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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
Плански основ представљају смернице и решења из Генералног урбанистичког плана  

Лесковца од 2010. до 2020.године ("Службени гласник града Лесковца", број 4/13), који је 
утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.  

Правни основ за израду ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 11 у Лесковцу je Одлука о 
изради Плана генералне регулације 11 у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", 
број 6/09). 

Законски основ за израду Плана генералне регулације 11 у Лесковцу је ЗАКОН о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука 
УС) и ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
("Службени гласник РС", број 31/2010, 69/2010 и 16/2011). 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.1. КОНЦЕПТ  ПЛАНА – ИЗВОД 
Концептом плана су прописани циљеви уређења и изградње кроз:  

     - Општи циљ: развој и напреак подручја у правцу максималног активирања постојећих 
потенцијала у западном делу града, уз искоришћавање предности положаја, а поштујући 
принципе одрживог развоја. Овакав развој подразумева усаглашеност економског, 
просторног, социјалног развоја и  хармонију у просторним односима; 

- Посебнe циљевe: 1) повећање интензитета коришћења предметног подручја; 2) 
јачање степена атрактивности појединих амбијената; 3) развој пословно-услужне зоне 
дуж линијских праваца (пословање, сервиси, услужни садржаји...); 4) повећање 
централних садржаја у циљу функционалности овог простора; 5) регулисање 
саобраћајних праваца и пешачког кретања, повезивање са центром и усмеравање 
главних праваца ка транзитним деоницама; 6) заштита и унапређење животне средине 
избором производно-пословних садржаја у склопу становања, који неће бити ризични по 
животну средину; 7) повезивање пешачких и бициклистичких комуникација са свим 
деловима града; 8) увођење комерцијално-пословних функција на атрактивним 
локацијама; 9) амбијентално и функционално повезивање; 10) обезбеђивање ефикасних 
саобраћајно-транспортних веза у западној зони града 11) модернизација мреже 
телекомуникационих система, да би се обезбедило поузаданије и квалитетније 
функционисање и услови за увођење нових (савремених) услуга; 12) одређивање 
правила уређења и правила грађења, по целинама и зонама; 13) дефинисање услова за 
уређење и правила изградње објеката и површина комуналне инфраструктуре. 
 
1.1.1.Обухват и опис граница подручја плана 
 Подручје Плана генералне регулације 11 – „НАСЕЉЕ ИЗМЕЂУ БОЈНИЧКОГ И 
ЛЕБАНСКОГ ПУТА“ обухвата грађевинске блокове 45, 69, 70 и 71 у Лесковцу и према 
поставкама ГУП-а Лесковца 2010.-2020.године представља део просторно 
функционалних целина (ПЦ-II – ШИРА ГРАДСКА ЗОНА). 

Улица Станоја Главаша, тзв. „лебански пут“, је јужна граница обухвата плана и 
представља државни пут IБ реда број 39, док је улица Раде Жунића, тзв. „бојнички пут“, 
северна граница Плана и представља државни пут IIA реда број 226 на оснонву Уредбе о 
категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", број 105/2013 и 119/2013). 

Опис границе почиње у КО Лесковац, од раскрснице Ул.Станоја Главаша (ДП IБ-39), 
Ул.Раде Жунића (ДП IIA-226) и Ул.Првомајске. Гледано у правцу југозапада граница иде 
јужном страном Ул.Станоја Главаша све до тромеђне тачке коју са овом улицом чине КП 
бр. 9739, 9741 КО Лесковац. Одавде граница пресеца КП бр. 9739, 9737, 9738, 9735, 9733, 
9732, 9731, 9730, 9729 и 9728 КО Лесковац и прелази у атар КО Доње Синковце, пресеца 
КП бр. 1026, 1027, 1030, 1031, 1034, 1021 (напуштени Канал бара) и 1017 КО Доње 
Синковце и долази до Ул.Станоја Главаша. Одавде граница скреће у правцу југозапада 
пратећи јужну страну Ул.Станоја Главаша, пресеца Хисарски канал и скреће у правцу 
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северозапада западном страном поменутог канала до међне белеге број 3, која се налази 
на граници разграничења КО Доње Синковце и КО Горње Стопање. Граница наставља у 
истом правцу кроз атар КО Горњег Стопања до тромеђе коју са Хисарским каналом чине 
КП бр. 2560/2 и 2558/1 КО Горње Стопање. Овде граница скреће на запад и поклапа се са 
јужном линијом КП бр. 2560/2, 2559/1 и 2657 КО Горње Стопање. Од тромеђе коју чине КП 
бр. 2657, 2658 и 2676 КО Горње Стопање граница се ломи и скреће у правцу севера 
пратећи западне међне линије КП бр 2657, 2656, 2655, 2654 и 2651 КО Горње Стопање и 
долази до пута за Горње Стопање (КП бр. 2885/1 КО Горње Стопање). Од овог места 
граница скреће у правцу истока и прати јужну међну линју КП бр. 2885/1 КО Горње 
Стопање, пресеца Хисарски канал и наставља Улицом Раде Жунића (ДП IIA-226) кроз КО 
Горње Стопање и КО Лесковац до места одакле је опис границе започео. 

Границом Плана обухваћене су катастарске парцеле односно њихови делови у КО 
Лесковац, КО Горње Стопање и КО Доње Синковце. 

Површина обухвата је 113,15 ha, од чега је грађевинско земљиште П=109,00 hа и 
водно земљиште у површини од П=4,15 ha. 

 
1.1.2.Обухват и опис граница грађевинског подручја плана 

Целокупан обухват Плана представља грађевинско подручје. 
 

1.1.3. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда 

Имајући у виду одредбе Генералног урбанистичког плана Лесковца 2010.-2020.године 
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: 
- Унапређење зоне становања, реконструкцијом постојећих и изградњом нових 
породичних и вишепородичних објеката; 
- Изградњу централних садржаја дуж саобраћајница – Ул.Станоја Главаша и Ул.Раде 
Жунића; 
- Могућност формирања пословно-услужног/друштвеног центра у Ул.Станоја Главаша  
(комплекс „Раде Металац“ и ДП „Моравка“); 
- Изградњу школског и предшколског комплекса; 
- Задржавање постојећих спортских објеката уз могућност: реконструкције и повећања 
опремљености;  изградње пратећих садржаја (свлачионица, санитарних чворова, 
клупских просторија, итд.), трибина, објеката за обављање сродних делатности; 
- Реконструкцију постојећих и изградњу нових инфраструкурних објеката. 

За планско подручје, као стечене урбанистичке обавезе, преиспитана су планска 
решења предходних урбанистичких планова који су наведени у концепту Плана. 

За потребе израде плана коришћени су подаци и услови надлежних институција који су 
прибављени у процедури израде Генералног урбанистичког плана Лесковца 2010.-
2020.године и саставни су део документационе основе Плана. 
 
1.1.4. Скраћени приказ и оцена постојећег стања 

Целокупна територија Плана подељена је на грађевинско и водно земљиште. У оквиру 
урбанистичких целина издвајају се одређене целине и подцелине. У границама 
грађевинског подручја  издвајају се површине и објекти јавне намене, мрежа 
инфраструктуре и површине остале намене: становање, пословање и централне 
делатности.  
 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

На грађевинском земљишту се издвајају: 
1. Објекти и површине јавне намене 

Спорт и рекреација: У обухвату плана постоје спортско рекреативни садржаји у Блоку 
69 – тениски терени и  у Блоку 45 – фудбалски терени и балон сала. Терени су изведени у 
скорије време, са традиционалним материјалима завршне обраде и задовољавају 
потребе гравитирајућих становника за рекреативним активностима.  
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Јавно зеленило: Постојеће јавно зеленило у обухвату плана - уређене зелене површине 
су заступљене у оквиру друге јавне  намене. Дрвореди су присутни у улицама: 
Мокрањчева, Раде Жунића (делимично), Станоја Главаша (делимично) и као пратећа 
намена на површинама за спорт и рекреацију.  

2. Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 

Саобраћајна инфраструктура  /трасе, коридори и регулација саобраћајница/: 
Улична мрежа у обухвату плана се развијала у складу са развојем овог дела града. 

Примарна улична мрежа је делимично реализована и очекују  се у наредном периоду 
захвати на реконструкцији ових улица. Најургентнија је улица Раде Жунића  на целој 
дужини. Улица Станоја Главаша тренутно задовољава минималне саобраћајно-техничке 
услове, те је потребно проширење улице и изградња тротоара. Улица Мокрањчева је 
реализована само у источном делу. 

Улична мрежа на делу између улица Мокрањчеве и Станоја Главаша, реализаована је 
по плану и великим делом је рализован и коловоз. Северни део плана се стихијски 
развијао (на простору између  улица Раде Жунића, Мокрањчеве и новог Хисарског 
канала), тако да је формирана улична мрежа по границама парцела, која је 
нефункционална и нерационална. У унутрашњости овог дела плана улична мрежа је 
нереализована. Постојеће улице су изузетно малих габарита и крећу се од 2-4м и 
углавном се слепо завршавају.  Уређених паркинг простора нема, па је паркирање на 
грађевинским парцелама. Од саобраћајних терминала на простору плана изграђена је 
бензинска станица поред игралишта „Слоге“ и неколико неуређених аутобуских 
стајалишта у улици Станоја Главаша и Раде Жунића. 

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 профила KM Ø250 мм  и KM Ø280 мм  у Ул. Раде Жунића; 
- цевовод профила С Ø300 мм у Ул. Станоја Главаша; 
- цевовод профила КМ Ø250 мм у Ул. Косовских Јунака и  
- цевовод профила КМ Ø255 мм у Ул. Матија Губца.  

Секундарна водоводна мрежа на подручју Плана је у добром стању и задовољава 
потребе по капацитету и квалитету. Присутни цевоводи од салонита и азбест-цемента не 
задовољавају санитарне стандарде. 
Одвођење отпадних и атмосферских вода: Постојећа канализациона мрежа је 
општег типа, те се овом канализацијом заједно одводе и отпадне и атмосферске воде. 
Канализациона мрежа је задовољавајућа и по капацитету и по 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 ККН  Ø500 мм у Ул. Раде Жунића; 
- колектор профила Ø600 мм од коругованих цеви – "Западни колектор"; 
- колектор профила КЦ-Т Ø1000 мм у Ул. Станоја Главаша и  
- ЦС на старој сточној пијаци. 

Енергетска инфраструктура  
Електроенергетска инфраструктура: На простору плана изграђен је систем 
електроенергетске мреже надземних, подземних водова и трафо станицa различитих 
напонских нивоа, у циљу што стабилнијег и квалитетнијег напајања електричном 
енергијом конзумног подручја.  
Изграђене су следеће трафо станице са прикључним 10 кV водовима и НН расплетом: 
1. ТС 10/0.4 кV „Раде Металац“ 
2. ТС 10/0.4 кV „Сточна Пијаца 1“ 
3. ТС 10/0.4 кV „Сточна Пијаца 2“ 
4. ТС 10/0.4 кV „Сточна Пијаца 3“ 
5. ТС 10/0.4 кV „Сточна Пијаца 4“ 
6. ТС 10/0.4 кV „Сточна Пијаца 5“ 
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7. ТС 10/0.4 кV „Сточна Пијаца 6“ 
8. ТС 10/0.4 кV „Сточна Пијаца 7“ 

Топлификација: На подручју плана снабдевање топловодом још увек не постоји. 
Гасификација:  На подручју плана снабдевање гасом још увек не постоји. 
Обновљиви извори енергије: Коришћење обновљивих извора енергије на подручју 
плана још увек није присутно.  

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 и остале телекомуникационе опреме. 
У јужном делу обухвата плана извршена је комплетна изградња савремене подземне ТТ 
мреже док је у северном делу изграђена фиксна ТТ мрежа старијег датума (није 
централизована и дигитализована, а кабловима је прошао експлоатациони век, па стога  
захтева модернизацију). 

Комунална инфраструктура - Управљање отпадом: Систем управљања комуналним 
отпадом је установљен - у систему сакупљања отпада су све намене у обухвату плана. 
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. Заступљено је 
породично становање као доминантан вид становања. Присутно је и социјално 
вишепородично становање. 

Привређивање: 
Привреда ван радних зона: Објекти производње/услуга срећу се у појединим деловима 
подручја плана. Најраспрострањенији су услужни садржаји дуж главних праваца: 
лебанског и бојничког пута и у делу блока 45. Заступљено је у највећој мери 
угоститељство и трговина.  

Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и 
амбијенталних целина 
На подручју ПГР-е 11 не постоје заштићени објекти, споменици културе и амбијенталне 

целине. 

Неизграђено грађевинско земљиште 
Велику површину представља неизграђено грађевинско земљиште, у оквиру кога се 
издвајају површине са активном пољопривредном производњом. Површине се обрађују 
као пољопривредне са различитим културама (воће, житарице, повртњаци) и углавном су 
у добром стању.  

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
Водно земљиште чини: део водотока Нови хисарски канал чије је корито на подручју 

плана регулисано. 

Поделa на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и 
другим карактеристикама 

Подела на блокове задржана је да би се одржао континуитет са постојећом 
урбанистичком документацијом, ради ефикаснијег формирања информационе основе (јер 
су подаци релевантни за израду ГУП-а углавном везани за овакву поделу). 
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Табела 1 -  Подела на просторне целине 

Број и 
назив 

целине 

Б
р

о
ј 
п
о

д
ц

е
л

и
н
е
 

Б
р

о
ј 
П

Г
Р

-а
 (

зо
н
е

) 

Број блока НАЗИВ ПОВРШИНА (ha) 

 

 

 
ШИРА 

ГРАДСКА 
ЗОНА 

 

5 
39,40,41,42,43, 
44,68 

ХИСАР 362.10 

1339.8 

10 
60,61,62,63,64, 
65,66,67 

ЗДРАВЉЕ 542.12 

11 45,69,70,71 

Насеље између 
бојничког и лебанског 
пута 

110.91 

12 72,73,77,78 Васково насеље 95.20 

13 
48,49,74,75, 
76,80 

Ветеринарска станица 124.77 

15 50,51,52,53,84 Летекс 106.28 

 
По намени и начину  коришћења земљишта, предметни простор, је подељен на 

следеће основне категорије коришћења односно секторе: 
1. сектор мешовитих садржаја – троугао између „Бојничког“, „Лебанског“ пута и 

„Хисарског канала - Блок 45,  П= 8,88 ха;  
2. сектор индивидуалног становања средњих густина између Бојничког и Лебанског 

пута са линијским центрима – Блок 69, П=48,87ха; 
3. сектор индивидуалног становања средњих густина између Бојничког и Лебанског 

пута са линијским центрима – Блок 70, П=44,03ха;  
4. сектор  северозападно од планиране обилазнице  са укрштањем у нивоу „Лебанског 

пута“ и  подручје Блока 71, П= 7,45ха.  
 
Оцена постојећег стања по секторима са билансима површина  

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1/БЛОК 45 - Налази се између осовина Ул. Првог маја, Ул. 
Станоје Главаша, Ул. Мокрањчеве и осовине старог корита Хисарског канала. Намена по 
ободу блока је породично становање на површини од 2,58ha. У унутрашњости блока је 
девастирани производни комплекс ''Раде Металац'' (објекти нису у функцији, а један од 
објеката је пренамењен у продајни). Услужне делатности су заступљене кроз комплекс 
безинске станице, реализоване према планској документацији. У централном делу је 
спортско рекреативни центар 'Слога', величине 2,47 hа и рејонског је значаја. Намењен је 
професионалном и аматерском спорту. Поред фудбалског терена  налази се зграда 
управе, терен за mini pitch и балон сала.  
Подела на подцелине: 
Подцелина 1а – изграђено, уређено породично становање (објекти су висине П до 
П+1+Пк) и девастирани комплекс ''Раде Металац'';  
Подцелина 1б – изграђено, уређено породично становање (објекти су висине П до 
П+1+Пк), спортско рекреативни центар 'Слога' и бензинска станица.  
 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2/БЛОК 69 - Налази се између осовине улице Мокрањчеве, 
осовине старог корита Хисарског канала, осовине улице Треће српске ударне бригаде, Ул 
Станоја Главаша и границе грађевинског подручја. Намењен је становању, централним 
функцијама и спорту и рекреацији. 
Простор блока 69 развијао се плански. Заступњене су следеће намене: 
- претежно породично становање са слободностојећим објектима висине П до П+1+Пк; 
- у централном делу - социјално-вишепородично становање (објекти су висине П+2); 
- у северном делу - спорт и рекреација са тениским теренима, који се ослањају на Ул. 
Мокрањчеву; 
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- у северозападном делу - породично становање у низу и двојни објекти, висине П до 
П+1+Пк; 
- западно од изграђеног дела насеља - нови хисарски канал са пољопривредним 
површинама уз канал. 
Изграђени објекати су углавном од чврстог материјала, а у мањој мери заступљени  су 
објекти мешовитог и слабог бонитета.  
Подела на подцелине: 
Подцелина 2а – изграђено, уређено породично становање, са слободностојећим 
објектима,  социјално - вишепородично становање и  неизграђено и неуређено 
грађевинско земљиште; 
Подцелина 2б – изграђено, уређено породично становање са слободностојећим 
објектима и изграђено и уређено породично становање у низу; 
Подцелина 2ц – изграђено, уређено породично становање, са слободностојећим 
објектима, и  породичним двојним објектима и објектима у низу 
Подцелина 2д –спорт и рекреација – тениски терени;  
Подцелина 2е – делимично изграђено, уређено породично становање; остатак 
неизграђено и неуређено земљиште, које се користи као пољопривредно земљиште; 
Подцелина 2ф –Нови хисарски канал, на крајњој западној страни целине (водно 
земљиште). 
 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3/БЛОК 70 - Налази се између осовина старог корита 
Хисарског канала, осовине Ул. Радe Жунића, Ул. Мокрањчеве, западне обилазнице и 
границе грађевинског подручја са западне стране. Намењен је становању, централним 
делатностима дуж главних улица, школству и социјалној заштити - дечијој установи и  ТС 
110/10 кV-3.  
Заступљене су следеће намене: 
- породично становање, са објектима спратности П до П+1+Пк;  
- неизграђена површина у централном - функцији пољопривредних површина; 
- у северозападном делу појединачни комплекс у функцији трговине (Home centar 
„Vera“); 
- западно од изграђеног дела насеља канал бара – нови хисарски канал и постојеће 
пољопривредне површине уз канал. 
Изграђени објекти  су углавном чвртог бонитета, а у мањој мери заступљени су објекти 
мешовитог и слабог.  
Подела на подцелине: 
Подцелина 3а – изграђено, уређено породично становање; 
Подцелина 3б – делимично изграђено, уређено породично становање и неизграђено и 
неуређено грађевинско земљиште, које се користи као пољопривредно земљиште;  
Подцелина 3ц – изграђено, уређено породично становање (у севернозападном делу је 
изграђени комплекс складиште грађевинског материјала) и неизграђено и неуређено 
грађевинско земљиште, које се користи као пољопривредно земљиште.. 
 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 4 /БЛОК 71 - Налази се између осовина западне обилазнице, 
осовине Ул. Раде Жунић, границе ГУП-а и грађевинског подручја са северне, западне и 
јужне стране блока. Бруто површина блока износи 7,45 hа. У јужном делу уз ул. Раде 
Жунића, постоји групација стамбених објеката. На већем делу је заступљена 
пољопривредна производња. У блоку је заступљено водно земљиште (канал) у површини 
од 1,54 hа.  
Подела на подцелине: 
Подцелина 4а - делимично изграђено, уређено породично становање, и неизграђено и 
неуређено грађевинско земљиште, које се користи као пољопривредно земљиште. 
Подцелина 4б - неизграђено и неуређено грађевинско земљиште, које се користи као 
пољопривредно земљиште; 
Подцелина 4ц - постојећи Нови хисарски канал, регулисан (водно земљиште). 

