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Б. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
УВОД, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  

Изради ПГР 14 у Лесковцу - „ЧИФЛУК МИРА“  приступа се на основу Одлуке о изради 
Плана генералне регулације 14 – за грађевинске блокове 81, 82 и 83  у Лесковцу, која је донета 
на 15.седници Скупштине града Лесковца, дана 17.12.2009.године и објављена у  „Службеном  
гласнику града Лесковца“, бр.18/09. 

Законски основ за израду  ПГР 14 у Лесковцу, садржан је у одредбама  Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“,бр.72/09 и 81/09) и Закона о 
изменама и допунама закона о планирању и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, 
бр.24/11), Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената-пречишћен 
текст објављен у („Службени гласник РС“, бр.31/2010.) од 11.05.2010 године. и Правилнику о 
изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (   
„Службени гласник Републике Србије“, бр.69/10 ), од 26.09.2010.године и 16/2011 од 
11.03.2011.године, као и  другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову 
област.  

Плански основ за израду Плана генералне регулације 14 у Лесковцу, представљаjу 
решења Генералног урбанистичког плана  Лесковца од 2010. до 2020.године („Службени 
гласник града Лесковца“, бр.4/13), који је утврдио смернице и критеријуме за уређење 
просторних целина и зона, као и решења важећих детаљних, регулационих и планова детаљне 
регулације.  
 За потребе израде Плана претходно је израђен Концепт плана заснован на 
прикупљеним условима, подацима, документацији и рзвојним плановима надлежним 
комуналним организацијама и других институција, а који су од утицаја на уређење и изградњу 
подручја обухваћеног планом. 
 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  

1.1.1. Обавезе, услови и смернице из ГУП–а 
Имајући у виду одредбе ГУП-а Лесковца од 2010-2020.године, да се спроводи 

плановима Генералне регулације у потпуности се преузимају  обавезе, услови и смернице које 
су прописане у њему.  

Планска обавеза из ГУП-а града Лесковца представљају планиране претежне намене 
површина у обухвату ПГР 14  и то:  

Јавне површине и објекти: (образовања),  коридори путничког и железничког саобраћаја 
(коридор железничке пруге Ниш-Лесковац, државни пут II реда број 132 Ниш-Лесковац), 
комунална инфраструктура и комунални објекти за водоснабдевање-бунари, комплекс посебне  
намене, спорт и рекреација и специфично зеленило. Обухваћено је и водно земљиште реке 
Ветернице. 

Остале намене: зоне породичног становања ниске густине ГН=(10-50ст/ха) и ГС=(до 
10стана/ха), становање средњих густина   ГН=( 25-80ст/х  и ГС=(10-25стана/ха), привређивање, 
централни садржји и пољопривредне површине. 

За планско подручје примењују се урбанистички планови пописани концептом Плана, из 
којих су преузета регулациона решења /саобраћајна и инфраструктурна/, као стечене 
урбанистичке обавезе, уз могућност измене и допуне, док се планиране намене површина, 
правила уређења и грађења усаглашавају и преузимају из Генералног урбанистичког плана  
Лесковца од 2010 – 2020 год. 

Подаци и услови надлежних институција који су прибављени у процедури израде 

Генералног урбанистичког плана Лесковца од 2010 до 2020.год., саставни су део 

документационе основе Плана. 

 
1.1.2. Скраћени приказ и оцена постојећег стања 
Целокупна територија Плана подељена  је на: грађевинско, водно и  пољопривредно 

земљиште. 
Грађевинско земљиште заступљено је у оквиру граница грађевинског подручја и  

земљиште ван граница грађевинског подручја. 
У грађевинском подручју површине 152,50ха, поред грађевинско  заступљено је и водно 

земљиште. Водно земљиште представља напуштено корито реке Јабланице и нерегулисано 
корито реке Ветернице. 
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Површина грађевинског земљишта у оквиру грађевинког подручја заузима 146,3ха 
односно 32,2% у обухвату ПГР 14. 

У појасу између границе ГУП-а и границе грађевинског подручја заступљене су 
пољопривредне површине и групација објеката (стамбених, помоћних и пословних ).  

Поред пољопривредних површина (северна пољопривредна зона и западна 
пољопривредна зона) заступљени су  и комунални објекти за водоснабдевање – бунари. 

У обухвату Плана грађевинско земљиште представљају: објекти и површине јавне 
намене, мрежа инфраструктуре и објекти и површине остале намене. 
 
Објекти и површине јавне намене 
Образовање: У грађевинском блоку 83  на површини од 18,5ха, заступљена је средња 
Пољопривредна школа.  
Објекти посебне намене: Заступљени су у грађевинском блоку 82, на површини од 63,0ха 
евидентирани су објекти и површине од интереса за одбрану земље, спорт и рекреација, 
хиподром, спортски аеродром, терени за обуку возача, специфично зеленило. 
У складу са условима Министарства одбране (Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру), бр.1628-6, од 29.07.2010.год.,на подручју Плана налазe се:  неперспективни 
објекати "посебне" намене, те могу променити свој "посебан" статус у другу намену.  
Спорт и рекреација: У обухвату Плана нема посебних и специјализованих објеката намењених 
спорту. Заступљени је фудбалски терен у оквиру комплекса специјалне намене уз хиподром и 
спортски аеродром, који се користе у рекреативне сврхе становника и спорадичне спортске 
догађаје (крос, мототрке, бициклистичке трке). У оквиру комплекса Пољопривредне школе је 
отворени спортски терен намењен физичком образовању ученика. Корито река Ветернице и 
Јабланице није искоришћено за боравак у природи, рекреативне и спортске активности. 
Просторно пејзажни објекти-јавно и друго зеленило: Јавно зеленило је заступљено у виду 
објеката јавног коришћења, у мањој мери ограниченог коришћења и специјалне намене. 
Објекти јавног коришћења су представљени у виду дрвореда и уличног зеленила. Нису 
задовољавајући по изгледу ни по функцији коју постижу. Објекти ограниченог коришћења су у 
оквиру других намена, преплићући се са њима. То су индивидуални вртови који су у приличној 
мери заступљени, обзиром да су грађевинске парцеле већих површина; затим зеленило у 
оквиру комплекса пољопривредне школе и зеленило привредних објеката. Објекти специјалне 
намене: зеленило у оквиру корита реке Ветeрнице, у оквиру других намена зеленило на 
хиподрому и аеродрому.  
Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 
Саобраћајна инфраструктура  /трасе, коридори и регулације саобраћајница/  
Мрежа саобраћајне инфраструктуре (путнички и железнички) у границама обухвата плана 
заузима површину од 10,1ха, односно 2% површине у обухвату плана. 
Саобраћајна мрежа на простору плана у свом развоју је имала више фаза; од наслеђене путне 
мреже, општинске и државне, до планске реализације мреже (Чифлук мира I), до стихијског 
развоја саобраћајница унутар блокова на осталом делу насеља. Улица Нишка се поклапа са 
трасом државног пута II реда број 132 деоница Ниш-Лесковац-Врање. Улица је са савременим 
коловозом и изграђеним источним тротоаром до пољопривредне школе. Улица Милана 
Момчиловића, од улице Нишке до Винарца (до реке Ветернице) је делимично решена, коловоз 
је са застором, делом од асфалта а кроз насеље од камене коцке. У насељу јужно од 
комплекса аеродрома је једино реализовано насеље по плану, са реализованим улицама и 
тротоарима. На осталом делу насеља мрежа се мимо планске документације стихијски 
развијала. На комплексу пољопривредне школе постојећа мрежа је формирана у складу са 
потребама школе, и ради се о улицама и путевима са земљаним и пошљунчаним коловозом.  
Непосредно уз западну регулацију улице Нишке лоциран је спортски аеродром. 
Железнички саобраћај: Источном границом плана пролази једноколосечна магистрална пруга  
E 70/E 85: Београд - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница - (Табановци).  
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: 
- Бунари Б-15, Б-16, Б-17, Б-19 и Б-20.  
- Цевовод профила С Ø200 мм ка пољопривредној школи-пут ка Печењевцу. 
- Цевовод профила С Ø200 мм ка Винарцу. 
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Што се тиче секундарне водоводне мреже на подручју Плана она је углавном у добром 
стању и задовољава по капацитету и квалитету. Проблем су једино цевоводи од салонита, 
азбест-цемента, који не задовољавају санитарне стандарде. 

Бунари Б-15, Б-16, Б-17, Б-19 и Б-20 чини резерву водосистему “Барје“ у случају 
неке веће хаварије на овом систему.   
Одвођење отпадних и атмосферских вода: На подручју Плана постојећа канализациона 
мрежа је општег типа те се овом канализацијом заједно одводе и отпадне и атмосферске воде. 
Постојећа канализациона мрежа је задовољавајућа и по капацитету и по квалитету и саставни 
је део градског система одвођења отпадних и атмосферских вода.  

Најзначајнији објекат одвођења отпадних и атмосферских вода  на подручју Плана је 
колектор ККН  Ø500 мм у Ул. Милана Момчиловића који сифонски прелази реку Ветерницу и 
укључује се преко ЦС на колектор профила КЦ-Т Ø600 мм у Ул. Текстилној. 
Енергетска инфраструктура 
Електроенергетска инфраструктура:  

На простору обухвата плана изграђен је систем електроенергетске мреже и то 
надземних, подземних водова и трафо станацa различитих напонских нивоа, а све 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 „Чифлук Мира“ 
2. ТС 10/0.4 кV „Аеродром“ 
3. ТС 10/0.4 кV „Пољопривредна школа 2“ 
4. ТС 10/0.4 кV „Пољопривредна школа -кула“ 
5. ТС 10/0.4 кV „Б-16“ 
6. ТС 10/0.4 кV „Млекара“ 
7. СТС 10/0.4 кV „Пластичар“ 
8. СТС 10/0.4 кV „Кржалић“. 
 

Основно напајање ових електроенергетских објеката, изведено је из разводног 
постројења ТС 35/10 кV „БТС“, делом подземним кабловским 10 кV водом, а делом надземним 
10 кV ДВ, све до ТС 10/0.4 кV „Аеродром“, а даље се повезивање предходно набројаних 
енергетских објеката од ТС 10/0.4 кV „Аеродром“ врши одговарајућим 10 кV водовима. 
Топлификација:  На подручју Плана снабдевање топлотном енергијом 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. Могуће је користити: енергију сунца.  
Телекомуникациона инфраструктура: 
 На простору обухвата Плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура 
која се састоји од каблова приступне мреже, локалних и магистралних оптичких каблова и 
остале телекомуникационе опреме. 

Изграђена фиксна ТК мрежа ("Телеком Србија" а.д.) је новог датума. Приступ са фиксне 
локације састоји се од подземне дистрибутивне приступне бакарне мреже (месна мрежа) и 
ваздушне разводне бакарне мреже. 
Комунална инфраструктура – управљање отпадом  

Систем управљања комуналним отпадом је установљен - у систему сакупљања отпада су 
сва насеља у обухвату Плана.  

Чврст комунални отпад се, готово, без икаквог предтретмана, системом контролисаног 
депоновања, одлаже на регионалну санитарну депонију "Жељковац". Депонија је у обухвату 
Просторног плана града Лесковца. 
Објекти и површине остале намене 
Становање:  

Становање у оквиру Плана представља доминантна намена површина од 29,2ха, 
односно 6,4% од укупне површине у обухвату. 

Заступљна су два типа породичног становања и то: 
- породично становање средњих густина 
- породично становање ниских густина. 
Као  претежна намена становање је заступљено у блоку 81 и то северни део становање 

у зони приградска насеља (становање ниских густина насељености и становања) а јужни део 
блока породично становање средњих густина насељености и становања) као део шире градске 
зоне.  
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Породично становање  заступљено је у блоку 82, и то у северном делу блока породично 
становање ниских густина насељености и становања у зони приградска насеља (неформално 
ромско насеље) а јужни део  породично становање средњих густина насељености и становања  
као део шире градске зоне. 

У грађевинском подручју ван граница грађевинског подручја ГП1 заступљено је 
становање ниских густина насељености и становања. 
Привређивање: 

Привређивање заступљено је у Плану на  површини од 1,3ха и то као: 
Привреда ван радних зона: појединачни комплекс привређивања ван радне зоне је 
,,Цревара“ у северозападном  делу грађевинског блока 82, који је девастиран, запуштен и ван 
функције и представља браунфилд инвестицију (за коју је потребно реактивирање). 
Привређивање у оквиру  зоне становања: заступљано је у грађевинском подручју у виду 
радионица и заната као посебни објекти на парцели или у склопу стамбених објеката. 
Централни садржаји: издвојени комплекс са наменом централни садржаји налази се у јужном 
делу блока 83, на површину од 2,5ха. Централни садржаји у оквиру зоне становања 
заступљени су дуж главних путних праваца у склопу стамбених објеката или као самостални 
објекти на грађевинској парцели. Обухвата разноврсне делатности (услуге, трговине,  
угоститељство, туризам, администрација  и сл.) који нису у супротности са наменом становања 
како у грађевинском подручју  тако и на грађевинском земљишту ван граница грађевинског 
подручја. 
Пољопривредно земљиште: 

Подручје је равничарско, пољопривредне површине су углавном под ратарским 
културама кукурузом, пшеницом, кромпиром и поврћем. На отвореном је највећи део површина, 
у заштићеном простору је око 30%. У пластеницима су доминантне две културе парадајз и 
паприка, рани купус, краставци, а у последње време и јагода. Просечне површине по 
домаћинству се крећу 2-2,5 ha, чак и мање, а по становнику 0,4-0,8 ha, тако да су парцеле 
веома уситњене и да је просечна површина парцеле 17 до 18 ари. Комасацијом је уређен тек 
занемарљив проценат земљшта. На територији Плана не постоји систем за наводњавање.  
 Има врло мало необрађених површина, чак је присутан проблем недостатка земљишта 
за гајење поврћа и сточног биља. Карактеристично је да се преко 70% обрадивог земљишта 
користи као оранице и баште, врло мале су површине под ливадама и пашњацима, а такође и 
мање под вишегодишњим засадима. На подручју плана се због повољних агроеколошких 
услова и близине тржишта, обавља интензивна пољопривредна производња, пластеничка 
производња је максимална, а прилично су велике и површине под поврћем на отвореном.  
Водно земљиште 
Водно земљиште у оквиру Плана представља део водотока регулисаног корита реке 
Ветернице и напуштено корите реке Јабланице. 
 
