мала привреда (дуж линијских центара 
пословање – ул.Влајкова,ул.Радничка, ул.Солунских ратника).  
Привређивање: 

Привреда у радној зони-Комплекс фармацеутске индустрије "Здравље Актавис" у Блоку 
64, налази се у јужном делу града; комплекс је скоро у потпуности плански реализован и 
егзистира на овој локацији из периода 1961.год.; 

Привреда ван радних зона-Простори за привређивање  присутни су као пратећа намена у 
оквиру намене становања. Трговински објекти су уз градску саобраћајницу првог реда, 
јављају се као пратећа намена намени становања. 
Верски објекти: 

Комплекс Рударског конака се налази у обухвату грађевинског подручја, у оквиру  
издвојне површине грађевинског земљишта ГП 2, на западној коси Рударске чуке. У оквиру 
комплекса налази се објекат цркве – Свете Петке Трновке,  дотрајали конак и гробље. 
Комплекс заузима површину од око 3,18ha.  
Пољопривредно земљиште   

Преко 50% површине простора ПГР-е 10 (290ха) заступљено је пољопривредним 
земљиштем. Налази се у рубном подручју плана, између границе грађевинског подручја и 
границе Генералног урбанистичког плана. Од укупне површине предметног простора, 90% је 
пољопривредно земљиште са мешовитом наменом (пољопривредна производња, пашњаци, 
воћњаци, повртњаци, необрађене површине итд.), остало су водопривредни објекти (канал 
Бара и корито реке Ветернице), саобраћајне површине, породична стамбена насеља у 
облику „енклава“ и комунални објекти гробље и бунар за водоснабдевање са неопходном 
заштитном зоном. 
Водно земљиште  

Водно земљиште чине:  

 делови водотока реке Ветернице чије је корито на подручју плана нерегулисано. Водно 
земљиште у заштићеној зони водотока дефинисано је положајем регулационе линије насипа 
или обалоутврде за регулисане делове корита, односно границом водног земљишта 
утврђеном Законом о водама за нерегулисане делове корита, и може се користити као 
пашњачка површина. 

 Рударски канал који није регулисан. 
Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и 

амбијенталних целина 
На подручју ПГР-е 10 се налази Комплекс Рударског конака који је под заштитом државе и 

представља споменик културе, са првим режимом заштите. 
 
Оцена постојећег стања - Постојећа  поделе на урбанистичке целине и зоне према 
урбанистичким показатељима и другим карактеристикама  

Целокупно подручје Плана представља део просторно функционалну целину - II шире 
градско подручје – простор између другог прстена градских саобраћајница и границе 
грађевинског подручја,  а у свему према подацима приказаним у изводу из следеће табеле: 
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Табела 2 - Преглед површина постојећег стања са блоковском поделом 

 
Просторна организација насеља и формирање функционалних целина и зона је 

опредељена положајем и развојем предметног простора, саобраћајном повезаношћу са 
окружењем, као и чињеницом да се наведени простор развијао делом плански и највећим 
делом стихијски. Поделом простора унутар грађевинског подручја биће заступљене 
функционалне целине (зоне), као што су: 

- Зона вишепородичног становања са компатибилним садржајима  
  (социјална заштита, образовање, зеленило, рекреација)  
- Зона породичног становања са компатибилним садржајима  
- Зона пољопривредног земљишта 
- Зона заштита водозахвата са комуналним објектима. 

У оквиру Зона формиране су функционалне целине које би нам омогућиле лакшу и 
ефикаснију реализацију Плана.   

Табела 3 - Преглед површина постојећег стања по наменама 

  Намена површина Површина (ha) % 

 ГРАЂЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ 235,14 43,37 

1 Становање 88,12 37,47 

2 Пословно производне и индустријске зоне 21,38 9,09 

3 Социјална заштита 0,65 0,28 

4 Образовање 2,32 0,99 

5 Зелено, спорт и рекреација 18,06 7,68 

6 
Комуналне делатности (енергетски и објекти 
водоснабдевања) 

1,62 0,69 

7 Саобраћајне површине 21,17 9,00 

8 Неизграђено грађевинско земљиште 81,82 34,80 

 ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 294,32 56,63 

 
Пољопривредно земљиште 287,08 97.54 

Водно земљиште -речна корита и канали 7,24 2,46 

 ПОДРУЧЈЕ ПГР-А 542,16 100 

 
1.1.8. Циљеви уређења и изградње и основни програмски  елементи 

Поред изградње и обнове грађевинских објеката, неопходно је унапређивање свих 
планираних намена које постоје на предметном простору. 

Циљеви организације уређења и изградње овог простора су: 

 Разрада решења и унапређење већ присутних функција и површине комуналне 
инфраструктуре.  

 Дефинисање регулације постојећих саобраћајница и усклађивање профила према рангу 
из Генералног плана. 

 Стварање услова за парцелацију површина јавне намене, као и стварање услова за 
парцелацију и препарцелацију земљишта осталих намена 

 Одређивање правила уређења и правила грађења, по целинама и зонама, прецизирање 
највеће дозвољене индексе заузетости и изграђености грађевинске парцеле, максимална 
дозвољена спратност и висинске коте за већ присутне функције у урбанистичкој целини. 

 Одређивање локација за разраду Урбанистичким пројектима   

 Дефинисање услова за уређење и правила изградње објеката и површина комуналне 
инфраструктуре и подизање нивоа инфраструктурне опремљености 

Број и 
назив целине 

Број ПГР-а 
(зоне) 

Број блока НАЗИВ ПОВРШИНА (ha) 

II - ШИРА ГРАДСКА ЗОНА 10 
61, 62, 63, 64, 

65, 66 и 67 
Здравље 542.12 
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 Одређивање услова за уређење и изградњу слободних и зелених  површина  

Циљеви развоја функција од јавног значаја  
Основно образовање: Задржава се постојећи комплекс намењен образовању, уз 

модернизацију система образовања и прилагођавање система образовања потребама 
привреде и истраживањима тржишта рада (Основна школа „Вожд Карађорђе“ - Блок 62) 

Средње образовање: Задржава се постојећи комплекс намењен образовању, уз 
модернизацију система образовања и прилагођавање система образовања потребама 
привреде и истраживањима тржишта рада (Хемијско-тахничка школа „Божидар Ђорђевић 
Кукар“ - Блок 63) 

Социјална заштита: објекат је релативно нов и задовољава потребне капацитете (Вртић 
у склопу предшколске установе Вукица Митровић: “Колибри” - Блок 62) 

Спорт и рекреација: јавља се потреба надградње центра са новим садржајима 
(спортско-рекреациони центар «Дубочица») 

Посебна намена: развија се у оквиру сопствених потреба. Површина комплекса 
задовољава и има услова за проширење капацитета и садржаја (Окружни затвор Лесковац) 

Метеролошка станица: изграђена површина. Постоје просторне могућности надградње. 
Зеленило: заштита унутар градских просторно-пејзажних објеката у њиховим постојећим 

границама; остваривање умреженог система зелених површина коришћењем линијских веза 
између постојећих и планираних објеката; издвајање нових подручја заштите природе; у 
подручјима привреде, индустрије и саобраћаја формирање нових појасева у функцији 
ветрозаштите, заштите од емисија и интегралне заштите; у зонама водозаштите висок 
проценат пошумљавања, ревитализовање градских водотокова уз њихово 
вишефункционално коришћење; уређивање градске неуређене површине које нису 
намењене изградњи.  
Циљеви развоја инфраструктуре  

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура: обезбеђивање квалитетног нивоа 
транспортне услуге свим видовима кретања; преиспитивање саобраћајног решења 
примарне мреже на деловима где су коридори траса угрожени бесправном градњом; 
дефинисање пешачких и бициклистичких коридора; решавање јавног градског саобраћаја; 
обезбеђивање рационалнијих локација терминала и стајалишта у складу са захтевима 
путника у односу на приступачност јавног превоза. 

Такође, циљ јесте изградња примарне (локалне) путне мреже „примарни насељски 
прстен“ који би имао три основна  задатка: 

-  да буде спона између локалне (блоковске) саобраћајне мреже са градским Појасом 
између унутрашњег и спољашњег саобраћајног прстена – зоне 60,61,62,63,64,65,66 и 67.  

- да представља физичко разграничење између градског грађевинског земљишта и 
пољопривредног земљишта. 

- да представља физичку препреку за даљу „узурпацију“ пољопривредног земљишта и 
ширење непланске изградње стамбених зграда. 

Примена концепције „умирења саобраћаја“ унутар блокова представља логични приступ 
планирању локалних градских и насељских саобраћајница. 

Овај релативно нови концепт урбанистичког и саобраћајног обликовања простора 
најбоље се може разјаснити код реконструкције постојећих делова града пројектованих по 
класичном поступку, с`тим што се код формирања нових урбанистичких целина многи од 
наведених принципа и/или елемената могу много лакше и једноставније применити.  

Водопривредна инфраструктура: рационализација површина на подручју постојећих 
водозахвата у циљу њихове боље заштите;  

Електроенергетска инфраструктура: обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и 
економичног снабдевања електричном енергијом свих потрошача доградњом и 
модернизацијом преносне и дистрибутивне електро-енергетске мреже; ефикасно 
одржавање електроенергетске мреже и трафо станица; повећање енергетске ефикасности 
код производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије, уз примену неопходних 
стандарда; дефинисање коридора и заштитних појаса за све постојеће и планиране 
преносне далеководе, дистрибутивне далеководе и трафо станице; успостављање 
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ефикасног система планског управљања и експлоатације изграђених енергетских ресурса, 
уз примену савремених решења и модернизације постојећих система преноса, изградње 
нових и дистрибуције енергије према међународним стандардима; стварање услова за 
континуирано, поуздано и рационално напајање електричном енергијом конзумног подручја 
и прекограничну размену електричне енергије.  

Топлификација: предвиђа се топлификација  предметног простора (ПГР 10). 
Гасификација: напајање гасом: у првој фази - постојећих и планираних топлана, и у 

каснијим фазама - радних зона и зона становања (широка потрошња). 
Обновљиви извори енергије: подстицање почетних иницијатива у коришћењу нових и 

обновљивих извора енергије.  
Телекомуникациона инфраструктура: техничко осавремењавање постојеће 

телекомуникационе инфраструктуре у насељима. 
Управљање отпадом: успостављање и јачање одрживог интегралног система 

управљања отпадом, у правцу смањења загађења животне средине и деградације простора. 
Комунална инфраструктура: 

- Рударско гробље – изграђена површина. Није планирано проширење. 
- ЈП „Вододвод“ – погон који је у функцији. Површина комплекса задовољава 
потребе проширења капацитета.  
- ТС 110/220 – за сада није у плану проширење капацитета. 

Водне површине: река Ветерница – планом нижег ранга (ПДР) одредиће се садржај, 
потребе и приоритети. 

1.1.9. Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора 
Предметни простор је својим већим делом сврстан у ПЦ-II – ШИРА ГРАДСКА ЗОНА. 

Представља мешовиту зону – становање, пословање, спорт и рекреацију, централне 
делатности, комуналне делатности, зоне пољопривреде и зеленила. Од изграђених 
компактних простора на подручју града насеља Славко Златановић и Охридско насеље 
представљају  једну од  најслабијих инфраструктурно опремљених површина. 

Даљом планском разрадом - Планом детаљне регулације – планиране су површине, 
изграђене и неизграђене, које представљају одређену урбанистичку целину са специфичним 
наменама и могућностима брзе израде урбанистичке документације (када се за то укаже 
потреба и створе услови) : 

- Планиране градске и насељске саобраћајнице (обавезујућа према плановима 
вишег реда) 
- Функционалне целине у овиру којих има појава „неформалне изградње“ 
- Функцинална целина „Ветерница“ – водоток и површине „водног земљишта“  

 
 

2. ПЛАНСКИ ДЕО - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ ЦЕЛИНА - ОДРЕЂЕНИХ ПРЕМА 
ФУНКЦИОНАЛНИМ И ПЛАНСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА   

2.1.1. Претежна намена простора са поделом простора на функционалне 
целине/секторе 

Основна намена простора (Територију плана) чини: 
1. Грађевинско подручје: 
- површине и објекти јавне намене 
- остале површине 
2. Земљиште ван грађевинског подручја: 
- пољопривредно  земљиште. 

Водно земљиште билансирано је највећим делом у оквиру грађевинског подручја. 
Имајући у виду оцену постојећег стања са билансима површина и смернице прописане 

Генералним урбанистичким планом града Лесковца 2010-2020.године, подручје Плана дели 
се на пет зона које се даљом разрадом деле на функционалне урбанистичке целине.  
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ЗОНА A: 
Представља градско грађевинско земљиште у оквиру грађевинског реона, чија намена 

је одређена планом вишег реда „Зона становања“ – породично и вишепородично становање 
са пратећим компатибилним делатностима. 

Границе зоне: на северу граница зоне се поклапа са јужном регулационом линијом 
ул.Радничке и ул.Солунских ратника, на западу са источном регулационом линијом реке 
Ветернице, на истоку са западном регулационом линијом планираног продужетка ул.Краља 
Петра Првог. Јужна граница зоне А граничи се са једним делом северне границе зоне Е 
(зона заштите водозахвата) делом западне границе зоне Д (пословно-производна зона 
„Здравље Актавис“) и са јужном границом градског грађевинског земљишта – границом која 
раздваја грађевинско земљиште од пољопривредног земљишта. 

Обухвата површину од 159 ха. 
Постојећа и планирана плановима вишег реда саобраћајна структура, структура 

стамбених и нестамбених објеката, квалитет степен и индекс изграђености целокупне 
физичке структуре, неизграђене површине грађевинског земљишта и остале наслеђени и 
планирани плановима вишег реда урбанистички параметри, утицали су на то да се 
предметна Зона подели на 15 урбанистичких функционалних целина. Предложена 
концепција саобраћајног решења нам даје могућност да наведене урбанистичке 
функционалне целине назовемо Блоковима са ознакама а1,2,3.....15. Оваква подела, која се 
дата на графичком прилогу број 7.2. Карта зонирања – подела на блокове омогућава 
ефикаснију и бржу реализацију урбанистичког плана. 

 Блок а1 
- Граница: јужна регулациона линија ул.Радничке, источна регулациона линија ул.Влајкове, 
севрена граница Зоне Е, западна регулацина линија ул.Видоја Смилевског, северна 
регулација ул.Драгана Петровића и део западне границе регулације ул.Славка Златановића. 
- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: мешовито становање (породично и вишепородично), социјална заштита (дечији 
вртић), образовање (осмогодишња школа), рекреативно зеленило, рекреативни спортски 
терени и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 90%. 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења. 
- П= 29 ха. 
- Планира се:  1. заокружење постојећих целина становања,  
                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 
- Реализација: ПГР (ако се укаже потреба „специфичног“ уређења дела простора, изградње 
објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре и слично – по избору инвеститора 
може да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).     

Блок а2 
- Граница: севрена граница Зоне Е, источна регулациона линија реке Ветернице, северна 
граница грађевинске парцеле средње хемијске школе и западна граница регулационе линије 
ул.Влајкове. 
- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: породично становање, образовање (средња хемијска школа), саобраћајне 

површине. 
- Изграђеност: 90%. 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења. 
- П= 6,5 ха. 
-    Планира се:  1. заокружење постојећих целина становања,  
                        2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина, 
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          5.интегрисање реке Ветернице уређењем обале, формирањем зелених 
површина, повезивање пешачким стазама целе обале у оквиру ове целине, уз контролисани 
обим услуга (реконструкција и изградња) у циљу повећања атрактивности потеза. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба „специфичног“ уређења дела простора, изградње 
објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре и слично – по избору инвеститора 
може да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).     

Блок а3 
 - Граница: источна регулација ул.Видоја Смилевског, јужна и западана регулација ул.Славка 
Златановића северна регулација Јужне градске магистрале. 
-   Земљиште: грађевинско. 
-   Намена: породично становање и саобраћајне површине. 
-   Инфраструктура: делимично изграђена. 
-   Изграђеност: 75%.  
-   П= 7,1 ха. 
-    Планира се:  1. заокружење постојећих целина становања,  
                            2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
          3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
          4. уређење и опремање јавних површина. 
- Реализација:  ПГР (ако се укаже потреба „специфичног“ уређења  дела простора, изградње 
објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре и слично – по избору инвеститора 
може да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).     

Блок а4 
-  Граница: јужна регулација ул.Драгана Петровића, источна регулација дела ул.Видоја 
Смилевског и простор између постојеће и планиране ул.Славко Златановић. 
-   Земљиште: грађевинско. 
-   Намена: породично становање и саобраћајне површине. 
-   Инфраструктура: делимично изграђена. 
-   Изграђеност: 80%.  
-   П= 5,1 ха. 
-   Планира се:   1. заокружење постојећих целина становања,  
                          2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 
- Реализација: ПДР (у границама блока евидентирана је непланска изградња – породичне 
стамбене зграде изграђене без грађевинске дозволе. Стеченом обавезом из ГУП-а, 
обавезна је израда ПДР-е. У границама овог блока, до израде ПДР-е забрањена је било 
каква изградња, доградња и надградња објеката високоградње - изградња објеката или 
извођење радова којима се мења стање у простору  до доношења ПДР-е. 
Уколико изграђене-постојеће саобраћајнице имају своју дефинисану грађевинску парцелу са 
одговарајућим димензијама, дозвољена је изградња улица, водоводна и канализациона 
инфраструктура на основу општих правила уређења и грађења датим у ПГР-е и на основу 
Закона о планирању и изградњи и Правилника о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу). 
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 

Блок а5 
- Граница: јужна регулациона линија ул.Солунских ратника, северна регулација 
новопланиране ул.А1, западна регулација новопланиране ул.А2 и западна регулација 
продужетка ул.Славка Златановића. 
-   Земљиште: грађевинско. 
-   Намена: породично становање, пословање  и саобраћајне површине. 
-   Инфраструктура: делимично изграђена водоводна и канализациона, путна–неизграђена. 
-   Изграђеност: 30%. 
-   П= 6,8 ха. 
-   Планира се:    1. заокружење постојећих целина становања,  
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                         2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
       3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
       4. уређење и опремање јавних површина. 
- Реализација: ПГР (део блока, између јужне регулационе линије ул.Солунских ратника, 
северне регулације новопланиране улице - улице која дели блок на две функционалне 
целине). Предметна површина је највећим делом неизграђена и на њој није установљена 
безправна изградња. Постоје услови за реализацију по ПГР-е. Ако се укаже потреба 
„специфичног“ уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката 
инфраструктуре и слично – по избору инвеститора може да се ради ПДР-е или урбанистички 
пројекат).    

ПДР (у границама блока, јужни део - између јужне регулационе линије 
новопланиране блоковске улица, евидентирана је непланска изградња – породичне 
стамбене зграде изграђене без грађевинске дозволе. Стеченом обавезом из ГУП-а, 
обавезна је израда ПДР-е. У границама овог блока, до израде ПДР-е забрањена је било 
каква изградња, доградња и надградња објеката високоградње - изградња објеката или 
извођење радова којима се мења стање у простору  до доношења ПДР-е. Уколико изграђене 
- постојеће саобраћајнице имају своју дефинисану грађевинску парцелу са одговарајућим 
димензијама, дозвољена је изградња улица, водоводна и канализациона инфраструктура на 
основу општих правила уређења и грађења датим у ПГР-е и на основу Закона о планирању 
и изградњи и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу). 
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 

Блок а6 
- Граница: јужна регулациона линија ул.Солунских ратника, источна регулација 
новопланиране ул.А2, северна регулација новопланиране ул.А1 и западна регулација 
продужетка ул.Краља Петра Првог. 
-   Земљиште: грађевинско. 
-   Намена:  пословање, мултикултуролошке делатности и саобраћајне површине. 
-  Инфраструктура: делимично изграђена, водоводна и канализациона, путна–неизграђена. 
-   Изграђеност: 30%. 
-   П= 4,7 ха. 
-   Планира се:    1. заокружење постојећих целина пословања,  
                          2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
       3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
       4. уређење и опремање јавних површина, 
           5. изградња нових садржаја. 
- Реализација:  ПГР (ако се укаже потреба „специфичног“ уређења дела простора, 
изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре и слично – по избору 
инвеститора може да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).    

Блок а7 
- Граница: северна регулација новопланиране ул.„Јужна II“, западна регулација продужетка 
ул.Краља Петра Првог, јужна регулација новопланиране ул.А1, источна регулација 
новопланиране ул.А3. 
-   Земљиште: грађевинско. 
-   Намена: мешовито становање. 
-   Изграђеност: 0%. 
-   П= 4,8 ха. 
-   Планира се: изградња простора. 
-  Реализација:  ПДР – то је новопланирана неизграђена површина погодна за изградњу  
објеката „мешовитог становања“, нарочито вишепородичних објеката социјалног 
становања са компатибилним делатностима пословања и производње. На површини у 
границама блока забрањена је било какава изградња објеката или извођење радова којима 
се мења стање у простору  до доношења ПДР-е.  
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 
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   Блок а8 
- Граница: северна регулација новопланиране ул.„Јужна I“, јужна регулација 
новопланиране ул.А1, западна регулација новопланиране ул.А3 и источна регулација 
ул.Славко Златановић. 
- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: породично становање и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 60%. 
-    П= 10,1 ха. 
-   Планира се:    1. заокружење постојећих целина становања,  
                             2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
                             3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
                             4. уређење и опремање јавних површина. 
- Реализација: Део блока по ПГР-е а део по ПДР-е. Део блока је реализован на основу 
ДУП-а за насеље Славко Златановић и тај део биће реализован по ПГР-е (графички 
прилог са ознаком а8-1). Део блока је изграђен спонтано, мимо наведеног ДУП-а и он ће 
бити реализован наоснову „обавезне израде ПДР-е“ (графички прилог са ознаком а8-2). За 
овај део блока важе правила забране било какве изградње објеката или извођење радова 
којима се мења стање у простору  до доношења ПДР-е.  

   Блок а9 
- Граница: јужна регулација новопланиране ул.„Јужна I“, северна регулација 
новопланиране ул.А4, западна регулација десног крака ул.Славка Златановића и источна 
регулација делова ул.А3 и ул.„Јужна II“. 
- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: породично становање и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 30%. 
-    П= 5,7 ха. 
-   Планира се:    1. заокружење постојећих целина становања,  
                         2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
       3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
       4. уређење и опремање јавних површина. 
- Реализација: ПДР (у границама блока евидентирана је непланска изградња – породичне 
стамбене зграде изграђене без грађевинске дозволе. Стеченом обавезом из ГУП-а, 
обавезна је израда ПДР-е. У границама овог блока, до израде ПДР-е забрањена је било 
каква изградња, доградња и надградња објеката високоградње - изградња објеката или 
извођење радова којима се мења стање у простору до доношења ПДР-е. Уколико изграђене 
- постојеће саобраћајнице имају своју дефинисану грађевинску парцелу са одговарајућим 
димензијама, дозвољена је изградња улица, водоводна и канализациона инфраструктура на 
основу општих правила уређења и грађења датим у ПГР-е и на основу Закона о планирању 
и изградњи и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу). 
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 

   Блок а10 
- Граница: северна регулација новопланиране ул.„Јужна II“, јужна регулација 
новопланиране ул.А4, источна регулација десног крака ул.Славка Златановића и источна 
регулација делова ул.„Јужна II“. 
- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: породично становање и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 5%. 
-    П= 8,9 ха. 
-   Планира се:   1. заокружење постојећих целина становања,  

2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
 3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
 4. уређење и опремање јавних површина. 

- Реализација: ПДР (у границама блока евидентирана је непланска изградња – породичне 
стамбене зграде изграђене без грађевинске дозволе. Стеченом обавезом из ГУП-а, 
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обавезна је израда ПДР-е. У границама овог блока, до израде ПДР-е забрањена је било 
каква изградња, доградња и надградња објеката високоградње - изградња објеката или 
извођење радова којима се мења стање у простору  до доношења ПДР-е. Уколико изграђене 
- постојеће саобраћајнице имају своју дефинисану грађевинску парцелу са одговарајућим 
димензијама, дозвољена је изградња улица, водоводна и канализациона инфраструктура на 
основу општих правила уређења и грађења датим у ПГР-е и на основу Закона о планирању 
и изградњи и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу). 
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 

   Блок а11 
- Граница: северна регулација новопланиране ул.„Јужна II“ западна регулација десног 
крака ул.Славка Златановића и источна регулација  ул.Славка Златановића. 
- Земљиште: грађевинско 
- Намена: породично становање и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 25%. 
- П= 6,5 ха. 
-   Планира се:   1. заокружење постојећих целина становања,  

2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
4. уређење и опремање јавних површина. 