Табела 2 - Преглед површина постојећег стања обухвата ПГР-а  11 
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1.1.5. Циљеви уређења и изградње и основни програмски  елементи 
Повод за израду плана је: 
- сагледавање локационих потенцијала простора и њихово оптимално искоришћење; 
- обезбеђивање услова за: подизање атрактивности и ефикасности коришћења 
простора; заштиту и очување постојећег грађевинског фонда кроз реконструкцију; нову 
изградњу објекта у функцији образовања, дечје заштите, пословања, трговине, услуга, уз 
развој других пратећих функција у служби овог дела града; 
- унапређење функције становања и осавремењавање функције линијских центара; 
- формирање адекватног саобраћајног решења уз решавање стационарног саобраћаја; 

Целина Подцелина Намена површина Површина (ha a м
2
) % 

Грађевинско земљиште 

1 б 

О
б

је
к
т
и

 и
 п

о
в

р
ш

и
н

е
 ј

а
в

н
е
 

н
а
м

е
н

е
 

Спорт и рекреација 
2 47 80

 

3 36 55 3,03 

17,61 

2 д 88 75
 

1 
а 

Саобраћајне површине 

3 58 

7 25 96 6,55 

б 13 91 

2 

a 1 18 91 

б 1 13 35 

ц 2 55 99 

е 3 15 

3 

а 59 39 

б 83 87 

ц 67 21 

4 a 6 60 

Изван зона    8 63 65 7,79 

2 а  Социјално становање 25 87 0,24  

1 
а 

П
о

в
р

ш
и

н
е
 о

с
т
а
л

е
 н

а
м

е
н

е
 

Породично становање 

1 23 25 

49 82 16 44,92 

79,33 

б     2 55 98 

2 

а 3 76 58 

б 9 52 43 

ц 10 27 17 

е 1 03 79 

3 

а 4 08 53 

б 9 14 67 

ц 6 90 77  

4 а 1 28 99 

1 
а 

Пословне производне 
зоне 

91 38 

2 06 41 1,86 
б Пословање (услужне 

делатности) 

44 53 

2 е 8 38 

3 ц 
Пословне зоне 
складишта 

62 12 

2 а 

Неизграђено 
грађевинско 
земљиште 
 

1 56 26 

36 10 30 32,55 

2 е 10 70 60 

3 б 11 41 48 

3 ц 7 97 12 

4 а 2 67 91 

4 б 1 76 93 

Укупно грађевинско земљиште 107 25 03  

Водно земљиште 

2 ф 
Нови Хисарски канал 

1 30 53 
2 97 60 2,68 

2,97 4 ц 1 67 07 

Изван зона  Стари Хисарски канал 31 59 0,28 

Укупно  водно земљиште 3 29 19  

Бруто површина ПГР-а 110 91 03 100 100 
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- развој пратеће инфраструктуре; 
- обезбеђивање услова за планско усмеравање градње како би се обезбедио оптималан 
однос између изграђеног и неизграђеног простора; 
- сагледавање природних вредности и њихов адекватан плански третман; 
- заштита и унапређење животне. 
 
Општи циљ 
 Општи циљ је развој подручја у правцу максималног активирања постојећих 
потенцијала у западном делу града, уз искоришћавање предности положаја, а поштујући 
принципе одрживог развоја. Овакав развој подразумева усаглашеност економског, 
просторног, социјалног развоја и  хармонију у просторним односима. Нови садржаји и 
функције простора се планирају у циљу задовољења потреба становника ширег поручја. 
 
Посебни циљеви 
 Поред основних циљева могу се издвојити посебни циљеви: 
- повећање интензитета коришћења предметног подручја, 
- јачање степена атрактивности појединих амбијената, 
- развој централне пословно-услужне зоне дуж линијских праваца (администрација, 
пословање, сервиси, услужни садржаји...)  
- регулисање саобраћајних, инфраструктурних праваца и пешачког кретања, 
повезивање са центром и усмеравање главних праваца ка транзитним деоницама, 
- заштита и унапређење животне средине избором производно-пословних садржаја у 
склопу становања, који неће бити ризични по животну средину ; 
- повезивање мрежом пешачких и бициклистичких комуникација све делове града; 
- увођење комерцијално-пословних функција на атрактивним локацијама; 
- амбијентално и функционално повезивање. 
 
1.1.6. Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора  
Објекати и површине јавне намене, мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре  
У области дечје заштите и образовања у ПГР-е 11 су планирани следећи јавни 
објекти: дечји вртић (предшколска установа) у поцелини 2б и 3a, и основна школа  у 
подцелини 3б. 
Спорт и рекреација: унапређење спортско рекреативних садржаја у Блоку 69 – тениски 
терени и у Блоку 45 – фудбалски терени и балон сала.  
Зеленило: заштита унутарградских просторно-пејзажних објеката у њиховим границама; 
остваривање умреженог система зелених површина коришћењем линијских веза између 
постојећих и планираних објеката; уређивање градске неуређене површине које нису 
намењене изградњи.   
Саобраћај и саобраћајне површине: Обезбеђивање квалитетног нивоа транспортне 
услуге свим видовима кретања; изградња западне трасе обилазнице, преиспитивање 
саобраћајног решења примарне мреже – габарита улица, на деловима где су коридори 
траса угрожени постојећом стамбеном изградњом, подржавање и стимулисање нивоа 
немоторизованих кретања; дефинисање пешачких и бициклистичких коридора; решавање 
стајалишта јавног градског саобраћаја у складу са захтевима путника. 

Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање: Све постојеће водоводне линије мање од Ø100 мм реконструисати 
због противпожарних прописа. Водоводне линије где је год то могуће затворити у прстен 
што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. Све инфраструктурне мреже 
морају се међусобно ускладити и штитити једна од друге.  
Одвођење отпадних и атмосферских вода: Доградња постојеће канализационе 
мреже ради подмиривања потреба нових корисника на подручју Плана. Изградња 
атмосферске канализације на подручју Плана. 

Енергетска инфраструктура  
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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 ефикасног система планског управљања и експлоатације изграђених 
енергетских ресурса, уз примену савремених решења и модернизацију постојећих 
система преноса; стварање услова за континуирано, поуздано и рационално напајање 
електричном енергијом конзумног подручја и прекограничну размену електричне енергије.  
Топлификација:  
Како су топлотни извори локалног карактера, нису дати у диспозицији плана.  
Гасификација:  
Планира се изградња МРС-а, са мрежом корисника за широку потрошњу. 

Телекомуникациона инфраструктура:  
Модернизовати мрежу у северном делу обухвата плана. 
Комунална инфраструктура 
Управљање отпадом: успостављање и јачање одрживог интегралног система 
управљања отпадом, у правцу смањења загађења животне средине и деградације 
простора. 
Објекти и површине остале намене 
Становање: одржање и унапређење квалитета и разноврсности облика становања; 
развијање социјално подржаних програма становања; 
Унапређење постојећих функција у виду трговина, услуга, угоститељства, туризма, 
културе, администрације и сл. садржаји који не ремете и угрожавају зоне становања. 

Водно земљиште 
Регулисано корито Новог хисарског канала уредити у дужини око 850м, озеленити и 
оплеменити уз обавезне мере заштите животне средине и водотока. Водно земљиште у 
заштићеној зони водотока дефинисано је положајем регулационе линије насипа. На 
површинама уз примарни одбрамбени насип  успоставља се заштитни појас. 
 

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 
Простор обухваћен Планом налази се у границама грађевинског подручја и  подељен 

је на просторне целине у чијим оквирима налазе се урбанистичко функционалне целине. 
Грађевинско земљиште представљају: површине и објекти јавне намене, мрежа 

саобраћајне и остале инфраструктуре и површине остале намене (становање, 
пословање, услужно-комерцијалне делатности и сл. у оквиру зоне становања). 
Изградња објеката јавних служби у приватном сектору предвиђа се и изван утврђених 
намена у склопу претежних намена, као комплементарни садржаји према условима који 
важе за зону. 
Површине остале намене су: становање, пословање, услужно-комерцијалне делатности у 
оквиру зоне становања, привређивање.  
Претежна намена земљишта у границама обухвата Плана приказана је на графичком 
прилогу бр.4 План намене површина – претежна намена  са поделом планираног 
грађевинског подручја на зоне и целине.  
Просторне  целине физички су ограничене саобраћајницама и Новим хисарским каналом 
и зониране су према: доминантној намени, компатибилности садржаја, инфраструктурној 
опремљености, уличној матрици..  
За одређене формиране целине услови за унапређење се дају на основу ПГР-је. 
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За просторе који представљају девастиран простор неопходна је урбана реконструкција, 
те је обавезна израда урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду 
локације или план детаљне регулације. 

Подручје ПГР 11 подељено је на шест (6) просторних целина:  
Целина 1 П= 7,91ха (Блок 45) 
Земљиште: грађевинско земљиште. 
Претежна намена: породично становање и централни садржаји. 
Обухват: просторни положај целине је у источном делу обухвата Плана: са северне 
стране граница се протеже ул. Првомајском, са западне стране граница иде ул. 
Мокрањчевом и Старим хисарским каналом, са јужне стране граница иде дуж ул. Станоја 
Главаша и завршава до ул. Првомајске. 

Подцелина 1а  П= 2,03ха, део Блока 45 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања, 
пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања;  
Обухват: просторни положај подцелине је одређен у источном делу целине 1. Са 
северне стране граница се протеже ул. Првомајском, са западне стране је ул. Драгољуба 
Трајковића, са јужне стране граница се протеже ул. Станоја Главаша и завршава до ул. 
Првомајске. 
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење.  
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни), јавних објеката и површина. 
Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне и дуж  ул. Првомајска  и ул. 
Станоја Главаша као самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, 
задржавају се и унапређују према смерницама из Плана.  
У западном делу подцелине у Ул.Станоја Главаша, планира се нови друштвени, пословни 
и услужни центар. Комплекс ''Раде Металац'' мења своју намену у пословање (централне 
делатности). 
На изграђеним грађевинским парцелама, у оквиру зоне породичног становања даје се 
могућност урбане трансформације односно претварања породичног у вишепородично 
становање према параметрима за ову зону на основу урбанистичког пројекта за 
урбанистичко архитектонску разраду локације. 
Дата је могућност градње јавних објеката и површина. Наставља се парцелација и 
препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз корекције при формирању 
јавних површина. 
Реализација и спровођење: сви садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
смерницама из ПГР-je 11, осим простора одређеног за изградњу услужно- комерцијалне 
делатности који се реализује на основу урбанистичког пројекта. 

Подцелина 1б П= 5,61ха, део Блока 45 
Претежна намена: Породично становање средњих густина насељености и становања,  
пословање (услужно-комерцијалне делатности, комплекс бензинске станице) и објекти 
спорта и рекреације (комплекс ''Слога''); 
Обухват: просторни положај подцелине је у западном делу целине 1. Граница ове 
подцелине је са источне стране ул. Драгољуба Трајковића, са северне стране граница се 
протеже делом ул. Првомајске, са западне стране је оивичена регулацијом јавне 
(бициклистичке и пешачке) саобраћајне површине - некадашњи ''Стари Хисарски канал'', и 
са јужне стране граница се протеже ул. Станоја Главаша и завршава до ул. Драгољуба 
Трајковића. 
Планира се: задржавање постојеће претежне намене породично становање и 
унапређење кроз доградњу, реконструјцију постојећег грађевинског фонда. Даје се 
могућност изградње (стамбених, помоћних и пословних објеката) у оквиру зоне, повећање 
индекса изграђености и заузетости на грађевинској парцели до дозвољених параметара 
за ову зону.  
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Задржавају се постојећи објекти спорта и рекреације, као и објекат услужне делатности 
(бензинска станица). Бензинска станица задржава локацију и положај у обухвату плана.  
Парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз корекције 
при формирању јавних површина. 
Реализација и спровођење: према смерницама из ПГР-е 11.  
Услови за уређење и изградњу на комплексу спорта и рекреације према правилима 
уређења за објекте спорта и рекреације из ПГР-а. У случајевима формирања нових 
садржаја компатибилних спорту и рекреацији, елементе просторно-архитектонског 
обликовања објеката прецизније разрадити кроз израду урбанистичког пројекта.  
Предвиђа се формирање саобраћајне комуникације на старом хисарском каналу и 
повезивање са улицом Станоја Главаша и улицом Мокрањчева и уређује се као јавна 
бициклистичка и пешачка комуникација. 

Целина 2 П= 7,91ха (Блок 69) 
Земљиште: грађевинско земљиште. 
Претежна намена: породично становање и централни садржаји. 
Обухват: просторни положај целине је у јужном делу обухвата Плана. 
Граница ове целине са истока је регулација јавне (пешачке и бициклистичке) саобраћајне 
површине - некадашњи ''Стари Хисарски канал'', са северне стране граница се протеже 
регулацијом ул. Мокрањчеве, са западне стране  је регулација планиране западне 
обилазнице и са јужне стране граница се протеже реглацијом ул. Станоја Главаша и 
завршава до регулације јавне саобраћајне површине - ''Старог хисарског канала''. 

Подцелина 2а  П= 2,45ха, део Блока 69 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања, 
пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања;  
Обухват: просторни положај подцелине је у источном делу целине 2.  Подцелина је са 
источне стране оивичена регулацијом јавне саобраћајне површине - некадашњи ''Стари 
хисарски канал'', са северне стране граница се протеже делом ул. Мокрањчева, са 
западне стране је ул. Треће Српске ударне бригаде и са јужне стране граница се протеже 
ул. Станоја Главаша и завршава до регулацију јавне саобраћајне површине.  
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење.  
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни), јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне 
инфраструктуре. 
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, задржавају се и 
унапређују према смерницама из Плана. 
Дата је могућност градње јавних објеката и површина. Наставља се парцелација и 
препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз корекције при формирању 
јавних површина. 
Реализација и спровођење: сви садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
правилима из ПГР-je 11. 

Подцелина 2б  П= 6,78ха, део Блока 69 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања; 
социјално вишепородично становање, пословање (услужно-комерцијалне делатности) у 
оквиру зоне становања; дечја заштита – вртић. 
Обухват: просторни положај подцелине је у јужном централном делу целине 2. 
Подцелина је са источне стране је омеђена регулацијом ул. Треће Српске ударне 
бригаде, са северне стране граница се протеже делом ул. Матија Гупца, са западне 
стране делом ул. Косовских јунака и са јужне стране граница се протеже делом ул. 
Станоја Главаша и завршава до регулације ул. Треће Српске ударне бригаде. 
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење.  
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Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни), јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне 
инфраструктуре. 
Изградња станова намењених социјалном становању, је могућа у делу већ постојећег 
социјалног становања између ул. Слогина, ул. Првомајска и сервисне саобраћајнице у 
зони становања, у складу са правилима грађења за ту зону. За социјално становање се 
примењују и стандарди и нормативи регулисани посебним законом и прописима. 
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. 
Дата је могућност градње јавних објеката и површина. Наставља се парцелација и 
препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз корекције при формирању 
јавних површина. 
Реализација и спровођење: садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
правилима из ПГР-je 11. 

Подцелина 2ц  П= 4,60ха, део Блока 69 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања, 
пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања.  
Обухват: просторни положај подцелине је у централном делу целине 2. Граница 
подцелине је са источне стране део ул. Треће Српске ударне бригаде, са северне стране 
граница се протеже делом ул. Лазе Лазаревића и Мокрањчеве,   са западне стране делом 
ул. Обилићев Венац и са јужне стране граница се протеже делом ул. Матија Гупца и 
завршава до регулације ул. Треће Српске ударне бригаде. 
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење.  
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни), јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне 
инфраструктуре. 
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. 
Дата је могућност градње јавних објеката и површина. Наставља се парцелација и 
препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз корекције при формирању 
јавних површина. 
Реализација и спровођење: сви садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
правилима из ПГР-je 11. 