Оцена постојећег стања  
Постојећа  подела на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и 
другим карактеристикама са билансима површина 
Kонцепција уређења предметног простора обухваћеног Планом утврђена је на основу 
смерница из ГУП - а, анализа постојећег стања, важеће планске документације, достављених 
услова јавних комуналних предузећа и осталих надлежних институција, анализа и студија 
рађених за потребе израде ГУП-а Лесковца до 2020.године.   
 Просторна организација насеља и формирање функционалних целина и зона је 
последица положаја насеља и постојећих садржаја и намена у односу на природне 
карактеристике окружења, пре свега мисли се на саобраћајну повезаност са окружењем. 

Имајући у виду постојеће урбанистичке карактеристике простора који се налази у 
обухвату Плана као и планску документацију на основу које је вршена реализација у 
предходном периоду, подручје ПГР 14 делимо на просторне целине – које садрже 
урбанистичке зоне и комплексе.  

Просторне целине ограничене су постојећим саобраћајницама,  државним путем II реда 
број 132, пут за Стопање, железнички коридор Ниш-Лесковац и корита реке Ветернице и 
Јабланице. Подручје у обухвату Плана подељено је на 8 просторних целина. 

У оквиру грађевинског подручја а у складу са планским решењем унутар границе Плана 
издвајају се четири просторно-функционалне целине које представљају просторно и наменски 
заокружена подручја. 
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а). Целине и зоне у оквиру грађевинског подручја 
Целина 1.  

Обухват целине је  осовина пута за Винарце на исток, осовина пута за Стопање на југу 
и границом грађевинског подручја на западу. Претежна намена целине је породично становање 
и то два типа становање средњих  и ниских густина. 

У јужном делу целине - зона (1а ) заступљено је породично становање средњих густина  
северни део целине - зона (1б) намене је породично становање ниских густина. 

Зона (1в) представља неизграђено грађевинско земљиште у функцији пољопривреде. 
 

Целина 2. 
Граница  целине на западу je осовинa пута за Винарце, на северу -границa 

грађевинског подручја, осовина државног пута II реда број 132, на југу улицa Милана 
Момчиловића. 

Претежна намена целине је површина посебне намене -зона (2а) (спортски аеродром, 
хиподром, спортски терени, објекти од интереса за обрану земље).   

Породично становање зона (2в) заступљено је у јужном делу целине, зона (2б) је 
породично становање -стихијско ромско насеље формирано на пољопривредним површинама. 

Комплекс радне зоне (2г) налази се у северном делу целине. Поред ових намена 
заступљене су и неизграђене површине у грађевинском подручју. 
Целина 3.  

Граница  целине на југоистоку је водно земљиште-корито реке Ветернице, на истоку 
осовина пруге, на северу граница грађевинског подручја, на западу осовина државног пута  II 
реда број 132 и на југу наставак улице Милана Момчиловића. У обухвату блока заступљено је 
образовање зона (3а) која заузима највећи део површине у  целини.  

Зона централни садржаји (3б) лоцирана је у јужном делу целине. 
Целина 4. 
 Обухват целине ограничен је на западу границом целине 3, на истоку  осовином 
железничке пруге Ниш-Београд, прати осовину пруге, до пресечне тачке са осовином корита 
реке Ветернице и на југу осовина улице Милана Момчиловића.  

Претежна намена је водно земљиште и представља део водотока регулисаног корита 
реке Ветернице.  
 
б). Целине и зоне у појасу између границе грађевинског подручја и границе ГУП-а  

У рубном подручју Плана  између границе грађевинског подручја и границе ГУП-а 
налази се пољопривредно земљиште и грађевинско земљиште ван граница грађевинског 
подручја. Укупна површина пољопривредног земљишта износи 298,1ха. 

У оквиру пољопривреде налазе се експлоатациони бунари за водоснабдевање т.з. 
Ново извориште и то Б15, Б16, Б17, Б19 и Б20. Западно од државног пута II реда број 132  
налазе се бунари Б19, Б17, и Б20 а источно Б16, Б15.  

Према  положају  у обухвату Плана издвајау се  просторне целине: 
Целина 5. 
 Претежна намена целине је пољопривреда и налази се у северозападном делу Плана. 
Уоквирена је границом  грађевинског подручја на југу, на западу границом ГУП-а Лесковца, и на 
истоку осовином  државног пута II реда број 132. У овој целини налазе се бунари Б17, Б19 и 
Б20. Положај бунара у простору одређен  је координатама. 
Целина 6. 
 Намена целине је пољопривреда и налази се у североисточном делу Плана. Уоквирена 
је границом  грађевинског подручја на југу, на западу осовином државног пута II реда број 132 и 
на истоку осовином железничког коридора пруге Ниш-Београд.  
Положај бунара који се налзе у овој целини Б15 и Б16, дефинисан је координатама. 
Целина 7. 
 Претежна намена целине је пољопривреда и налази се у југозападном делу Плана. 
Уоквирена је границом  грађевинског подручја на истоку, на западу границом ГУП-а Лесковца  и 
границом грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја. 

 
в). Целине у грађевинско земљиште  ван границе  грађевинског подручја  
Целина 8.  
 У југозападном делу Плана издваја се групација стамбених и пословних објеката, 
површина обухвата је 3,60ха. Просторна целина -енклава ГП1, представља грађевинско 
земљиште ван граница грађевинског подручја.   
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Планом генералне регулације табеларно (табеле 9,10,11) је дат биланс постојећих 
површина по намени у оквиру Плана  у границама  грађевинског подручја, ван граница 
грађевинског подручја, водно и пољопривредно земљиште. 

 
1.1.3. Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи 
Основни циљ  израде плана Генералне регулације 14 је дефинисање правила уређења 

и грађења за изградњу објеката у оквиру претежних намена утврђених за посебне целине и 
зоне унутар предвиђеног грађевинског подручја и правцима и коридорима за саобраћајну, 
енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру, као и начин реализације 
планираних садржаја.  

-Разрада решења и унапређење већ присутних функција и површине комуналне 
инфраструктуре,  

-Дефинисање регулације постојећих саобраћајница и усклађивање профила према 
рангу из ГУП-а Лесковца. 

-Одређивање правила уређења и правила грађења, по целинама и зонама, 
прецизирање највећих дозвољених индекса заузетости и изграђености на грађевинске 
парцеле, максимална дозвољена спратност и висинске коте за већ присутне функције у 
урбанистичкој целини. 

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

-Одређивање услова за уређење и изградњу слободних и зелених  површина. 
-Планом утврђује се: граница обухвата Плана, граница грађевинског подручја, границе 

уже и шире зоне водозахвата, дефинишу се зоне за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације, локације за које ради урбанистички пројекат. 

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

 
1.1.4.Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора  

Површина и објеката јавне намене, мрежа саобраћајне и комуналне  инфраструктуре и 
остале намене 
 Основна концепција уређења простора утврђена је смерницама из ГУП-а Лесковца, 
анализом постојећег стања, достављених услова јавних предузећа и осталих надлежних 
институција, анализа и студија. Концепција уређења простора задржава основну намену 
утврђену ГУП-ом и важећом планском документацијом. Планом задржавају се постојеће 
претежне намене реализоване у складу са важећом планском документацијом и унапређују 
другим наменама према компатибилности. 

Концепција и пропозиције развоја функција од јавног значаја 
Образовање:  
 Задржати  постојећу намену комплекса уз задржавање функција постојећих објеката у 
функцији образовања и пратећих објеката, могућност побољшања опремљености смештајних 
капацитета у складу са потребама како у погледу постојећег грађевинског фонда тако и у делу 
инфраструктуре.  
Заокруживање школског комплекса, услови за ограђивање, унутрашње ширење комплекса 
изградњом нових садржаја кроз повећање индекса изграђености и заузетости на парцели. 
У циљу побољшања квалитета наставе и задовољења важећих прописа неопходно је уређење  
школског простора, доградњом пратећих простора (фискултурна сала, отворени терени, 
кабинети, специјализоване учионице, објекти потребни за унапређење ваншколских 
активности, рад на отвореном). Предвиђа се одвајање и дислоцирање економских објеката са 
постојеће локације у источни део школског комплекса према програму и наставном плану 
школског центра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
У складу са образовном наменом комплекс допунити садржајима неопходни за едукацију 
ученика, едукативно-производни процес,  где би се одвијала производња, затим смештајни 
капацитети -склдиштење пољопривредних производа, преиспитати потребе за изградњом 
нових објеката; побољшати инфраструктурну опремљеност школских објеката. 
Објекти посебне намене 
 Концепција и пропозиције развоја у организацији простора од интереса за одбрану 
земље: омогућити пренамену неперспективних комплекса "посебне" намене (уз услове и 
сагласност Министарства одбране Републике Србије, а и у складу са интересима локалне 
самоуправе, Републике и других заинтересованих субјеката); обезбедти несметано 
функционисање комплексима и објектима од посебног значаја за одбрану земље; створити 
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услове за цивилну заштиту  која треба представљати организовани одговор локалне 
самоуправе на опасности које угрожавају становништво, материјална и културна добра и 
животну средину, у случају природних непогода, техничко-технолошких удеса и других већих 
опасности у миру, ванредном и ратном стању: унапређење ове области, прилагођавајући 
планирани развој града потребама савременог система одбране и цивилне заштите.  

Комплекс представља мултифункционални простор где је заступљен спорт и 
рекреација, спортски аеродром, хиподром, објекти од интереса одбране земље, полигон за 
обуку возача. Задржавају се постојеће функције и унапређују садржајима из компатибилних 
намена. Комплекс војске је дефинисан као неперспективан и даје се могућност промена намене 
(становање је искључено). 
Спорт и рекреација: Унапређење постојећих садржаја и развијање нове видове функције 
спорта и рекреације. Дефинисати постојеће комплексе и дати могућност за унапређење 
саржаја, изградити нове објекте где су потребни и реконструисати постојеће; изградити 
спортске објекте  у школском комплексу где недостају, чувати и унапређивати мини спортске 
терене у оквиру блокова насеља. Унапређење постојећих садржаја и развијање нове видове 
функције спорта и рекреације. 
Просторно-пејзажни објекти: задржавање постојећих зелених површина и формирање нових, 
заштита у њиховим постојећим границама, решавати у комплексу школе, у комплексу 
специјалне намене, у оквиру зона -породично становање, приобаља реке Ветернице, 
формирање зелених појасева, дрвореда и сл., формирање мреже заштитних појасева дуж 
обилазнице, саобраћајница, радне зоне, и зоне становања.  
Концепција и пропозиције развоја инфраструктуре 
Железнички коридор 
Коридор  железничке пруге  се задржава уз услове градње унутар пружног појаса који прописује 
ЈП ,,Железница Србије“. Обезбедити заштитни коридор дуж железничке трасе у обухвату 
Плана, обезбеђивање квалитетног и безбедног нивоа транспортне услуге свим видовима 
кретање. 
Постојећу мрежу железничкког коридора унапредити и обезбедити заштитни коридор дуж 
пруге. 
Саобраћај и саобраћајне површине:  
Концептом саобраћајног решења предвиђено је задржавање свих постојећих коридора као и 
пробијање нових (примарна саобраћајна мрежа), условљених планираном концепцијом намене 
површина (радне зоне, становање), као и реализацијом западне  обилазнице која је планска 
обавеза ГУП-ом града Лесковца и  чији коридор једним делом пролази кроз западни део  
грађевинског подручја, а већи део кроз пољопривредних површина. 
Габарити улица биће одређивани према рангу саобраћајница и очекиваном саобраћајном 

оптерећењу. Код одређивања габарита улица утицаће постојећи габарит који је код доброг 

броја улица недовољан, тако да се на проширење ићи тамо где је то неопходно. Конфигурација 

града пружа изузетне услове за бициклистички саобраћај те ће се кроз планског решења 

створити услови за нормално кретање бициклиста. Планским решењима створити услове за 

одвијање пешачког саобраћаја . 

Водопривредна инфраструктура: 
Водоснабдевање: Обезбедити довољно и квалитетно водоснабдевање свих корисника у 
обухвату Плана. Обезбеђивање подручја постојећих водозахвата у циљу њихове боље 
заштите.  
Одвођење отпадних и атмосферских вода: Као најрационалнији и најеластичнији систем 
усвојен је сепаратни систем у коме ће бити забрањено било какво мешање отпадних и 
атмосферских вода. Постојећа канализациона мрежа се задржава и допуњује новом 
канализационом мрежом у новопланираним саобраћајницама. 
Водопривреда: Водно земљиште у заштићеној зони водотока дефинисано је положајем 
регулационе линије насипа. Водно земљиште може се користити као пашњачка површина. На 
површинама уз примарни одбрамбени насип где се успоставља заштитни појас, развој се 
усмерава ка комплементарним садржајима. 
Енергетска инфраструктура 
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 
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енергетске ефикасности код производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије, уз 
примену неопходних стандарда;   

Топлификација: не планира се топлификација овог дела Плана 

Гасификација: напајање гасом зоне становања (широка потрошња). Унапредити простор 
снабдевањем гасом, као новим енергентом. 
Обновљиви извори енергије: подстицање почетних иницијатива у коришћењу нових и 
обновљивих извора енергије.  
Телекомуникациона инфраструктура: техничко осавремењавање постојеће 
телекомуникационе инфраструктуре у насељима. Задржавање постојећих телекомуникационих 
праваца и коридора и предвиђање у свим постојећим и планираним саобраћајницама полагање 
бакарних и/или оптичких каблова.  

Комунална инфраструктура 
Управљање отпадом: успостављање и јачање одрживог интегралног система управљања 
отпадом, у правцу смањења загађења животне средине и деградације простора. Створити 
услове за селекцију отпада и успостављање рециклаже; терене нападнуте дивљим депонијама 
санирати. 
Просторно-пејзажни објекти: Просторно-пејзажним објектима дефинисати простор 
специјалне намене, заштитни коридор.  

б) Водно земљиште 
Регулисано речно корито реке Ветернице у дужини око 960м, уредити урбаним мобилијаром, 
озеленити и оплеменити, у функцији одмора, спорта и рекреације уз обавезне мере заштите 
животне средине и водотока.  