- Реализација: ПДР (у границама блока евидентирана је непланска изградња – породичне 
стамбене зграде изграђене без грађевинске дозволе. Стеченом обавезом из ГУП-а, 
обавезна је израда ПДР-е. У границама овог блока, до израде ПДР-е забрањена је било 
каква изградња, доградња и надградња објеката високоградње - изградња објеката или 
извођење радова којима се мења стање у простору  до доношења ПДР-е.Уколико изграђене-
постојеће саобраћајнице имају своју дефинисану грађевинску парцелу са одговарајућим 
димензијама, дозвољена је изградња улица, водоводна и канализациона инфраструктура на 
основу општих правила уређења и грађења датим у ПГР-е и на основу Закона о планирању 
и изградњи и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу). 
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 

   Блок а12 
- Граница: северна регулација планиране јужне обилазнице, западна регулација десног 
крака ул.Славка Златановића, источна регулација ул.В.Смилевског и јужна регулација 
ул.„Јужна I“. 
- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: породично становање и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 25%. 
-   П= 11,3 ха. 
-   Планира се:   1. заокружење постојећих целина становања,  

2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
4. уређење и опремање јавних површина. 

- Реализација: ПДР (у границама блока евидентирана је непланска изградња – породичне 
стамбене зграде изграђене без грађевинске дозволе. Стеченом обавезом из ГУП-а, 
обавезна је израда ПДР-е. У границама овог блока, до израде ПДР-е забрањена је било 
каква изградња, доградња и надградња објеката високоградње - изградња објеката или 
извођење радова којима се мења стање у простору  до доношења ПДР-е.Уколико изграђене-
постојеће саобраћајнице имају своју дефинисану грађевинску парцелу са одговарајућим 
димензијама, дозвољена је изградња улица, водоводна и канализациона инфраструктура на 
основу општих правила уређења и грађења датим у ПГР-е и на основу Закона о планирању 
и изградњи и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу). 
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 
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Блок а13 
-  Граница: северна регулација новопланиране ул.А5, западна регулација продужетка 
ул.В.Смилевског, источна регулација новопланиране ул.А6 и јужна регулација ул.„Јужна I“. 
-    Земљиште: грађевинско. 
- Намена: мешовито породично становање и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 0 %. 
- П= 8,1 ха. 
- Планира се:   1. Изградња површина према намени (мешовито становање),  
                          2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
                          3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
                          4. уређење и опремање јавних површина. 
- Реализација: ПДР – то је новопланирана неизграђена површина погодна за изградњу  
објеката „мешовитог становања“, нарочито породичних објеката „вишег стандарда“  
становања. На површини у границама блока забрањена је било какава изградња објеката 
или извођење радова којима се мења стање у простору до доношења ПДР-е.  
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 

Блок а14 
- Граница: северна регулациона линија јужне градске обилазнице, западна регулација 
новопланиране ул.„Јужна II“ ( продужетак ул.С. Златановића), источна регулација дела 
ул.Влајкове, северна регулација ул.Охридске. 
-   Земљиште: грађевинско. 
-   Намена:  породично становање и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 50 %. 
-    П= 25ха. 
-   Планира се:   1. заокружење постојећих целина становања,  

2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
4. уређење и опремање јавних површина. 

- Реализација: ПДР (у границама блока евидентирана је непланска изградња – породичне 
стамбене зграде изграђене без грађевинске дозволе. Стеченом обавезом из ГУП-а, 
обавезна је израда ПДР-е. У границама овог блока, до израде ПДР-е забрањена је било 
каква изградња, доградња и надградња објеката високоградње - изградња објеката или 
извођење радова којима се мења стање у простору  до доношења ПДР-е. Уколико изграђене 
- постојеће саобраћајнице имају своју дефинисану грађевинску парцелу са одговарајућим 
димензијама, дозвољена је изградња улица, водоводна и канализациона инфраструктура на 
основу општих правила уређења и грађења датим у ПГР-е и на основу Закона о планирању 
и изградњи и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу). 
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године. 

Блок а15 
- Граница: јужна регулациона линиј ул.Охридске, северна регулација новопланиране 
ул.„Јужна II“. 
-   Земљиште: грађевинско. 
-   Намена:  породично становање и саобраћајне површине. 
- Изграђеност: 30 %. 
-    П= 18,1 ха. 
-   Планира се:    1. заокружење постојећих целина становања,  
                            2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
                          3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
                            4. уређење и опремање јавних површина. 
 - Реализација: ПДР (у границама блока евидентирана је непланска изградња – породичне 
стамбене зграде изграђене без грађевинске дозволе. Стеченом обавезом из ГУП-а, 
обавезна је израда ПДР-е. У границама овог блока, до израде ПДР-е забрањена је било 
каква изградња, доградња и надградња објеката високоградње - изградња објеката или 
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извођење радова којима се мења стање у простору  до доношења ПДР-е. Уколико изграђене 
- постојеће саобраћајнице имају своју дефинисану грађевинску парцелу са одговарајућим 
димензијама, дозвољена је изградња улица, водоводна и канализациона инфраструктура на 
основу општих правила уређења и грађења датим у ПГР-е и на основу Закона о планирању 
и изградњи и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу). 
Рок за израду ПДР-е за предметни блок одређује наручилац Плана, а он не би требао да 
буде дужи од 4 године.` 

ЗОНА B: 
 Представља пољопривредно земљиште у оквиру кога се налазе четири заокружене 

„енклаве“ грађевинског земљишта ван грађевинског подручја. Граница Зоне, површина и 
намена су преузете из плана вишег реда (ГУП Лесковца 2010.-2020.год.) као „обавезујући“ 
основ за израду предметног урбанистичког плана - „Пољопривредно земљиште у оквиру 
граница ПГР 10.“  

Бруто површина простора износи око 275,30 ха. 
На простору Зоне „В“, осим површина намењене пољопривредној производњи, 

егзистирају саобраћајне површине, површине „водног земљишта“ (Рударски канал и река 
Ветерница), површине комуналних објеката (Рударско гробље и простор зоне заштите са 
бунаром – ЈКП „Водовод“ Лесковац) и три просторне целине породичног становања у облику 
„енклава“. Све напред наведне површине представљају изграђене површине и наслеђену 
обавезу планом вишег реда (ГУП Лесковца 2010.-2020.год.). Укупна постојећа површина 
простора који није у функцији пољопривредне производње износи око 15 ха.  

Осим површина за потребе инфраструктуре и регулације водних површина, све остале 
непољопривредне површине задржавају своју постојећу намену у оквиру постојећих граница 
односно површина. 

Зона „В“ остаје јединствена површина са претежном наменом – „пољопривредно 
земљиште“. Пољопривредно земљиште у зони „В „припада првој зони интезивне повртарске 
и ратарске производње, према зонирању територије града Лесковца. То је низијски и 
равничарски крај, чија је основна карактеристика мали, уситњен посед са просеком око 2 ха 
по домаћинству, односно око 0,5 ха по становнику и са највише обрађених површина, што је 
условљено агроеколошким условима и близином тржишта. Преко 75% од укупног земљишта 
је обрадиво, а од тога око 50% чине њиве, пашњаци и ливаде је око 20%, а воћњака и 
винограда је око 5%, известан део је под шумским културама. Најчешћи је узгој ратарских 
(кукуруз, пшеница, легуминозне биљке) и повртарских култура (пластеничка производња и 
површине под поврћем на отвореном).  

Приоритети у пољопривредној производњи су следећи: Неопходно је обављати 
заштиту и унапређење пољопривредног земљишта (мелиорације, откуп пољопривредног 
земљишта, комасациони радови). Комасацију, арондацију и мелиорацију спровести до краја. 
Наводњавање у већем обиму је потребно за интезивирање производње. Пошумљавање 
пољопривредног земљишта ниже бонитетне класе и очување земљишта високих бонитетних 
класа. Развијање пољопривредне инфраструкуре које ће осигурати и пружити извесну 
гаранцију произвођачима за пласман пољопривредних производа, то су: млинови, силоси, 
хладњаче, капацитети за прераду воћа и поврћа, пијаце, радионице за механизацију идр.. 

Издвојене урбанистичке функционалне целине (непољопривредне површине и објекти) 
имаће посебан третман у оквиру јединствене Зоне. 
- Граница: северна граница Зоне се поклапа са јужном границом градског грађевинског 
земљишта, источни део је омеђен границом ПГР 10, јужни и западни границом ГУП-а.  
- Земљиште: грађевинско (у границама „енклава“, комуналних, водопривредних и 
саобраћајних површина) и пољопривредно. 
-  Намена: породично становање (у оквиру „енклава“ 3, 4 и 5), комуналне делатности 
(водозахватна зона  „Бунар“ и гробље), саобраћајне површине и контакт зона уз Ул.Влајкову 
тј. Државног пута II реда Р124а (изградња компатибилних садржаја уз градске магистрале и 
улице вишег реда) и пољопривредна производња са свим пратећим објектима и 
компатибилним садржајима. 
- Изграђеност: 0,4 %. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 
 

26 
 

-    П= 275,3 ха. 
-   Планира се:    1. ревитализација постојећих целина становања,  

 2. опремање „енклава“ недостајућим садржајима, 
 3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
 4. уређење и опремање јавних површина и комуналних објеката, 

       5. уређење површина и изградња на пољопривредном земљишту према 
основним принципима заштите пољопривредног земљишта и компатибилним делатностима. 
-  Реализација: - ПДР за инфраструктуру и нове комуналне површине и објекте, 

 - ПГР за остале намене у оквиру Зоне. 

 ЗОНА С: 
Представља градско грађевинско земљиште у оквиру грађевинског рејона, чија 

граница Зоне, површина и претежна намена су преузете из плана вишег реда (ГУП Лесковца 
2010.-2020.год.) као „обавезујући“ основ за израду предметног урбанистичког плана - „Зона 
зеленила, спорта и рекреације.“  

Бруто површина простора износи око 21 ха. 
На простору Зоне „С“, осим површина намењене спорту и рекреацији, егзистирају 

саобраћајне површине, површине „водно земљиште“ (река Ветерница), Метеоролошка 
станица Лесковац, зелене површине и површина специјалне намене (Окружни затвор 
Лесковац).  

Укупна постојећа површина простора који није у функцији примарне намене простора 
износи око 3,1 ха.  

Осим површина за специјалне намене, путне инфраструктуре и регулације водних 
површина, све остале површине задржавају своју постојећу намену у оквиру постојећих 
граница односно површина. 

Зона „С“ остаје јединствена површина са претежном наменом – „зеленило, спорт и 
рекреација“. Издвојене урбанистичке функционалне целине (река Ветерница - са својом 
регулацијом, површина Окружнг затвора - објекти у оквиру њега, површина Метеоролошке 
станице - припадајући објекти) имаће посебан третман у оквиру јединствене Зоне. 
-  Граница: северна граница Зоне се поклапа са јужном границом градског грађевинског 
земљишта, источни део је омеђен границом ПГР 10, јужни и западни границом ГУП-а.  
-   Земљиште: грађевинско. 
- Намена: зелене површине, спорт, рекреација, комуналне делатности (Метеоролшка 
станица), саобраћајне површине и контакт зона уз реку Ветерницу. (изградња 
компатибилних садржаја) и површина специјалних намена (затворска установа). 
- Изграђеност: 25 %. 
- П= 21,0 ха. 
- Планира се:      1. ревитализација постојећих целина објеката за рекреацијуи спорт, 

2. опремање простора недостајућим садржајима, 
 3. изградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
4. уређење и опремање јавних површина и комуналних објекат 
5. уређење површина и изградња на „зеленим површинама“ према 

основним принципима заштите зелених површина и компатибилним делатности 
6. интегрисање реке уређењем обале, формирањем зелених садржаја, 

повезивање пешачким стазама целе обале у оквиру ове целине, уз контролисани обим 
услуга (реконструкција и изградња) у циљу повећања атрактивности потеза. 
-  Реализација: - ПДР за инфраструктуру , нових комуналних површина и објеката  и контакт 
зону реке Ветерница, 

- ПГР за остале намене у оквиру Блока. 

ЗОНА D: 
Представља градско грађевинско земљиште у оквиру грађевинског рејона. Граница 

Зоне, површина и претежна намена, преузете су из плана вишег реда (ГУП Лесковца 2010.-
2020.год.) као „обавезујући“ основ за израду предметног урбанистичког плана - Пословно-
производна зона – Здравље Актавис (према ГУП-у „радна зона“).  

Бруто површина простора износи око 17,80 ха. 
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Комплекс је у потпуности просторно организован и даља надградња истог одвијала би 
се по посебном програму развоја. Није планирана промена границе Зоне. Спровођење ће се 
реализовати ПГР-ом, док се оставља могућност да се по потреби и на захтев инвеститора 
простор разради ПДР-е.  

ЗОНА Е: 
На подручју ПГР-е издвојене су три Зоне “Е“ са својом специфичном наменом. 
 Границе Зона, површине и претежне  намене, преузете су из плана вишег реда (ГУП 

Лесковца 2010.-2020.год.) као „обавезујући“ основ за израду предметног урбанистичког 
плана и Елаборатом о резервама подземних вода изворишта за водоснабдевање Лесковца. 

Предметне површине налазе се у Зони заштите изворишта питке воде града Лесковца.  
Елаборатом о зонама санитарне заштите одређене су границе зона заштите: 
  • зона непосредне санитарне заштите - зона I, 

• ужа зона санитарне заштите - зона II, и 
• шира зона санитарне заштите - зона III. 
Назначене границе Зоне “Е“ у ПГР-е представљају границе „уже зоне санитарне 

заштите - зона II“ у оквиру су ,логично, и границе „зоне непосредне санитарне заштите - зона 
I“. Све активности у оквиру граница зоне „Е“ строго су дефинисане у наведеном Елаборату. 

У Поглављу 3 овог Плана биће прецизно одређена правила уређења, грађења и 
заштите. 
- Граница: У Елаборату о резервама подземних вода изворишта за водоснабдевање 
Лесковца прецизно су одређене границе Зона заштите изворишта питке воде са свим 
неопходним нумеричким подацима и ознакама (графички прилог бр.6 - Карта ограничења и 
заштите НКД и амбијеталних целина). 
-   Намена: комунална делатност. 
-   П= 33,1 ха, 
-  Планира се:   1. ревитализација постојећих објеката ,  
                            2. опремање простора недостајућим садржајима објеката, 
                            3. Уређење површина и изградња  „у зонама санитарне заштите“ према 
основним принципима заштите водозахвата. 
-  Реализација: ПГР. 
 
Табела 4 - Преглед планираних површина  

Намена површина 
Ознака зоне 

 

Нето 
површина 
ЗОНЕ (ха) 

Намена земљишта 

 
Површина 

(ха) 
 Блокови 

 

Нето 
површина 
Блока (ха) 

Г
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Σ
 2

0
3
,0

 

 а1 29 Мешовито становање 

А 

а2 6,5 

Породично становање 
а3 7,1 

а4 

  
  
  
 1

8
5
,2

 

5,1 

а5 6,8 

а6 4,7 Пословно-едукативна 

а7 4,8 Становање са пословањем 

а8 10,1 

Породично становање 

а9 5,7 

а10 8,9 

а11 6,5 

а12 11,3 

а13 8,1 

а14 25 

а15 18,1 

D 17,8 
Пословно-производна 

ЗДРАВЉЕ „Actavis company“ 
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Е 33,1 
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ –ЗОНЕ 

САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 

С 21,9 

СПЦ „Здравље“ 

Контакт зона реке Ветернице 

Метеоролошка станица 

Окружни затвор 

Саобраћајне површине 

Зелене површине 

А 3,0 

Дечији вртић „:“Колибри” 

Основна школа „Вожд 
Карађорђе“ 

Средња школа Хемијско-те-
хничка школа „Божидар  

Ђорђевић Кукар“ 

В 3,2 ГРОБЉЕ „Рударе“ 

Инфраструктура 14,51 
Саобраћајне површине,водни 
објекти и површине (одводни 

канал Бара) 

Пољопривре
дно 
земљиште 

Σ 257,3 В 257.3 Пољопривредна делатност 

Водно 
земљиште 

Σ 7,24 В 7,24 река Ветерница и канал Бара 

Укупно 
        

Σ 542,15 

 
2.1.2. Концепција уређења 

Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре и објекти и површине јавне намене  
Планом је предвиђена регулација постојећих саобраћајница, и отварање нових улица 

ради обезбеђивања потребних коридора за саобраћајну и комуналну инфраструктуру, у 
циљу побољшања услова и омогућивања изградње нових урбаних структура. 

Планирани објекти прикључиће се на: водоводну мрежу - постојећу (која ће се 
реконструисати) и планирану (која ће се повезати на постојећу); канализациону мрежу, 
општег типа - постојећу и планирану; електроенергетску мрежу – где се поред постојећих 
планира изградња нових трафостаница, одговарајућих прикључних кабловских водова и 
расплета на нисконапонској страни. За снабдевање топлотном енергијом планираних 
објеката, предвиђа се прикључење на топловодну мрежу, а за гасовод на планирану 
гасоводну мрежу. 

 Садашњи систем зелених површина је назнака комбинованог система зеленила, кога 
треба даље надградити и побољшати. Tо се постиже повећањем површина под зеленилом, 
непрекидних и равномерно распоређених, као и ревитализацији и реконструкцији постојећег 
зеленог фонда. Недостатак зеленила јавног коришћења донекле је компензован зеленилом 
ограниченог коришћења, зеленилом специјалне намене, као и чињеницом да је у подручју 
плана заступљено индивидуално становање са добрим процентуалним учешћем врта у 
оквиру парцеле. Такође, велика површина је под пољопривредом, те је укупна површина под 
вегетацијом са остваривањем еколошко-биолошке функције (декоративна, функционалана и 
рекреативна функција зеленила недостају) знатно повећана.    

Објекти и површине остале намене 
Планом су утврђене физичке структуре које се могу задржати и реконструкцијом 

усагласити са планираним окружењем у оквиру стамбених и радних зона. Дефинисане су 
целине где се постојећи индустријски комплекси трансформишу у складу са савременим 
технолочким захтевима. Заменом постојећег грађевинског фонда, унапредиће се квалитет 
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становања, приврђивања, пословања и животне средине. Кроз основну намену могуће је 
интегрисати различите садржаје који не представљају супротност. 

Ревитализовати и трансформисати простор – уз могућност парцелације (уситњавања) 
постојећих и формирање нових комплекса у оквиру радних, комуналних и зелених зона, као 
и формирање склада у оквиру постојећих стамбених зона, према планираним 
саобраћајницама и критеријумима за величину парцеле датим у поглављу 3. Правила 
грађења. 

Пољопривредно земљишта задржава своју основну намену, док се водно земљиште 
планираном регулациом умерава подизању квалтета живота у његовом непосредном 
окружењу.  

2.1.3. Зоне/целине за које се обавезно доноси план детаљне регулације и предвиђени 
рокови за израду ПДР-а, са прописаном забраном градње нових објеката и 
реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима 
се мења стање у простору), до усвајања плана 
 

 Подручје обухвата плана подељено је на пет ЗОНА  у оквиру којих су одређене  
функционалне целине (БЛОКОВИ)  који  се разрађују и спроводе планом детаљне 
регулације на начин приказан у следећој табели. 
Поред површина и објеката за које је израда плана детаљне регулације утврђена овим 
Планом, план детаљне регулације је обавезно урадити и за све друге површине и 
саобраћајнице када се укаже потреба, односно увек када је потребно утврдити нове 
регулационе линије.  

Табела 5 - Преглед целина за које се доносе ПДР са прописаним забранама до њиховог доношења 

 
Ознака ЗОНЕ  

Начин 
спровођења 

Рок за 
израду 

ПДР 

Прописане забране  
до усвајања ПДР  БЛОКОВИ 

А 

а1 ПГР 
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а6 ПГР 

а4 ПДР 

П
о
тр

е
б

е
, 

в
р
е

м
е
 и

зр
а
д

е
 и

 

р
е
а

л
и
за

ц
и

ја
 п

л
а
н
с
ке

 и
 у

р
б

а
н
и
с
ти

ч
ке

  

д
о
ку

м
е
н
та

ц
и
је

 в
р
ш

и
 с

е
 п

р
е
м

а
 

р
а
зв

о
јн

о
м

 п
р

о
гр

а
м

у
 г

р
а

д
а

. 
  
  
  
  

 

Забрањена је  градња нових и 
реконструкције постојећих 
објеката за које непостоје 
урбанистички услови 
прописани плановима вишег 
реда,  Законом о планирању и 
изградњи и Правилником о 
општим правилима за 
парцелацију, регулацију и 
изградњу (Сл.Гл. Републике 
Србије, бр.50 од 07.2011.год.)  

а5 
а5-1 ПГР 

а5-2 ПДР 

а7 ПДР 

а8 
а8-1 ПГР 

а8-2 ПДР 

а9 ПДР 

а10 ПДР 

а11 ПДР 

а12 ПДР 

а13 ПДР 

а14 ПДР 

а15 ПДР 

а16 ПГР 

 
 
 
 
 
 

В 

пољопривредно 
земљиште, Енклаве- 
породично становања  и 
контакт зона поред ДП II-
124 (од ГГП до ГГУПа) 

ПГР - - 

Комплекс Рударског 
конака конака и гробља 

ПГР/УП - - 
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Саобраћајна и остала 
инфраструктура 

ПДР 

Према 
динамици 
развојног 
плана 
града 

Забрањена је  изградње нових 
и реконструкције постојећих 
објеката  

С 

СПЦ „Здравље“ ПГР - - 

специјално зеленило ПГР - - 

„Окружни затвор“ ПГР - - 

„Метеоролошка станица“ ПГР - - 

„Контакт зона реке 
Ветернице“ 

ПДР 

Према 
динамици 
развојног 
плана 
града 

Забрањена је било која 
активност у границама 
предметног простора (радова 
којима се мења стање у 
простору) 

D ПГР - - 

E ПГР - 

Према Елаборату о 
резервама подземних вода 
изворишта за 
водоснабдевање Лесковца 

 
2.2. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И  ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ОСТАЛЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ   

Опремање насеља површинама и објектима јавне намене усклађено је са потребама 
насеља и препорукама из ПП РС и ППГ Лесковца и ГУП-а Лесковца. 

Планиране јавне намене на територији Плана чине институционални објекти и 
површине за јавну употребу, коридори и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
 1.    Образовање и васпитање 
 2.    Здравство 
 3.    Социјална заштита (институцијална) 
 4.    Култура и информисање (институцијална) 
 5.    Администрација и управа 
 6.    Објекти комуналних делатности 
 7.    Зеленило (јавно – од ширег значаја) 
 8.    Спорт и рекреација (институцијална) 
     9.    Саобраћајна и комунална  инфраструктура 
Услови и правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре користе се за: 

- реализацију директно на основу овог Плана 
- израду Урбанистичког пројекта када је прописано Планом 
-      смерница за израду ПДР-а чија је израда прописана Планом 
 

2.2.1. Површине и објекти јавне намене  
 Површине јавне намене дефинисане су регулационим елементима на графичком 
прилогу бр.8 - План регулације и нивелације. За уређење и изградњу, као и реконструкцију, 
доградњу, надградњу и опремање инфраструктуром, на површинама које се реализују на 
основу ПГР-е,  ради се по потреби Урбанистички пројекат на основу правила овог Плана и 
јасно дефинисаног програма. 

Површине и објекти јавних функција градиће се према следећим општим и посебним 
правилима. 

Општа урбанистичка правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне 
намене: 
 Изградња објеката јавне намене вршиће се у оквиру површина према планираној намени 
простора, али (према потреби) и на погодним локацијама у оквиру површина остале намене 
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(као основна или пратећа; као вид комерцијалног или јавног пословања) под условом да ни 
по једном аспекту не угрожавају основну намену у оквиру које се развијају. 
 Основна намена: јавне површине и објекти према карти Намена површина.   

Могуће пратеће намене: друге јавне површине и намене, услужне компатибилне 
делатности и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре  
 Могућа је изградња вишенаменских објеката јавних, и јавних и пратећих комплементарних 
намена. 
 Величина објеката и парцеле је условљена врстом и наменом, односно прописима за 
изградњу одговарајуће врсте објеката. 

Могућности  изградње другог објекта: може се градити више објеката поштујући све 
услове градње дефинисане правилима, и уз анализу организације парцеле и утицаја на 
суседне парцеле и објекте. Постоји могућност фазне реализације.  
 Индекси заузетости и индекси изграђености произилазе из прописаних норматива 
за површине објеката и површине комплекса сваке намене. 
 Спратност и тип објеката зависи од његове намене, а мора бити прилагођен 
условима локације и функцији при чему је  максимална спратност објеката П+4+Пт; Објекти 
могу имати подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 
 Положај објеката-хоризонтална регулација  

Положај објекта на парцели дефинише се: 
- грађевинском линијом у односу на регулацију  
- у односу на границу суседне парцеле 
- у односу на друге објекте на парцели. 

Објекат се поставља тако да не омета инфраструктурну мрежу, објекте на истој и 
суседним парцелама. 

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена: 
- изградња нових објеката 
- доградња делова објеката 

Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: 
- Растојање грађевинске од регулационе линије за нову изградњу и доградњу 

постојећих објеката износи - 10,00м  
- За реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката чија је постојећа 

грађевинска линија на удаљености мањој од 10,0м од регулационе задржава се 
постојећа грађевинска линија.  

Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије 
задржава се уз могућу реконструкцију, адаптацију и санацију, уколико не омета јавну 
површину (регулациону линију), саобраћајну прегледност или суседа на планираној  
грађевинској линији, а доградња, изградња и надоградња су могуће само иза планом 
дефинисане грађевинске линије. 

Минимална удаљеност слободностојећег објеката, односно његових делова од границе 
суседне парцеле је 2,5м. 

Минимална међусобна удаљеност објеката на истој парцели је 1/2 висине вишег 
објекта 

Обликовање примерено намени, условима локације и окружењу, уз савремен третман 
архитектуре. 

 Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу правила плана и 
услова овлашћених комуналних предузећа и организација. Изградња ових објеката је 
условљена одговарајућим нивоом комуналне опремљености (минимални ниво 
подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, одговарајући број паркинг места на јавним 
паркиралиштима или у оквиру комплекса, одговарајући саобраћајни и противпожарни 
приступ, услове за одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, 
систем водовода и канализације).  

Основни услови заштите животне средине остварују се реконструкцијом и 
изградњом објеката у складу са техничким и санитарним прописима, прикључењем на 
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насељску инфраструктуру и уређењем локације и парцеле; односно уређењем јавних 
површина, а посебно саобраћајних и зелених површина.  

 Такође, потребно је да одговарајуће службе контролишу изградњу, уређење јавних 
површина, комунални отпад, снабдевање водом, каналисање и пречишћавање отпадних 
вода и др.. 

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, 
противпожарних прописа као и за зоне ограничења изградње у оквиру техничких ограничења 
у коридорима инфраструктуре. Код већих инвестиционих радова потребно је извршити 
испитивања стабилности терена.  

Изградња објеката и уређење комплекса врши се на основу прописа и техничких 
услова и норматива  за одговарајућу намену. Комплекс (парцела) мора бити уређен тако да 
буде у складу са наменом објекта и окружењем. Основно уређење обухвата нивелацију, 
партер, зелену површину парцеле и одводњавање. Максимално сачувати постојећи зелени 
фонд  на локацији.  
 За лица са посебним потребама у простору потребно је прилагодити и све јавне 
саобраћајне и пешачке површине, прилазе до објеката као и све објекте за јавно 
коришћење. У складу са тим планирати извођење посебних рампи за омогућавање кретања 
особа са посебним потребама на свим пешачким токовима где постоји денивелација у 
односу на путању кретања. Такође је при извођењу и обележавању места за паркирање 
потребно обухватити и места посебне намене и димензија са адекватном сигнализацијом за 
паркирање возила лица са посебним потребама. 

Обезбедити одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима, или у оквиру 
комплекса и одговарајући саобраћајни и противпожарни приступ. Уколико је паркинг 
површина испред основног објекта, изводи се као отворено паркиралиште. 

 
Површине и објекти јавне намене су заступљене у: 
Зони „А“  

- за социјалну заштиту (предшколска установа) дечији вртић “Колибри”       
- за образовање, основна школа „Вожд Карађорђе“          
- средња школа Хемијско-техничка школа „Божидар Ђорђевић Кукар“                                                                     

Зони „Б“  
- „Рударскогробље“         
- „Рударски канал“                           
- Саобраћајнице                            

Зони „С“  
- „Метеоролошка станица“                         
- Окружни затвор          
- „контакт зона реке Ветернице“      
- „специјално зеленило“        

Зони „Е“  
- површине и објекти комуналне делатности – површине и објекти под посебним 
режимом  заштите.    

 
Посебна правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене:  
Централни садржаји од општег интереса  

У оквиру централних садржаја од општег интереса налазе се органи управе и јавне 
службе, објекти намењени васпитању и образовању, здравственој заштити и  култури. 
Васпитање и образовање  

Васпитање и образовање деце предшколског узраста и даље ће се одвијати у постојећем 
објекту комплекса предшколске установе.  

Код реконструкције и изградње садржаја предшколске установе треба се придржавати 
следећих норматива: 
  - обухват деце узраста од 5-7 година           100% 
 - обухват деце узраста од 3-5 година             70% 
 - обухват деце узраста од 1-3 године             30% 
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 - изграђена површина    5,5 m2/по детету  
 - слободна површина    10-15 m2/по детету  
 - максимална спратност    П + 1   
 - зелене површине    мин. 40%  

Основно образовање деце узраста 7-14 година се одвија у оквиру основне школе која се 
налази у центру насеља. Настава се одвија у две смене. Објекат школе је спратни, 
задовољава садашње капацитете и за сад није планирана доградња истог. 

Код реконструкције постојећих и изградње нових садржаја у склопу комплекса основне 
школе треба се придржавати следећих норматива: 
  - обухват деце (од 7-14 година)   100%  
 - изграђена површина    7,5 m2/по ученику 
 - слободна површина    25-30 m2/по ученику 
 - максимална спратност  П+1 
 - зелене површине     мин. 40%  

Зелене површине школског комплекса треба формирати слободно, где ће имати функцију 
изолације самог комплекса од околних улица.   

Планира се изградња „фискултурне сале за коју је простор обезбеђен у оквиру комплекса. 
Средње образовање деце одвија се у оквиру изграђеног центра са дефинисаним 

капацитетима (средња хемијска школа).  
Код реконструкције постојећих и изградње нових садржаја у склопу комплекса средње 

школе треба се придржавати следећих норматива: 
  - обухват деце (од 16 -19 година)   100%  
 - изграђена површина    7,5 m2/по ученику 
 - слободна површина    25-30 m2/по ученику 
 - максимална спратност  П+1 
 - зелене површине     мин. 40%  

Зелене површине школског комплекса треба формирати слободно, где ће имати функцију 
изолације самог комплекса од околних улица.   
 
Спортско-рекреативне површине  

Као један од најатрактивнијих простора Лесковца, ово подручје треба да задржи своје 
основне функције: снабдевања водом (у оквиру зоне Е), метеоролошко осматрање, као и 
одвијање дневних спортско – рекреативних активности, одржавање спортских такмичења, 
допуњене новим садржајима уз присуство културе, забаве, разоноде и угоститељства као 
пратећих делатности у функцији спортске рекреације. 

То су подручја погодна за спортске активности - активне и пасивне, професионалне и 
рекреативне, са изграђеном двораном за спортове и одређеног броја затворених спортских 
терена; поред тога, потенцијал представља и велико интересовање становника Лесковца за 
спорт и рекреацију; док су ограничења углавном лоша материјална ситуација појединачних 
спортских клубова. Према решењу из ГУП-а, формирана је мрежа спортско-рекреативних 
објекта и центара на градском нивоу који треба да релативно равномерно покрију територију 
града и омогуће омасовљавање рекреативног, такмичарског и школског спорта. Нове 
спортске површине и објекти, планирају се у оквиру простора посебно опредељених за ту 
намену; специјализовани спортско-рекреативни центри и објекти представљају категорију 
специјализованих простора планираних за такмичарски спорт који имају градски и 
републички значај, а могу бити са вишенаменским спортским објектима или специјализовани 
за поједине гране спорта. Недостатак спортско-рекреативних центара у градском простору 
надокнадиће се у јужном делу града између Светоилијског гробља и постојећег спортског 
центра, као и активирањем приобаља Реке Ветернице различитим видовима рекреације  
 
Планирана намена и начин коришћења земљишта - зонирање 

Укупна површина зоне C је 21,90 ha, од тога је блок c1 на oкo 9 ha (5 ha комплекса 
Спортско рекреативног центра и 4,1 ha приобаље реке Ветернице), блок c2 - комплекс 
некадашњег расадника- сада запуштена површина на 10,1 ha, блок c3- специјална намена - 
Окружни затвор је на 2,75 ha.  У оквиру сектора Е су заступљене површине спорта и 
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рекреације на водозахвату – отворени терени СРЦ-а у површини од 2,4 ha, као и 
метеоролошке станице на око 1 ha. Планирана намена спорта и рекреације је на укупној 
површини од 21,6 ha (c1, c2 и део е) и чиниће окосницу развоја физичке културе, спортских 
такмичења, као и рекреације, забаве и одмора широког круга корисника. Како се ради о 
великој површини, подручје се може рашчланити на одређене зоне у односу на доминантну 
врсту спортских активности и природно окружење. 
А –Зона масовних активности- Спортско-рекреативни центар 

Прва целина је у јужном делу блока C1 за масовне активности са изграђеном двораном за 
спортове СРЦ ''Дубочица'', отвореним теренима и паркинг простором. Целина за масовна 
окупљања, у постојећем стању је једина у којој се одвијају спортске активности, тако да чини 
основу за даљи развој целе зоне C, у којој се поред пропалог расадника не одвија готово 
ништа (не рачунајући метеоролошку станицу). Дакле, постојећи спортски центар ''Дубочица'' 
је градски спортско рекреативни центар, спратности високо приземље, површине у основи 
9570 м2, са пратећим паркингом на око 0,5 ha. Дворана спортова је објекат универзалног 
карактера, који у својим просторијама и са уређајима и реквизитима може да организује и 
спроведе програм такмичења у одређеним спортским гранама. Објекат садржи велику 
дворану са гледалиштем, малу дворану, куглану, стрељану, теретану, и комплекс 
затворених базена за различите категорије корисника. Изграђени спортски терени на 
отвореном намењени су за одбојку, тенис, и кошарку на отвореном. Поред тога, према 
урбанистичким условима, према којима је реализована изградња објекта, комплекс је још 
намењен и за стандарни фудбалски терен и атлетску стазу, отворени олимпијски базен са 
трибинама за 500 гледалаца, затим за отворено клизалиште и паркинг простор. Међутим, у 
односу на поменуте урбанистичке услове овим планом се предвиђа ширење комплекса и 
активности искључиво према југу и западу (ка рукавцу Ветернице), док се део комплекса у 
оквиру зоне Е (водозахват) на коме су тениски терени задржава, али без даље изградње 
затворених спортских обеката.  

Ову зону спортско-рекреативних терена и објеката углавном треба да чине отворени 
спортски терени, док затворени спортски терени, као и пратећи садржаји (гардеробе, 
угоститељски садржаји), треба да чине око 30% површине. Везано за површину намењену 
спорту, а у оквиру зоне Е се планирају, односно задржавају све спортско-рекреативне 
активности активности које нису у супротности са заштитом уже зоне водоизворишта, 
односно спортски терени чија изградња и коришћење не захтева употребу хемијских 
препарата који нису у сагласности са заштитом водоизворишта и спортске активности које 
не емитују буку и загађење ваздуха. За осталу површину се такође забрањују активности 
које негативно утичу на животну средину и у супротности су са основном наменом. 

Дозвољене активности- Активности на стазама: пешачење (шетне туре), бициклизам, 
трим, стаза здравља, ролерице, као и зимски спортови, клизање, хокеј, смучарско трчање. 
Спортске игре на тлу: тенис, одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, фудбал, хокеј на 
трави, рагби, бадмингтон, мини голф, боћање, дечје игре, стреличарство. 

Нису дозвољене активности - спортови који могу утицати на загађење животне средине 
(вода, ваздух,тло), а за које није могуће успостављање мониторинга: картинг, мото-трке, 
голф и др. 

Спортско-рекреативне површине планиране планом подразумевају просторе намењене 
самосталној и спонтаној рекреацији у природи и рекреацији у виду колективних спортских 
активности на за то планираним површинама које могу бити планиране и као поливалентни 
(вишенаменски) садржаји. Зеленило мора бити присутно са минимум 40% од укупне 
површине у комплексу спортских објеката. 

На простору корита реке Ветернице и шире према југу и истоку неопходно је сачувати сво 
постојеће квалитетно зеленило (дрвеће, шибље, зељасте биљке) у оквиру постојећих 
биљних заједница. Као подручје са посебним природним одликама које заслужује пажљив 
третман, у зони спорта и рекреације, није дозвољена сеча квалитетних групација дрвећа и 
шибља. Израдом мануала валоризације дендро флоре (дрвеће и шибље), током даље 
планске разраде, процениће се вредност фонда зеленила и у складу са резултатима 
проценити у којој мери је извођење предвиђених спортских садржаја могуће. Наведени 
услов не мора да важи као услов за отворене просторе у виду пропланака који су 
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затрављени или без застора и нису испуњени квалитетном дрвенастом вегетацијом. Такође, 
сви спортски терени за које се предвиђа трава као подлога, не могу бити замењени 
вештачком травом и неком другом полупропусном или непропусном подлогом.  
Б - забавно-рекреативни парк 

Зона око рукавца планирана је за забавно-рекреативни парк. Ова зона обухвата 
пошумљене и травнате површине и намењена је за: забаву, рекреацију, излете, дечја 
игралишта, мање угоститељске објекте, изложбе на отвореном.  
В - општи центар 

Зона намењена за општи центар тареба бити на главним колско-пешачким токовима. 
Намењена је за изградњу: друштвених просторија, поливалентне сале, изложбеног 
простора, спортске продавнице, самопослугу.  
Г - површине за спортове на води 

Део Ветернице оријентисан према рукавцу планира се за спортове на води (веслачки и 
једриличарски клубови).  
Д - дом спортова на води 

Потпуном реконструкцијом, доградњом постојећег објекта или изградњом нових 
допунских објеката, формирати простор са садржајима приступачним спорт истима и 
најширем кругу осталих корисника. У изграђеним објектима створиле би се могућности за 
обављање спортских активности разних клубова за спортове на води: једрење, веслање, 
кајак. Планира се уређење обале за спуштање чамаца у реку. 
Ђ - површине за плажу 

Површина планирана за плажу где могућности дозвољавају. 
Е - зелене пошумљене површине-  формирање парк-шуме 

За зелене површине некадашњег расадника, планирати заштиту постојећих просторних 
целина и унапредити зелене површине које се плански задржавају при чему је неопходно 
очувати и природни амбијент комплекса. Укупна површина је око 10 ха, и налази се у 
средишњем и јужном делу зоне C. У оквиру ових површина планирају се активности на 
стазама: пешачење (шетне туре), трим стазе са трим полигонима, стазе здравља са меком 
подлогом и означеним дистанцама и природним препрекама. Изградња објеката није 
дозвољена сем парковског мобилијара (одморишта са клупама, корпама за отпатке и др.) од 
природних материјала, док сви застори за стазе морају бити пропусни до полупропусни 
употребом искључиво природних материјала. Дозвољена компатибилна намена је 
задржавање намене расадничке производње у границама некадашњег расадника. 

У оквиру зелених пошумљених површина као специјалан вид рекреације у природи 
присутан је боравак на сојеницама. Треба се планирати пренамена постојећих 
пољопривредних површина у зелене површине сукцесивним пошумљавањем. 
Ж – водене површине 

Активности на води се планирају за: купање, пливање, веслање, бициклизам на води, 
риболов, рекреативну наутику. Река Ветерница се планира за одвијање свих активности на 
води у циљу рекреације приступачне широком кругу популације, тренирање и такмичења 
највишег ранга у спортским гранама чија активност не загађује воду и ваздух.  
И – комунални објекти 

Површина намењена за комуналне објекате планира се за: метеоролошку станицу и 
мерно-регулациону станицу МРС  1. 
 
Комплекс посебне намене - Окружни затвор Лесковац 

У скалду са Законом о изменама и допунама закона о планирању и изградњи 
(Сл.Гл.Републике Србије, бр.24/11), Члан 133. Став 5. –за објекте казнено-поправних домова 
грађевинску дозволу издаје надлежно Министарство. 

Постојећи комплекс окружног затвора у Лесковцу припада државној управи за извршење 
кривичних санкција где се извршење спроводи казном затвора. Према степену 
обезбеђености и начину поступања са затвореницима он је установа полуотвореног типа где 
служба обезбеђења представља основну препреку за бегство. У оквиру постојећег 
комплекса се налазе отворено одељење за 220 места, затворено одељење за 80 места и 
одељење притвора за 50 места. Према евиденцији ове установе просечан број осуђених је 
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170, притворених 10 и 7 лица кажњених у прекршајном поступку тако да је постојећи 
капацитет комплекса задовољавајући. Смештајни капацитети су распоређени у оквиру 
„старог павиљона“ са 30 места као затворено одељење, „павиљон истраге“ као затворено 
одељење са максималним обезбеђењем, „нови павиљон“ са 220 места као отворено 
одељење.  У оквиру комплекса је формирана економија за узгој стоке, као и занатске 
радионице за радне, окупационе, терапијске и уметничке активности. 

Дозвољава се по указаној потреби реконструкција и доградња објеката и пратећих 
садржаја /спортски терени, шеталишта,.../ постојећег комплекса уз примену норматива 
прописаних Законом о извршењу кривичних санкција и општих урбанистичких правила за 
уређење и изградњу површина и објеката јавне намене у оквиру граница постојећег 
комплекса. 
Метеоролошка станица 
 Метероролошка станица припада објектима јавне намене у којој се током целог дана 
спроводе редовна осматрања стања атмосфере и њених основних параметара 
(температура, ваздушни притисак, влажност ваздуха, падавине и др). Станица се састоји из 
површине на којој су смештени метеоролошки инструменти и затворен простор у коме се 
врше осматрања.  

Уређење и изградња овог комплекса вршиће се према посебним правилима у складу 
законом о делатности уз примену општих урбанистичких правила за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене у оквиру граница постојећег комплекса и примену 
правила за изградњу у широј зони санитерне заштите. Дозвољава се уређење, 
реконструкција и доградња постојећег комплекса у складу са савременим технолошким 
достигнућима из области метеорологије. 

Грађевинске линије површина јавне намене, за које није предвиђена израда ПДР-е 
У највећем броју насељских блокова грађевинска линија се поклапа са регулационом 

линијом улице, односно површином јавне намене.  
У Зони „А“ грађевинска линија објеката социјалне заштите и образовања у односу на 

регулационе линије уличних коридора, увучена је према графичком прилогу бр. 8 – Карта 
регулације и нивелације. 

У Зони „С“ претежно намењену развоју спорта и рекреације и капацитетима у функцији 
комуналне и специјалне државне делатности, грађевинска линија евентуалних доградњи 
или проширења постојећих капацитета се поклапа са грађевинском линијом изграђених 
објеката, док је у односу на границу парцеле уз регулацију реке Ветернице увучена мин.  за  
7,0м. 

У Зони „D“ претежно су заступљене изграђене површине и објекти пословања и 
производње  компаније ЗДРАВЉЕ „Actavis company“. Сва евентална проширења капацитета 
или доградња и надградња постојећих објеката одвијала би се у границама постојећих 
грађевинскух линија. 

У Зонама „Е“ претежно су заступљене површине и објекти комуналне делатности – 
површине и објекти под посебним режимом  изградње. Општа правила грађења – регулација 
и нивелација ,примењују се по посебним критеријумима, прописима и законима. 

У Зони „В“ претежно су заступљене пољопривредне површине. Има појава породичних 
објеката у оквиру целина „енклаве“, саобрађајне инфраструктуре, водни објекат  „Рударски 
канал“ и комунални објекат „Рударско гробље“. 

Дворишне грађевинске линије ПО „ЕНКЛАВАМА“ су дате описно у правилима грађења, за 
сваку „Енклаву“ појединачно: удаљеност објеката од границе парцеле, међусобна 
удаљеност објеката по намени (на парцели и од објеката на суседним парцелама).  

За изградњу објеката инфраструктуре и водне привреде (одводни канали и корито реке 
Ветернице) радиће се план нижег реда – ПДР где ће се детаљно одређивати регулација и 
нивелација. 

2.2.2.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
Циљеви развоја  саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре су обезбеђивање квалитетног 

нивоа транспортне услуге свим видовима кретања; преиспитивање саобраћајног решења 
примарне мреже на деловима где су коридори траса угрожени бесправном градњом; 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
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дефинисање пешачких и бициклистичких коридора; решавање јавног градског саобраћаја; 
обезбеђивање рационалнијих локација терминала и стајалишта у складу са захтевима 
путника у односу на приступачност јавног превоза. 

Такође, циљ јесте изградња примарне (локалне) путне мреже „примарни насељски 
прстен“ који би имао три основна задатка: 

- да буде спона између локалне (блоковске) саобраћајне мреже  са градским „Појасом 
између унутрашњег и спољашњег саобраћајног прстена – зоне 60,61,62,63,64,65,66 и 67.  

- да представља физичко разграничење између градског грађевинског земљишта и 
пољопривредног земљишта. 

- да  представља физичку препреку за даљу „узурпацију“ пољопривредног земљишта 
и ширење непланске изградње стамбених зграда. 

Примена концепције „умирења саобраћаја“ унутар блокова представља логични приступ 
планирању локалних градских и насељских саобраћајница. 

Овај релативно нови концепт урбанистичког и саобраћајног обликовања простора 
најбоље се може разјаснити код реконструкције постојећих делова града пројектованих по 
класичном поступку, с`тим што се код формирања нових урбанистичких целина многи од 
наведених принципа и/или елемената могу много лакше и једноставније применити.  

Постојеће и планиране саобраћајнице на пољопривредном земљишту, задржавају статус 
„земљишта од јавног интереса“. У свим случајевима где је постојећа ширина улице већа од 
планиране, коловоз се дефинише ивичњацима, док се регулациона линија задржава као 
граница између земљишта јавне и остале (пољопривредне) намене. Привремени и 
бесправно подигнути објекти на земљишту јавне намене, подређени су намени земљишта. 

Овим саобраћајним концептом, предвиђена је изградња Јужне обилазнице (обавеза 
плановима вишег реда) на правцу запад – исток са пружањем ка државним путем I реда – 
М1 и даље ка ауто-путу Е-75. Изградњом Јужне обилазнице ће се значајно побољшати 
функционисање интерног (насељског) саобраћаја и свих осталих насељских функција, а 
централни делови насеља ослободити свих саобраћајних токова из праваца центра града, 
урбаних средина суседних насеља и транзитног саобраћаја (пут ка Вучју). 

Траса државног пута II реда Р124 (градска магистрала) се задржава у границама 
постојеће регулације. 

Такође, овим саобраћајним концептом, као разрадом планова вишег реда (ППГ и ГУП 
Лесковца) предвиђена је изградња градске магистрале (продужетак ул. Краља Петра Првог) 
која би прихватила све насељске (градске саобраћајнице I и II реда као и део сабирних 
насељских саобраћајница) – Ул. Јужна која веже источни део града са насељем и даље са 
западним делом града. Изграђена градска саобраћајница II реда, улица Радничка даље 
улица Солунских ратника, задржавају своју функцију у постојећој регулацији. Део насељске 
сабирне саобраћајнице Славко Златановић (од раскрсница са „Вучјанском и Карађорђевом 
па све до Јужне обилазнице) задржава своју регулацију (реализација по ПГР-е). Од 
раскрснице са Вучјанском и Карађорђевом па све до градске саобраћајнице II реда (ул. 
Солунских ратника) задржава своју функцију и профил (планови вишег реда) али овим 
планом се предвиђа њена делимична дислокација тј. промена регулације. (реализација по 
ПГР-е). 

Укрштање Јужне обилазнице са градском магистралом Краља Петра Првог, државним 
путем I реда М-9 и даље са ауто-путем Е-75, планирано је као кружна раскрсница у нивоу са 
свим потребним елементима за безбедно и неометано функционисање и вођење 
саобраћајних токова.  

Остале, приступне насељске саобраћајнице, ће омогућити доступност до свих садржаја и 
свих домаћинстава.  

Овим саобраћајним концептом, посебно је третиран „Заштитни насип“ на реци Ветерници 
и простор ван речног тока. Планирано је проширење „Заштитног насипа“ са његовом 
проширеном (мултифункционалном) наменом – мултифункционална саобраћајница 
(пешачка, бициклистичка, за превнтивни прилаз специјалних и путничких возила...). 
 
 
 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 
 

38 
 

Улични коридори  
У оквиру уличних коридора дати су услови за уређење, изградњу и полагање јавне 

инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне, електроенергетске, гасоводне и 
телекомуникационе), као и услови за озелењавање.  
Саобраћајна инфраструктура  

На простору обухваћеном планом имамо све категорије саобраћајница, од главни 
градских саобраћајница до стамбених прилаза. Исто тако техничке карактеристике 
реализованих саобраћајница се крећу од стандардних (ул.Солунских ратника, ул.Радничка) 
до нивоа који не задовољава ни минималне услове одвијања саобраћаја у дивље 
изграђеним насељима.  

Основни регулациони елементи саобраћајница, координате осовинских тачака и попречни 
профили су дати за улице за које је прописана реализација ПГР-ом. Овде имамо две 
категорије саобраћајница; 

- саобраћајнице које су раеалзоване и које остају на дефинисаној катастарској парцели, 
где може имати мањих одступања на габариту. Реконструкција ових саобраћајница се 
изводи у оквиру парцеле са елементима датим у попречном профилу. Нивелета 
реконструисане улице се рализује у складу са постојећом нивелетом са евентуалном мањом 
изменом за потребе ефикасног одвођавања површинских вода или уклапања са околним 
простором и објектима. 