Подцелина 2д  П= 0,88ха, део Блока 69 
Претежна намена: спорт и рекреација. 
Обухват: просторни положај подцелине је у северном централном делу целине 2. 
Граница ове подцелине је са са северне стране део ул. Мокрањчева, са западне стране је 
део ул. Обилићев Венац и са јужне стране граница се протеже делом ул. Лазе 
Лазаревића. 
Планира се: задржавање намене спорт и рекреација и њено унапређење.  
Дозвољава се реконструкција и изградња објеката у функцији спорта и рекреације 
(пратечи, помоћни, пословни), јавних објеката и површина. 
Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана.  
Реализација и спровођење: сви садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
правилима из ПГР-je 11. 

Подцелина 2е  П= 3,29ха, део Блока 69 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања; 
пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања. 
Обухват: просторни положај подцелине је у северном централном делу целине 2. 
Граница ове подцелине је са источне стране део ул. Обилићев Венац, са северне стране 
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граница се протеже делом ул. Мокрањчева, са западне стране је део ул. Косовских јунака 
и са јужне стране граница се протеже делом ул. Матија Гупца и завршава до регулационе 
линије ул. Обилићев Венац. 
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење. У овој 
подцелини, планирају се породични слободностојећи објекти, породични двојни објекти и 
породични објекти у низу. 
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни). 
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. 
Дата је могућност градње јавних објеката и површина. Наставља се парцелација и 
препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз корекције при формирању 
јавних површина. 
Реализација и спровођење: сви садржаји у обухвату подцелине реализују се према 
правилима из ПГР-je 11. 

Подцелина 2ф  П= 20,20ха, део Блока 69 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања; 
пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања, просторно-

пејзажни објекти јавног коришћења - као рејонски парк и заштитно зеленило. 
Обухват: просторни положај подцелине је у западном делу целине 2. Граница подцелине 
је са источне стране део ул. Косовских јунака, са северне стране граница се протеже 
делом ул. Мокрањчева, са западне стране је део оивичен регулацијом западне 
обилазнице, и са јужне стране граница представља регулацију ул. Станоја Главаша и 
завршава до регулације ул. Косовских јунака. 
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење. У овој 
подцелини, односно у зони становања планирају се породични слободностојећи објекти, 
породични двојни објекти и породични објекти у низу, просторно-пејзажни објекти јавног 

коришћења као рејонски парк и заштитно зеленило. 
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни).  
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта.  
Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, 
уз корекције при формирању јавних површина. 
Реализација и спровођење: садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
правилима из ПГР-je 11. 
 
Целина 3 П= 42,80ха (Блок 70) 
Земљиште: грађевинско земљиште. 
Претежна намена: породично становање, вишепородично становање, пословање 
(услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања, основно образовање и 
дечја заштита, комуналне делатности. 
Обухват: просторни положај целине је у северном делу обухвата Плана.  Граница ове 
целине са истока је регулација саобраћајнице по тзв. ''Старом хисарском каналу'', са 
северне стране граница се протеже дуж регулације ул. Раде Жунића, са западне стране је 
до регулације планиране западне обилазнице и са јужне стране граница се протеже 
регулацијом ул. Мокрањчева и завршава до саобраћајнице која представља источну 
границу. 

Подцелина 3а  П= 20,04ха, део Блока 70 
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Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања,  
вишепородично становање, пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне 
становања; основно образовање и дечја заштита. 
Обухват: просторни положај подцелине је у источном делу целине 3. Граница ове 
подцелине на истоку је ул. Мокрањчева, са северне стране граница се протеже дуж 
регулације ул. Раде Жунића, са западне стране је регулација новопланиране ул. 
Косовских јунака и са јужне стране граница се протеже ул. Мокрањчева и завршава до ул. 
Мокрањчеве. 
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење.  
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни). 
Планира се изградња нових породичних објеката у западном и централном делу 
подцелине.  
Планира се изградња објеката вишепородичног становања, комплекса основног 
образовања и дечје заштите кроз обавезну израду урбанистичког пројекта за 
урбанистичко архитектонску разраду локације а према параметрима за вишепородично 
становање, основно образовање и дечје заштиту. 
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. 
Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, 
уз корекције при формирању јавних површина. 
Реализација и спровођење: сви садржаји у обухвату подцелине реализују се према 
правилима из ПГР-je 11.  

Подцелина 3б  П= 22,30ха, део Блока 70 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања,  
вишепородично становање, пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне 
становања;. 
Обухват: просторни положај подцелине је у западном делу целине 3. Граница  
подцелине са источне стране је регулација новопланиране ул. Косовских јунака, са 
северне стране граница се протеже дуж регулације ул. Раде Жуњића, са западне стране 
дуж регулације планиране западне обилазнице и са јужне стране граница се протеже 
регулацијом ул. Мокрањчева. 
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење.  
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни). 
Планира се изградња нових породичних објеката у северозападном, југозападном и 
централном делу подцелине.  
Планира се изградња вишепородичних стамбених објеката, кроз обавезну израду 
урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације а према 
параметрима за вишепородично становање. 
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. 
Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, 
уз корекције при формирању јавних површина. 
Реализација и спровођење: садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
правилима из ПГР-je 11.  

Целина 4 П= 4,03ха (Блок 71) 
Земљиште: грађевинско земљиште. 
Претежна намена: породично становање, пословање (услужно-комерцијалне делатности) 
у оквиру зоне становања и просторно-пејзажни објекти јавног коришћења. 
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Обухват: просторни положај целине је у северозападном делу обухвата Плана. Граница  
целине са источне стране је регулација ''Новог хисарског канала'', са северне стране 
граница се протеже дуж регулације  ДП II-123, са западне стране граница иде западном 
катастарском међом К.П. бр. 2651 КО Горње Стопање, са јужне стране граница иде 
катастарском међом К.П. бр. 2657 КО Горње Стопање и завршава до регулације ''Новог 
хисарског канала''. 

Подцелина 4а  П= 1,30ха, део Блока 71 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања,  
пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања; 
Обухват: просторни положај подцелине је одређен у северном делу целине 4. Опис 
границе ове подцелине иде источном катастарском међом К.П. бр. 2644/1 и 2644/4 КО 
Горње Стопање, са северне стране граница се протеже дуж регулације ДП II-123, са 
западне стране иде катастарском међом К.П. бр. 2651 КО Горње Стопање и са јужне 
стране граница се протеже катастарском међом К.П. бр. 2652 КО Горње Стопање и 
завршава до источне катастарске међе К.П. бр. 2644/1 КО Горње Стопање. 
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење.  
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни). 
Планира се изградња нових породичних објеката у централном и западном делу 
подцелине. 
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. 
Реализација и спровођење: садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
правилима из ПГР-je 11.  

Подцелина 4б  П= 2,72ха, део Блока 71 
Претежна намена: просторно-пејзажни објекти јавног коришћења. 
Обухват: просторни положај подцелине је у јужном делу целине 4. Граница ове 
подцелине са источне стране је регулација ''Новог хисарског канала'', са северне стране 
граница иде северном катастарском међом К.П. бр. 2652 КО Горње Стопање, са западне 
стране иде западним катастарским међама К.П. бр. 2653, 2654, 2655, 2656 и 2657 КО 
Горње Стопање и са јужне стране граница иде јужном катастарском међом К.П. бр. 2657 
КО Горње Стопање и завршава до регулације  ''Новог хисарског канала''. 
Планира се: просторно-пејзажни објекти јавног коришћења.  
Реализација и спровођење: садржаји у обухвату подцелине реализују се према 
правилима из ПГР-je 11. 
 
Целина 5 П= 5,96ха (Блок 69 и 70) 
Земљиште: грађевинско. земљиште. 
Претежна намена: породично становање, пословање (услужно-комерцијалне делатности) 
у оквиру зоне становања; просторно-пејзажни објекти јавног коришћења, планирана 
западна обилазница 
Обухват: просторни положај целине је у западном делу обухвата Плана. Граница ове 
целине са источне стране је оивичена подцелинама 2ф и 3б, са северне стране се 
протеже дуж регулације ул. Раде Жунића, са западне стране иде регулацијом ''Новог 
хисарског канала'', са јужне стране граница иде регулацијом ул. Станоја Главаша до 
регулације планиране западне обилазнице. 

Подцелина 5а  П= 3,21ха, део Блока 69 и 70 
Претежна намена: планирана западна обилазница са 110кV далеководом и ТС 110/10кV 
Обухват: просторни положај подцелине је у југоисточном и североисточном делу целине 
5. Са источне стране подцелина је оивичена подцелинама 2ф и 3б, са северне стране 
граница се протеже дуж регулације ул. Раде Жунића, са западне стране је оивичена  
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подцелином 5б, граница даље иде регулацијом ''новог Хисарског канала'', затим се 
граничи са подцелином 5ц, са јужне стране граница је регулација ул. Станоја Главаша.  
Планира се: западна обилазница 
Реализација и спровођење: садржаји у обухвату подцелине реализују се дирекно  према 
правилима из ПГР-je 11, осим простора одређеног за изградњу кружне раскрснице са 
контакт зоном који ће се реализовати израдом ПДР-е. 

Подцелина 5б  П= 0,25ха, део Блока 71 
Претежна намена: просторно-пејзажни објекти јавног коришћења. 
Обухват: просторни положај подцелине је у северозападном делу целине 5. Граница ове 
подцелине са источне стране је оивичена подцелином 5а (планираном западном 
обилазницом), са северне стране граница се протеже дуж регулације ул. Раде Жунића, са 
западне стране је ограничена регулацијом  ''Новог хисарског канала''. 
Планира се: просторно-пејзажни објекти јавног коришћења. 
Реализација и спровођење: садржаји у обухвату подцелине реализују се  према 
правилима из ПГР-je 11. 

Подцелина 5ц  П= 2,49ха, део Блока 69 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања,  
пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања; контакт зона 
кружне раскрснице.  
Обухват: просторни положај подцелине је у југозападном делу целине 5. Подцелина са 
источне стране је оивичена подцелином 5а (планираном западном обилазницом), са 
западне стране је  регулациона линија ''Новог хисарског канала'', са јужне стране граница 
иде регулацијом ул. Станоја Главаша.  
Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење. 
Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним 
за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни). 
Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне становања, као 
самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. 
Реализација и спровођење: сви садржаји у обухвату подцелине реализују се израдом 
ПДР-је. 
 
Целина 6 П= 2,72ха, део Блока 69 и 70 
Земљиште: водно земљиште. 
Претежна намена: водоток. 
Обухват: просторни положај целине је у западном делу обухвата Плана. Граница ове 
целине са источне стране је оивичена подцелинама 5а (регулацијом планиране западне 
обилазнице) и 5б, са западне стране граничи се са подцелином 4б, затим иде 
катастарском међом К.П. бр. 2898/2 КО Горње Стопање и завршава се до границе 
обухвата плана. 
Планира се: задржавање постојеће намене. 
Дозвољава се реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 
Смернице за ову зону према условима за градњу на водном земљишту. 
Реализација и спровођење: садржаји у обухвату целине реализују се дирекно  према 
правилима из ПГР-je 11. 

Табела 3 - Биланс површина планираних намена  

Целина 
Подцелин

а 
Намена површина Површина (ha a м

2
) % 

Грађевинско земљиште 

1 б 

О
б

је
к
т

и
 и

 

п
о

в
р

ш

и
н

е
 

ја
в

н
е

 

н
а
м

е
н

е
 

Спорт и рекреација 
2 44 04

 

17 99 40  16,13 38,28 2 д 88 53
 

2 а Дечја заштита 56 34 
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3 а 90 87 

3 а Основно образовање 2 17 51 

2 б Социјално становање 62 84 

3 б Комуналне делатности  94 77 

2 ф 

Просторно – пејзажни 
објекти јавног 
коришћења  
''Реонски парк'' 

3 59 94 

2 ф Просторно – пејзажни 
објекти јавног 
коришћења  
''заштитно зеленило'' 

2 20 63 

3 б 70 66 

4 б 2 67 97 

5 б 25 30 

1 
а 

Саобраћајне површине 

3 34 

16 34 02 14,45 

б 21 58 

Изван подцелина 1a+1б 26 12 

2 

a 22 25 

б 1 27 21 

ц 34 35 

е 30 14 

ф 2 60 34 

Изван подцелина 
2a+2б+2ц+2е+2ф 

1 85 66 

3 
а 2 72 48 

б 2 74 03 

Изван подцелина 3a+3б 45 34 

4 
a 1 79 

б 4 88 

5 
а 3 21 37 
ц 3 14 

Изван целина 8 58 99 7,70 

1 
а 

П
о

в
р

ш
и

н
е
 о

с
т
а
л

е
 н

а
м

е
н

е
 

Породично становање 
(самостојећи објекти, 
двојни објекти и 
објекти у низу) 

1 19 25  

56 67 52 50,81 

58,49 

б     2 45 62 

2 

а 99 30 

б 3 13 64 

ц 4 26 36 

е 2 99 07 

ф 11 79 67 

3 
а 13 32 08 

б 14 47 46 

4 а 1 28 89 

5 ц 76 18 

3 
а Вишепородично 

становање 

92 78 
3 82 50 3,42 

б 2 89 72 

1 
а 

Пословање (услужно-
комерционалне 
делатности) 

80 76 

4 75 46 4,26 

б 50 50 

2 а 77 93 

3 б 97 08 

5 ц 1 69 19 

Укупно грађевинско земљиште 108 80 11  

Водно земљиште 

6 Нови Хисарски канал 2 72 16 2,44 2,44 

Укупно  водно земљиште 2 72 16  

Бруто површина ПГР-а 111 52 27 100 100 
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2.1.2. Концепција уређења целина и зона  
 
Планиране намене површина 
У обухвату Плана дефинисана је:  
-основна или доминантна намена; 
-могуће пратеће намене и  
-намене објеката чија је изградња забрањена у тој зони. 

Доминантна намена је основна намена која је дефинисана графичким прилогом План 
намене површина.  
Могуће пратеће намене су функције које могу да буду допуне 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, а реализоваће се према правилима дефинисаним за основну намену. 
У табели бр. 5 су приказане могуће компатибилне намене свим основним наменама. То су 
алтернативне намене у које намена може да се трансформише, без промене 
урбанистичког плана, према условима и нормативима који важе за ту намену, под 
условом да не угрожава планирану намену шире зоне, јавни интерес и животну средину.  

Намене објеката чија градња је забрањена у датој зони су све намене чија би 
делатност угрозила животну средину и основну намену. 
Постојећи легално изграђени објекти, који нису у складу са планираном наменом или чија 
немена не представља пратећу или допунску намену основној намени зоне у којој се 
налазе, задржавају се у границама постојећег габарита и волумена, без могућности 
даљег ширења или унапређења, до привођења простора планираној намени. 
 
Табела 4 - Табела основних и компатибилних намена 

        

ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА НАМЕНА 

Ј
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Јавне службе + + + - - - + + - - 

Зеленило - + + - + + - - - - 

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

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

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

Инфраструктура - - - - + + - - - - 

Становање + + + + + + + + + - 

Услуге, центри + + + + + + + + - - 

Привређивање/пословање/ + + + + + + - + + - 

Водно земљиште - - - - - - - - - + 

 
2.1.3. Целине/зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације и 
предвиђени рокови за израду ПДР-а, са прописаном забраном градње нових 
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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 шест целина/зона у оквиру којих су одређене  
функционалне целине које се обавезно разрађују и спроводе планом детаљне регулације 
на начин приказан у следећој табели, уз напомену да се инфраструктурна мрежа, која 
повезују целине разрађују и спроводи ПГР-ом. Кружна раскрсница - укрштења планиране 
западне обилазнице са постојећом ул. Станоја Главаша је одређен за даљу разраду 
Планом детаљне регулације. Рок за израду временски није прецизиран и зависиће од 
Плана и програма Града Лесковца.  
 
Табела 5 – Преглед целина за које се доносе ПДР-је са прописаним забранама до њиховог 
доношења 

Ознака зоне  
Начин спровођења Рок за израду ПДР-је Прописане забране  

до усвајања ПДР-је  Целине 

1 

1а, 1б ПГР-ом - - 

у делу 1а 
Израда 
Урбанистичког 
пројекта 

- - 

2 

2а, 2б, 2ц, 2д, 
2е, 2ф,  

ПГР-ом - - 

у делу 2б 
Израда 
Урбанистичког 
пројекта 

- - 

3 

3а, 3б ПГР-ом - - 

у делу 3а, 3б – 
вишепородично 

становање 

Израда 
Урбанистичког 
пројекта 

- - 

4 4 ПГР-ом - - 

5 

5а, 5б ПГР-ом - - 

5ц ПДР-ом 2017.год. - 

у делу 5а –ДВ и 
ТС 

ПДР-ом 
Према динамици 
развојног плана града 

Дефинисање услова за изгрању, као и 
заштитног појаса далековода урадиће се 
кроз план детаљне регулације  

6 6 ПГР-ом - - 

 

2.2. УРБАНИСТИЧКА  РЕШЕЊА И  УСЛОВИ ЗА  ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  И  МРЕЖА  САОБРАЋАЈА, САОБРАЋАЈНЕ И 
ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

2.2.1. Површине и објекти јавне намене 
Општа правила изградње  

Планиране површине јавне намене представљају простор одређен планским 
документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које 
је предвиђено утврђивање јавног интереаса у складу са посебним законом. Објект јавне 
намене и јавне површине у Плану чине: објекти образовања (основно),  дечје заштите 
(вртић), спорта и рекреације, парк, енергетски објекти (ТС), саобраћајне површине, 
зелене површине, водно земљиште водотока - новог хисарског канала и објекти 
социјалног становања. 

Основна намена: јавне површине и објекти према карти бр.4 Планирана намена 
површина.   
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Могуће пратеће намене: друге јавне површине и намене, компатибилне делатности и 
одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
Могућа је изградња вишенаменских објеката јавних и пратећих компатибилних намена. 

Величина објеката и парцеле је условљена врстом и наменом, односно прописима за 
изградњу одговарајуће врсте објеката. 

Могућности  изградње другог објекта: могу се градити више објеката на парцели 
поштујући све услове градње дефинисане правилима, и уз анализу организације парцеле 
и утицаја на суседне парцеле и објекте.   