Концепција и пропозиције развоја осталих објеката и површина 
Становање:  
Предвиђа се задржавање зоне стновања, развој становања кроз одржавање и унапређење 
постојећег стамбеног фонда; подстицање нове стамбене изградње; повећање стамбене 
површине по становнику; санирање неформалних ромских насеља;   
Унапредити квалитет постојећег становања, уз стварање услова за контролисану нову 
изградњу. Планирана организација становања ће се уређивати заокруживањем започетих зона, 
погушћавањем кроз повећање индекса изграђености и индекса заузетости, на постојећим 
парцелама кроз реконструкцију постојећег стамбеног фонда, ревитализација и  санација, као и 
изградња на новопланираним парцелама у  зонама становања.  
Привређивање: Простори за привређивање  присутни су као пратећа намена у оквиру намене 
становања, дуж главних путних праваца као самостални објекти  на парцели или као пратећи 
садржаји у склопу стамбених објеката. 
Појединачни комплекс привређивања је “ЦРЕВАРА за коју је потребна ревитализација 
постојећег  привредног комплекса и осавремењавање. 
Централни садржаји: Привођење планираној намени и унапређење постојећих функција у 
виду трговина, услуга, угоститељство, туризам, култура,администрација и сл. садржаји који не 
ремете и угрожавају окружење и зоне становања. 
Пољопривреда: 
Интензивирање производње, а мере и смернице су помоћ у контроли квалитета и реализацији 
произведене робе. Помоћ у производњи би се огледала у томе што би преко својих стручних 
служби организовала едукацију на промовисању нових технологија, сората и хибрида, итд, 
 
2. ПЛАНСКИ ДЕО - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
Обухват простора: за израду Плана дефинисан је са запада границом ГУП-а Лесковца. 

На северу такође прати границу ГУП-а до железничке пруге Београд- Скопље. Источна граница 
иде дуж пруге Београд – Скопље до реке Ветернице, затим прати осовину корита реке 
Ветернице, до границе са ПГР-ом 13. Јужна граница иде дуж улице Милана Момчиловића до 
границе ГУП-а.  

Подручје ПГР 14 у Лесковцу – „ЧИФЛУК МИРА“, према ГУП-у Лесковца, представља 
део просторно функционалних целина (ПЦ-IV- ПРИГРАДСКА НАСЕЉА). 

Заузима северозападни део грађевинског подручја ГУП-а, површине 454.18хa, што 
износи 11% од површине ГУП-а Лесковца. 
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У обухвату плана налазе се катастарске парцеле или њихови делови који припадају  
К.О.Лесковац (205,85ха), К.О.Винарце (153,16ха), и К.О.Доње Стопање (95,17ха) регистроване 
у РГЗ као катастар непокретности.  

Опис граница плана: Почиње у К.О.Винарце, у најсевернијој тачки која се налази на 
железничкој прузи Београд – Скопље, на око 133м северно од пружног прелаза, на месту где у 
пругу упиру са запада К.П.бр.2084 а са истока К.П.бр.2072. Источна граница предметног плана 
поклапа се са правцем железничке пруге Београд–Скопље све до пресека са реком 
Ветерницом у К.О. Лесковац. Из ове пресечне тачке, граница скреће на југозапад и поклапа се 
са осовином реке Ветернице све до тромеђе коју чине К.П.бр.14279 (река Ветерница) , 
К.П.бр.15186( река Ветерница ) и К.П.бр.401. 

Од ове тромеђе граница скреће на запад јужним међним линијама К.П.бр. 15186 и 
15032/2, пресеца улицу Нишку и улицом Милана Момчиловића наставља до границе са К.О. 
Доње Стопање тј. До међне белеге бр.16/1. 

Од међне белеге бр.16/1 граница ПГР 14 наставља у истом правцу кроз атар К.О. Доње 
Стопање при чему пресеца К.П.бр.4345/2, 4345/1, 4349, 4352, 4353, 4357, 4359, 4360, 4361, 
4362/1, 4363/1, 4365, 4372, 4373/2 и 4374/2 и долази до тромеђе коју чине К.П. бр.4374/3, 4371 и 
4378. Од овог места, граница иде западном међном линијом К.П.бр.4374/3 а затим јужном 
међном линијом К.П. бр.4376, долази до пута К.П.бр.4301 и у правцу југозапада граница 
наставља јужном страном поменутог пута до раскрснице путева К.П. бр.4301, 4504 и 4940.  

Од поменуте раскрснице граница плана скреће у правцу северозапада, поклапа се са 
путем К.П. бр.4940 све до реке Јабланице, а затим источном обалом реке Jабланице иде на 
север и пролази кроз атаре К.О. Доње Стопање, Лесковац и Винарце све до тромеђе коју са 
реком чине К.П.бр.3750/1 и К.П. бр.3751/1 К.О.Винарце.  

Граница скреће на исток пратећи јужну међну линију КП. Бр. 3750/1, а затим на север до 
тромеђе коју чине К.П. бр.3741/1, 3740/1 и пут К.П. бр.6625. Граница пресеца пут К.П. бр. 6625 и 
долази до тромеђе коју чине К.П. бр. 6625, 6628 и 3514 КО Винарце. Северном страном пута 
К.П.бр.6628 граница наставља до тромеђе коју са овим путем чине К.П.бр.3517 и 3511.  

Од ове тромеђе, западним међним линијама К.П.бр.3511, 3502/1, 3502/2, 3501/4, 3501/1, 
3500, 3499, 3496/2, 3492, 3488, 3487, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 2154, 2149, 2148, 
2147, 2146, 2138 и 2137 граница ПГР 14 долази до тромеђе К.П. бр.2137, 2130 и 3602/1, одакле 
скреће на исток северним међним линијама К.П.бр.2137, 2136 и 2098, пресеца путеве 
К.П.бр.2103 и 6614 и долази до тачке на железничкој прузи Београд–Скопље, одакле је опис 
границе овог Плана започео. 

 
2.2.  ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА ПЛАНА И ЗОНЕ 

ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА 
2.2.1. Обухват и опис граница грађевинског подручја  
Површина грађевинског подручја износи 146,3ха, односно 32,2% од укупне површине у 

обухвату ПГР 14. 
Опис границе грађевинског подручја предметног плана почиње у међној белеги бр.17 

која се налази на граници К.О. Лесковац и К.О. Винарце, а на западној страни железничке пруге 
Београд-Скопље. Од ове тачке у правцу југа, поклапајући се са правцем железничке пруге 
граница долази до тромеђе коју са пругом чине к.п.бр.15037 и 15038. Одавде граница скреће у 
правцу запада јужном међном линијом к.п. бр. 15038 а затим у правцу југа источном међном 
линијом к.п.бр. 15070. Од међне белеге бр. 13 на граници К.О. Винарце и К.О. Лесковац , 
граница грађевинског рејона скреће у правцу запада и линијом разграничења између 
поменутих општина долази до тромеђе коју чине к.п.бр. 15184 и 15071/1 К.О. Лесковац и к.п.бр. 
6583 К.О. Винарце, одакле скреће у правцу југа источном, јужном и западном међном линијом 
к.п.бр. 15071/1 и од тромеђе коју чине к.п.бр. 15071/1, 15072/1 и река Јабланица, граница 
наставља у правцу југозапада источном страном реке Јабланице простирући се  кроз атаре 
К.О. Лесковац, К.О. Винарце, линијом разграничења између К.О. Винарце и К.О. Д. Стопање, 
граница наставља у правцу југоистока до тромеђе коју чине к.п.бр. 1580, 4181 ( пут ) и старо 
корито реке Јабланице у К.О. Д. Стопање. Граница грађевинског рејона наставља кроз атар 
К.О. Д. Стопање, пресеца пут ( к.п.бр. 4181 ) и источним међним линијама к.п.бр. 1682/1, 1682/2, 
1833 и 1832, долази до тромеђе коју чине к.п.бр. 1828, 1829/2 и 4160 ( пут ) при чему пресеца 
к.п.бр.1831 и 1829/2. Од ове тромеђе граница наставља западном страном к.п.бр.4160 ( пут ) до 
тромеђе коју са овом парцелом чине к.п.бр. 3586 и 3587/1. Од тромеђне тачке граница скреће у 
правцу запада јужхом међном линијом к.п.бр. 3586, затим на југ западном међном линијом 
к.п.бр. 3589, 3590, 4290 и 4289, а онда на исток јужним међним линијама к.п.бр. 4289 и 4288/1 
до тромеђе коју чине к.п.бр.4288/1, 4284 и 4280. Од ове тачке граница скреће у правцу југа 
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западним међним линијама к.п.бр. 4280, 4278, 4279 и 4374/3, и долази до тромеђе коју чине 
к.п.бр. 4374/3, 4371 и 4378. Од ове тромеђе до међне белеге бр. 16/1 граница пресеца к.п.бр. 
4374/3, 4374/2, 4373/2, 4372, 4365, 4363/1, 4362/1, 4361, 4360, 4359, 4357, 4356, 4353, 4352, 
4349, 4345/1, 4345/2 и 4345/4. Од међне белеге  16/1 која се налази на граници између К.О. Д. 
Стопање и К.О. Лесковац, граница наставља кроз К.О. Лесковац улицом Милана Момчиловића, 
пресеца улицу Нишку и долази до реке Ветернице одакле скреће у правцу севера, и пратећи 
осовину реке Ветернице долази до железничке пруге Београд – Скопље. Од места где се секу 
река Ветерница и железничка пруга, граница скреће у правцу севера поклапајући се са 
правцем железничке пруге до места одакле је опис границе грађевинског подручја ПГР-14 
започео.    
 

2.2.2. Обухват и опис граница грађевинског земљишта ван граница  грађевинског 
подручја  
Површина  грађевинског земљишта ван границе грађевинског подручја - ГП1 износи 

3,60ха, и учествује са 0,8% од  укупне површине у обухвату Плана. 
Опис границе ГП 1 почиње у тромеђи коју чине К.П. бр.4186 (река Јабланица), 1647 и 

1648/12 у КО Д. Стопање. Од ове тромеђе граница иде у правцу истока, пратећи северне међне 
линије КП. Бр. 1648/12, 1648/11, 1648/6, 1648/7, 1648/20, 1648/10 до планиране обилазнице, 
скреће на југ, прати западну страну обилазнице, одакле скреће на запад пратећи северну 
међну линију КП бр. 1876/2. Одавде граница скреће на север и прати источне међне линије КП 
бр. 1885/1, 1884/1, 1883/1, 1882/1 и 1881, долази до тромеђне тачке коју чине КП бр. 1881, 
1879/1 и 1878/1. Од ње скреће на запад и прати северне међне линије КП бр.1881, 1880/1 и 
1880/2. Даље је опис границе идентичан са  описом границе ГУП-а. 

Напомена: Границе плана и блокова иду осовинама саобраћајница. Граница 
грађевинских подручја приказана је у графичком прилогу број 2 " Граница обухвата плана на 
ортофото подлози ". 

 
2.2.3. Обухват и опис граница санитарне заштите изворишта  
Зоне санитарне заштите за подземна изворишта дефинисане су Елаборатом о зонама 

санитарне заштите изворишта за водоснабдевање Лесковца, који је 2010. године урадио 
Институт “Јарослав Черни” Београд. 

Решењем Министарства здравља бр. 530-02-518/10-04 од 17. 12. 2010.године одређују 
се зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања Лесковца: 
 
1.Зона непосредне санитарне заштите изворишта (Зона 1), одређује се као појединачна око 
сваког експлоатационог бунара, а положај у простору одређен је координатама: 
Табела 1. Зоне непосредне санитарне заштите 

Ознака објекта Y X Z Напомена 

Б-15 7576692.943 4764740.461 223.823 

Ново извориште 
 

Б-16 7576763.060 4765264.679 222.208 

Б-17 7576160.284 4764936.111 223.753 

Б-19 7576060.355 4764279.447 225.311 

Б-20 7576652.205 4766162.370 220.791 

 
2.Ужа зона санитарне заштите изворишта (Зона 2), одређује се над простором који је 
дефинисан координатама: 
 
Табела 2. Ужа зона санитарне заштите Б-15, Б-16, Б-17 и Б-19 

Ознака преломне тачке зоне II Y X Напомена 

14у 7576950 4765340 

Ново извориште западни 
део  
Бунари:Б-15, Б-16, 
Б-17 и Б-19 
0.878км

2
 

15у 7576850 4764610 

16у 7576190 4764150 

17у 7575990 4764100 

18у 7575890 4764170 

19у 7575970 4764990 

20у 7576760 4765430 

 
Опис уже зоне санитарне заштите почиње у тачки 14у, у непосредној близини 

железничке пруге  Београд – Скопље, на к.п. бр. 3004 К.О. Винарце. Од ове тачке граница се 
креће у правцу југа, прелази у атар К.О. Лесковац и долази до тачке 15у при чему пресеца к.п. 
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бр. 15046/1, 15045, 15044, 15042, 15050, 15041, 15053 и 15055. Од тачке 15у граница скреће у 
правцу југозапада до тачке 18у ломећи се на два места ( 16у и 17у ). При томе пресеца к.п. 
бр.15055, 15045, 15064, 15184, 15071/1 и улицу Милана Момчиловица ( к.п. бр. 15185 ). Од 
тачке 18у граница се ломи и скреће у правцу севера до тачке 19у при чему сече к.п. бр. 15185 ( 
улица Милана Момчиловића ), 15071/1, 15183 и 15182. Од тачке 19у граница скреће у правцу 
североистока, пресеца к.п. бр. 15195 ( пут ) и наставља кроз К.О. Винарце до тачке 20у и сече 
следеће к.п. бр. 6469, 6470, 6476, 6477, 6478, 6481, 6482, 6486, 6487, 6491, 6492, 6493, 6494, 
6630 ( пут ), 6572, 6571/1, 6570, 6569, 6568, 6567, 6566, 6557, 6556, 6553, 6551, 6549, 6547, 
6546, 6545, 3036, 3040, 3032, 3043, 3031, 3029/2, 3029/1, 3028, 3027/1, 3027/2, 3026, 3025, 3023, 
6614 ДП 2. Реда ( R214 ), 3022, 3021, 3020, 3019/1, 3019/2, 3018, 3017 и 3016/1.  

Од тачке 20у до тачке 14у одакле је започео опис уже зоне санитарне заштите граница 
пресеца к.п. бр. 3016/1, 3016/2, 3015, 3012, 3011, 3008, 3007, 3006/4 и 3004 К.О. Винарце.  

У оквиру ових граница налазе се бунари Б-15, Б-16, Б-17 и Б-19. Површина обухвата 
износи 0,878км

2.
 