- новопланиране саобраћајнице, где су елементи дати ПГР-ом. При рализацији ових 
саобраћајница мора се извршити експропијација, а регулациони елементи се преузимају из 
ПГР-а. Нивелета улице мора задовољити минималне подужне нагибе од 0.5%, изузетно 
0.3% и да се усклади са котама коловоза већ изведених улица. 

Габарити колских прилаза у дивље изграђеним насељима морају да имају најмању 
ширину 5,00м, изузетно мање где је већина објеката на регулацији уз задовољавање против 
прожарних услова и једносмерно кретање моторног саобраћаја.  

У југоисточном делу плана планира се изградња индустријског колосека, који ће повезати 
планирану теретну станицу „Бунибродске ливаде“ источно од магистралне пруге. 
Дефинисање услова за изгрању колосека, као и заштитног појаса урадиће се кроз план 
детаљне регулације железничке инфраструктуре на подручју ГУП-а. 
Генерално регулационо решење 

Предложени саобраћајни систем представља надградњу постојеће саобраћајне матрице 
на подручју ПГР-е. Изузимајући трасе планираних саобраћајница у генералном систему 
регулације насеља неће доћи до битних промена. 

Генералним регулационим решењем дефинисане: 
- градске магистрале  
- градске саобраћајнице  
- сабирне саобраћајнице 

- Регулационе линије улица површина јавне намене, за које није предвиђена израда 
пдр-е 

Овим Планом (графички прилог) се задржавају регулационе линије у зони „А“ – 
Блоковима  а1(осим у деловима ул. Косте Абрашевића (графички прилог), затим у а2, а3 и 
деловима Блокова  а14 и а15. 

Улице чија се регулација задржава - назив улице и улични коридори и парцеле (или 
делови парцела) од којих се образују: 
 

ЗОНА „А“: 
1. Радничка (Г.С.II реда)             
2. Солунских ратника (Г.С.II реда)          
3. Влајкова (Г.С.II реда)             
4. Славко Златановић (део) (Г.С.II реда)       
5. Славко Златановић (источни део) (Г.С. сабирна)    
6. Бориса Кидрича (Г.С. сабирна)           
7. Козарачка (Г.С. сабирна)               
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8. 27. Marta   (Г.С. сабирна)               
9. Гаврила Принципа (Г.С. сабирна)             
10. Зејнили Ајдини (Г.С. сабирна)             
11. Видоје Смилески (Г.С. сабирна)             
12. Ацо Ђорковски    (Г.С. сабирна)             
13. Аце Ђорђевић     (Г.С. сабирна)             
14. Милета Ћаловића   (Г.С. сабирна)             
15. Драгана Петровића (Г.С. сабирна)          
16. Васе Смајевића (Г.С. сабирна)                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. Драгана Томића (Г.С. стамбена)                
18. Милана Димитријевића (Г.С. стамбена)           
19. Чедомира Шундрића    (Г.С. стамбена)           
20. Костадина Недељковића  (Г.С. стамбена)          
21. Бранка Миљковића   (Г.С. стамбена)            
22. Пионирска  (Г.С. стамбена)                
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23. Карађорђева (Г.С. сабирна)               
24. Нова 23    (Г.С. стамбена)                    
25. Нова 22    (Г.С. стамбена)                    
26. Нова 21    (Г.С. стамбена)                   
27. Нова 20    (Г.С. стамбена)                    
28. Нова 19    (Г.С. стамбена)                    
29. Нова 18    (Г.С. стамбена)                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30. Славака Златановића (јужни део) (Г.С. сабирна)    
31. Вучјанска (део-до Тимочке)  (Г.С. стамбена)             
32. Тимочка (Г.С. стамбена                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33. 6.Септембар (Г.С. сабирна)         

- Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план)  
Нивелациона решења су дефинисана преломним тачкама нивелете осовина главних и 

сабирних насељских саобраћајница (приказано у графичком прилогу).  
Нивелационим планом пројектоване су: 

- Коте нивелете осовина саобраћајница, 
- Интерполовне коте. 
- Падови нивелете. 

Овим нивелационим решењем дате су основне смернице нивелације којих се у фази 
детаљне разраде треба начелно придржавати. 

 
2.2.3. Водопривредна инфраструктура  
Водовод-снабдевање водом  

Имајући у виду постојеће стање дистрибутивне водоводне мреже на подручју Плана, 
планира се: 

 реконструкција свих цевовода од салонитних цеви;  

 изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама.  
Приликом реконструкције и изградње цевовода најмањи профил биће Ø100 мм, за мрежу 

везану у прстен, односно Ø80 мм, за водоводне линије које се слепо завршавају. Водоводна 
мрежа биће смештена у тротоар на одстојању од једног метра од ивице коловоза. Траса 
планираног водовода дата је у графичком прилогу. 

На подручју Плана налази се и комплекс Водовода (радионица, дежурна служба и 
баждарница) који остаје у функцији водоснабдевања. 
Правила грађења 

Минимална дубина укопавања цевовода је 1,2 м ради заштите од мраза.  
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Притисак у мрежи мора бити у границама минималних и максималних прописаних 
притисака. 

На траси водовода не дозвољава се изградња никаквих објеката осим објеката 
водоснабдевања. 

Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у 
обзир потребну количину воде за гашење пожара у насељу у складу са Правилником о 
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.  

Према Правилнику о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску 
мрежу дозвољено одстојање између хидраната износи највише 80 m. Препоручује се 
постављање хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних 
хидраната. 

Избор врста цеви одредиће се техно-економском анализом у складу са важећим 
санитарним прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви. 

При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном како вертикалном 
тако и хоризонталном одстојању појединих инсталација. 

Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је 
минимум 1,5 м, ако је пречник водовода мањи од Ø200 мм или минимум 3,0 м, ако је пречник 
водовода већи или једнак Ø200 мм.   

Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 0,4 м 
у случају да је водовод изнад канализације. 

Новопројектоване стамбене објекте прикњучити на планирану водоводну мрежу. 
Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и 

прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација. 
Све инфраструктурне мреже морају се међусобно ускладити и штитити једна од друге. 

Изворишта  
Изворишта су дефинисана у оквиру посебне зоне (Зона „Е“): 

- Основна делатност: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
Површине и објекти су под посебним режимом  изградње. Општа правила грађења – 

регулација и нивелација ,примењују се по посебним критеријумима, прописима и законима и 
према Елаборату о резервама подземних вода изворишта за водоснабдевање Лесковца. 

Изградња у зони одвија ће се према динамици развојног плана града и ЈКП „Водовод“ 
Лесковац. 

Комплекси изворишта уредити и изградити на парцелама планираним за ову намену, у 
складу са условима из важећих правилника који ову област регулишу. У циљу заштите воде 
за пиће од намерног или случајног загађивања, као и од других штетних дејстава, која могу 
трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће и издашност изворишта. Према 
Елаборату о резервама подземних вода изворишта за водоснабдевање Лесковца су 
одређене зоне и појасеви санитарне заштите изворишта, у складу са Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ('Службени 
гласник РС, бр. 92/08), њихова заштита и правила градње на предметним просторима. 
 
Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода 

Имајући у виду постојеће стање канализационе мреже на подручју Плана, планира се: 
 -замена канализације профила КЦ-Т Ø400 мм у Ул. Солунских ратника, деоница 
паралелна са железничком пругом, цевоводом профила Ø800 мм у дужини од око 120 м. 
 -изградња канализације у Ул. Охридској, јужно од затвора, до Доње Јајине. 
 -изградња атмосферске канализације дуж Ул. Влајкове поред комплекса "Здравље 
Актавис". 
 -изградња канализације до Рудра дуж Ул. Влајкове.  

-градња канализационе мреже у новопланираним саобраћајницама унутар блока. 
Канализациона мрежа на подручју Плана је општег типа сем атмосферске канализације у 

Ул. Влајковој поред комплекса "Здравље Актавис". 
Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу. 
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Правила грађења 
Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода одредити 

на основу хидрауличког прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø250 
мм, усвојити пречник цеви Ø250 мм који је минимални.  

Канализациона мрежа у насељу води се у осовини саобраћајница. 
Минимална дубина укопавања канализације треба да је таква да она може да прихвати 

отпадне воде из објеката који се прикључују на њу. 
За исправно функционисање канализације предвидети довољан број ревизионих окана, и 

водити рачуна о минималним и максималним падовима. 
Падове усвојити тако да новопројектована канализација буде прикључена на постојећу 

канализацију. 
Одстојање канализације од објеката при гравитационом одводу је минимум  3 м. 
Избор врсте цеви одредиће се пројектом а у зависности од статичких и динамичких 

утицаја, слегања терена, агресивности околног земљишта и других техно-економских 
параметара. 

Квалитет вода које се смеју испуштати у канализациони систем дефинисан је 
Правилником о МДК. 

Техничке услове и начин прикључења новопројектоване канализације као и прикључење 
појединих објеката одређује надлежна комумална организација. 

  
Канали  

На подручју плана је и Рударски канал који је делимично регулисан и који има улогу 
одвођења површинских вода са Рударске косе. Рударски канал који је бујичарског карактера, 
је у функцији. За овај водоток евентуална нова регулација реализоваће се по ПДР-у.  
 
2.2.4. Енергетска инфраструктура  
2.2.4.1. Електроенергетска инфраструктура 

Планирана је изградња, доградња и реконструкција постојећих трафо станица 10/0.4 кV, у 
простору обухвата плана. Изградња нових електроенергетских објеката на простору који је 
намењен пољопривреди је планирана, а све према будућим потребама инвеститора на овом 
простору, како би се исти привео одређеној намени. Простори намењени пословању ( радне 
зоне ), становање и мешовито становање са пословањем, биће енергетски опремљени кроз 
изградњу објеката инфраструктуре и њиховим повезивањем на постојећи ЕЕДС, изградњом 
нових објеката, а све у оквиру планираног производног или пословног комплекса или у 
самом објекту, а прецизне локације таквих објеката биће дефинисане  кроз урбанистичке 
услове, а на основу конкретних услова и потреба.  
Правила грађења 

У заштитној зони далековода 110kV, мин 25м обострано није забрањена градња 
објеката и она је условљена Техничким прописима за изградњу надземних ел.енергетских 
водова (Сл. лист СФРЈ, бр. 65/88) уз израду студије (елабората) о односу далековода и 
планираних садржаја. За такву градњу неопходна је сагласност власника мреже.  

У заштитној зони далековода 35kV, минимално 10м обострано и у заштитној зони 
далековода 10кВ минимално 5м обострано није забрањена  градња објеката и условљена је 
Техничким прописима за изградњу надземних ел. енергетских водова...(Сл.лист СФРЈ, бр. 
65/88) тако да је неопходна сагласност власника мреже.  
Електроенергетска мрежа  

Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине ел.енергије, напонског 
преноса 10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС  или зидане у 
централним зонама насеља. ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и 
планираних објеката. ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. У рубним 
зонама насеља ТС градити као СТС. ТС по правилу градити на сопственим парцелама, 
деловима парцела на којима се граде производни објекти, а које ће служити за 
напајање електричном енергијом оваквих објеката, зеленим површинама или на 
парцелама ЗЈН. Планирану 10kV мрежу у централним зонама насеља градити подземно. У 
рубним зонама насеља мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима. Мрежу по 
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правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Нисконапонску мрежу 
градити ваздушно на бетонским стубовима и самоносоивим кабловским снопом (СКС). ТС по 
правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Кућни прикључак извести 
СКС-ом по важећим законским и техничким прописима. Јавну расвету поставити на 
постојеће бетонске стубове или независне стубове који се користе искључиво за светиљке 
јавне расвете. ЈР примарних саобраћаница мора бити на вишим стубовима, а детаље као 
што су број стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити главним пројектом у складу 
са условима надлежног Југословенског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним громобранским инсталацијама према важећим законским 
прописима.  
Услови за изградњу електроенергетске мреже  

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према 
важећим законским прописима.  
Услови за изградњу Трафостанице 10/0,4кV 

- ТС градити као МБТС, КБТС, челичнорешеткасту стубну ТС или зидану ТС; 

- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе Правилника о техничким нормативима за 
заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист СФРЈ, бр.74/90);  

- ТС градити за напонски ниво 10/0,4kV; 

- Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења; 

- Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;  

- обезбедити лак приступ ТС (приступни пут – чврста подлога);  

- ТС мора имати што мањи утицај на животну средину (бука).  
Услови за подземну електромрежу 

- дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0.70м, односно 0.90м за каблове 
10kV;  

- ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0.5м од темеља објеката и 1.0м од 
коловоза; по могућности мрежу полагати у простору зелених површина;  

- укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем 
кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у 
хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода; 

- Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0.80м;  

- међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног 
оптерећења, а минимално растојање је 0.07м код паралелног вођења и минимално 0.2м 
код укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног 
вођења тако и код укрштања;  

- код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 
0.50м за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0м за каблове напона 35kV;  

- Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима несме бити мање од 
0.50м; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од 
30о по могућству што ближе 90о, а ван насеља минимални угао од 45о. По правилу 
електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла; 

- није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водовоних 
и канализационих цеви;  

- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је минимално 
0.5м за каблове 10kV, односно 0.4м за остале каблове;  

- вертикални размак ел.енергетског кабла код укрштања са водоводном или канализационом 
цеви може да буде испод или изнад цеви на минималној удаљености од 0.4м за каблове 
35kV или минимално 0.3м за остале каблове;  

- у ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне удаљености, односно 
размаке, ел.кабл се провлачи кроз заштитну цев;  

- није дозвољено паралелено полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви. - 
полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви;  

- размак између ел.каблова и и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним 
местима је минимално 0.80м, а изван насеља 1.2м. У ситуацијама када су просторни 
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услови неадекватни ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном расојању 
0.30м, дужина цеви мора бити најмање 2.0м са обе стране укрштања или целом дужином 
паралелног вођења;  

Услови за надземну електромрежу  

- НН смоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним размаком 
до 40м. (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по вазећим 
прописима и нормативима);  

- није дозвољено полагање нисконапонских и самоносивих кабловских снопова у земљу или 
у малтер;  

- само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за 
стални боравак људи (вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3м од 
објекта (10kV) или 5м од објекта (напон већи од 10kV) ;  

- када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се 
задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација;  

- није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на 
стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови;  

- није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе лакозапаљиви 
материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност једнака 
је висини стуба увећаној за 3м а износи најмање 15м;  

- одређивање сигурносних удаљености и висина од објеката, као и укрштање 
електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама врши се у складу са 
Правилником о техничкоим нормативима за изградњу надземних и електроенергетских 
водова напона од 1kV до 400kV (Сл.лист СРЈ, бр. 65/88) и  

- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским  инсталацијама у 
облику фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или штапним хватаљкама 
са раним стартовањем, у скалду са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења (Сл.лист СРЈ, бр.11/96).  

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу  

- сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, изузетно за двојни објекат када се уз 
сагласност ЕД могу одобрити два прикључка;  

- прикључак служи за напајање само једног објекта; ако се преко једног огранка НН мреже 
напаја више објеката онда се огранак третира као мрежа; 

- за прикључке се користе самоносиви кабловски снопови; 
Димензионисање приључка се врши на основу очекиваног максималног једновременог 

оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у 
односу на НН мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или кровни 
носач), минимални распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом је 30m, за веће 
распоне планирати помоћни стуб. 
Комплекс ТС  

Реконструкцију и доградњу постојећих и изградњу нових електроенергетских објеката 
(ТС), као и реконструкцију и уградњу инсталација и опреме, вршити у складу са потребама и 
програмима развоја, односно, условима надлежног електродистрибутивног предузећа.  
 
2.2.4.2.Топлификациона инфраструктура  

Предвиђа се повезивање стамбеног комплекса (вишепородичне стамбене зграде) као и 
основне школе „Вожд Карађорђе“и дечјег вртића „Колибри“ на планирану топлану „Победа“. 

Повезивање објеката који се греју путем топлана ивешће се предизолованим цевима које 
се полажу у земљани канал. 

 
2.2.4.3.Гасоводна инфрастуктура  

У оквиру планског подручја планирана је изградња градске гасне мреже која представља 
је комплексан систем који се састоји из: 
- мернорегулационих станица 
- примарне гасне мреже и 
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- секундарне гасне мреже.  

Правила грађења мерно-регулационих станица 
Мерно регулационе станице (МРС) градити у посебно грађеним зградама или металним 

орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу постављати у 
дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и 
надстрешница. До сваког објекта МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне 
саобраћајнице, мин.ширине 3м. Планирана је изградња следећих МРС: 

Табела 6 - Планиране МРС на градској мрежи 

Назив 
МРС 

Назив и намена снабдевача 
Капацитет (м

3
/h) 

МРС 10 Здравље  

МРС 13 Радничко насеље  

Минимална удаљеност МРС и регулационо одоризаторских станица (РоС) у објектима од 
чврстог материјала од стамбених, пословних и производних објеката, радионица и 
складишта запаљивих материјала износи у зависности од притиска: до 7 bar је 10,0м, а од 7 
до 13 bar је 15,0м.  

Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од трафо станице износи 
30,0м. 

Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од надземних 
електроводова износи 1,5 пута висина стуба.  

Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од осталих 
инфраструктурних објеката (рачунајући код путева од ивице путног појаса) је:  
  - државни путеви првог реда  20,0м   
  - државни путеви другог реда  10,0м 
  - остали путеви    5,0-8,0м  
  - водотоци   5,0м 
  - шеталишта и паркиралишта  10,0м  
  - остали грађевински објекти  10,0м  

Простор на коме се гради МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом 
ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС је најмање 3,0 m. Висина ограде мора 
бити најмање 2,0 m.  

Правила грађења примарне гасне мреже 
Градска гасоводна мрежа (ГГМ) предвиђа се од челичних цеви, различитих пречника, са 

максималним радним притиском  у мрежи од 16 bar-а. 
За трасу гасовода првенствено се користи зелени појас у тротоару. У случају да не 

постоји могућност да се трасе гасовода води на овај начин, користи се слободни коридор у 
коловозној површини.  

Дубина укопавања гасовода је минимум 0,8м, мерено од горње ивице цеви до површине 
тла, а дубина укопавања изузетно на малим деоницама сме бити и до 0,6м, али то треба 
избегавати.  

Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе 
ивице темеља) у зависности од притиска дата су у следећој табели: 

Табела 7 - Минимална дозвољена растојања гасовода 
Притисак гаса у гасоводу (bar) Минимално дозвољено растојање (m) 

до 3 1,0 

3 – 6 1,5 

6 - 12 2,0 

Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних заштитних мера (већа 
дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода у заштитну цев итд), 
а што је приказано у следећој табели: 
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Табела 8 - Минимална дозвољена растојања гасовода (варијанта 2) 

Објекат 
Минимално дозвољено растојање (m) 

укрштање паралелно вођење 

гасоводи међусобно 0,2 0,6 

од гасовода до даљинских топлодалековода, водовода и 
канализације 

0,2 0,3 

од гасовода до проходних канала топло-далековода 0,5 1,0 

од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
електро каблова 

0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,3 0,5 

од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 

0,2 0,6 

од гасовода до бензинских пумпи - 5,0 

од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

од гасовода до високог зеленила - 1,5 

Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским 
електричним далеководима и нисконапонским водовима дата су у следећој табели:  

 Табела 9 - Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са                     
високонапонским електричним далеководима  

Називни напон 
(KV) 

Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (m) 

од осе стуба-паралелно вођење до темеља стуба-укрштање 

до 1 1 1 

1 - 10 5 5 

10 – 35 8 10 

> 35 10 10 

Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасоводу до високонапонских 
електричних водова и телефонских водова дата су у следећој табели: 

Табела 10 - Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасовода до                     
високонапонских електричних водова и телефонских водова 

Називни напон (KV) Минимална дозвољена раздаљина уграђене арматуре (m) 

1 – 35                          25 

> 35                         100 

телефонски водови                          10 

Надземно полагање гасовода дозвољено је само у кругу индустријских предузећа као 
потрошача. Изузетно надземно вођење гасовода може се дозволити и ван круга 
индустријских предузећа, по одобрењу надлежних органа. Надземно полагање гасовода пре 
улаза у МРС потрошача дозвољено је само у изузетним случајевима и то на кратким 
деоницама при чему ти делови гасовода морају бити заштићени од оштећења услед 
аутомобилског и колског саобраћаја или од сличних узрока.  

Минимална полагања надземних гасовода до доње ивице гасовода мора бити: 
- на местима пролаза људи ..... 2,2м 
- на местима где нема транспорта и пролаза људи ..... 0,5m 
Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода положених на стубовима, 

до различитих зграда и објеката, морају бити већа или једнака вредностима у следећој 
табели: 

Табела 11 - Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода положених на                         
стубовима 

Зграде и објекти Растојање (m) 

1. Складишта и зграде са производима   који по опасностима 
од пожара спадају у више категорије 
- гасовод до 6 bar-а 
- гасовод од 6-12 bar-а 

5,0 
10,0 

2. Зграде са производима који по опасностима од пожара 
спадају у ниже категорије 
- гасовод до 6 bar-а 
- гасовод од 6-12 bar-а 

2,0 
5,0 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 
 

46 
 

3. Стамбено - пословне зграде 
- гасовод до 6 bar-а и растојање за све притиске до 12 bar-а 2,0 

4. Ближа шина железничке или трамвајске пруге 3,0 

5. Ивични камен, ивица рова или подножја насипа пута  1,5 

6. Подземне инсталације (водовод, канализација, цеви за 
топлификацију, подземни блокови електричних и телефонских 
каблова) рачунајући од краја темеља стуба гасовода 

1,0 

7.Ограда откривеног електро-енергетског разводног 
постројења и трансформаторске станице 

10,0 

8. Места испуштања растопљеног метала и извора отвореног 
пламена 

10,0 

9. Ваздушна линија електричних водова 
не мање од висине стуба 
електродалековода + 3m 

Вертикална растојања између гасовода и других цевовода и електричних водова при 
њиховом мимоилажењу морају бити: 

- до цевовода-при пречнику до DN 300 не мање од пречника гасовода, али не мање од 
100мм; при пречнику гасовода изнад DN 300 не мање од 300mm. 

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу ових: 

 Табела 12 -  Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода  

Напон  (KV) Растојање (m) 

до 1 не мање од 1m 

1 – 35 не мање од 3m 

35 - 110 не мање од 4m 

до 380 не мање од 6m 

 
Укрштање гасовода са воденим препрекама: Прелази гасовода преко река, канала и 

других водених препрека могу бити подводни и надводни. Минимална растојања по 
хоризонтали између прелаза гасовода преко водених препрека и мостова дата су у следећој 
табели: 

 Табела 13 - Укрштање гасовода са воденим препрекама 

Карактеристика прелаза и мостова 
Растојање од гасовода до моста (m) 

узводно од моста низводно од моста 

Преко не пловних  и не замрзавајућих река и 
канала;  све врсте мостова 

20 20 

Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано-бетонске, металне и камене 
конструкције уколико се добије сагласност од организације у чијој се надлежности објекат 
налази. 

Гасоводи који се полажу на мостовима морају бити изведени од челичних бешавних цеви 
за пречнике мање од DN 300, а од шавних цеви за пречнике веће од DN 300, с тим да се 
обезбеди одговарајућа компензација. Гасоводи који се вешају на конструкцији моста, морају 
бити постављени тако, да искључују могућност нагомилавања гаса у конструкцији моста (у 
случају испуштања гаса). На обалама, код прелаза гасовода преко река и пловних канала, 
морају се поставити запорни органи. 

Дубина полагања гасовода код непловних водених препрека је најмање 0,5m, рачунајући 
од горње ивице цеви до стабилног дна или према условима које одреди надлежна 
водопривредна организација.  

На обалама река, у близини сваког прелаза морају се на видном месту поставити сталне 
ознаке  (код река, ширине до 50м, на једној обали). 

Укрштање и паралелно вођење гасовода са железничким пругама и јавним 
путевима: Укрштање се изводи тако да не угрожава, оштећује или функционално омета већ 
постојеће објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној 
близини. 

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и 
железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора 
бити заштићен. Код постављања гасовода путем бушења испод јавних путева и када се 
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гасовод укршта са железничким пругама, исти мора бити заштићен заштитном цеви. Када се 
гасовод полаже испод јавног пута прекопавањем, може се положити без заштитне цеви, али 
са двоструком антикорозивном изолацијом која се мора извести 10m рачунајући од спољне 
ивице путног појаса. При укрштању гасовода са железничким пругама и јавним путевима, 
гасовод се води по правилу под углом од 90° у односу на осу колосека. Само изузетно се тај 
угао може смањити до угла од 75° (евентуално и 60°), уз документовано образложење.  

Правила грађења секундарне гасне мреже (дистрибутивне гасне мреже)  
Максимални радни притисак у наведеним полиетиленски дистрибутивни гасоводним 

мрежама је 4 bar. 
При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих 

флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да 
температура полиетиленске цеви не буде већа од 20°C. 

Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре, уколико не постоје други 
услови, узети према приложеној табели: 

Табела 14 -  Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре 
Минимално дозвољено растојање подземних 

гасовода од других објеката 
Укрштање (m) 

Паралелно вођење 
(m) 

Други гасоводи 0,3 0,3 

Топловод, водовод и канализација 0,3 0,3 

Подземни бетонски канали топловода 0,3 0,3 

Нисконапонски и високонапонски електро каблови 0,3 0,6 

Телефонски каблови 0,3 0,3 

Технолошка изолација 0,3 0,3 

Бензинске пумпе - 5,0 

Бетонскии шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

Темељ грађевинских објеката - 0,5 

Магистрални и региоинални путеви 1,35 1,0 

Локални путеви 1,0 0,5 

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава 
или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се 
дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена. У изузетним 
случајевима дистрибутивни гасовод се полаже и надземно, уз предузимање посебних мера 
заштите.  

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6м до 1,0м (у зависности од 
услова терена). Изузетно дубина укопавања може бити и 0,5м под условом да се предузму 
додатне техничке мере заштите. 

Минимална дубина укопавања (уколико не постоје други услови) при укрштању 
дистрибутивног гасовода са: 
а) железничким пругама износи 1,5м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до доње 
ивице прага; 
б) индустријским колосецима износи 1,0м; 
ц) путевима и улицаmа износи 1,0м. 

Изузетно дубине укопавања дистрибутивног гасовода може да буде већа од 2,0м, при 
чему морају да се предузму додатне техничке мере заштите. 

При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је 
могуће, полаже изнад других инсталација и то под углом од 60-90°. Ако се положе испод 
инсталација, потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено 
најкраћим путем у хоризонт. пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2м.  

При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод  полаже 
испод дна канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,0м. Уколико је ова 
дубина укопавања мања потребно је изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. 
Ако се гасовод води кроз светли профил канала, он мора да се заштити челичном 
заштитном цеви и да се између основне и заштитне цеви угради термичка изолација. Крај 
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челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 1,0м од горње ивице канала, посматрано 
у хоризонталној пројекцији. 

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, 
односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј канала, уколико се 
претходним прорачунском провером утврди да је то могуће.  

Када се дистрибутивни гасовод положе испод пута, његовим подбушивањем обавезно се 
предвиђа постављање заштитне цеви. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа 
за минимум 1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.  

Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз 
претходно бушење испод пруге. Заштитна цев на пролазу гасовода испод железничке пруге 
мора бити дужа за минимум  5м са једне и са друге стране пруге, мерено од осе задњег 
колосека, односно за минимум 1м мерено од ножице насипа.  

Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику 
полиетиленске цеви и условима терена. За тла мале носивости и подводна тла 
дистрибутивни гасовод се обезбеђује од слегања, односно узгона. На косим теренима 
примењују се мере заштите дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла. Најмања 
светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода дата је у следећој табели: 

 Табела 15 - Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода 
1. Најмања светла ширина рова без приступа радном простору 

Дубина полагања (m) до 0,7 од 0,7 до 0,9 од 0,9 до 1,0 преко 1,0 

Светла ширина рова (m)      0,3 0,4 0,5          0,6 

2. Најмања светла ширина рова са приступоm радном простору 

 Најмања светла ширина, b (m) 

Спољни пречник Подграђен ров 
Ров који није подграђен 

Угао нагиба бочне стране 

цеви D (m) Норmалан Са укрућењем β≤ 60° β> 60° 

до 0,4 b = D + 0,4 b = D + 0,7 b = D + 0,4 

преко 0,4 до 0,8 b = D + 0,7 

b = D + 0,4 b = D + 0,7 преко 0,8 до 1,4 b = D + 0,85 

преко 1,4 b = D + 1,0 

2.2.5. Обновљиви извори енергије   
 Даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора енергије и то за сопствене  

или за комерцијалне потребе (енергија се предаје електромрежи).  
Дозвољава се формирање комплекса за коришћење обновљивих извора енергије у 

оквиру грађевинског подручја (фотонапонских електрана, ветроелектрана уколико су 
испуњени услови економске оправданости, биоелектрана) као и на пољопривредном 
земљишту (ветроелектране уколико су испуњени услови економске оправданости и 
слободностојеће фотонапонске електране на земљишту слабије бонитетне класе) уз 
сагласност надлежног министарства за послове пољопривреде. У оквиру комплекса 
постављају се постројења за прихват енергије и граде се пратећи објекти који се опремају 
постројењима за одређену трансформацију енергије и њену даљу дистрибуцију. Они се 
наслањају на јавни пут, са кога је омогућен директан прилаз. Унутар комплекса се 
формирају  интерне саобраћајнице за његово нормално функционисање. Комплекси се 
дефинишу као ограђени и посебно обележени простори.  

У случају формирања комплекса у оквиру зона у грађевинском подручју  примењују се 
правила уређења и грађења прописана за ту зону. Даје се могућност инсталирања 
фотонапонских система и постављања соларних колектора, а потенцијална место за 
постављање фотонапонских панела су: кровови пословних и производних објеката као и 
простори у оквиру радних и зелених зона и др.. 

2.2.6. Телекомуникациона инфраструктура  
Секундарна мрежа планирана је према потребама за истом, а све према новопланираној 

намени простора и објектима који ће се градити. Иста ће бити изведена у планираним 
тротоарским површинама, потребна примарна мрежа биће планирана као кабловска 
канализација са мини окнима, а све према условима и прописима који је неопходно 
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остварити, како се не би угрозила постојећа и планирана подземна и надземна инсталација. 
Планирана је и изградња мини ИПАН уређаја. Ови уређаји који би замени класичан МСАН 
уређај, нашли су примену за мањи број корисника на подручију са радијусом од неколико 
стотину метара. Њихова права намена је на местима колективног становања, односно где је 
на малом простору већа густина насељености. Уређај се изводи за унутрашњу монтажу, и 
као улични кабинет (за спољњу монтажу) где постоље заузима површину од 100х100 цм. 
Овај уређај се на ТК мрежу повезује оптичким, а до корисника развод се изводи подземним 
бакарним кабловима.    

Правила грађења.  

Комуникациони системи 

- ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода; 

- минимална дубина полагања ТТ каблова је 0,80м; 

- ТТ мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЈГЗ; 

- ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на минималном 
одстојању од регулационе линије 0,50м; 

- код укрштања са другим инсталацијама ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а угао 
укрштања мора бити 90о; 

- код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 1kV, 10kV и 20kV 
минимално одстојање мора бити 0,50м; 

- код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35kV минимално 
одстојање мора бити 1,0м; 

- код укрштања са електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је 
0,50м изнад; угао укрштања у насељу мора бити што ближи 90о а минимално 30о, а ван 
насеља минимално 45о; у случају да не могу да се задовоље ови услови 
телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,30m; 

- код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом и топловодом минимално 
растојање мора бити 1,0м, а код укрштања минимално растојање је 0,50м а угао укрштања 
што ближи 90о; 

- ТТ каблове који служе искључиво електродистрибуцији водити у истом рову на растојању 
који се прорачуном покаже задовољавајућим али не мањим од 0,20м. 

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу 
потребно је у исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких 
каблова у приступној мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у 
ров са кабловима разводне мреже могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис 
корисника и крајњих корисника. Такође, у случајевима интензивне изградње где није могуће 
сагледати коначне потребе подручја, планирати резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви 
планирати у одговарајућим  приводним окнима. 

Кабловска канализација ће се градити односно реконструисати према следећим 
условима. Иста се може поделити на главну, дистрибутивну и приводну. Као цеви за ТКК 
планирати флексибилне коруговане ПЕ цеви Ø 110, како би се повећао размак и смањио 
број ТК окана. Код реконструкција постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК 
праволинијска користити круте ПВЦ цеви Ø 110. При планирању кабловске ТК канализације 
потребно је следити следеће принципе: 
 Главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати 
само у изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и међусобног 
повезивања главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капацитета 
1200x2, 1000x2 и 800x2. У осталим случајевима користити окна мањих димензија 180x110, 
200x150 и 250x150. Дубина ових окана је до 190цм. 
 Дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери а према процени 
планера и пројектанта, са монтажним мини окнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80, за 
правце полагања два или више кабла капацитета до 600x2. Уколико присуство других 
подземних инсталација онемогућава уградњу монтажних окана користити зидана мини окна. 
Дубина окна је од  100 – 130цм. 
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 Приводну ТК канализацију градити од мини окана димензија 60x60 или 120x60, уколико се 
полажу два или више кабла капацитета до 200x2, као и у случајевима где је по процени 
планера то оправдано. Дубина ових окана је до 100цм, изузетно до 130цм. 

За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, уколико је могуће, 
предвидети полагање каблова и цеви у тзв. мини /микро ровове у путном земљишту и у 
градовима (у асфалтним површинама када нема слободних цеви ТК канализације и нема 
могућности њеног проширења, а урбанисти су сагласни са таквим решењем) – услови су 
садржани у Упутства ЗЈПТТ (ПТТ Весник, бр. 7-8/2003 и 13-14/2003) 

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу 
потребан је пословни простор корисне површине око 15m2 опремљен електроенергетским 
прикључком. Он се може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом 
новог. Уколико се гради нови грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно 
предвидети локације у тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност 
из разлога непрекорачења максималних дужина претплатничких петљи.  

У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене  
кабинете типских димензија. Кабинети се постављају на предходно израђене бетонска 
постоља димензија 344x130x105цм. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује 
на 320цм или 280цм. Саставни део кабинета су ODF, DDF, MDF, исправљач, батерије и по 
потреби систем преноса. Кабинети се напајају из електроенергетске мреже, имају свој 
посебан прикључак и мерно место које се монтира уз кабинет. Локација outdoor  кабинета 
задовољава услове да је осветљена, уочљива и није изложена саобраћајним и другим 
ризицима. Веома је важно да је локација дугорочно дефинисана и покривена сагласностима 
и дозволама. Уместо ових уређаја у последње време се у употреби уводе тзв. ИПАН урежаји 
који се постављају на бетонско постоље дим. 100х100цм, уз могућност снабдевања 
електричном енергијом, са сопственим мерним местом. Такође може имати и сопствени 
извор напајања у виду батерија. 

Планирати полагање оптичких каблова подземно по постојећим трасама ТК канализације, 
у рову или у мини/микро рову. На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне 
мреже или у случајевима када је потребно хитно решити захтев бизнис корисника 
(привремено решење) планирати полагање оптичких каблова ваздушно, по постојећим 
трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 

Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 
оправданост оваквог начина решавања приступне мреже (рурална брдско-планинска 
подручја) или као привремено решење где не постоје услови за кабловску приступну мрежу 
(немогућност добијања локацијске дозволе и слично). Краткорочним плановима предвиђамо 
коришћење CDMA технологије за бежичне приступне мреже. 

Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових 
локација приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних 
станица мобилне телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација 
великих базних корисника, за потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже 
и за повезивање ТВ студија са ИП/МПЛС мрежом. 

При избору трасе оптичких каблова, уз поштовање техничких услова и прописа, тежи се 
минималним трошковима полагања каблова а кроз експлоатацију максималној доступности 
за брзо отклањање сметњи. Води се рачуна о следећем: 

- да је дужина кабла што мања; 

- да је геолошки састав земљишта са становишта полагања што повољнији; 

- да на траси нема клизишта; 

- да је траса кабла приступачна у току свих временских прилика; 

- да је кабл безбедан у експлоатационом веку посебно за магистралне каблове; 

- да се не залази у урбана подручја уколико услови на терену то дозвољавају; 

- да се избегавају коридори у којима се планира изградња аутопута, пруга и гасовода; 

- да се максимално користи изграђена телекомуникациона инфраструктура (кабловска 
канализација и положене ПЕ цеви за КДС); 

- да се избегавају водотокови; 
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- да се избегавају трасе регионалних и путева вишег ранга; 

- да се минимизира потреба за решавање имовинско-правних односа полагањем кабла у 
путном земљишту локалних путева; 

- да трасе оптичких привода на постојећим кабловима почињу од места наставака или 
резерви на каблу или у близини њих. 

Мобилна телефонија 

- Комплекс за смештај објекта мобилне телефоније поставља се на простор који мора бити 
ограђен и око њега не постоји заштитна зона. У простор комплекса се поставља антенски 
стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица. Контејнери базних 
станица не могу да пређу 50% површине комплекса. Напајање електричном енергијом 
вршиће се из постојеће нисконапонске мреже. 

- До комплекса за Објекат мобилне телефоније неопходно је обезбедити приступни пут 
минималне ширине 3м до најближе јавне саобраћајнице. 

- Удаљеност локације комплекса Објекта мобилне телефоније од јавне саобраћајнице и то 
Главне градске саобрађајнице или Градске улице, износи минимално 40м (до ближе 
границе комплекса). Ова удаљеност не може бити мања од 5м у односу на јавне 
саобраћајнице и то Интерне насељске и блоковске улице.  

- За локацију Објекта мобилне телефоније обавезно се прибављају сагласности од 
Дирекције цивилног ваздухопловства, Завода за заштиту споменика културе и 
Електродистрибуције.  

- Код пројектовања и изградње Објекта мобилне телефоније обавезно је поштовање и 
примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области. 

КДС  
Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и мрежа ТТ инсталација 

и електроинсталација – подземно или надземно. У изградњи нове инфраструктурне мреже 
на простору улица обавезно је полагање окитен црева за полагање кабловских водова. У 
насељима у којима се не врши изградња нове инфраструктурне мреже и у насељима 
слободностојећих објеката једнопородичног становања могуће је постављање каблова на 
стубове јавне расвете или електродистрибуције уз претходну сагласност власника стубова. 
У изузетним случајевима могуће је уз поштовање и примену свих техничких прописа и 
норматива из ове области постављање каблова на фасадама објеката, али тако да су што 
мање уочљиви. 
 
2.2.7. Комунална инфраструктура  

За изношење смећа, предвиђају се контејнери за комунални отпад. Контејнере 
постављати на погодним и хигијенски безбедним местима, тако да буду ван главних токова 
кретања и заклоњена од погледа, као и доступна возилима која односе привремено 
депоновани отпад.  

Гробље 
Комплекс Рударског гробља формиран је у зони „В“ чија је претежна намена 

„пољопривредно земљиште“. 
Уређење и изградња насељског гробља (православно и католичко) вршиће се у складу са 

Законом о сахрањивању и гробљима (Службени гласник СРС, бр.20/77). Овим Планом није 
предвиђено „ширење“ гробних површина. За потребе реконструкције и обнове постојећих 
површина важе следећа правила: 

- Зелене површине гробља треба уредити у парковском стилу, а ободом комплекса 
формирати заштитно зеленило (ширине од 10-15м).  

- Код изразито архитектонске концепције гробља однос површина за сахрањивање 
према осталим садржајима је 60:40%, док је код пејзажне 40:60%.  
Ова функционална подела треба да се састоји од следећих односа: 

- 60% намењено гробним местима;  
- 20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор;  
- 16% површине за саобраћајнице;  
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-   3% трг за испраћај;   
-   1% остали садржаји.  

2.2.8. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 
Према намени површина и режиму коришћења разликују се следеће категорије 

просторно-пејзажних објеката (нова терминологија), тј. зеленила (стара терминологија):  
Јавни просторно-пејзажни објекти: линијско зеленило (дрвореди, саобраћајна 

острва, предврт и паркинг простори), просторно-пејзажни објекти специјалне намене. 
Остали просторно-пејзажни објекти: зеленило у оквиру комплекса основног образовања 
ОШ ''Вожд Карађорђе'', постојеће дечије заштите – дечијег вртића, зеленило у оквиру радне 
зоне, зеленило вишепородичног и породичног становања, као и зеленило на водном 
земљишту. Линијско зеленило чини дрворед и појединачна дрворедна стабла на тротоару, 
саобраћајна острва, као и предбаште формирајући линијски континуитет. Могуће је у 
улицама чији габарити то дозвољавају, градским саобраћјницама II реда (Радничка, 
Солунских ратника, Влајкова, Славко Златановић). Основна улога је заштита становника од 
штетног утицаја саобраћаја и декоративно уобличавање улица. На паркинзима дрвеће 
служи за засену возила у летњим месецима користити брзорастуће и широколисне врсте. 
Заштитне зелене површине - просторно-пејзажни објекти специјалне намене се налазе у 
оквиру зоне Е, површине су око 1,08 hа. Непосредно испод трасе коридора високонапонских 
далековода не предвиђа се садња лишћарског и четинарског дрвећа и виског шибља, већ 
само формирање травњака и садња ниског жбуња. У оквиру тог појаса могу се задржати 
постојеће пољопривредне површине (ливаде и оранице) са наменом за трајну биљну 
приозводњу са коришћењем стандардане агротехничке опремеи механизације без 
ограничења. На ширем подручју испод траса коридора на минималној удаљености 10м може 
се садити висока вегетација, препоручено је формирање тампон зона по ободу према 
другим наменама. Те зоне су састављене од више редова, у зависности од ширине саме 
зоне, са местимичним продувним и визурним прекидима и продорима. Имају пре свега 
заштитну функцију, али и декоративну функцију и улогу у зонирању простора, односно 
структурирању зона. У санитарно-заштитним зонама око објеката електроенергетске и 
водопривредне инфраструктуре, односно објеката намењених водоводу и трафостаница, 
формира се заштитно зеленило са истим функцијама као и предходна зона. Основна улога 
je заштита самих објеката од других намена и омогућавање нормалног функционисања, али 
и зашита од зрачења и других негативних утицаја према стамбеној и радној зони, остале 
фунције су естетско-декоративна и структурна. Најфектнија заштита се постиже 
формирањем масива по ободу, са декоративним уређењем са могућношћу одмора и 
одвијања пасивне и активне рекреације унутар зоне.  

По питању својине над земљиштем, без обзира на то што се ради о површинама од 
јавног значаја (просторно-пејзажни објекти специјалне намене), својина може бити и 
приватна и државна, са обавезним поштовањем предвиђене намене површина са 
правилима уређења и грађења. 

Да би задовољио очекиване функције, отворени простор дечије установе мора да 
пружи услове за безбедан боравак у њему, да задовољава здравствено-хигијенске услове и 
да има опрему која обезбеђује богатство и креативност игре. Величина и намена отвореног 
простора  условљена је бројем деце и њиховим узрастом, по нормативу најмање 15 м2 по 
једном детету.  

Зелене површине у комплексу основне школе  треба да задовоље две основне функције: 
стручно-огледну и фискултурно-рекреативну. Школско двориште је најфреквентнији део 
комплекса, предвиђено је за окупљање деце у време одмора и за школске приредбе и 
скупове. Зелене површине се постављају ободно, са функцијом изолације самог комплекса 
од саобраћајница и индивидуалног становања.  
 Зелено радне зоне класификује се у две групе: спољно зеленило - подигнуто изван 
производног простора и служи као заштита од шкодљивих емисија (гасова, пара, прашине) 
и/или треба да ограничи непожељне ефекте продирањем у погоне, унутрашње зеленило - 
подигнуто у фабричком производном простору има карактер ограниченог коришћења, јер га 
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користе само радници фабрике. Санитарно-заштитне зоне су уређене територије између 
извора загађења-индустрије и стамбене зоне града различите ширине. 

Основна намена зелених површина стамбеног блока је побољшање животне средине и 
микроклиме стамбених територија, а такође стварање услова за целодневни одмор 
становника у средини блоској природној.  
 Код зеленила у оквиру парцела породичног становања композиционо решење зависи од 
могућности, потреба и жеља корисника. На парцелама које унутар дворишног простора 
садрже гараже и где се не може формирати декоративни врт, тежити максималном уређењу 
и озелењавању слободног дела парцеле.  
 Зеленило на водном земљишту. Иако се ради о водном земљишту могуће је уређење 
постојеће вегетације на регулисаном речном кориту, а према мишљењу и условима ЈВП 
''Србијаводе''. Урађена је уређена техничка документација и изведени регулациони радови 
за корито реке, за деоницу кроз град до СРЦ-а, а према Плану детаљне регулације за 
регулације за регулацију корита реке Ветернице и уређење леве и десне обале од СРЦ 
"Дубочица" до моста у ул Др. Јована Кашиковића у Лесковцу, од марта 2006.. Према 
главном пројекту који је реализован до метеоролошке станице важи следеће: дата је ширина 
минор корита од 6м, ширина нижег форланда је 6м са две пешачке стазе, ширина  вишег 
форланда је променљива са две пешачке стазе од 2м и травњаком минималне ширине 2м. 
На вишем форланду и то уз косине насипа могуће је постављање урбаног мобилијара - 
клупа и садња појединачног високог растиња, на растојању од 50м. На нижем и вишем 
форланду дозвољена је осим траве и садња ниског растиња (на површини до 3м2 и 
растојању до 50м). Између мајор корита (корита за велике воде) и насипа поред основне 
намене могућа је одвијање допунске, компатибилне активности под условом да није у 
супротности са основном наменом. Дозвољене активности: пешачење, трим, стаза здравља, 
рекреација на травнатој подлози дечје игре и. рекреација, излети, дечја игралишта, изложбе 
на отвореном. Нису дозвољене активности - спортови који могу утицати на загађење 
животне средине 

У предходном току реке Ветернице, према југу, није предвиђена регулација корита, већ се 
према плану у зони СРЦ-а планира формирање купалишта (спорт и рекреација, пасус 3.2), 
за који се прописује израда ПДР-а, уз обавезну сагласност ЈВП ''Србијаводе''. Јужније од 
блока ц3 – корито реке Ветернице остаје у свом изворном облику, могуће је само уређење- 
санитарна сеча и нова садња вегетације, такође према ингеренцијом ЈВП ''Србијаводе''. 

Напомена: Ови услови се примењују и као смернице за подручја где се План спроводи 
ПДР-е који ће се додатно радити. 

Зеленило на специјалне намене- расадник се налази у оквиру зоне спорта и рекреације 
на с2. Планирана је доминантна намена спорт и рекреације са фомирањем парка-шуме 
Дозвољена компатибилна намена је задржавање намене расадничке производње у 
границама некадашњег расадника.  

 
2.3. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОСТОРНУ 
ОРГАНИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ (СТАНОВАЊЕ, 
ПРИВРЕЂИВАЊЕ, УСЛУГЕ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ И 
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА) 

2.3.1.Уређење и просторна организација објеката и површина остале намене 

СТАНОВАЊЕ 
       Основни циљеви:  

Становање заузима највећу површину у насељу која износи око 88,12 ha, тако да ће ова 
намена и даље у највећој мери заузимати површину насеља са око 37,47%. 

Као пратеће активности у оквиру становања могу се јавити:  
- задовољење друштвених потреба деце, омладине и одраслих 
- снабдевање становника 
- здравствена и социјална заштита 
- културне, спортске, и друштвене активности општег карактера 
- обављање занатских и услужнх делатности 
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- уоститељске услуге 
- производне и пословне делатности мањег обима, уз обезбеђење услова заштите животне 
средине  и слично 

Карактеристике су следеће: 
- индекс заузетости грађевинске парцеле би био максимално 50% 
- грађевинска парцела у овој зони може да се намени и за чисто пословање и то из области 
трговине на мало, угоститељства, здравствене и социјалне заштите, културне и друштвене 
активности општег карактера 
- висина вишепородичног стамбеног објекта је максимум П+6 
- производне делатности у овој зони се не могу дозволити. 

Зона становања обухвата зону мешовитог становања, зону породичног становања и 
зону породичног становања са радом (мала привреда).  

Мешовито становање је планирано у оквиру зоне „А“, уз постојеће и планиране јавне 
службе и друге јавне садржаје. Површина за мешовито становање је планирана за 
реализацију опште стамбене зоне - зоне са вишепородичним и породичним стамбеним 
објектима, са дозвољеним већим стапеном заузетости грађевинске парцеле и са 
могућношћу реализације и само пословних садржаја на грађевинској парцели.  

Породично становање је по површини највише заступљено у грађевинском подручју 
насеља. У зони „А“ је углавном заступљено породично становање са слободностојећим 
објектима, уз стварање могућности за погушћавање постојеће зоне становања планирањем 
изградње уличних коридора приступних саобраћајница. 

Карактеристике су следеће: 
- производне делатности малог обима и трговина на велико на грађевинској парцели у овој 
зони би се дозволиле уз обезбеђивање услова заштите животне средине.  

Породично становање са радом (мала привреда) даје могућност да се у оквиру 
основног типа становања обезбеде просторни услови за оабвљање производних активности 
које су везане са услужним делатностима од занатских радионица до мини погона за 
најразличитију производњу (пекаре, проузводња теста, пецива и колача, мањи производни 
капацитети, и тд.). величина и просторна организација дела који се намењује пословању у 
склопу овог садржаја, разматраће се у конкретним случајевима зависно од величине 
парцеле, положаја у ширењу окружења, комуналне опремњености и задовољењу аспекта 
заштите човекове средине. Код овог вида становања потребно је посебно водити рачуна о 
организацији и уређењу парцеле породичног становања. садржаји на парцели не смеју да 
утичу на аерозагађење, а озелењивање и начин ограђивања парцеле треба да допринесу 
квалитетнијем и лепшем микроамбијенту околног простора. 