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. 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. 

Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: 
Растојање грађевинске од регулационе линије за нову изградњу и доградњу постојећих 
објеката условљено је постојећом грађевинском линијом. 
За реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката задржава се постојећа 
грађевинска линија уличног низа. 
Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије 
задржава се уз могућу адаптацију и санацију, уколико не омета јавну површину 
(регулациону линију), саобраћајну прегледност или суседа на планираној  грађевинској 
линији, а изградња и доградња су могуће само иза планом дефинисане грађевинске 
линије. 
Минимална међусобна удаљеност објеката на истој парцели је 1/2 висине вишег објекта. 

Изградња 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, услове за одлагање 
комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и 
канализације.  

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа. 
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, зелене површине парцеле и одводњавање. Максимално сачувати постојећи 
зелени фонд на локацији. Уколико је паркинг површина испред основног габарита објекта, 
изводи се као отворено паркиралиште. 

 Прецизна граница између парцела јавне намене и осталих одређена је Планом 
генералне регулације. 

 Спратност и тип објекта зависи од његове појединачне намене, а мора бити 
прилагођен условима локације и функције. 

 По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од 
објекта других намена. 

 Комплекс мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и окружењем. 

 Индекси заузетости и индекси изграђености произилазе из прописаних норматива за за 
површине објеката и површине комплекса сваке намене.  
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 У оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: 
образовања, дечје и социјалне заштите, здравства, културе, информисања, под 
условом да задовољавају прописе и критеријуме за одговарајућу врсту делатности и 
услове непосредног окружења. 

 Најмања удаљеност објекта јавне намене до објеката на суседним парцелама износи:  

 до стамбених објеката, минимално 4,0m;  

 до услужно - комерцијалних објеката, минимално 4,0m.  

 Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу 
бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 2,5m, односно на делу 
бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално 5,0m.  

 На парцелама се дозвољава изградња нових и доградња постојећих објеката.  

 Паркирање и гаражирање возила, за редовне кориснике, се обезбеђује на сопственој 
грађевинској парцели изван површине јавног пута. 

 Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за 
одговарајуће јавне делатности, која ће се обављати у објекту.  

 Доградња постојећих објеката вршиће се на основу овог плана а изградња нових 
објеката, захтева даљу планску разраду (урбанистички пројекат). 

 За изградњу објеката јавне намене обавезна је израда урбанистичког пројекта којим ће 
се детаљније разрадити услови за изградњу, тако да исти својим изгледом, габаритом, 
спратношћу, материјалима и односом према регулационој и грађевинској линији буду 
уклопљени у постојећу урбану матрицу и амбијенталне и архитектонске карактеристике 
средине. 

 Изградња објеката јавних служби које финансира приватни сектор предвиђа се изван 
утврђених намена у склопу осталих претежних намена (становање-породично, 
вишепородично, пословање као и комплементарни садржаји по условима који важе у 
тим зонама). 

ОБРАЗОВАЊЕ  
Основно образовање 
Радијус кретања деце је у границама дозвољеног око 650м. 
Комплекс уредити партерно и оградити. 
За грађевинске интервенције на комплексу основне школе неопходно је применити 
следеће нормативе: 
Величина потребног земљишта: 
- 25м2 по једном ученику у једној смени; 
- минимум земљишта може бити умањен за једну петину под условима да у близини 
школе постоје спортски центри које школа може да користи. 
Структура школског земљишта: 
- на земљишту основне школе је комплетан школски објекат, који обавезно садржи: 
школску зграду, школско двориште, вежбалиште-спортске терене и школски врт чије су 
величине усклађене са развијеношћу школе. 
Спратност школског објекта 
Према усвојеним нормама зграда за основну школу може да има највише приземље и два 
спрата (П+2). 
Школски простор 
- учионички простор  .............................. 2,0 m2/ученику 
- школски простор  ................................. 8,0 m2/ученику 
- школско двориште  ......................... 20-25 m2/ученику. 
 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
Вртићи 
Предвиђа се изградња нових објеката вртића у обухвату плана. Партерно комплекс 
уредити и оплеменити, и опремити  реквизитима за игру деце. Предвиђени параметри 
задати за димензионисање ове врсте објекта су: 
- Потребна површина земљишта: 25 – 30m2/по кориснику;  
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- Потребна површина објекта: 8 – 10m2  / по кориснику; 
- Потребна површина припадајућих отворених простора ван објекта: мин10m2/по 
кориснику  (од чега најмање 3m2 / по кориснику, требају бити травнате површине); 
- Максимална дозвољена спратност је од П до П+1.  
 
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
Спортски објекти у према типу организовања спортских активности су следећи: 
такмичарски спортски објекти - специјализовани спортски комплекс за организовање 
спортских такмичења и манифестација у подцелини 1б (са спортским теренима, 
простором за публику, пратећим објектима- свлачионице, трибине) и рекреативни 
спортски објекат - спортске површине за активне облике рекреације, који би требало да 
служе за обучавање, тренинге, припреме, такмичења, у подцелини 2д (тениски терени са 
свлачионицом, отворени терени за баскет као и пратеће површине за игру деце са 
мобилијаром). Потенцијал у овом ПГР-у је велики број спортских терена; велико 
интересовање са спорт и рекреацију; подручја погодна за спортске активности- активне и 
пасивне, професионалне и рекреативне. Међутим, постојеће стање не задовољава у 
погледу коришћења, опремљености спортских објеката у улагања у спорт у целини, тако 
да би активности требале ићи у том смеру. 

Спрецијализовани спортски комплекс у подцелини 1б садржи велико фудбалско 
игралиште у централном делу (75 x 130 m), мало игралиште за фудбал – mini pitch. (18,30 x 
33,30m) од вештачке траве, са заштитним дрвеним граничницима - оградом и балон салу 
са анексом и посебним објектом – складиште пропан-бутан гаса (укупни габарити су 44,0 
х25,0 м, а H=10,50м), у северозападном делу комплекса. Поред спортских у комплексу се 
налазе и пратећи објекти у функцији управе клуба, свлачионице, санитарни чвор и др..  

Тениски терени у подцелини 2д су изграђени 2006. године, као комплекс од четри 
отворена терена са трибинама међутим због неодржавања су у лошем стању, девастирани 
и не користе се. Планирана је и изградња одбојкашких терена, као и објекта са пратећим 
садржајима у функцији свлачионице, санитарног чвора и угоститељства. Испред ресторана 
предвиђа са плато у његовој функцији и плато за дечију игру. Терени су планирани да осим 
за рекреацију служе и за такмичења на локалном нивоу. Године 2014 је комплекс 
употпуњен изградњом фитнес парка на отвореном, са реквизитима за вежбање. Неопходна 
је реконструкција постојећих терена и могућност унапређења бављења спортом, у овом 
случају тенисом. Планирано је обавезно је задржавање постојеће намене- спортски терени 
намењени тенису са пратећим објектима, могуће је њихово покривање, изградња других 
објеката сем угоститељског и трибина (или других пратећих) није дозвољена. Могућа је 
изградња и одбојкашких терена или других отворених спортских терена за мале спортове. 
У источном делу комплекса оставља се могућност изградње већег отвореног терена за 
мале спортове уз постојећи. 

Све постојеће спортске објекте (спортске терене, дечија игралишта и друге објекте) 
потребно је редовно одржавати и по потреби реконструисати. Код изградње нових 
спортских објеката тежити отвореном типу, са минималним захтевима у погледу 
одржавања: рукомет, мали фудбал, кошарка, одбојка, тенис, трим стазе, бициклистичке 
стазе и сл. Дозвољено је надкривање спортских терена као и изградња нових сала макс. 
висине 12 m. На постојећим спортско-рекреативним површинама дозвољава се изградња: 
пратећих садржаја (свлачионице, санитарни чворови, клубске просторије, итд); трибина; 
угоститељских објеката; објеката за обављање сродних делатности. Спортски центри могу 
се формирати уз доградњу нових садржаја. 

Уколико се укаже потреба, могу се градити и као потпуно нови спортски објекти у оквиру 
других компламентарних делатности у јавном или приватном власништву. У случају нове 
изградње је обавезна разрада спортских центара према Урбанистичком пројекту 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 
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на сваких 200 m2 објекта; комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом 
(контролисани улаз). 
Могуће пратеће намене су: 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.  
 
2.2.2.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
Правила уређења и грађења  саобраћајне инфрструктуре 
Планирана саобраћајна мрежа је добрим делом преузета из важећих планова са 
одређеним корекцијама. Решење примарне саобраћајне мреже је задржано из 
предходних планова и углавном је уграђено у овај плански документ. Улица Станоје 
Главаша која се поклапа са правцем пружања државног пута IБ реда 39 Пирот-
Бабушница-Власотинце-Лесковац-Приштина-Пећ-државна граница са Црном Гором 
(гранични прелаз Чакор) , планира се са три коловозне траке. Средња трака ће бити у 
функцији левих скретања у зони раскрсница, како би се повећала проточност саобраћаја 
на овој саобраћајници. Источни део улице Раде Жунића, од улице Ђуре Салаја до улице 
Алексе Ненадовић, коригован је у односу на предходно решење и бициклистички 
саобраћај  одвијаће се коловозом, због великог броја изграђених објеката који би се 
нашли у регулацији уколико би се задржало решење са бициклистичким тракама. На 
осталом делу бициклистичке траке су раздвојене од коловоза. Улица Раде Жунића се 
поклапа са правцем пружања државног пута IIА 226  Прокупље- Бојник-Лесковац. 
Корекција је урађена и на улици Мокрањчевој, габарит је коригован и прилагођен је 
постојећем стању, а да се не угрози безбедност и проточност улице. У габариту улице 
поред коловоза планирају се обострано бициклистичке стазе и тротоари, у свему према 
графичком прилогу.Траса и габарити западног крака обилазнице су задржани из 
предходног планског решења. Корекције су направљене у зонама раскрсница са улицама 
Раде Жунића и Станоја Главаша. Зона раскрснице са улицом Станоје Главаша улази у 
простор за који се предвиђа израда планаа детаљне регулације.Такође је задржано 
решење из предходних планова за саобраћајну мрежу између улице Мокрањчеве и 
Станоја Главаша. Корекције су направљене на појединим улицама на простору између 
улице Раде Жунића и улице Мокрањчеве, повећањем габарита како би се створили 
услови за кретање ватрогасног и комуналног возила. За развој бициклистичког и пешачког 
саобраћаја задржава се планско решење за стари Хисарски канал. Како се овај простор 
користи за изградњу атмосферског колектора за прикупљање вода са западне падине 
Хисара и насеља „Сточна пијаца“, на простору изнад колектора планира изградања 
бициклистичке и пешачке стазе, од улице Станоја Главаша до улице Мокрањчеве, и биће 
део пешачко-бициклистичког коридора све до улице Нишке.  
Код изградње нових и доградње постојећих објеката паркирање решити унатар 
грађевинских парцела, у нивоу или у објекту. Потребан број паркинг места одредити у 
складу са наменом, према следећој табели. 

Tabela 6 - Нормативи за паркирање по наменама (објектима) 

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Једно 
паркинг 
место на: 

Становање 

Стамбени блок стан
 

1 

Вишеетажна зграда ван блока стан 1 

П+1 породична стан 1 

Администрација, 
индустија, занатство, 
образовање, 
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 

Основне школе, обданишта и јасле ученика
 

7-12 
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Средње и стручне школе ученика
 

10-15 

Објекти за велике зборове седишта 3-8 

Електросервис 
м

2 

запослен 
30-60 
4-6 

Занатске радње 
м

2 

запослен 
60-80 
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 

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 

Амбуланте 
м

2 

запослени 
30-70 
3-7 

Апотека м
2 

30-45 

Дуж улица Раде Жунића и Станоје Главаша планирана су аутобуска стајалишта издвојена 
ван коловоза. 
Елементи хоризонталне регулације су дати у графичком прилогу, координатама 
осовинских тачака, радијусима хоризонталних кривина и попречним профилима. 
Нивелационо решење овог дела насеља је формирано тако да има врло мало простора 
за веће корекције, Код израде нивелационог решења нових улица и реконструкције 
постојећих поштовати нивелете реализованих улица. Новопланиране улице реализовати 
са падовима који не би требало да буду испод 0,5% (изузетно 0,3%), са одвођењем 
атмосферских вода у канализацију, односно у зелене површине свуда где је то могуће. 
Предложена решења ракрсница не морају бити обавезујућа већ су усмеравајућег 
карактера и код изграње или реконструкције улица, пројектном документацијом се 
прецизно дефинишу сви елементи хоризонталне и вертикалне регулације и форма 
раскрснице у циљу побољшања проточности и безбедности одвијања саобраћаја, у 
простору планиране регулације. 
Коначна регулациона линија у зони раскрсница одређује се након израде Пројекта 
парцелације. За саобраћајнице чија се осовина поклапа са границом ПГР-а, примењује се 
у делу саобраћајне и остале инфраструктуре пун профил саобраћајнице и 
инфраструктура дата у пуном профилу овим планом. 
 

2.2.3. Водопривредна инфраструктура                     

Водовод-снабдевање водом 

Имајући у виду постојеће стање дистрибутивне водоводне мреже, планира се: 
- Изградња примарног цевовода порофила Ø200 мм у ул. Хајдук Станка, ул. Филипа 
Кљајића и ул. Ивана Горана Ковачића; 
- Изградња нове водоводне мреже профила Ø200 мм у ул. Мокрањчевој уместо 
постојеће која се не уклапа у регулацију; 
- Реконструкција свих цевовода од салонитних цеви;  
- Изградња водоводне мреже одговарајућег профила у улицама у којима је постојеће 
водоводна мрежа малог профила; 
- Изградња нове секундарне водоводне мреже, ради усклађивања са новопланираном 
регулацијом, уместо постојеће која се не уклапа у регулацију;  
- Изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама и 
- 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.  
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Водоводна мрежа биће смештена у тротоар на одстојању од једног метра од ивице 
коловоза.  
Траса планираног водовода дата је у графичком прилогу. 
 
Правила грађења  
- Минимална дубина укопавања цевовода је 1 м ради заштите од мраза.  
- 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 80м. 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 прикључити 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. 
Напомена: У стамбеним прилазима означеним на графичком прилогу 05. Планирана 
регулација и нивелација са 5, 6, 7, 8 и 9 (део) (целина 3), који у планираном решењу 
задржавају профил у границама катастарског стања, потребно је да водоводна мрежа 
задовољи услове заштите од пожара (постављање хидраната).  

Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода 

Имајући у виду постојеће стање канализационе мреже на подручју Плана, потребе 
корисника и конфуигурацију терена, планира се: 
- Градња канализационе мреже одговарајућег профила у новопланираним 
саобраћајницама унутар Плана. Траса планиране канализације дата је у графичком 
прилогу 06. План инфраструктуре 
- Изградња атмосферске канализације на подручју Плана. Примарни колектор 
атмосферске канализације профила Ø1800 мм иде трасом Старог Хисарског канала. 

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  3,0м. 
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- 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 комунална организација. 
 
2.2.4. Енергетска инфраструктура  

2.2.4.1. Електроенергетска инфраструктура 
На простору обухвата плана планирана је изградња ТС 110/10 кV „Лесковац 5“ на КП 

бр. 3461 КО Горње Стопање, са прикључним 110 кV ДВ, где ће правила грађења и 
уређања бити дефинисана планом детаљне регулације за ТС 110/10 кV и прикључни 
110 кV далековод. 

Директни 10 кV кабловски водови из планиране ТС 110/10 кV „Лесковац 5“ ка 
трафостаницама у централном градском језгру, Горњем Стопању, Доњем Синковцу и 
Турековцу биће изведени у тротоарским површинама планиране обилазнице у западном 
делу обухвата Плана, као и у осталим  планираним и постојећим најближим 
саобраћајницима до потенцијалних тачака повезивања. 

Такође се планира изградња нових трафо станица ТС 10/0.4 кV и то: 
1. ТС 10/0.4 кV „Нова 1“ на делу КП. бр 3754   КО Горње Стопање 
2. ТС 10/0.4 кV „Нова 2“ на делу КП. бр 3757   КО Горње Стопање  
3. ТС 10/0.4 кV „Нова 3“ на делу КП. бр 3780   КО Горње Стопање 
4. ТС 10/0.4 кV „Нова 4“ на делу КП. бр 3643   КО Горње Стопање 
5. ТС 10/0.4 кV „Нова 5“ на делу КП. бр 3640   КО Горње Стопање 
6. ТС 10/0.4 кV „Нова 6“ на делу КП. бр 3544   КО Горње Стопање 
7. ТС 10/0.4 кV „Нова 7“ на делу КП. бр 3608/3  КО Горње Стопање 
8. ТС 10/0.4 кV „Нова 8“ на делу КП. бр 3499/12  КО Горње Стопање 

 
Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, за потребе прикључења на ЕЕДС 

или повећање снаге на постојећим комплексима, дозвољена је на самом комплексу тј. на 
земљишту остале намене. Повезивање новопланираних трафо станица на ЕЕДС, биће 
изведено одговарајућим водовима, подземно положеним у јавним површинама тј. 
тротоарским површинама саобраћајница или надземно на одговарајућим бетонским 
стубовима при чему ће се користити првенствено јавне површине, а у посебним 
случајевима где је то немогуће и на осталом земљишту уз сагласност власника истих, а 
сама места прикључења биће дефинисана техничким условима дистрибутивног 
предузећа. 

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. ТС по правилу градити на сопственим парцелама, деловима парцела на 
којима се граде 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. Нисконапонску мрежу градити ваздушно на бетонским 
стубовима и самоносоивим кабловским снопом (СКС). 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 
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условима надлежног Српског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним громобранским инсталацијама према важећим законским 
прописима.  
 