 
Табела 3. Ужа зона санитарне заштите Б-20 

Ознака преломне тачке зоне II Y X Напомена 

10у 7576540 4766280 
Ново извориште бунар: 
Б-20 
0.037км

2
 

11у 7576730 4766250 

12у 7576710 4766070 

13у 7576510 4766090 

 
Граница уже зоне санитарне заштите дата је координатама тачака 10у, 11у, 12у и 13у у 

К.О. Винарце. 
На правцу између тачака 10у и 11у граница пресеца следеће к.п. бр.: 2207, 2204, 

2203/1, 2202, 2201/1, 2201/2, 2200, 2225, 2233, 2232 и 2231. 
На правцу између 11у и 12у граница сече следеће к.п. бр.: 2231, 2230, 2228, 2227, 2226, 

6630 ( пут ), 3153/2, 3153/1, 3146 и 3145/1. 
На правцу између тачака 12у и 13у граница сече к.п. бр.: 3145/1, 3144, 3143/1, 3143/2, 

3141, 3147, 3149, 3151, 3152, 3154, 3155/1, 6630 ( пут ) и 3441. 
На правцу између 13у и 10у граница сече к.п. бр.: 3441, 3442, 3443, 3444, 3445/2, 3447, 

3448/1, 3448/2, 2220, 2219/1, 2219/2, 2221, 2217, 2216/1, 2216/2, 2216/3, 2215/1, 2215/2, 2214, 
2213, 2211, 2210, 2209 и 2207. 

У оквиру ових граница налази се бунар Б-20. Површина обухвата износи 0,037км
2.
 

  
3.Шира зона санитарне заштите изворишта (Зона 3) одређује се над простором који је 
дефинисан координатама: 
 
Табела 4. Шира зона санитарне заштите 

Ознака преломне тачке зоне III Y X Напомена 

7ш 7577000 4766730 

Ново извориште 
западни део бунари:  
Б-15, Б-16, Б-17,  
Б-19, Б-20 
3.47км

2 

8ш 7577220 4766170 

9ш 7577250 4765140 

10ш 7577140 4764450 

11ш 7576070 4763680 

12ш 7575480 4764090 

13ш 7575740 4765320 

14ш 7576380 4765580 

15ш 7576070 4766300 

16ш 7576410 4766710 

 
Опис шире зоне санитарне заштите почиње у атару катастарске општине Винарце, у 

тачки у којој се секу  железничка пруга  Београд - Скопље и северна граница зоне заштите 3 
која је одређена координатама тачака 16Ш Y=7576620.17, X=4766717.12 и 7Ш Y=7577000.00, 
X=4766730.00). Од ове тачке граница иде у правцу југа и поклапа се са правцем железничке 
пруге Београд – Скопље све до тачке у којој се железничка пруга сече са југоисточном 
границом зоне заштите која је одређена координатама тачака 9Ш и 10Ш у атару катастарске 
општине Лесковац. Од ове тачке граница се ломи и скреће у правцу југозапада најпре до тачке 
10Ш а затим и до тачке 11Ш при чему пролази кроз атаре К.О.Лесковац и К.О.Винарце и 
пресеца следеће катастарске парцеле: 
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15039, 15045, 15057, 15059, 15061, пресеца ДП 2. Реда ( R 214 ); 15184 и 15185 К.О. Лесковац и 
3629, 3625, 3627 и 3626/1  К.О. Д. Стопање, при чему пресеца државни пута II реда број 132.  и 
планирану обилазницу.  
           Од тачке 11ш до тачке 12ш граница пресеца следеће к.п.бр.3626/1, 3609/3, 3610/3, 
3611/3, 3612/3, 3613/3, 3613/2, 3614/5, 3614/1, 3614/2, 3615/1, 3616/1, 3620/1, 3619/1, 1807/4, 
1805/1, 1802/1, 1801, 1798, 1797, 1794, 1790, 1792, 1793, 4160 ( пут ), 1827, 1828, 1829/2, 1831, 
1836/2, 1836/1, 1837, 1838, 1675 и 1676 К.О. Д. Стопање. 

Од тачке 12ш граница скреће у правцу југа ломећи се у тачкама 13ш, 14ш и 15ш и 
долази до тачке 16ш. На правцу између тачака 12ш и 13ш граница пресеца следеће к.п. бр. 
1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682/1, 1697, 1684/1, 1684/2, 1683/2 и 4181 
( пут ) К.О. Д. Стопање и к.п. бр.6646/5, 6646/3, 6169/2, 6169/3, 6192/1, 6192/2, 6191, 6195, 6198, 
6197, 6199, 6284, 6283, 6282/1, 6282/2, 6281, 6622 ( пут ), 6186 ( пут ), 6285/1, 6287, 6307, 6323, 
6324, 6325, 6352, 6354/2, 6383/2, 6385/2, 6385/3, 6386/2, 6386/3, 6386/4, 6387/1, 6388/1, 6389/1, 
6390/1, 6402/1, 6402/3, 6404/1, 6408, 6410/1, 6413/1, 6415/1, 6416/1, 6417/1, 6420, 6436, 6434, 
6433, 6432/2, 6429, 6428/1, 6441/1, 6442/1, 6445, 6448, 6451/1, 6452/1, 6454/1, 6455/1, 3753 и 
3759 К.О. Винарце, k.п. бр. 4787/14, 4687/13, 15072/4, 15072/3,  и к.п.бр. 15072/4, 15072/3 и 
15194 ( река Јабланица ) K.O. Лесковац. 

На правцу између тачака 13ш и 14ш граница пресеца следеће к.п. бр. 3759, 3760/1, 
3761/1, 3762/1, 3763, 3778, 3780/2, 3780/3, 3783/4, 3784/2, 6646/1, 3751/5, 6625, 3259, 3260, 
3261, 3262/2, 3264, 3263, 3270, 3271, 3274, 3275, 3231, 3230, 3227, 3226, 3222, 3221, 3210 и 
3209 К.О. Винарце. 

На правцу између 14ш и 15ш пресеца следеће к.п. бр. 3209, 3208, 3207, 3206, 3205/1, 
3205/2,  3205/3, 3204, 3203, 3202, 3199, 3198, 3197, 3196, 3193/1, 3193/2, 3192/1, 3192/2, 3191, 
3190, 3189, 3328/2, 3329, 3334, 3335, 3336, 3340, 3341, 3346, 3347, 3355, 3356, 3357, 3358, 3366, 
3367, 3371/1, 3371/2, 3372, 3375, 3377, 3378, 3379, 3380, 3425, 3427/1, 3427/2, 3428, 6628 ( пут ), 
3510, 3509 и 3511 К.О. Винарце. 

На правцу измађу 15ш и 16ш граница пресеца следеће к.п. бр. 3511, 3502/1, 3502/2, 
3501/1, 3501/3, 3501/4, 3500, 3498, 3497, 3496/1, 3492, 3494, 3491, 3490, 3489, 3486, 3464, 3465, 
3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3474, 2154, 2149, 2148, 2147, 2146, 2138 и 2137 К.О. 
Винарце.  

У тачки 16ш граница се ломи и скреће у правцу истока ка тачки 7ш до пресека са 
железничком пругом  Београд – Скопље одакле је опис границе шире зоне санитарне заштите и 
започео. Ново извориште западни део бунари Б-15, Б-16, Б-17, Б-19, Б-20, површине 3,47км

2
., 

 
2.3.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ ЦЕЛИНА-ОДРЕЂЕНИХ ПРЕМА 

ФУНКЦИОНАЛНИМ И ПЛАНСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА  
2.3.1. Претежна намена простора са поделом на целине /зоне и комплекси/ 
Простор обухваћен Планом подељен је на земљиште у оквиру граница грађевинског 

подручја и земљиште ван грађевинског подручја. Грађевинско подручје у оквиру Плана 
подељено је на просторне целине у оквиру којих су урбанистичке зоне и комплекси. 

У оквиру грађевинског подручја заступљено је грађевинско и водно земљиште. 
Грађевинско земљиште представљају: површине и објекти јавне намене, мрежа собраћајне и 
комуналне инфраструктуре и остале површине (становање, привређивање, централни 
садржаји).  

Планиране јавне намене прдстављају простори одређени планским документом за 
уређење и изгрaдњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено 
утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (улице, паркови и сл.) 

Мрежу објеката јавне намене и јавних површина у Плану чине објекти образовања, 
посебне намене, спорт и рекреација јавне зелене површине, комунални објекти и комунална 
инфраструктура, саобраћајне површине, водене површине. 

Изградња објеката јавних служби у приватном сектору предвиђају се и изван утврђених 
намена у склопу утврђених претежних намена (индивидуално становање, пословање, 
привређивање) као комплементарни садржаји према условима који важе у тим зонама. 

Планиране остале површине су становање, привређивање, пословање и друге 
површине које су као такве одређене Планом. Водно земљиште  представља корито реке 
Ветернице. 

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 или целине. 
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У појасу између границе грађевинског подручја и границе ГУП-а налази се 
пољопривредно земљиште и грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја. 

Просторне  целине физички су подељени  саобраћајницама и зонирани су према: 
доминантној намени, компатибилности садржаја, инфраструктурној опремљености, уличној 
матрици, као и потреби јаснијег дефинсања вредности грађевинског земљишта и објеката.  

За одређене целине, пре свега оне које представљају завршену целину, не предвиђа се 
даља разрада услови за унапређење се дају на основу ПГР. 

 За целине где је на основу планова детаљне разраде завршена реализација смернице 
се дају дирекно из ПГР. Простори који нису детаљније разрађивани или представљају 
неизграђено грађевинско земљиште  планира се даља разрада кроз обавезну израду ПДР –а 
или урбанистичког пројекта. 

Поделом на зоне и целине (комплекси) у планираном грађевинском подручју датим 
планским решењем (графички прилог бр.4) План намене површина није мењана основна 
функционална организација насеља. 

Имајући у виду оцену постојећег стања са билансима површина и смернице прописане 
Генералним урбанистичким планом Лесковца 2010-2020.год., подручје ПГР 14 делимо на девет 
(9) просторних целина,  који се деле на урбанистичке  зоне и комплекси: 
 

2.3.2. Концепција уређења целина и зона са билансом површина 
Целина  1 
 Просторни положај целине одређен је у границама грађевинског подручја и заузима 
површину од 46,62ха. 

Задржава границу обухвата и претежну намену –породично становање описану у 
постојећем стању и поклапа се са границом обухвата грађевинског блока 81.  

Источна граница целине представља осовина  пута за Винарце, на југу осовина 
наставка улице Милана Момчиловића и пута за Стопање, на западу граница грађевинског 
подручја и на северу граница ГУП-а. У обухвату целине издвајају се зоне: 1а,  1б, 1в и 1г.    
 

Зона 1а Становање средњих густина ГН=(25-80ст/ха) ГС=(10-25стана/ха) 
Представља јужни део целине у површини од 10,72ха.  
Претежна планирана намена: Породично становање средњих густина насељености и 

становања, са делатностима у оквиру зоне становања. 
Планира се: Задржавање постојеће претежне намене, задржавање постојећег 

карактера зоне и њено унапређење, уз незнатно проширење и заокруживање грађевинског 
подручја  на западу. 

Постојећи  грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима 
дефинисаним за ову зону кроз (санација, адаптација, реконструкција , доградња, надградња). 

Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне  и дуж главног пута за 
Винарце, као самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, задржавају се и 
унапређују према смерницама из Плана. 

Планира се изградња нових објеката (стамбени, помоћни, пословни) на неизграђеним 
парцелама у оквиру зоне становање, на новоформираним површинама,  

Дата је могућност градње јавних објеката и површина, комунална инфраструктура, 
саобраћајна инфраструктура и остале намене према компатибилности.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из 
Плана, уз нужне корекције при лоцирању јавних површина. 

Реализација и спровођење: Према смерницама из ПГР 14. 
 

Зона 1б Становање ниских густина ГН= (10-50ст/ха)  ГС= (до 10стана/ха) 
Заузима северни део целине у површини од 33,09ха. 
Претежна планирана намена: Породично становање ниских густина насељености и 

становања у приградским  насељима. 
Планира се: Задржавање постојеће претежне намене, задржавање постојећег 

карактера зоне и унапређење. 
Домаћинства су већим делом непољопривредна а мањи проценат су пољопривредна 

домаћинстава претежно у северозападном делу целине. 
Постојећи грађевински фонд унапредити (санација, адаптација, реконструкција, 

доградња, надградња) повећањем индекса изграђености и заузетости на парцели до 
максималних   параметара за ову зону.  
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На неизграђеним површинама у обухвату плана дата је могућност за градњу нових 
објеката (стамбени, помоћни и пословни, привредни, пољопривредни) према дозвољеним 
параметрима за ову зону са циљем заокруживање зоне становања и очување  пољопривредног 
земљишта. Неизграђено грађевинско земљиште користиће се у пољопривредну сврху до 
привођења планираној намени. Дуж пута за Винарце даје се могућност формирање линијског 
центра изградњом пословнимх објеката (занатство и услуге) као самостални објекти на 
парцели или у склопу стамбених објеката. Преиспитати опстанак затечених објеката у зони 
заштитног коридора планиране трасе обилазнице на коју се наслања  зонa становања. 

За део зоне становања (постојећег и планираног)  које се налази у широј зони 
санитарнe заштите дате су смернице за унапређење и градњу. 

Предвиђена је изградња јавних објеката и површина према компатибилности, 
комуналне и саобраћајне инфраструктуре, пословања (комерцијалне услуге и занати), 
привређивања као и пољопривредних објеката по ободу блока. 

Дефинише се регулација пута за Винарце која се ослања на зону становања. 
Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из 

Плана за ову зону уз нужне корекције при лоцирању јавних површина. 
Реализација и спровођење: Према смерницама из ПГР 14.  
 
Зона 1в  Просторно-пејзажни објекти - заштитно зеленило 
Претежна намена зоне је заштитно зеленило, површине 2,04ха и заузима 

северозападни део целине између коридора обилазнице и границе ГУП-а, односно границе 
грађевинског подручја. Постојећа намена је напуштено корито реке Јабланице и мења намену у 
заштитно зеленило. Постојеће зеленило унапредити и формирати ново дуж планиране трасе 
обилазнице. 

Реализација и спровођење: Према смерницама из ПГР 14.  
 