Карактеристике су следеће:  
- индекс заузетости грађевинске парцеле би био максимално 40% 
- обавезна је реализација прво објеката са наменом становања (у целини, у већем или 
мањем делу), односно обезбеђивање просторних услова за један такав објекат. 

На основу анализе постојећег стања, размештаја и изграђености у зонама становања, 
просторних могућности према валоризацији простора и очекиваног броја становника (ГУП), 
односно домаћинстава (просечна величина домаћинства - 3, тј. укупно у захвату ПГР-а до 
2025.године, планира се: 
- Заокружење постојећих стамбених зона и формирање нових на погодним локацијама а у 
континуитету са постојећим; 
- Квалитетну реконструкцију стамбеног фонда, (пренамена, санација равних кровова ) са 
бољим коришћењем простора за виши стандард становања и пратеће пословне активности; 
- Подизање квалитета  и основно опремање свих зона становања. комплетном 
инфраструктуром;  
- Да свако домаћинство има стан, одговарајући по величини и опремљености. Планирани 
смештајни капацитети су већи од очекиваног броја домаћинстава  што је тренд који је 
присутан и у постојећем стању (двојно становање, могућност генерацијског раслојавања 
домаћинстава, исељавање из центра, пренамена у пословни простор) и потреба планираног 
оживљавања привреде; 
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- У оквиру зона становања омогућити различите видове пословања (мала предузећа -  
породичне фирме, терцијалне делатности) за погодне намене, према условима зоне-целине, 
а које не угрожавају основну намену.  

Реализација зона становања, тј. изградња објеката је условљена одговарајућим нивоом 
комуналне опремљености (минимални ниво подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, 
прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације).  

Организација намене становања заснована је на дефинисаним зонама и блоковима са 
различитим густинама становања и насељености.  

Изградња социјалних станова вршиће се према посебном програму, а могућа је у зони 
«А» - Блоковима а5,а7,а10 и а14. 

Планирани облик становања је унапређње породичног и вишепородичног становања у 
Зонама и  Блоковима који су већ изграђени и где су могућности и потребе ширења површина 
и капацитета ограничени (могућа реконструкција и доградња, постојећих и изградња нових 
компатибилних делатности). Породично становање које се неформално развијало услед 
дугогодишњег ограничења постојања на зони водозахвата са ограничењима за његов даљи 
развој и унапређење. Рационализацијом зона санитарне заштите створени су услови за 
његов даљи плански развој и унапређење, даљом разрадом кроз ПДР.  

Дуж главних градских саобраћајница (градских магистрала, саобр. I и II реда), дозвољено 
је формирање комплекса услужних делатности – комерцијалне намене /станица за 
снадбевање моторних возила горивом, продајних салона, мегамаркета и сл./. Прилази 
комплексима се планирају преко сервисних саобраћајница у оквиру којих се они 
инфраструктурно опремају.  

РАДНЕ ЗОНЕ 
Под појмом „радне зоне“ подразумева се простор који је првенствено намењен 

привредним активностима („претежна намена“). На подручју Плана постоји формирана 
„радна зона -  company Aktavis“. Планом није планирана „нова“ радна зона нити „просторно „ 
ширење постојеће. У границама изграђене радане зоне „D“ даља активност би се одвијала 
по програму развоја компаније.  - реализација по ПГР-у.  

Простор – комплекс у оквиру постојеће радне зоне, се уређујуе у складу са савременим 
потребама уз могућност уситњавања и укрупњавања у складу са прописаним условима за 
формирање грађевинских парцела парцелацијом постојеће. 

Укупна површина предметне Зоне износи око 17,5 ха. 
- индекс заузетости грађевинске парцеле (са свим објектима, саобраћајницама и 

платоима) је максимално 70%;  
- за сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити противпожарни прилаз 

минималне ширине 3,5м; 
- у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити минимално 30% озелењених 

површина.  

ПОВРШИНЕ ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА - ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

 На пољопривредним површинама могућа је изградња објеката у функцији 
пољопривредне производње.  Правила урбанистичке регулације и парцелације за објекте на 
пољопривредном земљишту се битно разликују од ПУРП-е за објекте на грађевинском 
земљишту. Зависе од намене објеката, типологији објеката, капацитета и типа производње. 
У делу текста где су дата „Правила парцелације, препарцелације и формирања 
грађевинских парцела„ биће детаљније приказана регулација на предметним површинама. 

Графичким прилогом бр. 5 - План намене површина дефинисана је доминантна намена 
као основна намена. Компатибилне намене основним наменама су оне у које се основна 
намена може трансформисати, а у складу са табелом 17. У случају урбане трансформације 
обавезна је израда одговарајућег плана и урбанистичког пројекта. 
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Табела 16 - Табела основних и компатибилних намена 
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Јавне службе + + + - - - + + - - - - 

Зеленило - + + - + + - - - - - - 

Спорт и рекреација + + + - - - - + - - - - 

Комунални објекти - + - + + + - + + - - - 

Саобраћајни објекти - + + + + + - + + - - - 

Iнфраструктура - - - - + + - - - - - - 

Становање + + + + + + + + + - - - 

Услуге + + + + + + + + + - - - 

Привређивање + + + + + + - + + - - - 

Пољопривредно земљиште - - - - - - - - - + + + 

Водно земљиште - - - - - - - - - + + + 

Шумско земљиште - - - - - - - - - + + + 

Могуће пратеће намене су функције које могу да буду допуна основној намени, али само 
под условом да та делатност не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину. 
Пратећа делатност може изузетно да буде и доминантна на појединим локацијама, под 
условом да не угрожава основну намену, јавни интерс и животну средину, а реализоваће се 
према правилима дефинисаним за основну намену. Намене објеката чија градња је 
забрањена у датој зони су све намене чија би делатност угрозила животну средину и 
основну намену. 

2.3.2. Локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
У складу са Планом, урбанистички пројекти ће се радити за потребе урбанистичко-

архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде 
локације. Урбанистичким пројектом за урбанистичку-архитектонску разраду локације, може 
се утврдити промена и прецизније дефинисање планираних намена, у оквиру планом 
дефинисаних компатибилности, без спровођења процедуде измене плана. 

Урбанистички пројекат ради се за целину дефинисану планом (грађевински комплекс). 
Дозвољена је фазна реализација простора, унутар целине за коју се прописује Урбанистички 
пројекат. Фазност реализације дефинисати Урбанистичким пројектом, у складу са правилима 
парцелације (минималном и максималном) парцелом. 

Урбанистички пројекат неопходно је урадити за:  

 За део зоне „С“- зеленило специјалне намене, 

 За делове на пољопривредном земљишту за евентуалну изградњу компатибилних 
садржаја 

 У „контакт зони главних градских саобраћајница“ за евентуалну изградњу објеката 
компатибилних садржаја, 

 На површинама јавне намене уколико се укаже потреба за изградњу садржаја и 
објеката од ширег значаја. 

 Комплекс Рударског конака и гробља 
Унапређење постојећеих објеката у комплексу реализује се на основу Плана генералне 

регулације, код се уређење комплекса и изградња нових објеката у комплексу реализује на 
основу урбанистичког пројекта, прибављених услова од надлежних јавних предузећа и 
установа у чијој је надлежности њихово издавање и услова из овог Плана.  
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2.4. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
Одговорно и штедљиво поступање са енергентима, којих има све мање, захтева 

ефикасан рад на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, као и на 
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и 
технологије у својим објектима. 

Енергетски ефикасна изградња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди 
удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене 
енергије. У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој који задовољава 
данашње потребе, а при том се не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље 
своје потребе, може се говорити и о одрживој изградњи. Одржива изградња подразумева 
правилан избор локације, добру оријентацију објекта, употребу грађевинских материјала који 
нису штетни по окружење (еколошких материјала), постизање енергетске ефикасности самог 
објекта (добра изолација, уградња квалитетних прозора и других отвора на фасади). 
Одржива изградња мора да осигура квалитет градње (конструкција и обликовање) и 
трајност, уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост. 

Енергетска ефикасност изградње постиже се: 
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђењa унутарнасељског 
комуницирања ради смањења коришћења моторних возила 
- изградњом објеката за производњу енергије на бази обновљивих извора енергије 
(коришћењем локланих обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или 
централизованих система грејања и хлађења 
- сопственом производњом енергије 
- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу 
и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација земљишту 
заузетом изграђеним објектима 
Енергетска ефикаснот изградња објеката обухвата следеће мере: 
- обезбеђење одговарајуће унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем 
за климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се 
температура регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока 
ваздуха, влажности и ћистоће ваздуха) 
- замена сијалица и светиљки у објекту ради обезбеђења потребног квалитета 
осветљености 
- замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природан 
гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација 
температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере 
- максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објеката (орјентација зграде 
према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл. 
- подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни амбијент 
за шетњу, вожњу бицикла и сл.) 
- топлотном изолацијом зидова, кровова и подних површина, заменом и санацијом прозора 
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере 

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у 
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и 
намеравано коришћење зграде.  

 
2.5. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И  ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

2.5.1. Општи услови и мере  заштите животне средине и живота и здравља људи 
На основу процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних целина, могу се 

издвојити следеће, релативно хомогене зоне и појасеви са ризиком од загађивања животне 
средине:  

 коридори државних путева другог реда са саобраћајним оптерећењем већим од 2000 
возила/дан; 

 подземне и површинске воде разноврсним токсичним материјама које се користе у 
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индустрији и пољопривреди (лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива и сл.), 
неразградљивим материјама (пластика и сл.) и кабастим отпадом из домаћинстава. 

Основни циљ коме се тежи уређењем простора јесте: заустављање деградације и 
унапређење квалитета животне средине. 

 
Применом мера заштите, потребно је побољшати укупан квалитет животне средине: 

 унапредити квалитет становања; 

 превентивно штитити планиране активности /првенствено у радним зонама/, у циљу 
спречавања потенцијалних будућих загађења; 

 ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 

 прикључити што већи број корисника на централизовани систем грејања (топловод или 
гасовод); 

 уредити планиране пешачке и бициклистичке коридоре у циљу глобалног усмеравања 
грађана, на смањење коришћења моторних возила;   

 успоставити зоне заштитног зеленила око железничке и путне инфраструктуре (пруге и 
градских магистрала –саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила). 

2.5.2. Мере законске регулативе за заштиту изворишта водоснабдевања  

Одржавање зоне III - шира зона (члан 27) 
У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на 
изворишту, и то: 

1. трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју 
директно или индиректно уносити у воде; 

2. производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не 
смеју директно или индиректно уносити у воде; 

3. комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 
4. испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 

постројења; 
5. изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 
6. експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина; 
7. неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и 

других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем 
или цурењем; 

8. неконтролисано крчење шума; 
9. изградња и коришћење ваздушне луке; 
10. површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире 

подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису 
у функцији водоснабдевања; 

11. одржавање ауто и мото трка. 

Одржавање зоне II - ужа зона (члан 28) 
У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на 
изворишту, и то: 

1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење 
друге делатности из члана 27. овог правилника; 

2. стамбена изградња; 
3. употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 
4. употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
5. узгајање, кретање и испаша стоке; 
6. камповање, вашари и друга окупљања људи; 
7. изградња и коришћење спортских објеката; 
8. изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; 
9. продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 
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10. формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих. 

Одржавање зоне I –непосредна зона(члан 29 и 30) 
У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на 
изворишту, и то: 

1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење 
друге делатности из члана 28. правилника; 

2. постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у 
функцији водоснабдевања; 

3. кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених 
саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, 
коришћење пловила на моторни погон, одржавање спортова на води и купање људи и 
животиња; 

4. напајање стоке; 
5. узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања. 
Приступ зони I дозвољен је лицу запосленом у водоводном предузећу, изузетно, у 

оправданим случајевима и другом лицу, уз дозволу о чему се води евиденција која садржи 
личне податке посетиоца, период и разлог посете. 

Обележавање заштитне зоне 
Граница зоне I и зоне II на терену обележава се видљивим ознакама у циљу 

обавештености, и поставља се на месту улаза саобраћајнице у зону санитарне заштите, као 
и на погодно одабраној локацији на граници зоне санитарне заштите ван коридора. Детаљан 
опис изгледа ознаке дат је у члану 33. Правилника о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања. 

Припрема документације, изградња и одржавање објеката 
Наведене активности односе се пре свега на објекте који се граде од стране других 

корисника простора у окружењу изворишта. 
Да би се проблем системски решио и смањио ризик угрожавања изворишта од стране 

различитих корисника простора са кога вода гравитира изворишту, неопходно је 
првенствено да се испоштују све законом прописане процедуре за добијање дозволе за 
изградњу и коришћење објеката (употребна дозвола). То подразумева низ активности које 
треба да се спроведу за постојеће објекте и за објекте који су у плану за изградњу: 

• израда планске и урбанистичке документације, 
• израда техничке документације за објекте (Пројекти: идејни и главни) у складу са 

важећим законима, правилницима и нормативима, 
• техничка контрола документације, 
• контрола усклађености решења објеката са прописаним условима издатим од стране 

надлежних Министарстава (Министарство здравља, Министарство животне средине и 
просторног планирања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) и 
Урбанизма, и давање сагласности на техничку документацију, 

• израда студија процене утицаја на животну средину за све постојеће и планиране 
објекте који се налазе на Листи пројеката за које је обавезна или се може захтевати процена 
утицаја, 

• добијање интегрисане дозволе и имплементација мера, 
• стална контола надлежних инспекција (на нивоу републике и локалне самоуправе) у току 

грађења објеката и редовног рада. 
Активностима на подручју мора претходити израда пројекта на основу кога ће се добити 

локацијска дозвола, а у даљем поступку услове за израду техничке документације објекта 
корисник простора мора тражити од локалне самоуправе (Урбанизам) и надлежних 
Министарстава. У том поступку неопходно је дефинисати све мере заштите које објекат 
треба да испуни и које технички морају бити разрађене у оквиру пројектне документације. 
Тиме се превентивно корисник простора усмерава ка примени решења која обезбеђују 
заштиту животне средине, самим тим и подземних вода изворишта. Контролу усклађености 
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решења са прописаним условима спроводе надлежна Министарстава и локална 
самоуправа. 

Чињеница да је велики број изворишта подземних вода, па и изворишта Лесковца, већ 
изграђен и да се налазе у окружењу објеката који по својој намени углавном нису 
компатибилни са егзистенцијом изворишта, упућује на значај анализе утицаја ових објеката 
на извориште и важност рестриктивних мера које је неопходно прописати и примењивати. У 
овом сегменту је битна компатибилност правилника који се бави зонама заштите и сета 
закона и подзаконских аката из области заштите животне средине. Та компатибилност се 
огледа у обавези да се за одређене „пројекте“ - објекте: 

• ради Студија процене утицаја на животну средину (корисник изворишта може у поступку 
дефинисања садржаја захтевати да студија обухвати и утицај „Пројекта“ на извориште, ако 
се налази у његовој близини или унутар зона заштите изворишта), 
• добије Интегрисана дозвола која дефинише мере за спречавање и контролу загађивања 
животне средине. 

За сваки „пројекат“ – објекат (будући и постојећи) који је обухваћен Листом из Уредбе о 
утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину, Сл.гласник РС бр.84/05, 
мора се урадити у законском року Студија процене утицаја на животну средину. Процена 
утицаја јесте превентивна мера заштите животне средине. Студија о процени утицаја је 
саставни део документације за прибављање дозволе или одобрења за изградњу (почетак 
радова). Студија мора да сагледа и утицај „пројекта“ на подземне воде, односно извориште.                             

У складу са резултатима Студије о процени утицаја и Уредбом о врстама активности и 
постројења за које се издаје интегрисана дозвола, Сл.гласник РС бр.84/05, обавеза 
потенцијалних загађивача је да добију интегрисану дозволу. Дозволом се утврђују услови за 
рад и обављање активности и одобрава рад постројења која могу имати негативне утицаје 
на здравље људи и животну средину, врсте активности и постројења, надзор и друга питања 
од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, па самим тим и 
површинских и подземних вода. Интегрисана дозвола садржи податке о граничним 
вредностима емисија, загађујућих материја утврђеним за дато постројење, мере заштите 
ваздуха, воде и земљишта, мониторинг програм и утврђену обавезу достављања података 
надлежном органу и друге мере. Дозвола садржи мере и рокове за примену стандарда 
квалитета животне средине на неком подручју за које се захтевају строжији услови (нпр. зона 
заштите изворишта), највиши и најнижи прихватљив ниво загађујућих материја у животној 
средини, параметре и процедуре мониторинга и методе, као и мере које се предузимају. У 
поступку процене утицаја пројекта на животну средину и прибављања интегрисане дозволе 
правно лице ради и процену опасности од удеса и план поступања у случају акцидента. 
Дужност власника односно корисника постројења које представља извор емисија је да ради 
стални мониторинг загађивача и резултате мониторинга доставља надлежним органима који 
обезбеђују увид јавности. 

Циљ је да се обезбеди да у зони II - ужа зона санитарне заштите не сме бити ни један 
објекат или корисник простора који: 

• није под строгим режимом контроле рада, 
• нема решено питање прикупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода, 
• нема посебно обезбеђена складишта материја које користи у процесу производње, 
• нема интерна саобраћајна правила унутар комплекса, 
• нема урађену студију процене утицаја на животну средину са посебним освртом на 

утицај на извориште, 
• нема интегрисану дозволу са дефинисаним редовним мониторингом и процедурама у 

случају хаваријских ситуација, 
• нема редовни мониторинг квалитета воде (отпадне, подземне ....). 
Дакле, програм заштите животне средине, самим тим површинских и подземних вода, од 

стране појединих корисника простора спроводиће се континуално на основу препорука 
дефинисаних у анализи утицаја на животну средину, односно мера пројектованих 
документацијом на основу које се добија интегрисана дозвола. 
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У односу на наведено, формирањем уже зоне санитарне заштите, а у циљу смањења 
ризика угрожавања објеката изворишта, допунску контролу квалитета подземне воде на 
овом простору (мониторинг пунктовима) спроводиће корисник изворишта. 

 
2.5.3. Мере заштите културно-историјских споменика и амбијенталних целина 

Концепција урбанистичке заштите полази од потребе очувања урбанистичког и 
архитектонског наслеђа, које је од највећег значаја за очување континуитета и идентитета 
сваке градске средине. 
Мере заштите, чувања, коришћења и одржавања непокретних културних  добара  
 1. Непокретна културна добра и добра која уживају пртеходну заштиту могу се користити  
у својој основној или одговарајућој намени на начин који неће ни у чему угрозити њихова 
основна споменичка својства. Промена намене као и мере које из тога произилазе могу се 
предузимати само под условима и уз сагласност Завода за заштиту споменика културе Ниш. 
 2. Завод за заштиту споменика посебним актом утврђује услове коришћења, чувања и 
одржавања појединих непокретних културних добара. 
 3. Власник, корисник, или други субјект који располаже неокретним културним добром 
дужан је да га чува и одржава с пажњом тако да не дoђе до оштећења или уништења 
његових споменичких својстава. 
 4. Планом се планирају интервенције у простору које неће угрозити заштићена 
непокретна културна добра. 
 5  Све интервенције предвиђене Планом, које се на неки начин односе на утврђена 
непокретна добра, могу се планирати само уз сагласност и под посебним условима које 
одређује Завод за заштиту споменика културе Ниш. 

Мере заштите непокретних културних добара и добара која уживају  претходну 
заштиту 
 1. Валоризација непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту, 
извршиће се посебном студијом Завода за заштиту споменика културе Ниш. Студија треба 
да садржи све потребне податке о сваком објекту или локалитету, обрађене тако  да се на 
основу њих може остварити њихова пуна правна заштита. 
 2. Заштита кроз документацију, као обавезни примарни вид заштите оствариће се 
израдом потпуне и детаљне техничке документације свих утврђених непокретних културних 
добара, као и добара под претходном заштитом. 
 3.  Планом вишег реда предвиђена су решења која ће у највећој мери истицати вредности 
непокретних културних добара и добара са претходном заштитом, допринети њиховој трајној 
заштити, очувању и афирмацији..  

Комплекс Рударске цркве са гробљем (на КП бр. 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 и 
граничне парцеле 1140/1, 1127, 1128 и 1134  све КО Рударе) на основу категоризације 
просторних целина културно-историјског и градитељског наслеђа припада I (првој) зони 
заштите која подразумева строгу заштиту простора и објеката (очување и ревитализацију 
свих елемената који формирају урбане вредности заштићеног подручја, задржавање без 
промена, или са минималним променама, свих високовредних објеката и усаглашавање 
осталих са њима, задржавање просечног степена заузетости на нивоу постигнутом у зони 
урбанистичке заштите, коришћење аутохтоних материјала у изградњи и реконструкцији 
објеката). 

Под овим режимом су и сви појединачни објекти који су проглашени за споменике културе 
у границама утицајних амбијенталних зона објеката. 

НАПОМЕНА: Услови чувања, одржавања и коришћења и мере заштите непокретних 
културних добара и добара која уживају претходну заштиту у Генералном 
урбанистичком плану Лесковца до 2020. године дати су у складу са  ''АКТ-ом о условима 
чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара као и добара која уживају 
претходну заштиту и утврђеним мерама заштите'' бр. 426/2 од 23.04. 2010., донетим од 
стране Завода за заштиту споменика културе Ниш.“ 
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2.6. ОПШТИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

2.6.1. Јавне саобраћајне и пешачке површине 
У циљу обезбеђивања несметаног кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 

лица: тротоари, пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине 
у оквиру улица, међусобно требају бити повезани и прилагођени за оријентацију, са 
нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). 

Тротоари и пешачке стазе 

 максимална вредност попречног нагиба уличних тротоара и пешачких стаза, управно на 
правац кретања, треба износити 2%;  

 у коридорима основних пешачких кретања не постављати стубове, рекламне паное или 
друге препреке;  

 делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., који се налазе 
непосредно уз пешачке коридоре, треба уздигнути најмање 3,00m; a доње делове крошњи 
дрвећа, треба уздигнути најмање 2,50m, у односу на површину по којој се пешак креће. 

 
Пешачки прелази 

 место пешачког прелаза треба бити јасно означено, тако да се разликује од подлоге 
тротоара;  

 пешачки прелаз треба бити постављен под правим углом у односу на тротоар;  

 за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити 
закошени ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45 cm и максималним нагибом 
закошеног дела од 20% (1:5).  

Места за паркирање 

 места за паркирање возила, која користе лица са посебним потребама, у колико постоје 
могућности, треба предвидети у близини улаза у објекат (вишепородични стамбени, 
стамбено-пословни и пословно-стамбени; објекат пословне и друге намене);  

 најмања ширина ових места за паркирање износи 3,50m и означавају се знаком 
приступачности;  

 број потребних паркинг места одређује се према следећим нормативима:   

 на паркиралиштима уз вишепородичне стамбене, стамбено-пословне и пословно-
стамбене објекте, и уз објекте осталих намена за јавно коришћење, предвидети најмање 5% 
места од укупног броја места за паркирање;  

 на паркиралишту уз бензинску пумпу, предвидети најмање једно место, од укупног броја 
места за паркирање.  

2.6.2. Прилази до објеката и знакови за орјентацију 
Прилазе до објеката предвидети се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена 

или је мање уздигнут у односу на терен.  
Савладавање висинске разлике између пешач. површ. и прилаза до објекта врши се:  

- рампама за пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до 76цм;  
- спољним степеницама и степеништем и подизним платформама, за висинску 
разлику већу од 76цм. 

Рампе за пешаке и инвалидска колица. Савладавање висинских разлика до 76цм  
између две пешачке површине и на прилазу до објекта врши се применом рампи, тако да:  
- нагиб рампе није већи од 1:20, а изузетно може износити 1:12 за кратка растојања; највећа 
дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15м; рампе дуже од 6м, а 
највише до 9м у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 
150цм (изузетно 140цм);  
- најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90цм;  
- су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5цм, ширине 5-10цм и опремљене са 
обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70цм, 
односно 90цм;  
- је површина рампе чврста, равна и отпорна на клизање;  
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- се за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима применити 
двокраке рампе, са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене оградом, 
рукохватима или зидовима.  

Степенице и степеништа. Прилагодити коришћењу лица са посебним потребама у 
простору:  
- најмања ширина степенишног крака треба бити 120цм;  
- најмања ширина газишта треба бити 30цм, а највећа дозвољена висина степеника 15цм; 
чела степеника у односу на површину газишта требају бити благо закошена, без избочина и 
затворена, у контрастној боји у односу на боју газишта; 
- између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама;  
- површина подеста на удаљености од најмање 50цм од почетка силазног степеништа треба 
имати различиту тактилну и визуелну обраду;  
- степеник у дну степенишног крака треба бити увучен у односу на површину којом се крећу 
пешаци.  