Правила грађења 
Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме линијске 
инфраструктуре дозвољена је на простору између регулационе и грађевинске линије. 
Заштитни електроенергетски појас далековода 110kV износи - 25м  обострано од осе 
далековода. У заштитном електроенергетском појасу далековода се не препоручује 
изградња објекaтa  за становање и стални боравак људи. Изградња је дозвољена уз  
сагласност и под условима власника мреже.  Изградња је условљена Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 
напона од 1 kV до 400 kV (,,Службени лист СФРЈ” бр. 65/1988; ,,Службени лист СРЈ” бр. 
18/1992) уз израду студије (елабората) о односу далековода и планираних садржаја.  
За реконструкцију и доградњу постојећих објеката у заштитној зони далековода или испод 
далековода неопходна је сагласност власника далековода ЈП ,,Електромрежа Србије“. У 
коридору предметног далековода дозвољена је реконструкција и доградња 
електроенергетских објеката и мреже. 
 
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 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 0.80м, односно 1.00м за 
каблове 10kV;  
- ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0.3м од темеља објеката а по 
могућности мрежу полагати у простору зелених површина;  
- укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, 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 електроенергетских 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 1.1м 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 
водоводних и канализационих цеви;  
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- 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 паралелно полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви.  
- размак између ел.каблова и и гасовода при укрштању и паралелном вођењу је 
минимално 0.80м. У ситуацијама када су просторни услови неадекватни ел.кабл се мора 
полагати у заштитној цеви на минималном растојању 0.30м, дужина цеви мора бити 
најмање 2.0м са обе стране укрштања или целом дужином паралелног вођења.  
 
Услови за надземну електромрежу  
- НН самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним 
размаком до 40м. (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по 
важећим 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 15,0м;  
- 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; Службени лист СРЈ” бр. 
18/1992);  
- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским  
инсталацијама у облику фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или 
штапним хватаљкама са раним стартовањем, у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ( ''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96).  

 
Услови за прикључење објеката 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 30м, за 
веће распоне планирати помоћни стуб. 
 
2.2.4.2. Топлификациона инфраструктура 
Не планира се изградња топловодних инсталација. 
 
2.2.4.3. Гасификациона инфраструктура 
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Планира се изградња дистрибутивне гасне мреже за напајање индустријских корисника, 
као и за повезивање широке потрошње што ће допринети унапређењу еколошких 
параметара.   

У оквиру планског подручја планирана је изградња дистрибутивног система природног 
гаса која представља комплексан систем сачињен од: мернорегулационих станица и 
дистрибутивне  гасне мреже.  
Мерно-регулационионе станице (МРС) 

Мерно регулационе станице могу се 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, минималне ширине 3 m. За изградњу МРС на отвореном простору 
потребно је формирати грађевинску парцелу минималне површине 2,25аr, габарита 
(15,00х15,00)м. Мернорегулационе станице на месту прикључења објекта могу се 
формирати у оквиру комплекса без издвајања  грађевинске парцеле за њихову изградњу.  

Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од стамбених, 
пословних и производних објеката, 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 од:  
- водотока   5,0м 
- шеталишта и паркиралишта  10,0м  
- осталих грађевинских објеката  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.  

У оквиру планског обухвата планирана је изградња МРС „Сточна пијаца“.  
 
Дистрибутивна гасна мрежа  
Траса дистрибутивне гасоводне мреже приказана је у графичком прилогу бр.6 – План 

инфраструктуре. 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: 
Табела 8 -Минимална дозвољена растојања гасовода (варијанта 2) 

Објекат Минимално дозвољено растојање (m) 
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укрштање паралелно вођење 

гасоводи међусобно 0,2 0,6 

од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,3 

од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
електро каблова 

0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,3 0,5 

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 

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. 
 

Дистрибутивна гасне мреже (са максималним радним притиском у мрежи од 4 bar-а) 
Траса дистрибутивне гасне мреже приказана је у графичком прилогу бр.6 – План 

инфраструктуре, предвиђа се од полиетиленских цеви, различитих пречника, са 
максималним радним притиском у мрежи од 4 bar-а. Мрежу гранати према планираним 
трасама и потребама уз поштовање следећих услова изградње: 
Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре, уколико не постоје други 
услови, узети према приложеној табели: 
Табела 11 -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 

Нисконапонски и високонапонски електро каблови 0,3 0,6 

Телефонски каблови 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 

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.  
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Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од 
услова терена). Изузетно дубина укопавања може бити и 0,5 m под условом да се 
предузму додатне техничке мере заштите. 
Минимална дубина укопавања (уколико не постоје други услови) при укрштању 
дистрибутивног гасовода са:  путевима и улицама износи 1,0 m. 
Изузетно дубине укопавања дистрибутивног гасовода може да буде већа од 2,0 m, 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 хоризонталној пројекцији, буду удаљени од друге инсталације 
најмање 2 m.  
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 1,0 m. 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 
челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 1,0 m 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.  
Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику 
полиетиленске цеви и условима терена. Најмања светла ширина рова за полагање 
дистрибутивног гасовода дата је у следећој табели: 
Табела 12 -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 

 

2.2.5. Обновљиви извори енергије 
У оквиру грађевинског подручја могу се постављати обновљиви извори енергије, који 
користе енергију сунца. Даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора 
енергије за сопствене  или за комерцијалне потребе.  
У зони претежне намене становање, пословање (услужно-комерционалних делатности), 
као и на објектима јавне намене, могу се градити само двонаменски објекти - 
инсталирање фотонапонских система и постављања соларних колектора, на крововима 
објекта. Формирање самосталних комплекса ове намене се не предвиђа. 
 
2.2.6.Телекомуникациона инфраструктура  
Правила уређења 
Телекомуникациона мрежа на простору обухвата Плана је већим делом изведена као 
кабловска и то у централном делу. У северном и северозападном делу, планирана је 
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тотална реконструкција постојеће надземне мреже новом подземном. Трасе 
новопланираних водова дати су у графичком прилогу плана инсталације. 

Правила грађења 
Комуникациони системи 
ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална дубина полагања ТТ 
каблова је 0,80м. 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 мора бити што ближи 90о а минимално 30о; у случају да не могу да се 
задовоље ови услови телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну цев са 
размаком не мањим од 0,30м. Код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, 
гасоводом 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 0,20. 
У свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара (у оквиру регулације), 
предвиђа се полагање бакарних и /или оптичких каблова, а прелази саобраћајница 
предвиђају се код сваке раскрснице, односно прикључка пута и на сваких 100 м, на 
правцу саобраћајнице без укрштања. Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија 
једна страна није предвиђена за изградњу стамбених или пословних објеката, онда се 
само једном страном предвиђа ТК коридор. 
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. 
На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне 
оптичке приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу. 
Кабловска канализација (главна, дистрибутивна и приводна) ће се градити односно 
реконструисати према следећим условима:  
- код реконструкције постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК праволинијска 
користити круте ПВЦ цеви Ø 110;  
- при планирању кабловске ТК канализације као цеви користити флексибилне 
коруговане ПЕ цеви Ø 110, како би се повећао размак и смањио број ТК окана уз 
поштовање следећих принципа: 

- 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 190cм. 

- Дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери, 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 – 130cм. 

- 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 100cм, изузетно до 130cм. 
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За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, предвидети полагање 
каблова и цеви у тзв. мини /микро ровове у путном земљишту и у асфалтним површинама 
када нема слободних цеви ТК канализације и нема могућности њеног проширења (услови 
су садржани у Упутства ЗЈПТТ -ПТТ Весник бр. 7-8/2003. и 13-14/2003. год.). 
За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу 
потребан је пословни простор корисне површине око 15м2 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 344x130x105cм. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује 
на 320cм или 280cм. 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.  
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 -као привремено решење где не 
постоје услови за кабловску приступну мрежу. Краткорочним плановима предвиђа се 
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. 
Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би 
снабдевали мањи број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. 
Уређај се на вишу раван телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без 
металних елемената. Уређај се напаја монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до 
корисника полажу се бакарни (ДСЛ каблови). 
 
Мобилна телефонија  
Ово подручје је делимично покривено сигналом мобилне телефоније различитих  
мобилних оператера. Планира се изградња нових радио базних станица у целини 3, уз 
обавезну израду урбанистичког пројекта. 
На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих 
услова: 
- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на 
највишим објектима ( стубови), кровне и горње фасадне површине објеката,  уз обавезну 
сагласност власника, односно корисника тих објеката, односно скупштине станара; 
- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и техничких 
препорука из  ове области, као и препорука светске здравствене организације; 
- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном 
окружењу; користити транспарентне материјале за маскирање и прикривање опреме 
уколико се то захтева неким решењем;  
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера размотрити 
могућност заједничке употребе; 
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини 
антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на 
истој или сличној висини као и антенски систем. 
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Задржавају се постојећи системи мобилне телефоније уз обавезно периодично мерење 
јачине зрачења како је то важећим правилницима дефинисано 
 
КДС  
Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и мрежа ТТ инсталација 
и електроинсталација – подземно или надземно у посебним случајевима. У изградњи 
нове и реконструкцији  постојеће инфраструктурне мреже на простору саобраћајница 
обавезно је полагање окитен црева за касније провлачење кабловских водова кабловских 
дистрибутера. У деловима блокова у којима се не врши изградња нове инфраструктурне 
мреже и зонама индивидуалног становања могуће је постављање каблова на постојеће 
надземне стубове, који су делови надземне нисконапонске, телекомуникационе мреже и 
мреже јавне расвете 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. Оптичка 
канализација може се изводити и тамо где графички није представљена, а има се 
потребе за њом. 
 

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. У оквиру комерцијално-пословне намене, предвидети 
простор за плато, у циљу одвојеног сакупљања – примарне селекције и одношење 
комуналног отпада.  
 
2.2.8. Планирано стање зелених површина - просторно-пејзажних објеката  

Зеленило је вишом планском разрадом (ГУП-ом) предвиђено као јединствен систем 
просторно пејзажних објеката чиме се постиже оптимални позитиван ефекат. Састоји се 
од свих типова објеката повезаних међусобно и са рубним зонама линеарним зеленилом 
и дрворедима. У еколошком смислу зеленило служи за ублажавање нивоа буке и 
аерозагађења, као и поправљање микроклиматских карактеристика, за пешаке и 
становнике околних зграда. Неопходно је што више очувати постојеће скверове, простор 
за рејонски парк, линерарно зеленило и друге отворене јавне градске просторе и 
интегрисати их у градску структуру, чиме се формира систем зеленила, обезбеђен 
одговарајућим мерама неге, заштите и одржавања.  
Према намени површина и режиму коришћења разликују се следеће категорије зеленила:  
Јавне зелене површине 
Планирани рејонски парк налази се у подцелини 2ф у њеном југозападном делу. С 
обзиром да има периферни положај у граду може се повезати са заштитниим зеленим 
појасом обилазнице и са коридором Новог хисарског канала, чинећи битан елеменат 
зеленог градског прстена. 
Рејонски парк је вишефункционална зелена површина која треба да задовољи поребе 
гравитирајућег становништва рубне градске зоне у погледу утицаја  зеленила и пасивне 
рекреације, одмора и релаксације. Земљиште није изграђено, није деградирано, 
задржало је високу плодност, повољни водно-ваздушни режим, механички састав, и 
текстуру.  
Услови за уређење овог парка су следећи: у односу на укупну површину парка простор 
зонирати на следећи начин: миран одмор и шетња (око 60%); рекреација (15-20%); дечја 
игралишта (око 10%); економски део (до 5%); масовне активности (10-15%), зону мирног 
одмора и шетње лоцирати у најмирнијем делу површине и опремити је парковским 
мобилијаром, платоима са перголом, цветњацима; зону рекреације и спорта лоцирати 
компактно на већим отвореним површинама; за дечја игралишта користити 
микроклиматски најповољније површине обогаћене предложеним садржајима: забавни 
објекти, справе, пешчаници,  и сл.; зона масовних активности треба да је компактна и 
ближа улазима у парк; озелењавање ускладити са околним амбијентом користећи 
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пејзажни начин обликовања зеленила; мрежу стаза усагласити са потребама, са 
рељефом и прилазним путевима; за поплочавање користити материјале који се могу наћи 
у окружењу; подићи травњаке ливадског типа, отпорне на гажење и наменити их игри и 
одмору, спољне контуре планираних масива и ивица пољана и ливада  детаљно 
реконструисати и обликовати, линијским структурама повезати блоковско зеленило у 
градски систем зеленила, одредити места за посуде за смеће и визуелно их изоловати, 
неформални трг уредити репрезатативно са фонтаном као центром композиције, зелене 
траке на планираној саобраћајници која се надовезује на неформални трг оплеменити 
декоративним шибљем и дрвећем. 

Линијско зеленило чини дрворед на тротоару као и појединачна дрворедна стабла 
посађене у предбаштама формирајући линијски континуитет. Дрвеће је са правим деблом 
висине 2,5-3 м на најмање 1-1,5 м од ивице коловоза, а од објеката на 4-7 м. Размак 
између стабала у дрвореду зависи од врсте дрвећа, као и интензитета саобраћаја и 
потребног степена заштите. Углавном за дрвеће уже крошње износи 4-6 м, а за веће 
дрвеће је 6-10 м. За избор врста за дрвореде узима се у обзир ограничења произашла из 
станишних услова (клима, земљиште), степена загађења, светлосног режима и 
просторних могућности. При избору врста се према онима које су отпорне на аерозгађење 
и градске услове живота. Tо су Tiliа sp, Platanus acerifolia, Fraxinus sp., Celtis australis, 
Quercus rubra, Q. robur. Што се тиче линеарних трака у функцији предврта, обавезно 
задржати све постојеће дрвеће и уклопити са новим садница. На местима колских 
прилаза објектима и прилазима потребно је оставити просторе довољне ширине због 
несметаног уласка и прегледности саобраћаја. 
На паркинзима користити брзорастуће и широколисне врсте као што су: Platanus acerifolia, 
Sophora japonica, Quercus rubra, Acer platanoides, A. Pseudoplatanus, Fraxinus sp. Дрвеће 
служи за засену возила у летњим месецима. Пожељно је одвојити паркинг простор од 
тротоара живом оградом или шибљем.  
Дрвореде пре свега предвидети у ободним улицама Станоја Главаша и Раде Жунића са 
већим габаритима, као и онима унутар плана, у ул. Мокрањчевој, ул. Лазе Костића, ул. 
Петра Кочића, ул Матије Губца, ул. Иван Горан Ковачића и другим у којима је ширина 
тротоара једнака и већа од 3м. 
Сквер је зелена површина мања од 1 hа, намењена је углавном декоративном 
оформљењу улица и краткотрајном одмору становника. Најпожељнија је композиција 
сачињена од отвореног простора травњака допуњена појединачном и групном садњом 
дрвећа и шибља. Кутак за краткотрајно задржавање корисника углавном се лоцира у 
засени поред вртно-парковских елемената. Планиран је у целини 3б укупне површина 
300м2. 
 

Заштитне зелене површине у оквиру подцелина 2ф, 3б, 4б. 
Заштитнио зелени појасеви представљају зелене површине специјалне намене које 
припадају еколошком подсистему. Основне функције ових појасева су: заштита од буке, 
аерозагађења, штетних емисија са саобраћајних површина, снегова, ветрова, 
рашчлањивање различитих функција и проветравање изграђеног ткива. Источно од  
обилазнице предвиђен је заштитни зелени појас у ширини 15-20 м. У оквиру тог појаса 
предвиђа се садња густих двоетажних дрворедних и жбунастих засада, у којима шибље у 
потпуности покрива простор између стабала дрвећа. При стварању таквих појасева 
целисходно је употребити дрвеће са густом круном и великом лисном масом (липа, јасен, 
платан, софора, и др, а од четинара смрча, вајмутов бор, пачемпрес), и шибље које 
подноси сенку. Зелени појасеви од 3-6 густих редова дрвенасто-жбунастих засада могу да 
дају ефекат смањења буке од 5-12 дБ. 
Услови за подизање заштитних зелених појасева: комбиновани засади (заштитно-
декоративни, заштитно-воћни) могуи се формирати при укључивању постојећих воћњака 
у заштитни појас; њихово газдовање превести на методе пејзажног одржавања; у оквиру 
заштитног појаса забранити изгрању сваке врсте са изузетком саобраћајних и комуналних 
објеката; пратећим зеленилом обезбедити заштиту од сунца, налета прашине и снежних 
наноса; користити садњу у редове (једнострани и двострани дрвореди, једноструки и 
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двоструки) и групе (мешовити масиви дрвећа и жбуња); висока стабла садити на 
растојању 4,5-5,0м од коловозног дела пута; у оквиру заштитних појасева могуће је 
формирати стазе за шетњу, бициклистичке и трим стазе нарочито у зони поред Новог 
хисарског канала. 
Зеленило уз електроенергетску инфраструктуру 
У ширини од16 м, између трафостанице и обилазнице у подцелини 3б предвиђа се 
заштитно зеленило. Зеленило је у функцији смањења негативног утицаја 
електроенергетских објеката и не предвиђа задржавање и боравак становника. Због 
надземних инсталација не планира се висока вегетација, већ само жбуње и обавезан 
травнати покривач. 