Зона 1г  Просторно-пејзажни објекти - заштитно зеленило 
Планирана претежна намена зоне је заштитно зеленило, површине 0,77ха и заузима 

крајњи северни део целине између коридора обилазнице и границе ГУП-а, односно границе 
грађевинског подручја. Постојећа намена је напуштено корито реке Јабланице и мења намену у 
заштитно зеленило. Предвиђа се унапређење постојећег зеленила и формирање новог које ће 
бити у функцији  заштите дуж планиране трасе обилазнице. 

Реализација и спровођење: Према смерницама из ПГР 14. 
 
Целина  2   

Налази се у оквиру граница грађевинског подручја и заузима површину од  81,56ха. 
Граница обухвата је задржана као у постојећем стању, на запад осовина  пута за Винарце, 
јужна граница представља осовина улице Милана Момчиловића, на исток улица Нишка и на 
север граница грађевинског подручја. Подела на зоне и целине у планираном стању је 
задржана као и код постојећег стања.  У обухвату целине издвајају се зоне: 2а,  2б, 2в, 2г , 2д и  
2д'.   

 
Зона 2а и Зона 2а' Посебне намене 
Разрада и спровођење вршиће се уз обавезну израду ПДР и смерницама из Плана  уз 

обавезу преузимање саобраћајних и инфраструктурних решења, као и планираних претежних 
намена. Планом су дата усмерења за претежну намену планираних зона и објеката док ће се 
услови за изградњу, услови изградње у зонама санитарне заштите, као и сви елементи 
просторно-архитектонског обликовања објеката прецизније разрадити. 
 

Зона 2б Породично становање ниских густина ГН=(10-50ст/ха)  ГС=(до 10стана/ха)  
Планом су дата усмерења за претежну намену планираних зона и објеката док ће се 

услови за изградњу, као и сви елементи просторно-архитектонског обликовања објеката 
прецизније разрадити планом детаљне регулације.  

Разрада и спровођење зоне је уз обавезу израде ПДР-а. 
 

Зона 2в  Становање средњих густина ГН=(25-80ст/ха) ГС=(10-25стана/ха ) 
Зона породичног становања средњих густина насељености и становања заступљена је 

у јужни део целине на површини од 5,84ха. Предвиђено је задржавање и унапређење 
постојећег квалитетног грађевинског фонда. 
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Постојећу зону становања у предметном захвату карактерише мала густина становања. 
Анализа зоне становања показала је  да просторне могућности нису у потпуности искоришћене 
и постоји знатни потенцијал за погушћавање кроз изградњу, доградњу и надградњу. 

Разрада и спровођење целине је дирекно према смерницама из ПГР 14. 
  

Зона 2г и 2г' Радна зона (изоловани комплекси)  
Планом су дата усмерења за претежну намену планираних зона и објеката док ће се 

услови за изградњу, као и сви елементи просторно-архитектонског обликовања објеката 
прецизније разрадити обавезном израдом ПДР према смерницама из Плана за зоне 
привређивања, или кроз израду урбанистичког пројекта за формирање нових садржаја у оквиру 
комплекса и прецизирање  врсте делатности. 
 

Зона 2д Просторно-пејзажни објекти - заштитно зеленило 
Разрада и спровођење зоне је уз обавезу израде ПДР-а, према смерницама из Плана  

за просторно пејзажне објекте.   
 

Зона 2ђ Централни садржаји 
Разрада и спровођење зоне је кроз обавезну израду Урбанистичког пројекта где ће се 

конкретно прецизирати врста објеката на конкретној парцели и решавање мирујућег саобраћаја 
за конкретну намену а према нормативима дати у табели за конкретну делатност (трговина, 
услуга, угоститељство, администрација, сервиси, туризам и сл.). 
  

Зона 2е Просторно-пејзажни објекти -рејонски парк 
Планирана намена зоне је рејонски парк као тампон зона заштитно зеленило између 

зоне становања и посебних намена. Уређује се као простор са парковским садржајима за игру 
деце, парковско зеленило, урбани мобилијар. Површина рејонског парка износи 0,22ха. 
Разрада и спровођење је дирекно према смерницама из ПГР 14 за просторно пејзажне објекте. 

 
Целина 3  

Граница обухвата целине је иста као у опису постејећег стања осим југоисточне која 
представља водно земљиште реке  Ветернице. Површина обухвата износи 22,26ха. Задржава 
постојећу границу на западу осовина улице Нишке, на југу осовина новопланиране улице, на 
североистоку осовина пруге Београд–Скопље и северно граница грађевинског подручја.  

У предметној  целини  издвајају се зоне  3а, 3б, 3в и 3г. 
 
Зона 3а Образовање-школски комплекс 
Планом се дефинише површина комплекса школе од око 4,89ха. и стичу услови за 

формирање ограђеног школског комплекса. Задржва се постојећа претежна намена -  средње 
образовање и дају се параметри за даље унапређење садржаја, проширење капацитета 
школског објекта уколико постоји потреба, интернатског смештаја, изградња спортских 
садржаја и објеката и спортских садржаја, изградња помоћних објеката у функцији школства. 

Постојећи објекти  се задржавају уз могућност реконструкције, доградње и надградње. У 
оквиру школског комплекса налази се објекат ТС. Комплекс је ван санитарних зона заштите 
водоизворишта. Разрада и спровођење целине је дирекно према смерницама из ПГР 14 за 
школске комплексе.  

 
Зона 3б Образовање – едукативно производни и складишни комплекс   
Разрада и спровођење зоне је уз обавезну израду Урбанистичког пројекта, према 

плану и програмских захтева пољопривредне школе и Министарства за образовање, а у свему,  
према смерницама из Плана. Планом су дата усмерења за претежну намену планиране зоне 
образовања, док ће се услови за изградњу на комплексу као и сви елементи просторно-
архитектонског обликовања објеката прецизније разрадити кроз израду урбанистичког пројекта 
за формирање нових садржаја у оквиру комплекса и прецизирање  конкретне намене објеката. 

 
Зона 3в Образовање – изложбено  продајни  комплекс   
Разрада и спровођење зоне је уз обавезну изради Урбанистичког пројекта, према 

плану  и програмских захтева школе и Министарства за образовање. Планом су дата усмерења 
за претежну намену планиране зоне образовања, док ће се услови за изградњу на комплексу 
као и сви елементи просторно-архитектонског обликовања објеката прецизније разрадити кроз 
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израду урбанистичког пројекта за формирање нових садржаја у оквиру комплекса и 
прецизирање  конкретне намене објеката. 
 

Зоне 3г  Централни садржаји 
Спровођење и унапређење за ову зону је кроз обавезну израду Урбанистичког  

пројекта за архитектонско-урбанистичко решење предметног простора, где ће се прецизирати 
намена планираних објеката ( у виду трговина, услуга, занати, угоститељство, администрација, 
сервиси, туризам и сл.). 
 
Целина 4 

Планом су дата усмерења за претежну намену планираних зона и објеката док ће се 
услови за изградњу, као и сви елементи просторно-архитектонског обликовања објеката 
прецизније разрадити обавезном израдом Плана детаљне регулације за регулацију корита реке 
Ветернице. 
 
Целина 5  

Граница зоне је на западу грађевинско подручје и граница ГУП-а, на истоку осовина 
државног пута II реда број 132  и на југ осовина планиране обилазнице. 

Укупна површина целине износи 173,45ха. Претежна намена ове целине је 
пољопривреда. Налази се у рубном подручју у северозападни део Плана између границе 
грађевинског подручја и границе ГУП-а. Намењена је интезивној пољопривредној производњи. 
На овом простору поред површина намењени пољопривредној производњи, егзистирају 
саобраћајне површине, објекти за водоснабдевање - бунари. Дефинисане су и преузете из 
ГУП-а  зоне заштите водоизворишта - ужа и шира.  

Дирекно спровођење по ПГР-у 14 према смерницама за пољопривредно земљиште. 
 У оквиру целине издвајају се две подцелине  Зоне 5а површине 133ха и Зона 5б 

површине  40,45ха.   
 
Целина 6 

Граница зоне на западу је осовина државног пута II реда број 132, на истоку осовина 
пруге Ниш- Београд и на југ граница грађевинског подручја. 

Укупна површина целине износи 74,24ха. Претежна намена целине је пољопривреда. 
Налази се на рубном подручју у североисточни део Плана између границе грађевинског 
подручја и границе ГУП-а.  У оквиру ове целине издвајају се две зоне и то Зона 6а површине 
22,46ха  и Зона 6б површина 51,78ха. Поред површина намењени пољопривредној 
производњи, егзистирају саобраћајне површине, објекти за водоснабдевање- бунари, чији 
положај у простору је одређен координатама. Спровођење по ПГР-у 14, према смерницама за 
пољопривредно земљиште. 

 
Целина 7  

Укупна површина целине целине износи 43,53ха. 
Претежна намена целине је пољопривреда. Налази се у рубном подручју (југозападни део 
плана), између границе грађевинског подручја и границе Генералног урбанистичког плана.   

Поред површина намењени пољопривредној производњи, егзистирају и саобраћајне 
површине. Граница зоне је: на западу осовина пута за Стопање, на истоку граница 
грађевинског подручја и грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја на западу. 

Спровођење по ПГР-у 14 према смерницама за пољопривредно земљиште.  
У оквиру ове целине издвајау се Зоне 7а, Зона 7б, Зона 7в, Зона 7г и Зона 7д. 
Површина Зоне 7а је 21,02ха. Зона 7б је 6,69ха,  Зона 7в је 11,13ха, Зона 7г има 

површину 3,86ха и Зона 7д површине  0,83ха. 
 
Целина 8 

Налази се у југозападном делу плана, на рубном подручју плана, између границе 
грађевинског подручја и границе ГУП-а у појасу пољопривредних површина и представља 
енклаву од породичних стамбених објеката претежно ниских густина насељености и 
становања, помоћних и пословних објеката. Површина ове зоне износи 38,60ха. Предвиђа се 
задржавање постојећих објеката, унапређење и изградња нових у оквиру граница грађевинског 
подручја, а све са  циљем  заокруживање постојеће стамбене зоне и  очувања околног 
пољопривредног земљишта. 
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Рурално становање, укључивањем у грађевинско подручје добија могућност 
урбанизације, трансформације парцела и диференцирање пољопривредног од стамбеног дела 
домаћинства, прикључак на комуналну инфраструктуру , приступ на јавну саобраћајницу.  

Све парцеле у обухвату енклаве ГП1  евидентирне су као грађевинске  ван границе 
грађевинског подручја Генералног урбанистичког плана и задржавају се.  

Реализација и спровођење за ову целину је дирекно према смерницама из ПГР 14. 
Постојећа групација објеката различитих намена,  дефинисане као ГП1-енклава, задржава  
своју намену и границу обухвата.  

Максимално поштовати  удаљеност објеката и заштитни  појас  водног земљишта. 
 
Целина 9  

Планирана обилазница предвиђа се у северозападном делу Плана, у појасу између 
границе грађевинског подручја и границе ГУП-а на пољопривредним површинама. Планом су 
дата усмерења за претежну намену планираних зона и објеката док ће се услови за 
изградњу, прецизније дати израдом Плана детаљне регулације  за целу трасу обилазнице. 
 
 
Табела 5. Биланс планираних површина по намени  

Намена површина 
Ознака зоне 

 

Нето површина 
зоне (а) Намена 

земљишта 
 Површина (а)  Целине 

Нето површина 
целине(а) 

Г
р

а
ђ

е
в

и
н

с
к
о

 з
е

м
љ

и
ш

т
е

 

П
о

в
р

ш
и

н
е

 о
с
та

л
е

 н
а

м
е

н
е
 

 

Σ
 =

 5
6
х
а
 5

5
а

 3
8

м
2

 

1 46хa62а00м
2
  

1 

1а 9хa39а65м
2
 

Породично 
становање  

1б 30хa12а68м
2
 

Породично 
становање 

2 81хa00а00м2  

2 

2б 5хa69а58м2 
Породично 
становање 

2в 5хa84а00м2 
Породично 
становање 

2г 0хa83а37м2 Радна зона 

2г' 0хa38а00м
2
 Радна зона 

2ђ 0хa42а10м2 
Централни 
садржаји 

3 22хa26а00м2  

3 3г 2хa68а65м2 
Централни 
садржаји 

  

П
о
в
р
ш

и
н

е
 ј
а
в
н
е
 н

а
м

е
н
е

 

Σ
 =

 1
2

7
х
а
 3

4
а
 0

0
м

2
 

1   

1 

1в 2хa02а12м2 
Просторно-пејзажни 
објекти 

1г 0хa75а97м2 
Просторно-пејзажни 

објекти 

 4хa31а58м2 Саобраћајнице 

2   

2 
 

2а 62хa61а00м2 Специјалне намене 

2а'  0а62а24м
2
 Специјалне намене 

2е 0а22а52м2 
Просторно-пејзажни 
објекти 

2д 4хa22а32м2 Просторно-пејзажни 
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објекти 

 0хa14а87м
2
 Саобраћајнице 

3   

3 

3а 4хa45а31м
2
 Школство 

3б 9хa29а23м2 Школство 

3в 3хa51а86м
2
 Школство 

 3хa77а00м2 Саобраћајнице 

ГП 1 грађевинско ван грађевинског 
рејона 

8  3хa86а00м2 
Породично 
становање 

Траса обилазнице 4хa89а00м2 9  4хa89а00м2 Саобраћајница 

Пољопривредн
о земљиште 

290хa77а00м2 5 

5а, 
5б,6а,6б, 

7а,7б,7в,7г
,7д 

290хa77а00м
2
 

Пољопривредно 
земљиште 

Водно 
земљиште 

4хa46а00м2 4  4хa46а00м
2
 Река ветерница 

Заштитни 
пружни појас 

22хa26а00м2  22хa26а00м2 Железничка пруга 

Укупно 
454хa18а00м

2 

 

 
2.3.3. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације и предвиђени 

рокови за израду ПДР-а, са прописаном забраном градње нових објеката и 
реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се 
мења стање у простору) до усвајања плана 
 Подручје обухвата плана подељено је на 9 просторних целина у оквиру којих су планиране 
функционалне зоне и комплекси које се обавезно разрађују и спроводе планом детаљне регулације и 
урбанистичким пројектима на начин приказан у следећој табели, уз напомену да се инфраструктурни 
коридори /примарна и секундарна саобраћајна и инфраструктурна мрежа/ који повезују целине разрађују 
и спроводе ПГР-ом. 
 