Подизне платформе. Савладавање висинских разлика до висине од 90цм, (у случају 
када не постоји могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем), 
вршити подизним платформама. Платформу предвидети се као плато величине најмање 
110 x 140цм, са погонским механизмом, ограђен заштитном оградом.  

Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче, (знакови за оријентацију - 
скице, планови, макете и др.; путокази; функционални знакови – којима се дају обавештења 
о намени појединих простора: паркиралишта, гараже, лифтови и др.), требају бити видљиви, 
читљиви и препознатљиви.  

 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА за зоне или целине за које није предвиђена израда ПДР-а 

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа:  
- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8°MCS; 
- при пројектовању и грађењу објеката обавезно је придржавати се Закона о заштити од 
пожара (Службени гласник РС, бр. 111/09);  
- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у 
складу са Законом о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 36/09) и 
другим законским и подзаконским актима;  
- уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору 
обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, 
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести 
надлежну установу за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не 
униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у ком су откривени; 
- уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или 
минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног 
споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе и да 
предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица; 
-  јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и 
градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогуће несметан 
приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица Службени гласник РС, бр. 18/97);  
- изградњу склоништа вршити у складу са условима које поставља МУП-Управа за ванредне 
ситуације и важећим техничким нормативима за склоништа. 

Услови градње се дефинишу у складу са поделом земљишта на грађевинско, 
пољопривредно и водно земљиште.  

3.1.Грађевинско земљиште 
Грађевинско земљиште се налази у оквиру граница грађевинског подручја плана као и 

ван граница грађевинског подручја у оквиру дефинисаних енклава. Правила грађења 
дефинисана су као: скуп услова за парцелацију и правила за изградњу објеката (као општа и 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 
 

64 
 

правила по наменским и функционалним подцелинама). На грађевинском земљишту које се 
налази  у оквиру зона санитарне заштите примењују се мере заштите изворишта прописане 
у поглављу 2.2.3. Водопривредна инфраструктура. 

3.1.1. Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела  
Парцелација и препарцелација катастарских парцела у обухвату Плана, а ради 

формирања одговарајућих грађевинских парцела и комплекса, ће се вршити на основу 
пројеката парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинске 
парцеле датих овим Планом за карактеристичне зоне основне намене. 

Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене мора да има облик 
паралелограма или трапеза. Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ на 
јавну површину - улицу, односно јавну саобраћајну површину.  

Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из 
овог Плана, а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу 
величине, облика, ширине и других услова који су прописани за грађевинску парцелу у зони 
у којој се налази. 

У посебним случајевима се формира грађевинска парцела којом се одређује земљиште 
за редовну употребу изграђених објекта, као земљиште испод објекта и земљиште око 
објекта у површини која је одређена као минимална за формирање нових грађевинских 
парцела за зону у којој се објекат налази.  

Дефинисани положај грађевинске линије у односу на регулациону је обавеза, док је 
приказ физичких структура орјентациони. 

3.1.2. Општа правила грађења  
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу објеката 

на појединачним грађевинским парцелама, а дата по претежним наменама по целинама и 
подцелинама из Плана генералне регулације плана. 
  Правила се примењују: 

- за директно спровођење - издавање Локацијске дозволе.  
- за израду Урбанистичких пројеката 
- као смерницу за израду Планова детаљне регулације  

Елементи урбанистичке регулације који нису обухваћени овим Правилима грађења 
дефинишу се према Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(Сл.гл.РС, бр. 50/2011) 
 
Објекти ових намена градиће се према правилима уређења и следећим општим и 
посебним правилима грађења: 
Намена објеката и простора  
-  основна намена  -  према карти намена површина 
- компатибилне намене /као пратеће /мешовите и основне на парцели/ могу се градити под 
условом да парцела својом величином, обликом, конфигурацијом терена и условима за 
прикључак на саобраћајну и комуналну инфраструктуру пружа те могућности, уз услов 
обезбеђења свих функција објекта у оквиру основне парцеле као и намена у окружењу. 
Компатибилне намене дате су у посебним правилима за сваку намену. 
- није дозвољена намена објеката који могу да угрозе основну намену са било ког аспекта. 
Забрањене су све делатности које би угрозиле животну средину буком, вибрацијама, 
гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који по 
архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата.  
Типологија објеката  

Грађевинске линије према суседним парцелама дефинишу типологију објеката:  
-  слободностојећи - објекат не додирује ни једну суседну границу грађевинске парцеле; 
-  у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске 

парцеле); и 
- у прекинутом низу или једнострано узидани ("двојни") - објекат на парцели додирује само 
једну бочну линију грађевинске парцеле. 
 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 
 

65 
 

Општа правила парцелације  
Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно улицу, 

непосредно или преко приступног пута, минимална ширина приступног пута дефинише се за 
сваку намену посебно. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава 
изградњу објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима.  
Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација  

Положај објекта на парцели дефинише се: 
- грађевинском линијом у односу на регулацију  
- у односу на границу суседне парцеле.  
- у односу на друге објекте на парцели 

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена: 
- изградња нових објеката 
- доградња објекта 

Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: 
- У претежно изграђеним потезима грађевинска линија се усклађује са претежном 

грађевинском линијом тј. са позицијом већине изграђених објеката у уличном низу, 
комплексу или блоку 

- У неизграђеним потезима објекте  градити на грађевинској линији на растојању минимум 
5м од регулационе линије  (уколико посебним правилима није другачије дефинисано) 

- За објекте који  имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза  
грађевинска линија се утврђује кроз Локацијску дозволу 

- Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије 
даје се могућност реконструкције, адаптације  и санације тог дела објекта, уколико  не омета  
јавну површину, тј. не прелази регулациону линију, саобраћајну  прегледност  или суседа  на 
планираној  грађевинској  линији, а доградња, изградња и надоградња су могуће само иза 
планом дефинисане грађевинске линије. 

Објекат се унутар грађевинске линије поставља тако да: 
- не омета сигурност саобраћајног кретања и прегледност раскрсница, објекте на истој и 
суседним парцелама.  
- дужом страном паралелно изохипсама, 
- правилно у односу на терен (без промене морфологије и природних услова тј. уз 
контролисано усецање и насипање), 
- правилно према странама света (инсолацији), 
- балкони, терасе и отворена степеништа не смеју прећи прописану грађевинску линију, 
- при рушењу целог објекта или делова објекта и њиховој поновној изградњи обавезно је 
поштовати планирану грађевинску линију.  
- грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног 
објекта на парцели.  

Положај објекта у односу на границе суседне парцеле и друге објекте на парцели 
дефинише се за сваку намену посебно 
Индекси  

У обрачун индекса заузетости и изграђености улазе сви објекти на парцели.  
Подрумска етажа се не обрачунава у БРГП.  
Сутеренска етажа, чисте висине мах 2,4 м, се не обрачунава у БРГП. 

Висинска регулација  
Кота пода приземља је мин 0,2 м а мах 1,2 м од најниже коте  терена уз објекат.  
Висина етажа се одређује према намени. 
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе, искључиво за помоћни или пословни простор. 
Правила за постојеће објекте  

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле мања 
од вредности утврђених овим правилима, у случају реконструкције, на странама ка суседу 
није дозвољено постављати отворе ниског парапета.  

Уколико је постојећи објекат мањи од могућег планираног на основу индекса  датих овим 
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Планом, могућа је доградња, односно надградња, уз поштовање следећих услова:  
- обезбедити потребан број паркинг места на парцели, 
- није дозвољено формирање отвореног степеништа за савладавање спратних висина на 
фасади објекта већ дограђена степеништа морају бити заштићена од спољних утицаја; 
 Други објекат на грађевинској парцели 

На парцели се може лоцирати два или више објеката основне и пратеће намене у оквиру 
индекса изграђености и искоришћености земљишта, поштујући сва остала правила грађења, 
уколико правилима за појединачне намене није другачије прописано. 

Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег 
објекта. 
Приступ и смештај возила  

Смештај возила за основну и пратећу намену искључиво на парцели, уз препоруку да се 
претежни капацитет реализује у оквиру објекта.  

Табела 17 - Нормативи за паркирање по наменама (објектима) 

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Једно 

паркинг 
место на: 

Администрација, 
индустија,  
занатство,  
рекреација 

Управно-административни објекат 
м

2 

запослен 
40-60 
5-7 

Комунална предузећа 
м

2 

запослен 
23-35 
7-9 

Агенције 
м

2 

запослен 
25-35 
3-5 

Пословни простор 
м

2 

запослен 
45-60 
7-9 

Банке, поште 
м

2 

запослен 
30-45 
5-7 

Спортски објекти 
гледалаца према макс. 

капацитету 
8-12 

Индустрија 
м

2 

запослен 
100-150 

15-50 

Електросервис 
м

2 

запослен 
30-60 
4-6 

Занатске радње 
м

2 

запослен 
60-80 
3-5 

Магацини и складишта запослен 3-5 

Продавнице 

Робне куће 
м

2 

запослен 
100-150 

25-60 

Супермаркети м
2 

50-80 

Мешовита трговина м
2 

20-40 

Млекара, продавница хлеба м
2 

30-600 

Посластичарница м
2 

40-80 

Дуван, новине м
2 

20-30 

Пијаца тезга 4-6 

Техничка роба м
2 

25-50 

Угоститељски објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије 
собе 3-5 

 кревети 5-8 

Здравствени објекти Домови за старе кревети 5-10 

 
Уређење парцеле 

Парцела се уређује у свему према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, 
зелене површине, партер и одводњавање.Минимални проценат зелених површина на 
парцели прописан је у оквиру посебних правила грађења за сваку намену. Површинске воде 
са једне парцеле не могу се усмеравати према другој. 
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Правила за ограђивање грађевинске парцеле  
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 

0,90м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м.  
Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни 

објекти привредно-радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити зидана или 
транспарентна до максималне висине 2,20м. 

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90м од суседне, могу се ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40м која се може постављати на подзид чију висину 
одређује надлежна општинска служба.  

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади 
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40м (или 
евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40м уз сагласност суседа).  

Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују врши се на  начин 
који је утврђен одређеним правилником. 
Заштита животне средине, технички, санитарни и безбедоносни услови 

Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере 
заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, 
парцеле и захвата.  са  искључењем из програма реализације свих оних који по условима 
коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине, односно према 
потреби се ради документација са аспекта заштите животне средине. 

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних 
прописа Код већих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена. 
 
3.1.3.    Правила грађења по наменским и функционалним зонама или целинама 

Поред општих правила  грађења  за наменске функционалне зоне и урбанистичке целине, 
важе и посебна правила уређења и градње која су дата по претежним наменама по 
целинама односно блоковима. 
 
Зона „А“: 

- основна намена:  СТАНОВАЊЕ (породични и вишепородични објекти) 
- компатибилне намене: објекти јавне намене (социјална заштита и 

образовање,специјално зеленило) и објекти услужних делатности 
- „Линијски центар“ дуж град.саобр. II реда - ул. Влајкова, Радничка, Солунских 

ратника, планиране Јужне обилазнице и продужетак ул. Краља Петра Првог 
(претежно објекти комерцијалних садржаја), 

Блок а1: 

СТАНОВАЊЕ: 
Заступљени су следећи објекти становања: 

1. Породични објекти – површине планиране за предметну изградњу су 
изграђене и нема простора за повећањем капацитета. Планирана је реконструкција, 
доградња и надградња постојећих објеката.  

 
- Обнова и реконструкција постојећих објеката могућа је под следећим условима: 

 Замена постојећег објекта новим може се дозволити у оквиру максималних параметара  
и дозвољених намена, датих за ову зону становања; 

 За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 
3,0м у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни 
отвори стамбених просторија. 

 Дозвољава се пренамена стамбеног простора у пословни у приземним стамбеним 
зградама  а делимично и на вишим етажама. 
- Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом: 

 Постојећи пословни објекти и објекти индивидуалне стамбене градње, до реализације 
простора (њиховог рушења), могу се санирати и реконструисати, у обиму неопходном за 
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побољшање услова живота и рада. Неопходним обимом реконструкције објеката за 
побољшање услова живота и рада сматра се: 

 обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту, без могућности промене намене; 

 реконструкција свих врста инсталација; 

 адаптација простора унутар постојећег габарита; 
за објекте који немају санитарни чвор, дозвољена је доградња санитарног чвора максималне 
површине 12 м2. 

Обнова и реконструкција постојећих објеката несме да наруши општа и посебна правила 
грађења за предметну зону, а то су: 
- У оквиру стамбеног и стамбено-пословног објекта породичног типа може се дозволити 
изградња максимално 4  стамбене јединице.  
- На грађевинској парцели дозвољена је изградња само једног главног стамбеног објекта, 
једног помоћног објекта и ако то услови парцеле дозвољавају и једног пословног објекта. 
- У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени за 
пословни простор, са пословањем које својом делатношћу неће угрозити примарну функцију 
становање. Део објекта који се намењује за пословне намене не може прећи трећину бруто 
површине главног објекта. 
- На грађевинској парцели у изузетним сучајевима може се дозволити градња два 
стамбена објекта, под условом да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за 
други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле. 
- У оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: 
образовања, дечје и социјалне заштите, здравства, културе, информисања, верски 
објекти, под условом да задовољавају прописе и критеријуме за одговарајућу врсту 
делатности и услове непосредног окружења. 
- Код издавања услова за реконструкцију изграђених објеката чије је растојање до  
грађевинске парцеле мање од вредности датих у овом Плану, не могу се на суседним 
странама планирати отвори стамбених просторија.  
- На истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни 
објекат и оставе не веће од 20  m2, помоћни објекти: летња кухиња, остава мања од 20 m2, 
гаража, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску 
канализациону мрежу). 

Минимална површина парцела: 

 за слободностојећи стамбени објекат................................................................. ..... 300м2   

 за двојни објекат............................................................................ .....400м2 (две по 200м2) 

 заобјеката у непрекинутом низу................................................................................ 150м2  

 полуатриумских објеката..................................................................................... ........130м2 

 у прекинутом низу............................................................... ..........................................200м2 

 стамбени и (помоћни и пословни објекат на парцели).. ......................................... 450м2 

 становање и делатност на парцели................................. ........................................ 800м2 
Најмања ширина уличног фронта: 

 за слободностојећи породични стамбени објекат………………………...………...10,00m 

 двојни  објекат…………………………………………….......................16,00m (два по 8,00m)  

 објекат у непрекинутом низу………………………………………….......…………….  5,00m  
На грађевинској парцели чија је површина  и ширина фронта  мања од најмање утврђене 

површине и ширине, могућа је градња породичног стамбеног објекта спратности П+1,  
индекс изграђености до 1.0 и индекс искоришћености до 60%. 

Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање и пословање - 
Пословни и мањи производни објекти у оквиру зоне становања могу се организовати као 
самостални објекти на парцели или у склопу стамбеног објекта у приземној етажи,  уколико 
је парцела већа од 800м2 и има минималну ширину уличног фронта 15,00м. 

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 m. Удаљеност новог 
породичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње или нестамбеног, 
може бити минимум 4,0 m. 
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Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног стамбеног 
објекта и линије суседне грађевинске 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 на бочном делу дворишта ..................................................4,00m 

 Први или последњи објекат у непрекинутом низу.......................................................1,50 m 
За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе 

грађевинске парцеле различито од утврђених вредност, могу се нови објекти постављати и 
на растојањима: 

 Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације …..1,00m                                                                    

 Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације………3,00m 
Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је за: 

 Породично становање 50%; 

 Породично становање и пословање 40%; 
Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је за: 

 Породично становање 1,0; 

 Породично становање и пословање 1,0 /мин 30% озелењених површина/; 
Највећа дозвољена спратност и висина објекта је за: 

 Породични стамбени објекат - П+2 (приземље+две етаже) или П+1+Пк 
(приземље+једна етажа+поткровље), с тим што висина до слемена објекта не сме 
прећи 12,00м. Кота пода приземља стамбеног објекта може бити 1,20 м виша од коте 
нивелете прилазне саобраћајнице. За објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену (пословање и делатности) кота пода може бити максимално 0,20м, виша од 
коте тротоара (денивелација до 1,20м савладава се унутар објекта). 

 Помоћни објекат - П (приземље), с тим што висина до слемена објекта несме прећи 
5,00м. Висина објеката на парцели не може да прелази висину главног објекта. 

 Пословни објекти – П+1 (приземље+једна етажа), с тим што висина до слемена објекта 
несме прећи 7,50 м. Висина објеката на парцели не може да прелази висину главног 
објекта. Кота пода пословног објекта може бити максимално 0,20м, виша од коте 
тротоара (денивелација до 1,20м савладава се унутар објекта).  

Подземну етажу (подрумске или сутеренске просторије ) у стамбене и нестамбене намене 
предвидети уколико не постоје сметње геотехничке и геомеханичке природе. 

2. Вишепородични стамбени објекти 
Изграђени су у контакт зони „линијског центра“ ул. Радничке. За ширење капацитета  

постоје просторне могућности у делу „линијског центра – Ул.Влајкова“. Планирана је обнова 
и реконструкција постојећих објеката. 

У оквиру простора ГУП-а, предметни објекти припадају „зони Б2-вишепородично 
становање средњих густина – II просторна целина – Шира градска зона“ 

Изградња нових и обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под 
следећим условима:  

-  замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова 
датих овим Планом;  

-  реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова 
на објекту неће нарушити услови дати овим Планом;  

-  ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог 
Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта; 

-  реконструкција постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих 
овим Планом.  
Доградња и надградња равних тераса за вишепородичне и остале објекте 

- Вишепородични стамбени и остали објекти могу се реконструисати или доградити-
надградити тако да се грађевинске интервенције изводе на целој површини кровних равни. 
Целом површином кровне равни сматра се површина према класификацији зонирања са 
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карактеристичним примерима, где се једним објектом сматра и објекат из више ламела (у 
равни или смакнутих) као и групе архитектонски идентичних објеката у зони. 

- Објектом се сматра зграда (група зграда) изграђена као једна архитектонско- 
грађевинска целина без обзира на број улаза (ламела), са или без дилатационих 
разделница, у непрекинутом низу, са грађевинском линијом која је паралелна са 
регулационом линијом, поклапа се с њом или су поједине ламеле повучене у односу на њу. 
Услови за реконструкцију објекта са равним кровом могу се дати само за појединачне 
објекте или за објекте у групама, где се подразумева јединствено и једновремено 
пројектовање, а извођење може бити етапно. 

- Приликом реконструкције или доградње - надградње крова обавезна је реконструкција 
целокупне фасаде објекта. 

- Дограђене - надзидане етаже ускладити са архитектонским и ликовним решењем 
постојећег објекта (типови отвора, секундарна пластика и друго) тако да се не мењају 
стилске карактеристике објекта. 

- Дограђена - надграђена етажа стамбене зграде мора имати намену за становање, 
уколико уговором и посебним условима није одобрена друга намена. Станови надзидане 
етаже морају поштовати постојећу структуру станова, посебно последњег спрата, као и 
постојеће инсталационе вертикале, димњачке и вентилационе канале и друго. Могуће је и 
повећати површину станова у поткровљу у односу на ниже спратове, уз поштовање 
инсталационих вертикала. 

- Висина венца по целом обиму доградње - надградње поклапа се са постојећом висином 
венца, изузев ако посебним условима није другачије одређено (због уклапања висине венца 
са суседним објектима и сл.).   

- Према прописима, уколико се дограђује још једна етажа обавезна је уградња лифта. Ако 
се лифт не уграђује обавеза је инвеститора/извођача и крајњих корисника да писмено и 
оверено у суду даје изјаву којом прихвата све евентуалне последице проузроковане 
непостојањем лифта. 
Могући начини обликовања дограђене - надграђене етаже: 

а) Повучена последња етажа од фасаде објекта, односно грађевиске линије према улици 
или габариту објекта. Етажа може тада имати пуну спратну висину, без могућности изградње 
корисних површина над њом, већ само кровни покривач малог нагиба - плитак кров. Зона 
осталог дела постојећег равног крова може се радити као проходна или непроходна тераса 
са покривачем испод нивоа постојећег венца. 

б) Коси кров са почетном висином постојећег венца у зависности од нагиба и геометрије 
крова. Нивои изнад осовине надграђене етаже (тавански простор) не могу се формирати као 
независне корисне површине већ само као галеријски делови етаже - дуплекс станови или 
заједничке просторије зграде. 

в) Мансардни кров максималне висине прелома косих равни од 1.60м рачунајући од коте 
готовог пода до плафонске завршне облоге на месту прелома косих равни. Нагиби кровних 
равни су максимално 70 степени по обиму фасаде и максимално 30 степени за остали део 
крова. За евентуални тавански простор важе одредбе као под б).  

Није дозвољена изградња мансардних кровова у виду тзв. капа са препустима изван 
хоризонталног габарита објекта. 

г) Поткровље обликовано према савременим архитектонским тенденцијама уз поштовање 
свих наведених општих правила, важећих прописа, стандарда и основних архитектонско- 
естетских принципа (равнотежа маса, ритам, добре пропорције, хармонија и др.). 

Евентуални тавански простор изнад поткровне етаже може се користити за заједничке 
просторије зграда, евакуационе противпожарне путеве и сл. Изузетно се може користити и 
као проширење стамбеног простора поткровне етаже (за собе за спавање и купатило) по 
систему дуплекс станова.                

На основу општих правила грађења, обавезна је израда архитектонског и конструктивног 
решења у више варијанти, које се доставља надлежној служби. При изради техничке 
документације и извођењу доградње-надградње, потребно је водити рачуна о статичкој 
стабилности објекта. 
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Услови за формирање грађевинске парцеле: 
Минимална површина парцеле  за вишепородично становање ........................................600m2 
Минимална површина парцеле за вишепородично становање са послобањм................800m2 
Минимална површина парцела за вишепородично становање зонама урбане 
трансформације  
-површина парцеле ...........................мин.     600 m2    ИИ=1,2    ИЗ=40%    спратност По+П+2 
-површина парцеле ...........................мин.    1000 m2   ИИ=2,2    ИЗ=40%    спратност По+П+3 
-површина парцеле ...........................мин.    2000 m2    ИИ=3,5    ИЗ=50%    спратност По+П+6 
                                         Максимална             спратност По+П+8 
Минимална ширина фронта парцеле: 
-за слободностојеће стамбене објекте ………………………………………………...........20,00m 
-за објекте у прекинутом низу ………………………………………………..........................15,00m 

- Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској  парцели  
-индекс изграђености ............................................................................................................мах.1,6 
-индекс заузетости парцеле: .............................................................................................мах. 50% 
-мин.10%уређена зелена површина ... 
-остало:саобраћајне површине и паркинг простори 

-Вишепородично становање и пословање  
-индекс изграђености ............................................................................................................мах.2,1 
-индекс заузетости парцеле: .............................................................................................мах. 40%  
-мин.10%уређена зелена површина  
-остало:саобраћајне површине и паркинг простори 
 - Највећа дозвољена спратност и висина објеката – П+4 до П+8, последња етажа 
може да буде решена у виду поткровља. 
 - Најмања дозвољена удаљеност објеката међусобно и од граница парцела 
Међусобна удаљеност  
Минимална међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених објеката, осим у 
низу је 5,0m. 
Удаљеност вишепородичног објекта од било које врсте изградње или нестамбеног објекта 
не може бити мања од 4,0m. 
Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и 
вишепородичних)  износи ½ висине вишег објекта. 
За изграђене објекте који су удаљени мање од 3,0m не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 
Удаљеност од границе парцеле  
Код слободностојећих вишепородичних стамбених објеката и објеката у прекинутом низу, 
минимално удаљење од границе суседне парцеле износи 1/3 висине објеката, при чему се 
за постојећу изграђеност на суседним парцелама мора обезбедити минимално удаљење од 
суседних објеката које је прописано.  
Вишипородични објекат је  стамбени објекат који има више од  четири стамбене јединице. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Стамбени, пословно стамбени (пословање у приземљу) за вишепородичне објекте 
На гађевинској парцели намењеној изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта 
морају се обезбедити услови за изградњу помоћног објекта –гаража са обезбеђивањем 
минимално гаражних места ½ броја у односу на број станова планираних у главном објекту. 
Услови за изградњу помоћног објекта –гаража не морају да се обезбеде уколико се у оквиру 
сутеренске или приземне етаже  главног објекта обезбеђује просторија за гаражирање 
возила мин. ½ броја у односу на број планираних станова. 
 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

У Блокау а1 изграђен је објекат социјалне заштите - дечији вртић “Колибри” који тренутно 
задовољава потребе насеља. Планирана је, евентуална, обнова и доградња на основу 
општих правила грађења  (3.1.2.) 
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ОБРАЗОВАЊЕ 
У Блокау а1 изграђен је објекат за образовање основна школа „Вожд Карађорђе“ која 

тренутно задовољава потребе насеља. Планирана је, евентуална, обнова и доградња на 
основу општих правила грађења  (3.1.2.) 