 
Зелене површине ограничене намене 
Комплекс основне школе у подцелини 3а 

Школско двориште је најфреквентнији део комплекса, предвиђено је за окупљање деце у 
време одмора, а такође и за школске приредбе и скупове. Поред декоративног застора 
предвиђа се местимична садња дрвећа широке крошње  (липа, кестен, храст) за засену 
од сунца. Отворене површине за физичко васпитање представљају неопходну допуну 
фискултурне сале, нарочито у летњим месецима, лоцирају се тако да не ометају наставу 
из других предмета, а да имају добру оријентацију, као и везу са фискултурном салом. 
Школски врт представља неопходну допуну наставе из биологије, предвиђен је у 
мирнијем и изолованом делу комплекса. Норма је 4 м2 /по ученику. Зелене површине се 
постављају ободно, са функцијом изолације самог комплекса од саобраћајница и 
индивидуалног становања (северно и јужно). Избор врста у уквиру целог комплекса треба 
да буде довољно разноврстан, да би остварио  декоративну и санитарно-хигијенску улогу, 
као и да би ученике упознао са биљним богатством.  
Комплекс комбиноване дечје предшколске установе у целинама 3а и 2ф 
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. У делу  комплекса на 
око 250 м2, одвојеног тампонон зеленила од саобраћајнице, предвиђа се постављање 
мобилијара (љуљашки, клацкалица, тобогана, пешчаника и клупа за седење). Такође се 
може предвидети терен за игру са лоптом, слободно кретање и трчање, брдашце са 
пешчаником, као и кутак живе природе са лејама за гајење цвећа и поврћа и мини зооврт 
за неколико животиња. Приликом решавања озелењавања води се рачуна о избору 
врста. Користити врсте са чврстом крошњом (зелкова, граб), као и фитонцидне врсте 
(црни бор, храст). Треба избегавати отровне и биљке са трновима (таксус, маклура, 
гледичија), као и крте врсте (јасика, врба). Обзиром да се дрвеће сади по ободу према 
саобраћајницама, велики део дворишта је "отворен" намењен дечијој игри и справама са 
добрим травњаком и местимично распоређеним солитерним стаблима у функцији засене. 
Зеленило испред улаза треба бити декоративно, са цветним жбуњем или само 
цветњаком. 
Зеленило у комплексу пословања- услужно- комерционалних делатности 
Обзиром да је за појединачни комплекс Раде Металца неопходна реконструкција са 
могућношћу промене намене у централне делатности предвиђена je даља разрада кроз 
урбанистички пројекат. Смернице за УП подразумевају 25% зеленила на комплексу, 
композиционо решење зависи од будуће намене. За подцелину 5ц у оквиру које се 
планирају централне делатности предвиђа се израда ПДР-а. Преостале површине 
намењене за централне делатности се налазе углавном по ободу плана дуж улица и у 
целини 3б и оне се спроводе према ПГР-у.  
Блоковско зеленило- зеленило у оквиру намене вишепородичног становања 
Основна намена зелених површина стамбеног блока је побољшање животне средине и 
микроклиме стамбених територија, а такође стварање услова за целодневни одмор 
становника у средини блиској природној. Да би ови услови били испуњени на слободним 
површинама стамбеног блока треба да буде обезбеђено следеће: простори за миран 
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одмор, изграђена дечија игралишта, пешачке стазе и комуналне површине. Простор за 
миран одмор треба да има површину од око 20 м2 (по нормативу 0,1 м2/по становнику), 
лоциран је на 10-15 м од игралишта за децу, спортских и економских простора и изолован 
густим дрвенасто-жбунастим засадима. Дечије површине за игру се формирају по 
нормативу  0,8-1,0 м2 /по становнику блока, и лоцирају се на територији зелене површине 
на око 10 м од стамбених зграда, у чијем саставу могу бити мањи спортски терени и 
мобилијар, пешчаник и другу сложенија опрема. Типови економских платоа могу бити : 
плато за сушење рубља (15-20 м2), плато за смеће (око 10 м2) и они су одвојени зеленим 
засадима ради њихове визуелне изолације. Што се тиче избора врста засада и њиховог 
распореда неопходно је да дрвеће буде удаљено на 5 м од зграде, ширина појаса око 
зграде са улазних страна је 6-9 м, а са бочних мин 3 м. Високо дрвеће са густом крошњом 
се планира по ободу комплекса, који истовремено представља урамљену слику 
комплекса, а се друге стране визуелно и звучно одваја комплекс од површина друге 
намене. Не дозвољава се садња високог дрвећа у блоку јер би загушио простор и отежао 
проветравање, углавном предвиђамо високо шибље, које апсорбује прашину и пригушује 
звук. Већи део зелених површина је отворен, тј само са травнатом вегетацијом , а однос 
лишћара према четинарима је 3:1. За вишепородичне објекте минимум уређених зелених 
површина на парцели је 10%, које морају да пре свега буду у функцији становника, да 
заштите од утицаја околних садржаја и саобраћајница и да дају естетски оквир објекту. 
Проценат под зеленилом од минимум 10% важи и за зоне урбане реконструкције, уколико 
се формирају парцеле минималне површине намењене за вишепородично становање,   
као и за социјално становање у подцелини (2б)  
Породично становање 
Код зелених површина око објеката зa индивидуално становање, који су у највећoj мери 
заступљени у плану треба да се тежи већем нивоу озелењавања, нарочито декоративном 
предврту, релативној уједначености вртова у оквиру блока, усклађеној композицији врта 
са архитектуром објеката и средином у којој се налази, као и њиховим повезивањем, 
међусобним и са зеленилом у блоку. Како ће врт да изгледа и које ће све елементе 
композиције да садржи зависи од многих фактора :од  породице која ту станује (величине, 
састава, професије чланова, материјалних могућности, хобија,и др) и од низа техничких и 
елемената које се односе на парцелу (положај, величина и облик, подручје у коме се 
налази, околни пејзаж и околни услови средине). Да би се ускладиле све функције врта 
(санитарно-хигијенска, декоративна и психолошка), вртни простор се рашчлањује на зоне 
различите намене :предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце и економски 
део врта .У блоку се на појединим локацијама (на окретницама слепих улица, на 
раскрсницама улица мањих габарита) формира зелена површина на јавним површинама, 
која је у функцији предврта испред индивидуалних објеката, а представља површину 
јавне намене.  

2.3. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОСТОРНУ 
ОРГАНИЗАЦИЈУ ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА   
 
2.3.1.Уређење и просторна организација објеката и површина остале намене 
Постојећа претежна намена становање средњих густина се задржава  планом, уз 
могућност изградње вишепородичних стамбених објеката (на основу пројекта за 
урбанистичко архитектонску разраду локације), урбаном трансформацијом породичног 
становања у вишепородично становање и тоталном  реконструкцијом делова са лошим 
грађевинским фондом (подцелина 1а), уз обавезу уређења слободних површина и 
обезбеђивање паркинг простора на парцели. 
Комбинацијом слободних површина, са елементима партерног уређења, зеленила и 
урбаног мобилијара (клупе, осветљење и сл.), постићи хармоничан однос са планираним 
структурама и створити пријатан амбијент. 
Становање:  
Предложеним планским решењем задржавају се постојеће зоне становања, и даје се 
могућност за њено унапређење по принципима унутрашњег ширења, односно повећањем 
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индекса заузетости и изграђености на грађевинској парцели; интегрисати различите 
садржаје уколико нису у супротности са основном наменом.  
У зони становања средњих густина  заступљена два типа стамбене изградње  
-породично становање (слободностојећи објекти, двојни објекти, објекти у низу), 
-вишепородично становање 

У зони породичног становања могуће је градити: стамбене објекте, стамбено-пословне 
објекте (преовлађујућа намена је становање), пословно-стамбене објекте (преовлађујућа 
намена је пословање), пословне објекте и објекте јавне намене.  
Реконструкција се може вршити у оквиру зона породичног становања.  
У зонама где су прекорачени индекси заузетости и изграђености на нивоу зоне, не 
предвиђа се повећања густине насељености и густине становања, већ само опремање 
недостајућим садржајима.  
Унапређење зоне врши се доградњом до мах.П+2+Пк.  
Вишепородично становање: код вишепородичних стамбених објеката предвиђа се 
задржавање постојећих објеката; даје се могућност изградње нових објеката на 
слободним неизграђеним парцелама, урбаном трансформацијом породичног у 
вишепородично становање у подцелини 1а; унапређење неусловног становања у 
вишепородично - са интеграцијом социјалног становања или изградњом само социјалног 
вишепородичног становања у подцелини 2б, уз обавезну израду урбанистичког 
пројекта. Висина вишепородичних објеката зависиће од величине грађевинске парцеле и 
дефинисаће се параметрима који су прописани за зону. 
Локације повољне за социјално становање: У оквиру целине 2 у централном делу 
издвојен је део подцелине 2б намењен за социјално вишепородично становање. 
Реализација и спровођење за ову подцелину је кроз обавезну израду урбанистичких 
пројеката где се врши укрупњавање парцела и формирају парцеле за вишепородично-
становање, као планирану намену.  
Пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања: за 
остваривање садржаја пословања у стамбено-пословним објектима намењује се у првом 
реду приземље, а по потреби прве две етаже. 
Дуж примарних саобраћајница у зони становања градиће се пре свега јавни и 
комерцијални садржаји и услуге. Нестамбене намене морају се уклапати у задате 
урбанистичке параметре за конкретан блок и вид становања. Садржаји пословања  морају 
бити примерени стамбеној зони у погледу заштите животне средине. 

Пословање (услужно-комерционалне делатности)  
Решавају се на комплексима прдвиђеним за те намене, и у оквиру зоне становања као 
посебни објекти или у склопу стамбених објеката као компатибилне намене под условом 
да не угрожавају претежну намену и животну средину. За постојећи комплекс бензинске 
станице предвиђа се даље унапређење технологије у циљу заштите животне средине. 
Унапређење планираних намена централних садржаја - комплекс Раде Металац,  вршиће 
се израдом урбанистичког пројекта. Комплекс се трансформише у складу са претежном 
наменом, задатим параметрима и условима, где ће се прецизирати намена објеката у 
комплексу. Кроз основну намену могуће је интегрисати садржаје у оквиру компатибилност 
а који не угрожавају претежну намену. 
Привређивање: Дозвољени су и производни објекти у зони становања у виду услуге и 
заната који не загађују животну средину.  
 

2.3.2.Локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
Планом генералне регулације дефинисани су простори за које постоји обавеза израде 
урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду. Урбанистички пројекaт се 
ради за једну или више катастарских парцела. Урбанистичким пројектом, без спровођења 
процедуре измене плана, може се утврдити промена и прецизније дефинисање 
планираних намена, у оквиру планом дефинисаних компатибилности  а у складу са 
условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим Планом.  
Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта приказани су на графичком 
прилогу: лист бр.7. Спровођење плана по целинама и зонама. 
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За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће 
локације: 
УП13a – подцелина 3a намене вишепородично становање, припада источном делу 
целине 3 и чине је: делови КП бр. 3637/1, 3639, 3787, 3789 и 3790/1 КО Горње Стопање. 
Комплекс излази на планирану улицу Косовских Јунака са западне стране, са јужне 
стране излази на постојећу улицу Мокрањчева и новопланиране улице са источне и 
северне стране.  
Правила уређења и грађења: 
- Површина комплекса је 92,78ари. 
- Површина грађевинске парцеле је мин. 600м2.   
- Минимална ширина парцеле - фронта према улици је.20,0м. 
- Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и 
вишепородичних)  износи 1/2 висине вишег објекта 
- Удаљеност вишепородичног објекта од објекта било које врсте изградње не може бити 
мања од 5,0м; 
- Намена: вишепородично становање, 
- Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 10,0м, 
- Спратност објекта: мах. По+П+4 (По+3+Пк), 
- Индекс заузетости: 40%, 
- Мин.10 %уређена зелена површина. 

УП23а –  подцелина 3а намене дечја заштита, припада источном  делу целине 3 и чине 
је: делови КП бр. 3643, 3786, 3785, 3784 и 3783 КО Горње Стопање. Комплекс излази на 
планирану улицу Косовских Јунака са западне стране, са северне стране на планирану 
улицу Филипа Кљајића и са источне и јужне стране на планиране саобраћајнице.  
Правила уређења и грађења: 
- Површина комплекса је 90,87ари. 
- Удаљеност планираних објекта од околних објекта било које врсте изградње не може 
бити мања од 5,0м; 
- Минимална површина грађевинске парцеле 600м2.  
- Намена: претежна намена дечја заштита, а може и компактибилне намене зеленило, 
спорт и рекреација, становање,  
- Растојање грађевинске линије од регулационе линије:10,0 м 
- Спратност објекта: мах. П+1 
- Индекс заузетости: 30% 
- Мин. 10%уређена зелена површина. 

УП33а – простор у подцелини 3а, планиран за изградњу основне школе, на локацији и чине 
га: КП. бр. и делови катастарских парцела 3782, 3781, 3780, 3777/1, 3777/2, 3777/3, 3770, 
3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3792, 3793, 3794, 3795 КО Горње Стопање 
Правила уређења и грађења у оквиру школског комплекса: 
- Обухват деце (од 7-14 година) је 100% 
- Број ученика у учионици је 25-30 
- Изграђена површина је мин. 7,5 м2 по ученику 
- Слободна површина је 25-30 м2 по ученику 
- Коефицијенат заузетости парцеле: мах. 30% 
- Спратност објеката: мах. П+2  
- Зелене површине су мин. 40%  
- Комплекс опремити отвореним спортским теренима и фискултурном салом. 
Уколико се у планском периоду покаже да су пројекције броја школске деце нереалне, на 
планираној локацији могуће је извршити пренамену, али само у оквиру јавних служби.  

УП43a – подцелина 3б намене вишепородично становање, припада источном делу 
целине 3б и чине је: КП бр. 3601, 3606, 3605, 3604, 3603, 3602, 3600, 3599, 3598, 3588, 
3589, 3590, 3591 и делови КП бр. 3607/1, 3607/2, 3641, 3608/2, 3608/1, 3543, 3542, 3541, 
3597, 3596, 3595, 3594, 3593, 3592, 3642, 3587 и 3640 КО Горње Стопање.  
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Правила уређења и грађења: 
- Површина комплекса је 3,18ха. 
- Површина грађевинске парцеле је мин. 600м2.   
- Минимална ширина парцеле - фронта према улици је.20,0м. 
- Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и 
вишепородичних)  износи 1/2 висине вишег објекта 
- Удаљеност вишепородичног објекта од објекта било које врсте изградње не може бити 
мања од 5,0м; 
- Намена: вишепородично становање, 
- Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 10,0м, 
- Спратност објекта: мах. По+П+6, 
- Индекс заузетости: 40%, 
- Мин.10 %уређена зелена површина. 

УП5б –  подцелина 2б намене дечја заштита, припада источном  делу целине 2 и чине 
је: делови КП бр. 9572 и 9571 КО Лесковац.  
Правила уређења и грађења: 
- Површина комплекса је 56,36ари. 
- Удаљеност планираних објекта од околних објекта било које врсте изградње не може 
бити мања од 5,0м; 
- Минимална површина грађевинске парцеле 600м2.  
- Намена: претежна намена дечја заштита, а може и компактибилне намене зеленило, 
спорт и рекреација, становање,  
- Растојање грађевинске линије од регулационе линије:10,0 м 
- Спратност објекта: мах. П+1 
- Индекс заузетости: 30% 
- Мин. 10%уређена зелена површина. 

УП61а –  подцелина 1а намене пословање (услужно-комерционалне делатности), 
припада источном  делу целине 1 и чине је: делови КП бр. 9268/1 КО Лесковац.  
Правила уређења и грађења: 
- Површина комплекса је 80,76ари. 
- Удаљеност планираних објекта од околних објекта било које врсте изградње не може 
бити мања од 5,0м;  
- Минимална површина грађевинске парцеле 800м2.  
- Минимална ширина грађевинске парцеле је 16,0м.  
- Намена: претежна намена пословање (услужно-комерционалне делатности), а може и 
компактибилне намене становање,  
- Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 5,0 м 
- Спратност објекта: мах. П+3 
- Индекс заузетости: 40% 
- Мин. 10%уређена зелена површина. 

2.3.3. Локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских или 
урбанистичких конкурса 

У обухвату Плана нису предвиђени простори – локације за које је обавезно 
расписивање јавних архитектонских или урбанистичких конкурса.    
 

2.4. МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  ИЗГРАДЊЕ  
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 да при том не угрожава могућност да и будуће 
генерације задовоље своје потребе, може се говорити и о одрживој изградњи. Одржива 
изградња подразумева правилан избор локације, добру орјентацију објекта, употребу 
грађевинских материјала  који нису штетни по окружење (еколошких материјала), 
постизање енергетске ефикасности самог објекта (добра изолација, уградња квалитетних 
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прозора и других отвора на фасади). Одржива изградња мора да осигура квалитете 
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 унутар насељског 
комуницирања ради смањења коришћења моторних возила;  
- подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни 
амбијент за шетњу, вожњу бицикла);  
- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености 
сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација 
земљишту заузетом изграђеним објектима.  
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:  
- максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација зграде 
према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и 
сл.;  
- топлотна изолација зидова, кровова и подних површина, замена или санација прозора 
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);  
- замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на 
природни гас, регулација температуре, уградња мерача топлоте и друге мере;  
- обезбеђење одговарајуће унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. 
систем за климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха);  
- замена сијалица и светиљки у објекту ради обезбеђења потребног квалитета 
осветљености.  

Планским решењем потребно је омогућити доступност природног гаса свим 
потрошачима. Тиме ће се омогућити супституција коришћења електричне енергије и 
класичних фосилних енергената.  

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, 
потребно је применити следеће мере: 
- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији 
објеката; 
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом  изградње 
објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, 
трска и др.); 
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне 
расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;  
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као 
фасадне, кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају;  
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за 
регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.  

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

2.5.1. Општи услови заштите непокретних културних добара и амбијенталних 
целина 

У обухвату плана није евидентирано културно, ни природно наслеђе. 

2.5.2. Општи услови и мере  заштите животне средине,  живота и здравља људи 
Опште одредбе заштите животне средине на територији Плана подразумевају 

усклађивање политике урбанистичког планирања са еколошком политиком. Основни циљ 
коме се тежи уређењем простора јесте заустављање деградације и унапређење 
квалитета животне средине.  

На основу процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних целина, може 
се издвојити следећа зона са ризиком од загађивања животне средине:  
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- траса планиране западне обилазнице (подцелина 5а) - загађивање од покретних 
извора. 