Табела 6. Преглед целина за које се доносе ПДР-је са прописаним забранама до њиховог 
доношења: 

Ознака целине   

Начин спровођења 
Рок за израду 

ПДР-је 

Прописане забране  
до усвајања ПДР-је и 
урбанистичких пројеката 

 
Зоне и 

комплекси 

1 

1а ПГР- у - 

- 
1б ПГР- у - 

1в ПГР- у - 

1г ПГР- у - 

2 

2а ПДР- у 201- 

Забрањена је  градње нових и 
реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у 
простору) 

2б ПДР- у 201- 

2в ПГР- У - 

 
2г 
 ПДР- у 201- 

2Г' 

2д ПДР- у 201- 

2ђ 
Израда урбанистичког 

пројекта 
201- 

2е ПГР-ом - - 

3 3а ПГР-ом - - 
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3б 
Израда урбанистичког 
пројекта 

201- Забрањена је  градње нових и 
реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у 
простору) 

3в 
Израда урбанистичког 
пројекта 

201- 

3г 
Израда урбанистичког 
пројекта 

201- 

4 ПДР- у 201- 

Забрањена је  градња нових и 
реконструкције постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у 
простору) 

5 

6а 

ПГР- У  - 

Забрањена је  градња објеката на 
пољопривредно земљиште осим 
комунална и саобраћајна 
инфраструктура 6б 

6 

6а 

ПГР- У  201- 

Забрањена је  градња објеката на 
пољопривредно земљиште осим 
комунална и саобраћајна 
инфраструктура 6б 

7 

7а 

ПГР- У  201- 

 
 
 
Забрањена је  градња објеката на 
пољопривредно земљиште осим 
комунална и саобраћајна 
инфраструктура 
 
 
 

7б 

тв 

7г 

7д 

 

8 ПГР- У - - 

9 ПДР- у 201- Забрањена је  градња нових објеката 
на траси обилазнице и легализација 

 
Напомена: Израда планова Детаљне регулције према програму и плану Локалне самоуправе а најдаље 
до краја 2017 године 

 
2.4. УРБАНИСТИЧКА  РЕШЕЊА И  УСЛОВИ ЗА  ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  И  МРЕЖА  САОБРАЋАЈА, САОБРАЋАЈНЕ И ОСТАЛЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Изградња објеката јавне намене вршиће се на појединачним локацијама према 
планираној намени простора, али и у зонама центара свих нивоа, зонама становања и 
приврећивања које задовољавају све услове и нормативе у складу са функцијом. Реализација 
постојећих (доградња, надградња) као и изградња нових, објеката јавне намене вршиће се 
према нормативима датим у поглављу . 

 
Општа правила  за објекте јавне намене 
-спратност и тип објекта зависи од његове појединачне намене, а мора бити прилагођен 
условима локације и функције; 
-комплекс мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и окружењем; 
-индекси заузетости и индекси изграђености произилазе из прописаних норматива за површине 
објеката и површине комплекса сваке намене  
-у оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: образовања, 
дечје и социјалне заштите, здравства, културе, информисања, верски објекти, под условом да 
задовољавају прописе и критеријуме за одговарајућу врсту делатности и услове непосредног 
окружења; 
 

2.4.1.Површине и објекти јавне намене 
Средње образовање  
Средње образовање обухвата старосну групу од 15-18 година, обухватност је око 80% 
генерација за школовање. 
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Потребно је уредити постојећи школски комплекс доградњом пратећих простора (фискултурна 
сала, отворениспортски терени и сл.). 
Даје се могућност унутрашњег ширења постојећег комплекса кроз (доградња, надградња, 
изградња нових садржаја ). 
Објекти образовања су објекти јавне намене, али они могу бити у државном или приватном 
власништву. Средње школе у приватном власништву могу да буду отворене у оквиру 
постојећих и планираних комплекса намењених образовању, али и као пратећа функција у 
зонама терцијалних делатности, при чему морају да буду испуњени сви претходни услови и 
критеријуми. 
Планом је предвиђено формирање школског комплекса и ограђивање, јер припадајући простор 
школе нема јасно дефинисану површину. 
За изградњу комплекса средњих школа неопходно је применити следеће нормативе: 
Величина потребног земљишта: 
-25m2 по једном ученику у једној смени; 
-величина школског дворишта износи најмање 5m2 по ученику у једној смени. 
Структура школског земљишта: 
-структура и минимална величина школске зграде зависи од укупног броја ученика, начина 
извођења наставе (индивидуални, групни или фронтални) посебних потреба појединих 
наставних предмета; 
-Спратност објекта је приземље и две етаже.  
-У сутерену, испод нивоа земље не могу се налазити наставне просторије у којима бораве и 
раде ученици. 
Опште карактеристике просторија за извођење наставе: 
-површина учионице опште намене треба да износи најмање 1,70m2 по ученику; 
-површина учионице специјалне намене износи најмање 1,80m2 по ученику. 
 Код димензионисања комплекса средњих школа неопходно је применити нормативе везане за 
одређени тип / структуру школе (пољопривредна). 
Уколико се у оквиру комплекса планира изградња нових школских објеката у циљу допуне 
школских садржаја или евентуалног повећања капацитета школе (броја ученика), обавезна је 
израда урбанистиĉког пројекта уз услов да степен заузетости парцеле буде максимално 30%, а 
највећа дозвољена спратност објекта П+2 под услов  да буду задовољени следећи параметри:  
- комплекс опремљен отвореним спортским теренима и фискултурном салом  
- слободна површина 25-30м2/по ученику  
- једно паркинг место на 70м² корисног простора  
-Постојећи објекат школе је спратности П+1. На овом објекту дозвољава се надоградња једне 
етаже изнад целе површине хоризонталног габарита и косог крова са благим нагибом (уколико 
испитивање стабилности конструкције у целости покаже да је то могуће) или  изградња новог 
објекта према важећим нормативима и потребама.  
Двориште школе уредити за спортске терене, а слободне површине хортикултурно уредити 
тако да оне чине 30-40% комплекса.  
Дом ученика: Даје се могућност унапређења кроз реконструкцију постојећег објекта, санација, 
адаптација 
-могућност интерног одвајања  дома ученика и школског објекта.   
-могућа изградња објеката компатибилних намена,  
-забрањена изградња садржаја која би угрозили постојећу претежну намену и животну средину. 
 
Спорт и рекреација: 

Задржавају се постојећи спортски објекти у оквиру комплекса, уз могућност 
реконструкције и повећања техничке и просторне опремљености. Планским решењем даје се 
могућност формирање мрежа спортско-рекреативних објекта и центара на градском нивоу која 
треба да равномерно покрије територију града и омогући омасовљавање рекреативног, 
такмичарског и школског спорта.  

За све школе, дечије установе и стамбене зоне императив је задржавање постојећих, уз 
формирање нових објеката где год постоје потребе и могућности. Планирани спортско-
рекреативни центри на нивоу града нормирају се са минимум укупне површине 4 -6 м

2
 по 

становнику, за нове површине у оквиру одређених зона тежи се оптимуму, и 12 м
2
 по 

становнику корисне површине, а препоручује се и више.  
У првом периоду треба се усмерити ка реконструкцији постојећих капацитета тако да 

пруже могућност квалитетних тренинга, локалних такмичења и различитих спортских и 
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рекреативних активности. Пренаменом "напуштених" или неактивних објеката добили би се 
простори за гимнастичке сале и сале за стони тенис, борилачке спортове, куглање и друго. 
 У првом планском периоду треба усмерити ка реконструкцији постојећих капацитета и 
то тако да објекти који већ имају за то предуслове доведу до стандарда прописаних за 
такмичења, а остали да пруже могућност квалитетних тренинга, локалних такмичења и 
различитих спортских и рекреативних активности. У истом периоду треба створити планске 
предуслове за изградњу нових спортско-рекреативних центара и капиталних спортских 
објеката. Могу бити поливалентни са вишенаменским спортским објектима или 
специјализовани за поједине гране спорта, (атлетски комплекс, нова ледена дворана, дворане 
за мале спортове и друго). Ове јединице могу се комбиновати са свим врстама намена и 
објеката.  

 Недостатак спортско-рекреативних центара у градском простору надокнадиће се  
активирањем приобаља реке Ветернице различитим видовима рекреације. Спортско-
рекреативне центре могу оснивати правна или физичка лица, а имају јавни или селективни 
(клупски) режим коришћења. Ове јединице могу се комбиновати са свим врстама намена и 
објеката.  

Постојеће спортско-рекреативне површине и дечија игралишта у оквиру уређења 
стамбених блокова се задржавају и не дозвољава се њихова пренамена у друге намене.  

Код изградње нових спортских објеката тежити отвореном типу, са минималним 
захтевима у погледу одржавања: рукомет, мали фудбал, кошарка, одбојка, тенис, трим стазе, 
бициклистичке стазе, плаже и сл.;  

Дозвољава се рушење дотрајалих објеката, изградња нових објеката, доградња, 
надградња, реконструкција, адаптација, употпуњавање потребним спортским садржајима 
отвореним или затвореним спортским објектима. Дозвољени су изградња, реконструкција, 
адаптација и поправка дечјих и спортско-рекреативних игралишта у стамбеном блоку. У 
зависности од потреба потенцијалних корисника, а могуће је спортске терене рализовати у 
оквиру других намена- најчешће у оквиру зелених површина, затим комерцијалних зона, радних 
зона, становања.  

Спортски центри могу се формирати ревитализацијом постојећих уз доградњу нових 
садржаја; уколико се укаже потреба, могу се градити и као потпуно нови садржаји у јавном или 
приватном власништву  (фитнес клубови, тениски терени, куглане, базени и др); намене 
објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност угрозила животну 
средину и основну намену.  

На локацијама предвиђеним за спортске комплексе или објекте не дозвољава се 
привремена изградња објеката друге намене која није у функцији спорта. До привођења 
коначној намени на локацијама за спорт и рекреацију могу се привремено уређивати и градити 
само спортска игралишта и објекти.  

На постојећим спортско-рекреативним површинама дозвољава се изградња: пратећих 
садржаја (свлачионице, санитарни чворови, клупске просторије, итд.), трибина, угоститељских 
објеката, објеката за обављање сродних делатности, уз обавезу претходне изградње спортских 
терена. 

Постојеће спортске површине и дечија игралишта или оне које су планиране важећим 
планским документима, а нису реализоване, треба дефинисати у оквиру јавне или посебне 
парцеле са јавним режимом коришћења. Дозвољени су изградња, реконструкција, адаптација и 
поправка дечјих и спортско-рекреативних игралишта у стамбеном блоку. У зависности од 
потреба потенцијалних корисника, а могуће је спортске терене рализовати у оквиру других 
намена- најчешће у оквиру зелених површина, затим комерцијалних зона, радних зона, 
становања.  

У циљу оплемењивања мреже спортских објеката, даје се и  могућност формирања 
комплекса аква-паркa, где је обавезна разрада комплекса Урбанистичким пројектом или 
Планом детаљне регулације ако је потребна експропријација.  

Могуће пратеће намене: зеленило, туризам и услуге, одговарајући пратећи објекти 
саобраћајне, комуналне и остале техничке инфраструктуре  

Намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност 
угрозила животну средину и основну намену.  
 
Зеленe површине –просторно пејзажни објекти 

Типови зелених површина обухватају врло широки спектар категорија, поред углавном 
јавних простора - паркови, скверови, дрвореди, постоје и врло значајне зелене површине, 
ограниченог коришћења- специјалне намене које су везане за становање, индустрију, опште 
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градске и специјализоване центре, саобраћај и пољопривреду. Ту спадају и просторно-пејзажни 
објекти посебне намене у оквиру комплекса посебне намене (где спада и Хиподром и спортски 
аеродром), као и зоне којима су обухваћени расадници и изложбе цвећа. Расадници се 
задржавају са могућношћу подизања нових, изложбе цвећа је могуће организовати на некој од 
локација нових паркова или у склопу постојећих, као и локације за ботаничку башту се могу 
предвидети на Хисару или у новој зони за спорт и рекреацију, док се зоолошки врт и арборетум 
не предвиђају на подручју ГУП-а . Чињеница је да су зелене површине, нарочито јавни 
просторно-пејзажни објекти, врло слабо заступљени у обухвату Плана. Међутим објекти 
специјалне намене (аеродром и хиподром) и корито реке Ветернице омогућавају већи ниво 
озелењености (у односу на површину) и степен озелењености (у односу на број становника). На 
тај начин се постиже задовољавајући утицај зеленила на квалитет живота у граду. 
Повећање површина у односу на постојеће стање је кроз  акценат је на следећим површинама: 
зелени коридори- линеарни пејзажни облици уз саобраћајнице, у зависности од просторних 
могућности могу да садрже пешачке и бициклистичке стазе са пратећом опремом, спортске 
објекте, или низ парковски уређених површина и др. Заштитне зелене површине обликоване су 
ради потребе заштите средине,  према пољопривреди, и др.  
Просторно-пејзажни објекти - зелене површине- јавне намене потребно је редовно одржавање 
и по потреби реконструкција, у случајевима нарушавања изгледа, деградације, девастирања, 
или ради уметања нових садржаја. Партерна решења ускладити са наменом и функцијом 
просторно-пејзажних објекта, тако да се не угрозе постојеће вредности; у зависности од намене 
објекта предвидети опремање одговарајућом опремом и садржајима; решења ускладити са 
трасама подземних инсталација, поштовати потребна минимална одстојања;  
Могућа је изградња објеката, у фунцији одржавања система зеленила, затим постављање 
летњих позорница, трибина, мањих отворених амфитеатара за културне манифестације, или 
пак објеката за комплементарне намене. Спратност објеката је приземље, укупне површине 
(отвореног и наткривеног дела) је максимално до 30m2, Избор врста за дрвореде усагласити са 
ширином улице и утврдити адекватна растојања између садница, у зависности од врсте и 
прилаза објектима;  
Ради боље прегледности и лакше примене ови услови наводе се посебно за сваку усвојену 
категорију јавних просторно-пејзажних објекта: код подизања нових паркова важе услови са 
зонирањем површина (миран одмор и шетња и дечија игралишта). У оквиру парковских 
површина не могу се градити објекти чија је функција супротна основној функцији парка; могу 
се планирати водене површине. Скверове треба да чине платои, стазе и различите категорије 
засада.  
Просторно-пејзажни обекти специјалне намене - код реконструкције постојећих зелених 
коридора важе следећи услови: сачувати их у постојећим границама и уважавати правце 
пешачког и бициклистичког кретања; уклонити привремене објекте. Код подизања нових 
коридора са вишенаменским коришћењем су други услови: избор врста и начин садње 
прилагодити примарној намени (заштитне шуме, низови паркова и др.), дозвољено је следеће: 
провлачење пешачких и бициклистичких стаза, подизање пратећих објеката (места за одмор, 
угоститељских објеката, надстрешница и др.) на површини до 5% површине коридора, 
изградња спортских објеката и  подизање паркова. Чињеница је да су зелене површине, 
нарочито јавни просторно-пејзажни објекти, врло слабо заступљени. Међутим објекти 
специјалне намене (аеродром и хиподром) и корито реке Ветернице омогућавају већи ниво 
озелењености (у односу на површину) и степен озелењености (у односу на број становника). На 
тај начин се постиже задовољавајући утицај зеленила на квалитет живота у граду, а такође 
чини јединствени систем зелених површина уз рубну зелену зону, која се протеже до центра 
града. 
 Заштитне зелене површине - просторно-пејзажни објекти специјалне намене се налазе у 
оквиру зоне 1 ц и 1д око коридора обилазнице. Обзиром да ће се за коридор обилазнице 
радити ПДР, овом приликом се дају смернице да се непосредна близина коридора ради 
заштите од негативног утицаја према становању заштити буфер зоном зеленила. Ширина зоне 
и њен састав биће дефинисани кроз даљу разраду. 
 У зони 2е дефинисано је заштитно зеленило као тампон зона између зоне становања и 
специјалних намена, које ће се уређивати и користити као блоковско зеленило. Тако да ће 
поред основне заштитне функције имати и улогу у одмору и рекреацији гравитирајућих 
становника , са потребним мобилијаром (клупе, игралишта и др), али и естетском уобличавању 
подручја . 
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По питању својине над земљиштем, без обзира на то што се ради о површинама од 
јавног значаја својина може бити и приватна и државна, са обавезним поштовањем 
предвиђене намене површина са правилима уређења и грађења. 
 