„ЛИНИЈСКИ ЦЕНТАР“ 
Формирани су као „потези“ дуж праваца повезивања са општим и локалним центром и 

намена тих површина је претежно комерцијалног карактера – Ул.Влајкова, Радничка, 
Солунских ратника и Ул. Краља Петра. 

Разрада простора вршиће се према следећим правилима: 
-  за комерцијално –пословне делатности: 

- индекс заузетости парцеле је маx 60%; 
- индекс изграђености парцеле макс. 2.5; 
- спратност макс. П+3; 
- зелене површине мин. 15%. 

- За мешовиту делатност  
      Важе правила грађења дата за предметну зону односно блок. 
 

Блок а2: 

СТАНОВАЊЕ: 
Заступљени су слесећи објекти становања: 
Породични објекти – површине планиране за предметну изградњу су изграђене и нема 

простора за повећањем капацитета. Планирана је реконструкција, доградња и надградња 
постојећих објеката.  
- Обнова и реконструкција постојећих објеката могућа је под условима датим за Блок 
а1. 
    ОБРАЗОВАЊЕ 
У Блокау а2 изграђен је објекат за образовање  средња школа Хемијско-техничка школа 
„Божидар Ђорђевић Кукар“ која тренутно задовољава потребе насеља. Планирана је, 
евентуална, обнова и доградња на основу општих правила грађења  (3.1.2.) 
   „ЛИНИЈСКИ ЦЕНТАР“ 
Формиран је  као „потез“ дуж праваца повезивања са општим и локалним центром и 
намена тих површина је претежно комерцијалног карактера – Ул.Влајкова, 
Разрада простора вршиће се према правилима датим у Блоку а1. 
 

Блок а3: 

СТАНОВАЊЕ: 
Заступљени су слесећи објекти становања: 
Породични објекти – површине планиране за предметну изградњу су у највећем 

проценту изграђене. Остала су неколико плацева који могу да се „попуне“. Простора за 
повећањем капацитета има на јужном делу блока. Планирана је изградња „непопуњених“ 
парцела, парцелација и изградња нових објеката (формирање нових грађевинских 
парцела)   реконструкција, доградња и надградња постојећих објеката.  

За неизграђену  површину на југу блока урадити „пројекат парцелације и привести је 
основној намени блока. 
- Изгрдања, обнова и реконструкција постојећих објеката могућа је под условима датим за 
Блок а1. 
 

Блок а6 

ПОСЛОВАЊЕ И МУЛТИКУЛТУРОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОКВИРУ ЗОНЕ  
СТАНОВАЊА 

То је површина која је обрађивана у предходним урбанистичким плановима, чија је 
намена дефинисана, делом изграђена објектима за пословну делатност.  
    ПОСЛОВАЊЕ: 
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Заступљено на северу блока – „линијски центар ул. Солунских ратника“. Разрада 
простора вршиће се према  правилима датим у Блоку а1. 

МУЛТИКУЛТУРОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ: 
Представља неизграђену површину која је у предходним урбанистичким плановима 

била намењена за изградњу објеката мултикултуролшких делатности (за активности 
Еванђеоске цркве). Овим урбанистичким планом предметна намена простора се не мења. 
За објекти који би се градили на овој површини важе из  ПРАВИЛНИКА о садржини , начину 
и поступку израде планских докумената ( Сл.Гласник РС бр.31/2010), и измене и допуне у 
("Службеном гласнику РС", бр. 69/2010 и 16/2011). 
 
Зона „В“: 

-  „Линијски центар“ дуж град.саобр. II реда, ул. Влајкова, 
- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ (објекти водозахвата и Рударско гробље) 
- ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ( „Енклаве“) 

„ЛИНИЈСКИ ЦЕНТАР“ 
Формиран је  као „потез“ дуж праваца повезивања са општим и локалним центром и 
намена тих површина је претежно комерцијалног карактера – Ул.Влајкова, 
Разрада простора вршиће се према  правилима датим у Блоку а1. 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
У границама предметне зоне, на самом југу Плана лоцирано је  Рударско гробље.Гробље 
у Рудару се налази у оквиру комплекса рударске цркве са конаком. Не предвиђа се ширење, 
већ се задржава на 0,9 ha. За део комплекса намењен јавној намени (сахрана умрлих) се не 
планира никаква „нова“ изградња. Остали део потпада под ингеренцијом цркве и даља, 
евентална, активност на тим објектима би се одвијала по програму цркве а изградња 
објеката по посебним правилима изградње за ту врсту објеката. 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ( „Енклаве“) 
У предметној зони „формирана“ су тз. „неформалне групе објеката породичног 
становања“ које су овим Планом назване „Енклавама“. Планом вишег реда ГУП-ом 
предметне „Енклаве“ су дефинисане, а овим Планом преузете обавезе из ГУП-а. 
Не планира се нова изградња на предметним површинама  ГУП-ом „проглашене“ у 
грађевинско земљиште). Дозвољена је обнова и реконструкција и то по правилима 
грађења за породичне стамбене објекте дата у зони „А“  блок а1. 
 
Зона „С“: 

- Основна делатност: СПОРТ И  РЕКЕРЕАЦИЈА 
- ЗАШТИТНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ПРОСТОРНО-ПЕЈЗАЖНИ ОБЈЕКТИ 

СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (нова терминологија), 
- ПОСЕБНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ (метеоролошка станица и Окружни затвор) 

 
СПОРТ И РЕКЕРЕАЦИЈА И ЗАШТИТНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ПРОСТОРНО-ПЕЈЗАЖНИ 
ОБЈЕКТИ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ  
Правила градње 

Спортско-рекреативне центре могу оснивати правна или физичка лица, а имају јавни или 
селективни режим коришћења. Јавна намена у области спорта може бити на јавном и 
осталом земљишту, са обавезним поштовањем предвиђене намене површина са правилима 
уређења и грађења. Такође за просторно-пејзажне објекте, по питању својине над 
земљиштем, без обзира на то што се ради о површинама од јавног значаја (зеленило 
специјалне намене), својина може бити и приватна и државна, 
Mогуће пратеће намене су и одговарајући пратећи објекти саобраћајне, комуналне и остале 
техничке инфраструктуре, као и постављање елемента урбаног мобилијара. 
До формирања функционалног објекта, оставља се могућност одвијања пољопривредне 
производње, према правилима уређења и грађења који важе за сектор Б, са пропозицијама 
из дела 3.2. Такође, даје се могућност фазне реализације и сукцесивног формирања 
спортског објекта и просторно-пејзажног објекта специјалне - заштитне намене. 
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Уколико се укаже потреба, могу се градити и као потпуно нови садржаји у јавном или 
приватном власништву. Обавезна је разрада спортских центара према следећим условима: 
макс. индекс заузетости објектима је 30% (у заузетост земљишта се не урачунавају партерни 
објекти: спортски терени и игралишта); макс. индекс изграђености објеката је 0,6; макс. 
спратност је П+Пк, а хала (П) 12,0 m; мин. удаљеност грађевинских линија, од регулационе и 
од граница парцеле је 12,0 m; паркирање решити на парцели по нормативу: 2 паркинг места 
за сваки терен или игралиште и (за посетиоце) 2 паркинг места на сваких 200 m2 објекта; 
комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисани улаз). 

У циљу оплемењавања мреже спортских објеката, даје се и могућност формирања 
комплекса аква-паркова, уз примену следећих услова: макс. индекс заузетости објектима је 
20%; макс. индекс изграђености објеката је 0,4; макс. спратност је П+Пк; мин. удаљеност 
грађевинских линија, од регулационе и од граница парцеле је 12,0 m; паркирање решити на 
парцели по нормативу: једно паркинг место/ 200 m2 комплекса; комплекс се ограђује 
транспарентном оградом са капијом (контролисани улаз).  

Рибњаци Уколико се јави потреба за изградњу рибњака на планираном зеленилу, тј. на 
пољопривредном земљишту (по садашњој намени) у кориту реке Ветернице потребни су 
сагласност надлежног министарства и Водни услови од ЈВП ''Србијаводе'' уз основне 
техничке услове. 
 Код изградње нових просторно-пејзажних објеката потребно је следити следеће услове: 
израда одговарајуће планске и пројектне документације по следећим ставкама: 

Пројекти уређења израђују се на ажурираним геодетским подлогама са уцртаном 
постојећом вегетацијом; партерна решења ускладити са наменом и функцијом; нивелациона 
решења ускладити са конфигурацијом терена; пејзажна решења ускладити са трасама 
подземних инсталација – испоштовати потребна минимална одстојања: од водовода 1,5 м, 
од канализације 2,5 м, од топловода 3,0 м, од електроинсталација 2,0 м, од тт-инсталација 
1,5 м, односно у складу са важећим техничким прописима;избор врста  (са акцентом на 
аутохтоне врсте озелењавања) усагласити са наменом и функцијом објекта, као и са 
условима станишта; у зависности од намене објекта предвидети опремање одговарајућом 
опремом и садржајима: елементи урбаног мобилијара, телефонске говорнице, јарболи, 
билборди.  

Зеленило на специјалне намене- расадник се налази у оквиру зоне спорта и рекреације 
на с2. Дозвољена компатибилна намена је задржавање намене расадничке производње у 
границама некадашњег расадника. Постојећи пословни објекат у функцији расадничке 
производње задржати уз потребне мере санације. Правила уређења и грађења у складу са 
одговарајућим правилником расадничке производње. 
Доминантна намена: спорт и рекреација, пратеће намене: зеленило, услуге и одговарајући 
пратећи објекти саобраћајне, комуналне и остале техничке инфраструктуре. Намена 
објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност угрозила 
животну средину и основну намену.  

 
ПОСЕБНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

На простору зоне „С“ чија је основна и претежна намена спорт и рекреација, изграђена су 
два објекат од ширег значаја за Град Лесковац: 

- Метеоролошка станица: 
Свака активност на овој  локацији  одвијаће се по посебном плану, захтеву и условима 
надлежне државне институције, уз примену општих урбанистичких правила. Правила 
грађења објеката за предметну делатност су посебна и разликују се од осталих грађевина 
које су у надлежности су републичких органа. Овим Планом дефинисана  је површина и 
намена. 

- Окружни затвор 
Свака активност на овој  локацији  одвијаће се по посебном плану, захтеву и условима 
надлежне државне институције, уз примену општих урбанистичких правила. Правила 
грађења објеката за предметну делатност су посебна и разликују се од осталих грађевина 
које су у надлежности су републичких органа. Овим Планом дефинисана  је површина и 
намена.     



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 
 

75 
 

Зона „Д“ 
Комплекс је у потпуности просторно организован и даља надградња истог одвијла би се 

по посебном програму развоја.  
Бруто површина простора износи око 17,40 ха. 
   Задржава се постојећа, доминантна намена - привређивање која је заступљена у виду 

хемијске индустрије,  складишта, сервиса, услуга и сл., која се даље унапређивање и уводе 
се нови производни програми који нису у супротности са њом према савременим захтевима; 
 Дозвољава се изградња објеката пратећих намена које су компатибилне са основном 

(компатибилне производне делатности, услужне делатности, саобраћајни терминал, 
мешовито пословање, зеленило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре 
и сл.), а у складу са приказаним у Табели 17.;  
 Даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће се према следећим правилима: 

1) за реактивирање и трансформацију постојећег  комплекса важи: 
 код доградње или нове изградње макс. степен  заузетости је 60%; 

 индекс изграђености парцеле макс. 2,0; 

 спратност макс. П+2 (до 16м –осим технолошких објеката);  

 технолошке и саобраћајне површине макс. 25%; 

 зелене површине мин. 15%; 
2) за нове комплексе дефинисани су следећи урбанистички показатељи: 

 индекс заузетости парцеле је маx. 40%; 

 индекс изграђености парцеле макс. 1,5; 

 спратност макс. П+2, обjeкти мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje, 
aкo нe пoстoje смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхничкe прирoдe. 

 технолошке и саобраћајне површине маx. 20-40%; 

 зелене површине мин. 40-20%; 
 Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15 m; 
 Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, а не 
    мање од 5 m;  
 Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминану намену. 

 
3.2. Пољопривредно земљиште 
Зона „В“: 

-  основна намена:  ПОЉОПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ 
Правила градње 
Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се 
користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о 
пољопривредном земљишту, Основама заштите, коришћења и уређења пољопривредног 
земљишта (плански документ ради очувања расположивог пољопривредног земљишта), као 
и ПГР-ом, другим урбанистичким плановима. Обрадиво пољопривредно земљиште може да 
се користи у непољопривредне сврхе у следећим случајевима: за подизање шума, 
вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту ( и то најчешће 
четврте и пете катастарске класе по претходно прибављеној сагласности министарства); за 
експлоатацију минералних сировина (по претходно прибављеној сагласности министарства); 
и у другим случајевима ако је утврђен општи интерес на основу закона, уз плаћање накнаде 
у случају промене намене. У тим случајевима, као и када су предвиђене друге 
компламентарне намене кроз урбанистичке планове, непољопривредне делатности треба 
да користе земљиште слабијег бонитета. Обрадиво пољопривредно земљиште не може да 
се уситни на парцеле чија је површина мања од пола хектара.  

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, нарочито 
обрадивог више бонитетне класе на коме по Закону нема изградње (осим под посебним 
условима) на пољопривредном земљишту, генерално, се могу градити и следећи објекти: 
објекти у функцији пољопривреде, прераде и финалне обраде производа пољопривреде 
(економски, помоћни, пословни, подизање расадника); објекти инфраструктуре (и у тим 
случајевима се препоручује земљиште ниже бонитетне класе); водопривредни, комунални и 
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други објекти техничке инфраструктуре; простори и објекти за експлоатацију минералних 
сировина; комплекси за потребе туризма, рекреације и др. 

Међутим како је Нова радна ''Зелена'' у северном делу града зона осмишљена за 
дистрибуцију и прераду пољопривредних производа, сматра се непотребним да на 
пољопривредном земљишту у обухвату Плана дозволи градња објеката са истом наменом. 

На пољопривредном земљишту у обухвату је дозвољена градња следећих објеката: 
- Стакленици и пластеници. У циљу побољшања пољопривредне производње на 

пољопривредном земљишту је дозвољена изградња или постављање стакленика и 
пластеника. Минимална удаљеност од међних линија је минимално 5,0 m.  

- Виноградарско- воћарске куће. Дозвољава се изградња или постављање помоћних 
објеката за пољопривредну производњу (кућице за оставу алата, воћарско – виноградарске, 
повртарске, цвећарске, и др. кућице, мањи магацини). Услов је да се најмање 70% површине 
парцеле мора користити као воћњак или виноград. Минимална удаљеност од границе 
суседне парцеле су 2,0 m, а од суседног објекта 10 m. Површина објекта износи макс. 25,0 
m2 (затворени део објекта). Дозвољена је изградња надстрешница, лођа, трема, пергола 
испред и у склопу објекта, с тим да тада укупна површина објекта износи највише 30 m2. 
Висина објекта треба да је макс. 4,0 m до слемена. Парцеле на којима постоје изграђене 
виноградарске кућице задржавају се у затеченом стању. 

Осим изградње виноградарских кућица, бунара, пољског нужника, мањих магацина за 
смештај поврћа и воћа (површине до 30 m2, висине до 4 m) и слично, не дозвољава се 
изградња других објеката. Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине 1,40 
m (ограда може бити жива зелена или жичано плетиво и сл) која се поставља тако да 
стубови ограде буду на земљишту власника. 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се :  
урбанистичким плановима за које је планом прописана обавеза њихове израде.  
урбанистичким пројектима за које је планом прописана обавеза њихове израде.  
издавањем локацијске дозволе, на основу правила уређења и правила грађења. 

 
Спровођење Плана генералне регулације вршиће се израдом Планова детаљне 

регулације за следеће површине: 
1.1.  Делови зоне становања,  
1.2. Контакт зону реке Ветернице, 
1.3.  Саобраћајне површине и објекти који су као „планска обавеза“ преузети из 

планова вишег реда (ГУП-а), 
1.4.  Водне површине и објеката код којих се постојећа регулација мења или 

формира нова, 
1.5.  Површине и објекти инфраструктуре код којих се постојећа регулација 

драстично мења у наредном периоду и код којих се јавља потреба  за  
формирањем  нових , 

Границе Планова детаљне регулације приказане су на графичком прилогу. 

4.1.Грађевинско земљиште 

4.1.1.Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела  
Важе смернице које су прописане у поглављу 3, а допуњују се смерницама  прописаним у 

ГУП-у града Лесковац до 2020.године и  ПРАВИЛНИКУ о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ( Сл.Гл. Р.С. бр.50/07.2011).  

4.1.2. Општа правила грађења  
Важе смернице које су прописане у поглављу 3, а допуњују се смерницама  прописаним у 

ГУП-у града Лесковац до 2020.године и  ПРАВИЛНИКУ о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ( Сл.Гл. Р.С. бр.50/07.2011)  
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4.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним зонама или целинама 
  Блокови а4 ,а5-2, а8-2, а9, а10, а11, а12, а14  и  а15 
Породично становање у неформалним насељима „Славко Златановић и „Охридско 
насеље“ 
Породични објекти – површине планиране за предметну изградњу су у највећем проценту 
изграђене. Простора за повећањем капацитета има у мањем проценту (различито по 
блоковима). Планирана је изградња „непопуњених“ парцела, парцелација и изградња нових 
објеката (формирање нових грађевинских парцела) реконструкција, доградња и 
надградња постојећих објеката.  
Задржава се постојећа, доминантна намена – породичног становања осим у блоку а5. 
Дозвољава се изградња објеката пратећих намена које су компатибилне са доминантном  
(услужне  делатности, мешовито пословање-трговина на велико и мало, мала привреда под 
одређеним условима, радне зоне-мањи производни погони, објекти и површине јавних 
намена и објекти комуналне инфраструтуре и сл.). 
Осим у блоку а5, где је дозвољена вишепородична изградња укулико се створе 
урбанистишки услови за такву врсту објеката, у осталим наведеним блоковима не 
предвиђа се изградња вишепородичних објеката. 

Правиала грађења: важе смернице које су прописане у поглављу 3, а допуњују се 
смерницама  прописаним у  ГУП-у и  ПРАВИЛНИКОМ о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ( Сл.Гл. Р.С. бр.50/07.2011)  
    

Блок а7 
Мешовито становање са пословањем. Новоформирана грађевинска површина погодна 
за планирање мултифункционалних садржина у оквиру претежне намене: 

- Као „линијски центар“ – објекти комерцијалног садржаја, 
- Породично становање, 
- Вишепородично становање, 
- Објекти мултикултуролшких делатности. 

Наглашено-предметни простор је погодан за изградњу објеката  „социјалног  становања“ 
Правиала грађења: важе смернице које су прописане у поглављу 3, а допуњују се 
смерницама  прописаним у  ГУП-у града Лесковца до 2020.године и  ПРАВИЛНИКУ о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( Сл.Гл. Р.С. бр.50/07.2011). 
   Блок а13 
Претежна намена - породично становање. Представља новоформирану грађевинску 
површину. Површина блока износи око 8ха и погодна је за изградњу објеката мешовитог 
становања. 
Правиала грађења: важе смернице које су прописане у поглављу 3, а допуњују се 
смерницама  прописаним у ГУП-у града Лесковца до 2020.године и  ПРАВИЛНИКУ о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( Сл.Гл. Р.С. бр.50/07.2011). 

Блок с3 
Претежна намена - Спорт и рекреација. Површина блока износи око 4 hа и погодна је за све 
видове рекреације, описане у делу о спорту. Предлаже се израда јединственог ПДР-а, тј. 
повезивање са ПГР-ом 5, тачније блоком 39, за који је предвиђена иста намена. Важе 
смернице које су прописане у поглављу 3.2.  
 
4.2.Водно земљиште 

На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде и 
одржавања водотока као и објеката инфраструктуре у складу са ГУП-ом. 

Дозвољена је и изградња објеката компатибилних водном земљишту (под условом да се 
обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним 
законом) и то: 
а) објеката за туристичко-рекреативне и спортске сврхе;  
б) пратећих објеката (шанк-барова, просторија за пресвлачење и сл);  
в) дрвених сојеница, сплавова и настрешница;  
г) објеката партерног уређења, опреме, мобилијара, и сл);  
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е) системи за пречишћавање вода. 
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити макс. 

површине 40 м2, макс. Највеће дозвољене висине сојеница, сплавова и настрешница су 7,0 
м. Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити макс. површине 100 м2,  
макс.спратности П+Пк.  

Ширина заштитног појаса водотокова у коме се не могу градити објекти (изузев горе 
наведених) износи 14 м са обе стране водотока.  
 
 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
Спровођење Плана генералне регулације вршиће се : 

1. Израдом Планова детаљне регулације (детаљно – у тачки 4. Овог Плана) 
2. Израдом Урбанистичких пројеката - Урбанистичким пројекти раде се у 

складу са обавезама датим кроз правила уређења и грађења за одређене зоне и намене /за 
јавне намене на овим планом регулисаним површинама, намене привређивања, сложене 
програме пословања и услуга, вишепородично становање, објекте у зони урбанистичких 
мера заштите, као и за све намене за које се установи обавеза израде одговарајућих 
елабората заштите (на основу претходно прибављеног мишљења и одлуке надлежног 
органа). Урбанистичким пројектом се може предвидети фазна изградња, уз обезбеђење 
минималног степена комуналне опремљености, капацитета паркирања и услова и мера  
заштите у првој фази.  

3. Директно на основу правила уређења, правила и мера заштите и 
правила грађења дефинисаних овим Планом  кроз издавање Локацијске дозволе за 
све намене и површине које нису обухваћене обавезом израде планова и 
урбанистичких пројеката 
Спровођење плана генералне регулације могуће вршити директно, издавањем локацијске 
дозволе,  уколико је одређена локација уређена и регулисана тј. има обезбеђен минимални 
степен комуналне опремљености дефинисан Планом.  

Динамика развоја насеља у простору утврђује се на основу средњорочних и 
годишњих планова и програма уређења простора и земљишта. Овом динамиком утврђују се 
и приоритети даље разраде, као и приоритети у реализацији појединачних урбанистичких 
целина. 

Приликом израде Планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката неопходно је 
испуњавање свих обавеза и критеријума који су дефинисани позитивном законском 
регулативом из области управљања и заштите животне средине.  

Израда планова регулације, и урбанистичких пројеката, њихов садржај и процедура 
доношења, морају бити у складу са Законом о планирању и изградњи и подзаконским 
актима.  
 Код спровођења плана,за објекте и зоне у коридору далековода (35кВ), поштовати услове 
надлежне електродистрибуције. 

Постојећи урбанистички планови  који су одговарајућим одлукама Скупштине 
општине Лебане, проглашени важећим овим Планом стављају се ван снаге. 

Све постојеће општинске Одлуке треба усагласити са овим Планом или урадити нове 
према условима из овог Плана. 

 
Приоритети  у реализацији: 

- Градска магистрала – продужетак Ул. Краља Петра,  
- Сабирне насељске саобраћајнице које формирају површине блокова и које 

представљају услов  за даљу разраду површина унутар блокова, 
- Решавање проблема санитарно-фекалних отпадних вода насеља, 

 
Спровођење Плана обухвата и: 

- трајно праћење проблема заштите, уређења и развоја планског простора и редовно 
извештавање локалне самоуправе. 
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- дефинисање развојних пројеката ради конкурисања код домаћих и европских 
фондова. 

- покретање иницијативе за измену и допуну Плана генералне регулације, према 
потреби. 
Напомена: У зони“А“ где је планирана претежна намена површина – СТАНОВАЊЕ, 

на појединим површинама, овим Планом подељене на  БЛОКОВЕ, изграђени су објекти 
породичног становања  без грађевинске дозволе. У протеклих неколико година, за наведене 
објекте спроведен је поступак „легализације“ који још увек није коначно завршен. То је један 
од разлога поделе простора на блокове и обавезна израда ПДР-е за предметне површине. 
Присутна је законска обавеза Планера да уважи решења легализованих објеката. До 
завршетка поступка легализације и стицања услова за израду ПДР-а, на предметним 
површинама дозвољена је изградња нових објеката ако за то постоје урбанистички услови 
дефинисани овим Планом и важећим ПРАВИЛНИКОМ  о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ( Сл.Гл. Р.С. бр.50/07.2011). 

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План генералне регулације урађен је у пет примерака у аналогном облику, који су 

оверени и потписани од стране председника Скупштине Града Лесковца и шест примерака у 
дигиталном облику, од којих:  

- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине 
Града Лесковца; 

- три примерка у аналогном и један у дигиталном облику органу Градске управе 
надлежном за његово спровођење; 

- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви ЈП 
Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац; 

- један дигитални примерак доставља се за потребе регистра при Министарству 
животне средине и просторног планирања. 

Право на увид у План имају правна и физичка лица у складу са законом. План 
генералне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Града Лесковца".  