Применом мера заштите, потребно је побољшати укупан квалитет животне средине: 
- унапредити квалитет становања; 
- ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 
- уредити планиране пешачке и бициклистичке коридоре у циљу глобалног усмеравања 
грађана, на смањење коришћења моторних возила;   
- успоставити зоне заштитног зеленила око путне инфраструктуре (градских магистрала 
– саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила). 
Заштита од аерозагађења 

Загађење ваздуха на територији Плана настаје из покретних извора, као што су 
транспортни системи (емитовање прашине и издувних гасова); 

Смањење аерозагађења могуће је постићи укључивањем следећих мера у План: 
- елиминисати индивидуални начин грејања преоријентацијом на већи, централизован 
систем грејања (гасовод); 
- побољшати распоред, увећати зелене површине и одабиром примерака вегетације 
омогућити већу апсорпцију СО2; 
- побољшати проветравање града формирањем већег броја дрвореда дуж 
саобраћајница, који би били повезани са шумским масивима у околини града, чиме би се 
обезбедио доток чистог ваздуха. 
Заштита земљишта 

Основни извор  загађења земљишта на подручју Плана је саобраћај. 
Мере за заштиту земљишта од загађивања: 

- организације површина у плану намене, тако да се изоставе слободне површине на 
којима може доћи до формирања нерегулисаних одлагалишта отпада; 
- регулације саобраћаја (измештање транспортних коридора и временско ограничавање 
коришћења саобраћајница) у циљу смањења емисије загађења. 
Заштита од буке 

У циљу заштите од буке планском документацијом предвиђено је смањење  
фреквенције и усмерење транспортног саобраћаја. 
- реконструкцију постојећих саобраћајница, ради побољшања квалитета саобраћаја;  
- изградња пешачких и бициклистичких коридора, у циљу смањење коришћења 
моторних возила. 

2.6.ОПШТИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Општи услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина, као и 
посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (лица са посебним потребама у простору), дефинишу 
се Правилником. 
Објекти за јавно коришћење, у смислу правилника јесу: школе, домови за старе, 
рехабилитациони центри, спортски и рекреативни објекти, банке, поште, пословни 
објекти, објекти за потребе државних органа и органа територијалне аутономије и 
локалне самоуправе и други објекти.  

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;  
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- делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., који се налазе 
непосредно уз пешачке коридоре, треба уздигнути најмање 3,00м; a доње делове крошњи 
дрвећа, треба уздигнути најмање 2,50м, 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 cм 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 3,50м 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. 

Стајалишта јавног превоза 
- На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато за пешаке ширине најмање 200 
цм;  
- Висина платоа одговара висини првог улазног степеника возила јавног превоза.   

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

је мање уздигнут у односу на терен.  
Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се:  
- рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 цм;  
- спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику 
већу од 76 цм.  
Рампе за пешаке и инвалидска колица: Савладавање висинских разлика до 76 cм 
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 15 м; рампе дуже од 
6 м, а највише до 9 м у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање 
дужине 150 cм (изузетно 140 cм);  
- најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 cм;  
- су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5 cм, ширине 5-10 cм и 
опремљене са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на 
висини од 70 cм, односно 90cм;  
- је површина рампе чврста, равна и отпорна на клизање;  
- 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 120 cм;  
- најмања ширина газишта треба бити 30 cм, а највећа дозвољена висина степеника 15 
cм; чела степеника у односу на површину газишта требају бити благо закошена, без 
избочина и затворена, у контрастној боји у односу на боју газишта; 
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- између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама; 
површина подеста на удаљености од најмање 50 цм 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 90 cм, (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 140 cм, са погонским механизмом, ограђен заштитном оградом.  
Системи за оријентацију: Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче (у 
даљем тексту: знакови) су видљиви, читљиви и препознатљиви.  
- знакови за оријентацију (скице, планови, макете и др.);  
- путокази;  
- функционални знакови, којима се дају обавештења о намени појединих простора 
(паркиралишта, гараже, лифтови, санитарне просторије и др.).  

Знакови на зидовима се постављају на висини од 1,40 до 1,60м изнад нивоа пода или 
тла, а ако то није могуће, мора се обезбедити да текст одговара растојању погодном за 
читање.  

Знакови су добро учвршћени, а ради отклањања рефлексије, могу бити рељефни - 
избочени и правилно постављени у односу на извор светлости.  

Висина слова на знаковима не сме бити мања од 1,5cм за унутрашњу 
употребу,односно 10cм за спољашњу употребу.  
- Препознавање врата, степеница, рампи, лифтова и пролаза, опреме за противпожарну 
заштиту, опреме за спасавање и путева за евакуацију врши се употребом контрастних 
боја одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова.  
- Ради побољшања пријема звука за особе које користе слушне апарате, у јавним 
просторијама се могу постављати индукционе петље, бежични инфрацрвени системи или 
друга техничка средства за појачање звука.  

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

Правила грађења, односе се на претежне намене, односно зоне у обухвату Плана, а 
дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за 
издавање локацијске дозволе. Правила грађења се дирекно примењују у зонама које нису 
одређене за даљу планску разраду.  

3.1.Грађевинско земљиште 
Правила грађења на грађевинском земљишту дефинисана су као: скуп услова за 

парцелацију и правила за изградњу објеката (као општа и правила по наменским и 
функционалним целинама и подцелинама). 
 
3.1.1. Општа правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских 
парцела 
Општа правила парцелације су елементи за одређивање: величине, облика и површине 
грађевинске парцеле која се формира. 
Облик и површина грађевинске парцеле: независно од намене треба бити 
правоугаоног или трапезастог облика.  
Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну површину - улицу, 
односно јавну саобраћајну површину. 
Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају 
изградњу објеката у складу са решењима из планског документа, као и у складу са 
правилима грађења и претежне намене. 
Грађевинска парцела може се формирати препарцелацијом и парцелацијом до утврђеног 
минимума на основу пројекта парцелације или препарцелације у складу са условима за 
образовање грађевинске парцеле.  
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Исправка граница парцеле врши се припајањем грађевинског земљишта у јавној својини 
постојећој парцели, ради формирања катастарске парцеле која испуњава услове 
формирања грађевинске парцеле, а врши се на основу пројекта препарцелације. 
Прилком израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска 
парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну 
грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 
Исправка граница свих суседних грађевинских парцела може се вршити према 
планираној или постојећој изграђености односно планираној намени грађевинске 
парцеле. 
 

3.1.2. Општа правила грађења 
Општа правила грађења важе за све целине у обухвату Плана.  
Правилима изградње уређују се претежне намене, постављање објекта у односу на 

регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, удаљеност објекта, висина или 
спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање 
ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др., а исказују 
се системом урбанистичких правила и показатеља. Правила грађења за све типове и 
густине становања по урбанистичким целинама и зонама, представљају скуп међусобно 
зависних услова, који представљају планска опредељења за даљу разраду. Кроз правила 
грађења  дефинисане су екстремне вредности (минимум и максимум) које могу да буду 
примењене само уколико су задовољени сви остали параметри.  

Правила грађења за намену становања дефинисана су као општа правила и посебна 
правила грађења за подцелине.  

У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и сви 
други компатибилни објекти, намене и садржаји, који својом делатношћу не могу имати 
штетног утицаја на животну средину. 

Објекат који је изграђен на јавној површини или коридорима инфраструктуре, не може 
се легализовати. 

У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће 
пратеће намене и намене објеката чија је градња забрањена у урбанистичким зонама, 
целинама и подцелинама. 

Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу бр.4 
Планирана намена површина. 
 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - СТАНОВАЊЕ 
Правила уређења и грађења за стамбене зоне садрже све услове које се односе на 

изградњу објеката за становање, пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру 
зоне становања, привређивање и пратеће садржаје у функцији становања. 

У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће 
пратеће намене и намене објеката чија је градња забрањена у урбанистичким и 
просторним целинама. 
Претежне намене површина 

Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу 
намена површина.   
Врстe и наменe објеката који се могу градити  

У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и 
други компатибилни објекти. 

У оквиру грађевинске парцеле, а у границама дозвољеног индекса изграђености 
парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као пратећих и помоћних објеката који 
су у функцији коришћења главног објекта. Објекат компатибилне намене може се градити 
на површинама друге претежне намене. Компатибилне намене дате су у табели 
компатибилних намена бр.4. 
Врсте и намене објеката чија је изградња забрањена  

До привођења простора намени, не дозвољава се привремена изградња објеката 
друге намене.  
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На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити 
радови супротно разлогу због којег је појас успостављен.  
Индекс или степен изграђености и индекс или степен заузетости или 
искоришћености  

Бруто развијена грађевинска површина представља збир површина свих надземних 
етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних 
зидова (са облогама, парапетима и оградама).  

Индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске 
површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.  

Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног 
или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. 
Надземна грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској 
парцели или се налази на растојању које утврђено Планом зависно од врсте објеката.  
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно 
унутар простора оивиченог грађевинском линијом. 
Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у 
оквиру парцела, под условом да подземна етажа не угрожава  суседне објекте и не може 
прелазити регулацију; стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз 
сагласност власника или корисника парцеле. минимално удаљење подземне грађевинске 
линије од границе суседне парцеле једнако је дубини укопавања подземне етаже.  
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:  
- у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске 
парцеле;  
- у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле;  
- као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле и  
- као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле.  

Удаљеност новог објекта од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног 
објекта, утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне 
парцеле. 
Удаљеност од границе парцеле   
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада)  новог објекта и линије 
суседне грађевинске парцеле је за: 
- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације...............1,50м 
- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације....................2,50м  
- Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта.................................................... 4,00м 
- Први или последњи објекат у непрекинутом низу.....................................................  1,50м. 
Висина објекта  
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим 
кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Сви објекти могу да имају 
сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње хидротехничке или 
геотехничке природе. 
Релативна висина објекта  
- Висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног 
објекта;  
- Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,60 м рачунајући од коте пода 
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном 
случају.  
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 
пута, односно према нултој коти објекта: 
- Кота пода приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте 
нивелете јавног или приступног пута; 
- Кота пода приземља нових објеката може бити 1,20м виша од нулте коте; 
- За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање) кота приземља може 
бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20м савладава се 
унутар објекта). 
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Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада), и то:  
- излози локала -0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00м, а 
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;  
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже -2,00 м но 
целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;  
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом -1,00 м од спољне 
ивице тротоара на висини изнад 3,00 м,  
- конзолне рекламе -1,20 м на висини изнад 3,00 м.  
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице)  могу да пређу 
грађевинску линију, за индивидуалне, двојне и вишепородичне објекте и то: 
- уколико је мин. 3,0m удаљена од регулационе (рачунајући од основног габарита до 
хоризонталне пројекције испада) и то: 
- на делу објекта према предњем дворишту 1,20м али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријнтације (најмањег 
растојања 1,50м) -0,60м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља; 
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег 
растојања од 2,50м) -0,90м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде приземља; 
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне 
парцеле 5,0м) -1,20м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
стражње фасаде изнад приземља.  
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице)  за објекте у 
низу, уколико је грађевинска линија удаљена најмање 3м од регулационе, могу да пређу 
преко основне линије габарита објекта и то: 
- препуст до 2,50м према предњем и задњем дворишту (сви објекти, без обзира на 
орјентацију); 
- препуст до 1,5м, први и последњи објекат у низу, уколико је међусобно растојање 
основног габарита објекта од објекта на суседној парцели најмање 4м. 
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је 
грађевинска линија мин. 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују 
висину до 0,90м; Степенице које савлађују висину преко 0,90м улазе у оквир габарита 
објекта; Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати 
пролаз и друге функције дворишта. 
Начин обезбеђивања приступа парцели  

- Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не 
може бити мања од 2,50 м. 
Паркирање и гаражирање 
За паркирање возила за сопствене потребе, власници свих објеката и врста по правилу 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то 
- једно паркинг или гаражно место на један стан.  
Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по 
једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), Према табели бр. 7. Нормативи за 
паркирање по наменама 
Гараже у објектима планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита 
објекта или надземно на грађевинској парцели.  
Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености 
грађевинске парцеле. 
Одводњавање и нивелација   
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Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем на нивоу Плана. 
Површинске воде се усмеравају са парцеле слободним падом према риголама, односно 
према улици (код регулисане канализације) са најмањим падом од 1,5%.  
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 
парцели.  
Архитектонско обликовање  
Грађевинска структура треба да буде прилагођена структури објеката у окружењу. 
Обрада објеката треба да буде од материјала високог квалитета.  
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
утврђују се идејним архитектонским пројектом. Препоручује се изградња косог крова. 
Кровни покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције.  
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и 
саме зоне. 
Код вишепородичних објеката препоручује се кров са малим косинама кровних равни до 
15%, без надзитка скривен атиком. Спољни изглед вишепородичног објеката, облик 
крова, материјали, боје и други елементи утврђују се Урбанистичким пројектом за 
урбанистичко-архитектонску разраду локације. 
Ограђивање  
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м 
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.  
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију 
висину одређује надлежни општински орган.  
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови 
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.  
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност 
суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.  
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, 
која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника ограде.  
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.  
У зонама вишепородичне изградње парцеле се по правилу не ограђују.  
Парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката по правилу се не ограђују. 
Парцеле за објекте од општег интереса по правилу се не ограђују. 
Изградња других објеката на истој грађевинској парцели  
Могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а 
граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат 
јавне намене (гараже, оставе,  и сл.). 
Реконструкција је могућа под следећим условима: 
Уколико грађевинска парцела својом изграђеношћу премашује максималне параметре за 
градњу не може се дозволити доградња постојећег објекта; могућа је само адаптација и 
санација у оквиру намена дефинисаних Планом. 
- Дозвољена је пренамена стамбеног простора у пословни у приземним стамбеним 
етажама, а делимично и на вишим етажама; 
- Замена постојећег објекта новим може се дозволити у оквиру  максималних 
параметара  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.  
- Габарити објеката који се налазе између регулационе и грађевинске линије не могу се 
унапређивати (реконструисати или дограђивати), већ само текуће одржавати до истека 
експлоатационог века објекта; 
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- У случају поклапања грађевинске и регулационе линије и растојања грађевинске од 
регулацине линије мањег од 3,0m, у случају реконструкције испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију; 
- Објекат може бити лоциран и на катастарској међи ако постоји сагласност суседа; 
- У случају доградње постојећег приземног објекта без сагласности суседа, дограђени 
део потребно је мин.1,0m удаљити од катастарске међе; 
- У случају када постојећа спратност премашује максималну дозвољену спратност 
прописану овим Планом могућа је израда косе кровне конструкције са могућношћу 
коришћења таванског простора у сврху становања (станови, атељеи, помоћне 
просторије). 
Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом 
Постојећи објекти, легално грађени а који су у супротности са планираном наменом 
површина и спратности утврђене за зону, могу се санирати и реконстрисати у обиму 
неопходном за побољшање услова  живота и рада. 
Неопходним обимом реконструкције стамбених објеката за побољшање услова живота и 
рада сматра се: 
- санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 
постојећем габариту; 
- реконструкција свих врста инсталација; 
- доградња санитарних просторија до 12м2; 
- адаптација таванског простора стамбеног објекта у оквиру постојећег габарита у 
стамбени простор. 
 

3.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним целинама  
 
СТАНОВАЊЕ У ПОДЦЕЛИНАМА 1А И 1Б, ПОДЦЕЛИНАМА 2А, 2Б, 2Ц, 2Е И 2Ф, 
ПОДЦЕЛИНАМА 3А И 3Б, ПОДЦЕЛИНИ 4А И ПОДЦЕЛИНИ 5Ц  

Доминантна намена: Становање (породични и вишепородични објекти), вишепородични 
објекти социјалног становања, пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру 
зоне становања и дуж линијских центара 
Пратеће намене у оквиру зоне становања: у зони  становања дозвољавају се намене 
које не ремете функцију становања, пословање, услужне делатности, мала привреда, 
трговине, угоститељство, забава, комерцијални садржаји.  

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - слободностојећи објекти: подцелине 1а и 1б, подцелине 
2а, 2б, 2ц, 2е и 2ф, подцелине 3а и 3б, подцелине 4а и подцелина 5ц  
Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање: 
-за слободностојећи стамбени објекат ......................................................................... 300 м2   
Минимална ширина грађевинске парцеле за породично становање: 
-за слободностојећи породични стамбени објекат……………………....…...………....10,00м 
Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање и пословање: 
Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање и пословање износи 
400м2 
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за изградњу мањег производног 
објекта износи 16,00м.  
Положај објеката у односу на регулацију, грађевинске линије и границе грађевинске 
парцеле 
Грађевинска линија је линија до које и на којој је могућа изградња објекта. Све 
грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се 
тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће 
насметано постављање инфраструктуре и да не угрозе функционисање и статичку 
стабилност објеката на суседним парцелама. 
У случају замене објекта објекат се мора градити у свему преме правилима и условима за 
нове објекте. Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у 
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деловима простора у статусу површина јавне намене (улице, тргови или коридори 
инфраструктуре, парцеле јавних објеката) морају се уклонити. 
Код планирања и изградње нових објекта у прекинутом низу минимално удаљење 
грађевинске линије од регулационе линије је 3,0м. У зони изграђених породичних обjеката 
положај грађевинске линије у односу на регулациону линију одређен је  на основу 
позиције већине изграђених објеката (преко 50%), и њен положај дефинисан је графичким 
прилогом бр.5 – План регулације и нивелације; 
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  
Најмања дозвољена међусобна удаљеност нових породичних стамбених објеката је 4,0м. 
Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте 
изградње је минимум 4,0м. 
Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице. 
Најмања удаљеност објеката од границе парцеле 
На грађевинским парцелама за изградњу код породичних слободностојећих објеката чије 
грађевинске линије не додирују границе било које од суседних парцела минимално 
растојање од суседних бочних парцела износи 2,5 м. 
За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе 
грађевинске парцеле различито од утврђених вредности, могу се нови објекти 
постављати и на растојањима: 
- на делу бочног дворишта северне оријентације …....................................................1,00м 
- на делу бочног дворишта јужне оријентације………..............................................….3,00м 
За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 
3,00м, у случају реконструкције немогу се на суседним странама предвиђати наспрамни 
отвори стамбених просторија. 
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској  парцели 
Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања стамбени, пословни и помоћни 
који су у функцији становања, улазе у обрачун индекса заузетости и индекса изграђености 
на парцели. 
Породично становање (слободностојећи објекти) 
- индекс заузетости парцеле:..............................................................................................50% 
Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
Спратност породичних објеката за изградњу у овој зони је мах. С+П+2+Пк (сутерен, 
приземље, две етаже и поткровље). 
Градња на грађевинској  парцели намењеној  породичном становању  
На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: главни 
објекат, други објекат и помоћни објекат, под условом да су задовољени урбанистички 
критеријуми утврђени за зону становања.  
Објекте тако поставити да у случају поделе основне парцеле на две нове парцеле, свака 
од њих има излаз директан или индиректан на јавни пут.  
Намена главног објекта: породични стамбени објекат, пословни објекат, стамбено-
пословни објекат, пословно стамбени објекат. 
У зони становања на парцелама  већим од 400м2, где изграђеност парцеле то дозвољава 
могуће је градити поред основних стамбених објеката и пословне објекте. 
Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални. 
У случају да се пословање планира у основном (породичном ) објекту део објекта који се 
намењује за пословне садржаје, не може прећи половину бруто површине основног 
објекта.  
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% 
бруто површине објекта.  
Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не 
угрожава становање) износи од 50-70% бруто површине објекта. 
Производна делатност може егзистирати као: мали производно услужни капацитети у 
склопу становања или посебно на парцели.  