Зеленило радне зоне је подигнуто изван производног простора и служи као заштита од 
шкодљивих емисија. Санитарно-заштитне зоне су уређене територије између извора загађења-
индустрије и стамбене зоне града различите ширине. 

Просторно-пејзажни објекти специјалне намене првенствено имају функцију санитарно-
заштитне зоне, а затим и да повежу постојеће јавно зеленило града са ванградским зеленилом 
у систем зелених површина. Заштитно зелени појасеви припадају еколошком функционалном 
подсистему у систему зеленила. Основне функције су: стварање повољног микроклимата 
(заштиту од повећене радијационе температуре и заштита од доминантних ветрова), смањење 
површина које производе прашину, заштита од шкодљивих утицаја и загађења у саобраћају и 
процесу производње (прашине, гасова, дима и др.), стварање противпожарних препрека, 
заштита од буке, стварање слободних простора за одмор и освежење, естетски заначај 
(оплемењивање индустријских комплекса).  

Заштитно зеленило чине санитарно-заштитне зоне око саобраћајница, у оквиру радних зона, 
између стамбених зона и других намена (посебне намене и централних садржаја), зеленило 
око објеката електроенергетске инфраструктуре -трафостаница, зеленило око објеката 
водопривредне инфраструктуре. Санитарно-заштитне зоне су уређене територије између 
извора загађења и стамбене зоне града различите ширине. Ширина тог појаса зависи од 
степена штетности емитованих материја, количине емисије и имисије и нивоа буке. Обзиром да 
се оптимална ширина појаса ретко може постићи у зони се могу наћи објекти мањег степена 
штетности. Најмање 40% санитарно-заштитне зоне треба да је слободно и искоришћено за 
озелењавање. Могу се формирати комбиновани засади са воћњацима и ливадама у оквиру 
заштитног појаса. Зелени појас треба да буде висински разуђен са спратовима високог дрвећа, 
ниског дрвећа, жбуња и травнате вегетације. У оквиру тих зона избегава се садња четинара 
(потивпожарна функција) као и дрвећа са обилним цветним прахом, великом количином 
влакнастог или летећег семена (бреза, јасика, топола) који ометају процес производње у 
фабрикама. Паралелно са правцем доминантног ветра (север-југ) треба да се поставе 
продувни појасеви са прекидима, ширине 20-40 m (7-8 редова) у циљу проветравања и 
одношења штетних материја са места највеће концетрације ка ванградском простору.  

У санитарно-заштитним зонама око објеката електроенергетске и водопривредне 
инфраструктуре, односно објеката намењених водоводу и трафостаница, формира се 
заштитно зеленило са истим функцијама као и санитарно-заштитне зоне у оквиру радних зона. 
Основна улога је заштитна, у функцији је заштите од зрачења према стамбеној и радној зони, 
али и ради заштите самих објеката од других намена и омогућавање нормалног 
функционисања, остале фунције су естетско-декоративна и структурна. Формирање зелених 
површина врши се на истим принципима као код санитарно-заштитних појасева око индустрије, 
водећи рачуна о удаљености дрвећа од објеката која минимално мора бити 10 m. Најфектнија 
заштита се постиже формирањем шумског масива по ободу, са декоративним уређењем са 
могућношћу одмора и одвијања пасивне и активне рекреацијуе унутар зона, тамо где је то 
оствариво због величине простора, односно ширине зоне.  
Заштитне зелене површине - просторно-пејзажни објекти специјалне намене се налазе у оквиру 
зона 1в и 1г око коридора обилазнице, за које се услови уређења и грађења примењују по ПГР-
у. Обзиром да ће се за коридор обилазнице радити ПДР ширина зона може да варира што ће 
сависити од саобраћајног решења.  
Заштитне зелене површине - просторно-пејзажни објекти специјалне намене се налазе у оквиру 
зоне 2д око коридора обилазнице и корита реке Јабланице. Предвиђена је израда ПДР,мада се 
овом приликом се дају смернице да се непосредна близина коридора ради заштите од 
негативног утицаја према становању заштити буфер зоном зеленила.  

Зеленило радне зоне је подигнуто изван производног простора и служи као заштита од 
шкодљивих емисија у зони 2г. Санитарно-заштитне зоне су уређене територије између извора 
загађења-индустрије и стамбене зоне града различите ширине- предвиђена је израда ПДР-а. 

Зеленило у оквиру специјалних намена- предвиђена је израда ПДР-а, дају се смернице. 
 У зони 2е дефинисано је заштитно зеленило као тампон зона између зоне становања и 
специјалних намена, које ће се уређивати и користити као блоковско зеленило, односно 
рејонски парк. Тако да ће поред основне заштитне функције имати и улогу у одмору и 
рекреацији гравитирајућих становника , са потребним мобилијаром (клупе, игралишта и др), 
али у естетском уобличавању подручја . Разрада по ПГР-у 
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Зелене површине у комплексу пољопривредне школе у зони 3а, 3б и 3 в треба да 
задовоље две основне функције: стручно-огледну и фискултурно-рекреативну. Будући на 
специфичност саме школе, наставна-огледна поља и економски објекти су неопходни и налазе 
се у комплексу, непосредно поред пољопривреде ван грађевинског подручја. Школско 
двориште је најфреквентнији део комплекса, предвиђено је за окупљање деце у време одмора 
и за школске приредбе и скупове. Разрада по ПГР-у 
Зеленило на водном земљишту у зони 4. Иако се ради о водном земљишту могуће је 
уређење постојеће вегетације на нерегулисаном речном кориту, а према мишљењу и условима 
ЈВП ''Србијаводе''. Дозвољене активности: пешачење, трим, стаза здравља, рекреација на 
травнатој подлози, дечје игре и. рекреација, излети, дечја игралишта, изложбе на отвореном. 
Нису дозвољене активности - спортови који могу утицати на загађење животне средине 
Разрада по ПГР-у.  
 Код изградње нових просторно-пејзажних објеката потребно је следити следеће услове: 
израда одговарајуће планске и пројектне документације по следећим ставкама: 
Пројекти уређења израђују се на ажурираним геодетским подлогама са уцртаном постојећом 
вегетацијом; партерна решења ускладити са наменом и функцијом; нивелациона решења 
ускладити са конфигурацијом терена; пејзажна решења ускладити са трасама подземних 
инсталација – испоштовати потребна минимална одстојања: од водовода 1,5 м, од 
канализације 2,5 м, од топловода 3,0 м, од електроинсталација 2,0 м, од тт-инсталација 1,5 м, 
односно у складу са важећим техничким прописима;избор врста  (са акцентом на аутохтоне 
врсте озелењавања) усагласити са наменом и функцијом објекта, као и са условима станишта; 
у зависности од намене објекта предвидети опремање одговарајућом опремом и садржајима: 
елементи урбаног мобилијара, телефонске говорнице, јарболи, билборди. Постоји могућност 
изградње објекта спорта и рекреације, као пратеће делатности, уколико се јави потреба. 

Компламентарна делатност је спорт и рекреација, могућа израдња спортског објекта -
вишенаменског или специјализованог за поједине гране спорта, са допунским услужним 
садржајем, као и активирање приобаља реке Ветернице различитим видовима рекреације. 
Спортско-рекреативне центре могу оснивати правна или физичка лица, а имају јавни или 
селективни режим коришћења. Јавна намена у области спорта може бити на јавном и осталом 
земљишту. 
Mогуће пратеће намене су и одговарајући пратећи објекти саобраћајне, комуналне и остале 
техничке инфраструктуре, као и постављање елемента урбаног мобилијара, (телефонске 
говорнице, јарболи, билборди);  
До формирања функционалног просторно-пејзажног објекта специјалне - заштитне намене, 
оставља се могућност одвијања пољопривредне производње, према правилима уређења и 
грађења који важе за секторе 5, 6 и 7 са пропозицијама из дела 3.2. Такође, даје се могућност 
фазне реализације и сукцесивног формирања просторно-пејзажног објекта специјалне - 
заштитне намене. 
Намена објеката чија је градња забрањена у овој зони су све намене чија би делатност 
угрозила животну средину и основну намену.  
Услови за формирање заштитних зелених појасева- Коридора 
За формирање заштитних шумских појасева на контакту: 
- изграђених стамбених зона и планираних привредних зона,  
- зона планираних за стамбену изградњу и планираних привредних зона и 
- водотока и планираних привредних зона,  
- одређује се минимална ширина од 20m и то увек у оквиру привредних зона. 

Ваншумско зеленило у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева је потребно 
формирати у оквиру саобраћајне, водопривредне инфраструктуре и пољопривредног 
земљишта. Пројектном документацијом је потребно одредити оптималне ширине и типове 
заштитних појасева, међусобна растојања и конкретан избор врста у складу са условима 
станишта, природних карактеристика подручја, као и очувања биодиверзитета и пејзажних 
карактеристика. Препоручују се вишередни појасеви ширине 10-15 м, појасеви се планирају на 
пољопривредном земљишту или ван линија путног појаса а у складу са законском регулативом 
(Закон о пољопривреди).  
Намене објеката чија градња је забрањена у овој зони су оне чија би делатност угрозила 
животну средину и основну намену. Није дозвољена градња и ширење постојећих стамбених и 
пољопривредних објеката. 

Главна функција заштитног зеленила је смањење неповољних услова микросредине - 
ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског загађења, заштита од буке, 
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везивање земљишта и заштита од ерозије. Заштитно зеленило се формира и уз саобраћајнице 
и у оквиру железничког коридора, треба да изолује становање од саобраћаја и спречи 
негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на околне садржаје. Предвиђа се 
формирање заштитног зеленог појаса, на слободним површинама уз привреду и др. Могући 
радови и врсте објеката као за предходну категорију. 
доминантна намена: јавни просторно-пејзажни објекти (зелене површине); 
могуће пратеће намене: спорт и рекреација, туризам и услуга, одговарајући пратећи објекти 
саобраћајне, комуналне и остале техничке инфраструктуре, елементи урбаног мобилијара, 
(спомен обележја, скулптуре, фонтане, телефонске говорнице, јарболи, билборди и слично);  
намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност угрозила 
животну средину и основну намену. 
 Садашњи систем зелених површина је назнака комбинованог система зеленила, кога 
треба даље надградити и побољшати. Tо се постиже повећањем површина под зеленилом, 
непрекидних и равномерно распоређених, као и ревитализацији и реконструкцији постојећег 
зеленог фонда. Недостатак зеленила јавног коришћења донекле је компензован зеленилом 
ограниченог коришћења, зеленилом специјалне намене, као и чињеницом да је у подручју 
плана заступљено индивидуално становање са добрим процентуалним учешћем врта у оквиру 
парцеле. Такође, велика површина је под пољопривредом, те је укупна површина под 
вегетацијом са остваривањем еколошко-биолошке функције (декоративна, функционалана и 
рекреативна функција зеленила недостају) знатно повећана.  
Код зеленила у оквиру парцела породичног становања композиционо решење зависи од 
могућности, потреба и жеља корисника. Обзиром да се ради о насељима мале густине, као и 
приградских насеља са пољоприведним домаћинствима, вртови су већи и комбиновани са 
воћњацима, повртњацима и др. 
Напомена: Ови услови се примењују и као смернице за подручја где се План спроводи и ПДР-е који ће се 
додатно радити. 

Остали објекти на јавним површинама 
Mогуће пратеће намене су и одговарајући пратећи објекти саобраћајне, комуналне и остале 
техничке инфраструктуре, као и постављање елемента урбаног мобилијара, (телефонске 
говорнице, јарболи, билборди);  
 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
Будућу намену неперспективних комплекса "посебне" намене, одредити плановима нижег реда, 
где се у функцији развоја јавно-социјалне инфраструктуре, предлаже да приоритет има јавна 
намена ових објеката. Приликом израде планова нижег реда (уколико се кроз план мења статус 
"посебне" намене), потребно их је доставити Министарству одбране, на усаглашавање 
потребама одбране земље.  

Реализацији планских решења може се приступити, тек након предходне сагласности 
Министарства одбране и регулисања својинских односа, у складу са одредбама Закона о 
средствима у својини Републике Србије ("Сл.гласнк  РС бр.53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), а у 
поступку пред Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије. 

За комплекс "посебне" намене са ознаком 6, који се односи на аеродром, предлаже се 
задржавање намене, док се промена статуса односи се на могућност цивилног коришћења. 
Приликом планирања и изградње објеката у зони просторне заштите око аеродрома обавезно 
је поштовати одредбе Закона о ваздушном саобраћају (Сл. гл.СРЈ 12/98, 5/99, 44/99, 73/2000 и 
70/2001), уз поштовање услова и ограничења изградње Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије.  