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -двојни објекти: подцелине 2е и 2ф 
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Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање: 
- за двојне објекате ...............................................................................400 м2 (две по 200 м2) 
Минимална ширина грађевинске парцеле за породично становање: 
- двојни  објекти…………………………………………….......................16,00 м (два по 8,00 м)  
Положај објеката у односу на регулацију, грађевинске линије и границе грађевинске 
парцеле 
Грађевинска линија је линија до које и на којој је могућа изградња објекта. Све 
грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се 
тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће 
насметано постављање инфраструктуре. 
У случају замене објекта објекат се мора градити у свему преме правилима и условима за 
нове објекте. Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у 
деловима простора у статусу површина јавне намене (улице, тргови или коридори 
инфраструктуре, парцеле јавних објеката) морају се уклонити. 
Код планирања и изградње нових објекта у прекинутом низу минимално удаљење 
грађевинске линије од регулационе линије је 3,0м. У зони изграђених породичних обjеката 
положај грађевинске линије у односу на регулациону линију одређен је  на основу 
позиције већине изграђених објеката (преко 50%), и њен положај дефинисан је графичким 
прилогом бр.5 – План регулације и нивелације; 
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  
Најмања дозвољена међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 м. 
Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте 
изградње је минимум 4,0м.  
Најмања удаљеност објеката од границе парцеле 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и објекта на 
суседној грађевинској парцели је за: 
- двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта ..........…......4,00м 
За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе 
грађевинске парцеле различито од утврђених вредности, могу се нови објекти 
постављати и на растојањима: 
- на делу бочног дворишта северне оријентације …....................................................1,00м 
- на делу бочног дворишта јужне оријентације………..............................................….3,00м 
За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 
3,00м, у случају реконструкције немогу се на суседним странама предвиђати наспрамни 
отвори стамбених просторија. 
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској  парцели 
Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања стамбени, пословни и помоћни 
који су у функцији становања, улазе у обрачун индекса заузетости и индекса изграђености 
на парцели. 
Породично становање (двојни објекти) 
- индекс заузетости парцеле...............................................................................................50% 
Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
Спратност породичних објеката за изградњу у овој зони је мах. С+П+2+Пк (сутерен, 
приземље, две етаже и поткровље). 
Градња на грађевинској  парцели намењеној  породичном становању (двојни 
објекти) 
На грађевинској парцели намењеној породичном становању (двојни објекти) могу се 
градити: главни објекат, други објекат и помоћни објекат, под условом да су задовољени 
урбанистички критеријуми утврђени за зону становања.  
Објекте тако поставити да у случају поделе основне парцеле на две нове парцеле, свака 
од њих има излаз на јавну површину.  
Намена главног објекта: породични стамбени објекат, пословни објекат, стамбено-
пословни објекат, пословно стамбени објекат. 
У зони становања на парцелама  већим од 400м2, где изграђеност парцеле то дозвољава 
могуће је градити поред основних стамбених објеката и пословне објекте. 
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Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални. 
У случају да се пословање планира у основном (породичном ) објекту део објекта који се 
намењује за пословне садржаје, не може прећи половину бруто површине основног 
објекта. 
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% 
бруто површине објекта.  
Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не 
угрожава становање) износи од 50-70% бруто површине објекта. 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -објекти у низу:  подцелине 2е и 2ф 
Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање: 
- објеката у непрекинутом низу...................................................................................... 200 м2 
- полуатријумски објекати.............................................................................................  200 м2 
- објекти у прекинутом низу............................................................................................ 200 м2 
Минимална ширина грађевинске парцеле за породично становање: 
- објекат у непрекинутом низу………………………………………….......…………......… 5,00 м 
Положај објеката у односу на регулацију, грађевинске линије и границе грађевинске 
парцеле 
Грађевинска линија је линија до које и на којој је могућа изградња објекта. Све 
грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се 
тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће 
насметано постављање инфраструктур. 
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела 
објекти могу бити постављени: 
- у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске 
парцеле осим последњег у низу који не додорује бочну границу грађевинске парцеле). 
Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у деловима простора у 
статусу површина јавне намене (улице, тргови или коридори инфраструктуре, парцеле 
јавних објеката) морају се уклонити. 
Код планирања и изградње нових објекта у непрекинутом низу минимално удаљење 
грађевинске линије од регулационе линије је 3,0м. У зони изграђених породичних обjеката 
положај грађевинске линије у односу на регулациону линију одређен је  на основу 
позиције већине изграђених објеката (преко 50%), и њен положај дефинисан је графичким 
прилогом бр.5 – План регулације и нивелације; 
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  
Објекти постављени у непрекинутом низу додирују се својим бочним странама, што значи 
да растојање између објеката износи 0,0 м.  
Најмања удаљеност објеката од границе парцеле 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије 
суседне грађевинске парцеле, међусобна удаљеност објеката је: 
- први или последњи објекат у непрекинутом низу ...........................................…......1,50м. 
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: 
- на делу бочног дворишта северне оријентације …....................................................1,00м 
- на делу бочног дворишта јужне оријентације………..............................................….3,00м 
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској  парцели 
Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања стамбени, пословни и помоћни 
који су у функцији становања, улазе у обрачун индекса заузетости и индекса изграђености 
на парцели. 
Породично становање (објекти у низу) 
- индекс заузетости парцеле:..............................................................................................50% 
Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
Спратност породичних објеката за изградњу у овој  зони  је мах. С+П+2+Пк (сутерен, 
приземље, две етаже и поткровље). 
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Градња на грађевинској  парцели намењеној  породичном становању  (објекти у 
низу) 
На грађевинској парцели намењеној породичном становању (објекти у низу) могу се 
градити: главни објекат и помоћни објекат, под условом да су задовољени урбанистички 
критеријуми утврђени за зону становања.  
Намена главног објекта: породични стамбени објекат, пословни објекат, стамбено-
пословни објекат, пословно стамбени објекат. 
Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта. 
У случају да се пословање планира у основном (породичном ) објекту део објекта који се 
намењује за пословне садржаје, не може прећи половину бруто површине основног 
објекта.  
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% 
бруто површине објекта.  
Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не 
угрожава становање) износи од 50-70% бруто површине објекта. 

Градња на грађевинској парцели намењеној објектима мање производне 
делатности  
У оквиру грађевинске парцеле у зони становања дозвољена је изградња: пословно 
производних објеката. 
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 
техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 

Помоћни објекти 
Просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу 
основног или другог објекта на парцели и могу да буду максималне површине до 30м2. 
Помоћни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални; 
Спратност помоћних објеката (оставе, гараже,) може да буде маx. П (приземље); 
Висина других и помоћних објеката на парцели не може да прелази висину главног 
објекта. 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НА ПАРЦЕЛАМА ЧИЈА ЈЕ 
ПОВРШИНА МАЊА ОД НАЈМАЊЕ ПРОПИСАНЕ ПОВРШИНЕ И ШИРИНЕ ИЛИ 
ПРОПИСАНЕ ПОВРШИНЕ А МАЊЕ ШИРИНЕ ОД НАЈМАЊЕ УТВРЂЕНЕ 

Подцелине 1а и 1б, подцелине 2а, 2б, 2ц, 2е и 2ф, подцелине 3а и 3б, подцелине 4а и 
подцелина 5ц - претежне намене намене породично становање  

У зонама становање средњих густина на парцелама породичне градње у обухвату Плана, 
чија је површина и ширина фронта мања од најмање утврђене површине и ширине, или је 
парцела задовољавајуће површине а ширине мање од прописане, могућа је 
реконструкција, доградња и надградња постојећих стамбених објеката. Није предвиђена 
градња нових самосталних објеката на парцелама.  
Реконструкција  и доградња могућа је под следећим условима:  
- постојећи стамбени објекти на парцели могу да се дограђују и реконструишу до 
максималних параметара прописаним за подстандардне парцеле у зависности од 
површине парцеле: 
За парцеле површине од 200м2 до 300м2 
- спратност П+1 (приземље и спрат) 
- индекс искоришћености 60% 
- индекс изграђености 1. 
За парцеле мање површине од 200м2 до 100м2 
- спратност П+Пk (приземље и поткровље) 
- индекс искоришћености 50% 
- индекс изграђености 1. 
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У зонама становање средњих густина на парцелама породичне градње у обухвату Плана, 
чија је парцела задовољавајуће површине а ширине мање од прописане, могућа је  
реконструкција и доградња постојећих стамбених објеката под следећим условима:  
- спратност П+1 (приземље и спрат) 
- индекс искоришћености 60% 
- индекс изграђености 1. 
Катастарска парцела мање површине од 100м2, не може представљати независну 
грађевинску парцелу и не могу се дозволити услови за реконструкцију и доградњу, осим 
текућег одржавања и санације постојећих објеката на парцели до краја експлоатационог 
периода објеката. 
- реконструкција и доградња постојећег објекта не сме да угрози објекте у окружењу 
- уколико је постојећи објекат на међи, код реконстукције и доградње, могу се поставити 
отвори помоћних просторија са висином парпета 1,8м;  
- минимална удаљеност дограђеног објекта од међне линије може да буде мин.1,0м. 
Удаљеност од међе може бити и мања од 1,0м или се објекат може поставити на 
катастарској међи уколико је сусед сагласан и под условом да не угрожава постојеће 
суседне објекте. 
- уколико је међусобно удаљење објеката мање од 3,0м не могу се на суседним 
странама предвиђати отвори стамбених просторија. 
- објекти који премашују дозвољене параметре на парцели не могу се дограђивати или 
надграђивати, дозвољена је само санација и текуће одржавање 
- у зонама где егзистирају парцеле мање од утврђене површине и ширине парцеле, 
постоји могућност укрупњавања парцела до неопходног минимума за грађевинску 
парцелу; у случају укрупњавања парцеле, важе услови и параметри за зону становања 
средњих густина и минималне површине грађевинске пареле 300м2, као и правила 
грађења за минималну удаљеност објекта од међе и од постојећих објеката. 
- урбана трансформација становања из породичног у вишепородичног становања у 
подцелини 1а, могућа је укрупњавањем парцела до неопходног минимума за 
вишепородично становање од 600м2, уз обавезну израду пројекта за урбанистичко 
архитектонску разраду локације. 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВИШЕПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА  
Правила грађења за вишепородичне објекте односе се на изградњу објеката у зони 
урбане трансформације из породичног у вишепородично становање у подцелини 1а; и на 
нову изградњу на неизграђеним површинама: подцелина 2б - где је могуће планирати 
вишепородично/вишепородично социјално становање;  подцелине 3а и 3б - 
вишепородично становање.  
Правила грађења за изградњу вишепородичних објеката, примењују се уколико се 
формира грађевинска парцела минималне површине неопходне за вишепородично 
становање. 
Могу се градити: вишепородични стамбени, стамбено-пословни објекти (пословање у 
приземљу) и пословно-стамбени објекти. 
Дозвољене делатности у склопу вишепородичних стамбено-пословних и пословно-
стамбених објеката су из области: трговине (продавнице, маркети), услужног занатства 
(пекаре и др. занатске радње), услужних делатности (књижара, копирница и др.) 
угоститељства (ресторани и сл.), здравства (апотеке, ординације и сл.), социјалне 
заштите (сервиси за чување деце, играонице за децу), културе, забаве, спорта и 
пословно-административних делатности (филијале банке, представништва, агенције, 
пословни бирои и др.). 
Услови за формирање грађевинске парцеле  
Минимална површина парцеле  за вишепородично становање        600m2 
Минимална површина парцеле за вишепородично становање са пословањем  800m2 

Минимална ширина фронта парцеле: 
- за слободностојеће стамбене објекте                16,00m 
- за објекте у прекинутом низу                    12,00m 
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Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској  парцели 
- индекс заузетости парцеле: ……………................................................................. мах.50%  
- мин.10%уређена зелена површина.  
Максимална висина вишепородичних објеката:  

- подцелина 1а - вишепородично (урбана трансформација)  По+П+4 или (По+П+3+Пк). 

- подцелина 2б – вишепородично/социјално становање   По+П+4 или (По+П+3+Пк). 

- подцелина 3а и 3б - вишепородично          По+П+4 или (По+П+3+Пк). 
Подземну етажу (подрумске или сутеренске просторије) предвидети уколико не постоје 
сметње геотехничке и геомеханичке природе. 
Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру 
грађевинске парцеле/комплекса, уз услов да подземна етажа не угрожава  суседне 
објекте, али не сме прелазити регулацију. 
Положај објекта у односу на регулациjу  
Растојање између регулационе и грађевинске је 3,0м – 5,0м. 
Најмања дозвољена удаљеност објеката међусобно и од граница парцела 
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се 
обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 
Удаљеност вишепородичног објекта од било које врсте изградње или нестамбеног објекта 
не може бити мања од 5,0m. 
Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и 
вишепородичних)  износи 1/2 висине вишег објекта. 
За изграђене објекте који су удаљени мање од 4.0m не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 
Вишепородични слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом 
објекту више од половине  трајања директног осунчања 
Удаљеност од границе парцеле  
Код слободностојећих вишепородичних стамбених објеката и објеката у прекинутом низу, 
(основног габарита, без испада) минимално удаљење од границе суседне парцеле износи 
2.5m, 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 
Не предвиђа се градња других самосталних или помоћних објеката на парцели за 
вишепородично становање (изузев објеката инфраструктуре: ТС и сл.). 
Паркирање 
Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног објекта, обезбеђују 
на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то 1пм/1стан. Гараже 
вишепородичних стамбених објеката планирају се: испод објекта у габариту, подземно 
изван габарита објекта или као отворена партерна паркиралишта уз могућност 
постављања транспарентних надстрешница. 
Архитектонско обликовање 
Грађевинска структура треба да буде прилагођена структури објеката у окружењу. 
Обрада објеката треба да буде високог квалитета. Спољни изглед објеката, облик крова, 
материјали, боје  и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом, а у 
складу са наменом објекта. Код вишепородичних објеката препоручује се кров са малим 
косинама кровних равни до 15%, без надзитка скривен атиком.  
 
ПОСЛОВАЊЕ (УСЛУЖНО-КОМЕРЦИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ) 
Правила грађења односе се на намену пословање, осим целине УП61а, за коју је 
прописана обавезна израда урбанистичког пројекта, према правилима из поглавља 2.3.2.   

-Удаљеност планираних објекта од околних објекта било које врсте изградње не може 
бити мања од 5,0м;  
-Минимална површина грађевинске парцеле  800м2; 
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-Минимална ширина грађевинске парцеле је 16,0м;  
-Намена: претежна намена пословање (услужно-комерционалне делатности), а могу бити и намене 
компактибилне намени становање; 
-Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 3.0-5,0 м; 
-Спратност објекта: мах. П+2; 
-Индекс заузетости: 40%; 
-Мин. 10% уређена зелена површина. 

3.2.Водно земљиште  
Целина 6 представља водно земљиште – Нови Хисарски канал и налази се у границама 
грађевинског подручја. 
На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања 
водотока. 
У зони заштите водотока објекти инфраструктуре и супраструктуре могу  се постављати на 3,0м од 
ножице водног земљишта. 

4.СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНOВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У највећем броју целина врши се дирекно спровођење плана, осим простора за израду 
урбанистичких пројеката и простора за које је прописана израда Плана детаљне регулације, према 
табели 5. 
Планови детаљне регулације могу да се раде, када нису прописани планом, у случају да: 
- Саобраћајне површине и објекти мењају постојећу регулацију и формирају нову, a планом није 
дато довољно елемената за њено спровођење; 
- Површине и објекте инфраструктуре мењају постојећу регулацију или формирају нову, a планом 
није дато довољно елемената за њихово спровођење. 

5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Спровођење Плана генералне регулације вршиће се: 
- Издавањем локацијске дозволе, на основу правила уређења и правила грађења за зоне и целине 
које се дирекно спроводе на основу ПГР-је.;  
- Урбанистичким пројектима: за целине/за које је планом прописана обавеза њихове израде. 
Формирање грађевинских парцела намене породично становање: 

 од КП бр. 3675, 3688 и дела 3681 КО Горње Стопање, 

 од КП бр. 3676, 3687 и дела 3681 КО Горње Стопање, 
биће могуће тек након реализације нове трасе Ул. Обилићев венац, западно од постојећег 
стамбеног прилаза. 

6. ПРЕЛАЗНЕ И 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 
надлежнe за његово спровођење; један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља 
архиви ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац; Jедан дигитални примерак Плана 
генералне регулације доставља се за потребе регистра при надлежном Министарству.  
Право на увид у План генералне гегулације 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“.  
Важећа планска документација у границама обухвата плана ставља се ван снаге након 
усвајања ПГР-е 11. 