Према Процени Републике Србије са аспекта повредљивости територије у односу на густину: 
насељености, техничко-технолошких садржаја, урбаних структура и индустријских зона; као и 
на утицај природних сила, Лесковац припада категорији градова са I степеном угрожености. У 
складу са Проценом угрожености потреба и могућности за заштиту и спасавање општине 
Лесковац, у оквиру ГУП-а  (по обиму угрожености) могу се, даље издвојити следећи рејони: 

 као најугроженији: комплекси посебне намене са ознаком "4" и "6";   

 мање угрожен је остатак територије Плана..  
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2.4.2.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
Правила уређења и грађења  саобраћајне инфрструктуре 

Саобраћајна мрежа  како примарна тако и секундарна је делимично реализована.  На 
примарној саобраћајној мрежи планом је дефинисан коридор обилазнице око града за део од 
укрштаја са магистралном пругом до југозападне границе обухвата плана.  

Укрштај магистралне пруге са планираном обилазницом планирати денивелисано. 
У поречном профилу обилазне саобраћајнице појавиће се на појединим деоницама сервисне 
саобраћајнице које ће осигурати несметано функционисање пољских путева које обилазница 
пресеца. Реализација обилазнице са сервисним саобраћајницама спровешће се по плану 
детаљне регулације који ће се радити за обилазницу. Код улице Нишке задржава се постојећи 
коловоз, са западне стране коловоза формира се банкина и зашититни појас који има функцију 
да прихвати атмосферске воде са улице и спроведе их у одводни канал. Са источне стране се 
формира бициклистичка трака за двосмерни саобраћај, издвојена зеленилом од коловоза, а у 
наставку је тротоар. У оквиру комплекса пољопривредне школе формирају се сервисне 
саобраћајнице које су у функцији школе и њених активности. У југоисточном делу овог 
комплекса је планирана  улица која је у функцији зоне сервиса који ће се формирати источно од 
планиране саобраћајнице. Улица Милана Момчиловића добија планом нову улогу.Преко ње  се 
остварује веза са северном индустријском зоном планираним продужетком према истоку  и 
мостом преко реке Ветернице. Западни наставак улице је планиран до постојећег пута за Доње 
Стопање. На укрштају са улицом Нишком планирана је раскрсница са кружним током 
саобраћаја. Регулација у зони кружне раскрснице дефинисаће  се пројектом парцелације на 
основу урађене техничке документације. Западно од северног крака улице Милана 
Момчиловића формира се нова саобраћајна мрежа која је добрим делом уклопљена у 
стихијски формираној мрежи стамбених улица и прилаза. Трасе улица су задржане да би се 
избегло рушење, а габарити су проширени како би могао да функционише саобраћај. Зависно 
од просторних могућности формиране су стамбене улице ширина од 5 до 8м. Неколико улица 
је планирано са коловозом  и једностраним тротоаром.  
Елементи хоризонталне регулације су дати у графичком прилогу, координатама осовинских 
тачака и попречним профилима. Препоручује се при изради ПДР-а у бесправно изграђеним 
деловима насеља да стамбени прилази морају да имају најмању ширину 5м, изузетно  мање 
где је већина објеката на регулацији, уз задовољавање против прожарних услова. 
У нивелационом погледу морају се задовољити услови одводњавања са јавних површина. 
Минимални подужни падови нивелета су 0,5% (0,3%), а максимални 4%, на прилазима 
надвожњацима.  

Уз постојећу магистралну пругу, са источне стране, планира се изградња индустријског 
колосека, који ће повезати планирану теретну станицу „Бунибродске ливаде“ источно од 
магистралне пруге. Дефинисање услова за изгрању колосека, као и заштитног појаса урадиће 
се кроз план детаљне регулације железничке инфраструктуре на подручју ГУП-а. 

Заштитни појас са сваке стране јавног пута има  ширину од  државног пута II реда, 10 m. 
У заштитном појасу поред јавног пута ван грађевинског реона, забрањена је изградња 
грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим 
изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и 
инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У заштитном појасу 
може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод и други сличан објекат, 
као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл. по претходно 
прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 
 
Правила уређења и грађења железничке  инфрaструктуре 

Цевоводи (водоводи и канализација), електричне, телефонске линије, подземни 
каблови и друге сличне инсталације и уређаји могу се укрштати са са железничком пругом тако 
да се поставе кроз труп пруге испод колосека на најмањој дубини 1,8 метара, мерено од горње 
ивице прага до горње ивице заштитне цеви, односно изводити паралелно са железничком 
пругом ван железнничког подручја под условом да се њиховим постављањем, извођењем и 
коришћењем не угрожава безбедност железничког саобраћаја. При изради техничке 
документације за изградњу ових објеката, као и осталих објеката у заштитном пружном појасу, 
који ће бити дефинисан кроз план детаљне регулације железничке инфраструктуре на подручју 
ГУП-а, инвеститор је у обавези да се обрати управљачу пруге за услове и сагласност. 
Железничким земљиштем управља ЈП,,Железнице Србије,, и не може се отуђити бе 
зсагласност железнице. У заштитном пружном појасу не могу се градити зграде, постављати 
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постројења и уређаји и градити објекти на удаљеност мањој од 25м, рачунајући од осе 
колосека. 

2.4.3. Водопривредна инфраструктура 
Водовод-снабдевање водом 
Правила уређења 

Имајући у виду постојеће стање дистрибутивне водоводне мреже на подручју Плана као 
и потребе корисника, планира се: 

-Изградња примарног цевовода профила Ø400мм у Ул. Нишкој у источном тротоару, до 
раскрснице са Ул. Милана Момчиловића. 

-Изградња примарног цевовода профила Ø300мм за правац Брестовац у источном 
тротоару (банкини) државног пута II реда број 132, од раскрснице са Ул. Милана Момчиловића.  

Овај цевовод везује се на примарни цевовод профила Ø400 мм у Ул. Нишкој. 
-Изградња примарног цевовода профила Ø300мм, кроз обилазницу, од "зелене зоне" до 

државног пута II реда број 132, где се спаја са горе наведеним цевоводом у тзв. прстен. 
-Изградња примарног цевовода профила Ø200 мм за правац Винарце путем Лесковац – 

Винарце, од раскрснице са Ул. Нишком. Овај цевовод везује се на примарни цевовод профила 
Ø400 мм у Ул. Нишкој. 

-Изградња нове секундарне водоводне мреже, ради усклађивања са новопланираном 
регулацијом, уместо постојеће која се не уклапа у регулацију. 

-Изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама.  
Планирана водоводна мрежа је прстенаста. 
Приликом реконструкције и изградње цевовода најмањи профил биће Ø100мм, за 

мрежу везану у прстен, односно Ø80мм, за водоводне линије које се слепо завршавају. 
Водоводна мрежа биће смештена у тротоар на одстојању од једног метра од ивице коловоза.  

Траса планираног водовода дата је у графичком прилогу. 
Бунар Б-14 који је, пре пуштања у рад водосистема “Барје“, био у функцији 

водоснабдевања а који више нема ту функцију може се применити за друге делатности 
уз контролисану експлоатацију подземне издани. 

Правила грађења 
Минимална дубина укопавања цевовода је 1м 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 80m.  

-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 Ø200мм или минимум 3,0м, ако је пречник 
водовода већи или једнак Ø200мм.   

-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. 

Изворишта  

Основна делатност: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
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Површине и објекти су под посебним режимом  изградње. Општа правила грађења – 
регулација и нивелација ,примењују се по посебним критеријумима, прописима и законима и 
према Елаборату о резервама подземних вода изворишта за водоснабдевање Лесковца. 

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

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

Имајући у виду постојеће стање канализационе мреже на подручју Плана, потребе 
корисника и конфуигурацију терена, планира се: 

-Изградња сепаратног система на подручју Плана западно од Ул. Нишке, државног пута 
II реда број 132.   

-Комуналне отпадне воде одвешће се у два независна система. Један део отпадних 
вода одвешће се у постојећу канализациону мрежу односно постојећи колектор профила ККН  
Ø500мм у Ул. Милана Момчиловића а други део препумпавањем преко моста на реци 
Јабланици у канализациони систем насеља Винарце и Д. Стопање. 

-Изградња ФЦС код моста на путу Лесковац – Винарце на реци Јабланици. 
-Изградња Постројења за пречишћавање атмосферских вода на десној обали реке 

Јабланице. На овом постројењу третираће се атмосферске воде пре упуштања у реципијент 
реку Јабланицу.  

-Градња канализационе мреже у новопланираним саобраћајницама унутар Плана. 
-Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу. 

Правила грађења 
-Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода 

одредити на основу хидрауличког прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од 
Ø250мм, 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  3м. 
-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. 

-Све индустријске употребљене воде, пре упуштања у градску канализацију, третирају 
се примарном обрадом. 

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

2.4.4. Енергетска инфраструктура  
2.4.4.1. Електроенергетска инфраструктура 

Правила уређења 

На простору обухвата Плана планирана је изградња нових трафо станица ТС 10/0.4 кV и то: 

1. ТС 10/0.4 кV „Нова 1“  на делу КП бр.15032/2 КО Лесковац, типа МБТС-Д 2х1000 кVA 
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2. ТС 10/0.4 кV „Нова 2“  на делу КП бр.15184/1 КО Лесковац, типа МБТС-Д 2х1000кVA, као 
замена постојећој ТС 10/0.4 кV „Аеродром- Кула“ која ће бити уклоњена   

3. ТС 10/0.4 кV „Нова 3“  на делу КП бр.4280 КО Лесковац, типа МБТС-Д 2х1000 кVA 

4. ТС 10/0.4 кV „Нова 4“  на делу КП бр.1732/1 КО Доње Стопање, типа МБТС-Д 2х1000 
кVA 

Напојни 10 кV вод који повезује ТС 10/0.4 кV „Аеродром“  и ТС 35/10 кV „БТС“, изведен 
делом као надземни, а делом као подземни, биће изведен, новим 10 kV водом трасом 
планираних саобраћајница, у делу тротоара, све до новопланиране ТС 10/0.4 кV „Нова 2“, као 
замена постојећој ТС 10/0.4 кV „Аеродром - Кула“. Такође је потребно изместити трасу 10 кV 
кабловског вода од ТС 10/0.4 кV „Чифлук Мира“  до ТС 10/0.4 кV „Аеродром-Кула“, у 
планираним тротоарским површинама улица, онако како је то дато на графичком прилогу. 
Повезивање новопланираних трафо станица на ЕЕДС, биће изведено одговарајућим 
подземним кабловским водовима, положеним у јавним површинама тј. тротоарским 
површинама саобраћајница, а места прикључења биће дефинисана техничким условима 
дистрибутивног предузећа. 

Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, за потребе прикључења 
производних и привредних објеката, као и објеката намењених пољопривреди на ЕЕДС или 
повећање снаге постојећим комплексима, дозвољена је на самом комплексу тј. на земљишту 
остале намене.   

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

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према 
важећим законским прописима.  

Услови за изградњу Трафостанице 10/0,4кV 

-ТС градити као МБТС, КБТС, челичнорешеткасту стубну ТС или зидану ТС. 
-ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима 

за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;  
-ТС градити за напонски ниво 10/0,4kV.  
-Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења; 
-Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;  
-Обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста подлога);  
-ТС мора имати што мањи утицај на животну средину ( бука).  
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Услови за подземну електромрежу 

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

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

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

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

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

-Код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање 
је 0.5м за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0м за каблове напона 35kV;  

-Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима несме бити мање 
од 0.5м; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од 30о 
по могућству што ближе 90о, а ван насеља минимални угао од 45о. По правилу 
електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла;  

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

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

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

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

-Није дозвољено паралелено полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви.  
-Размак између ел.каблова и и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у 

насељеним местима је минимално 0.8м, а изван насеља 1.2м. У ситуацијама када су просторни 
услови неадекватни ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном расојању 0.3м, 
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 40.0м. (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 3.0м од објекта ( 
10kV) или 5.0м 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 3.0м 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); 

-Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским  
инсталацијама у облику фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или штапним 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 14 
 

 

31 

 

хватаљкама са раним стартовањем, у скалду са Правилником о техничким нормативима за 
заштиту објеката од атмосферског пражњења ( ''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96); 

  
Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу  

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

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

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

оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу 
на НН мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или кровни носач), 
минимални распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом је 30.0м, за веће распоне 
планирати помоћни стуб. 

 
2.4.4.2. Топлификациона инфраструктура 
Не предвиђа се централизовано напајање корисника топлотном енергијом. 

 
2.4.4.3. Гасификациона инфраструктура  

Правила уређења 
Прикључењем Града Лесковца на систем гасовода, стичу се услови за прикључење и 

појединих корисника на исти.  
У оквиру планског подручја планирана је изградња градске гасне мреже која представља  

комплексан систем који се састоји из: 
-мернорегулационих станица  и дистрибутивне гасне мреже. 
 

Правила грађења 
Правила грађења мерно-регулационих станица 

Мерно регулационе станице (МРС) градити у посебно грађеним зградама или металним 
орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу постављати у 
дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и надстрешница. 

До сваког објекта МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, 
мин.ширине 3.0м. 
 
Правила грађења  дистрибутивне  гасне мреже 

-Градска гасоводна мрежа (ГГМ) предвиђа се од челичних цеви, различитих пречника, 
са максималним радним притиском  у мрежи од 16 bar-а. 

-За трасу гасовода првенствено се користи зелени појас у тротоару. У случају да не 
постоји могућност да се траса 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: 

Минимална дозвољена растојања гасовода 

Притисак гаса у гасоводу (bar) Минимално дозвољено растојање (м) 

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: 

Минимална дозвољена растојања гасовода (варијанта 2) 

Објекат 
Минимално дозвољено растојање (м) 

укрштање паралелно вођење 

гасоводи међусобно 0.2 0.6 
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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 

 
Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасоводу до 

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

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

1 – 35                          25 

> 35                         100 

телефонски водови                          10 

Надземно полагање гасовода пре улаза у МРС потрошача дозвољено је само у 
изузетним случајевима и то на кратким деоницама при чему ти делови гасовода морају бити 
заштићени од оштећења услед аутомобилског и колског саобраћаја или од сличних узрока.  

Минимална полагања надземних гасовода до доње ивице гасовода мора бити: 
- на местима пролаза људи ..... 2.2м 
- на местима где нема транспорта и пролаза људи ..... 0.5м 

Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода положених на стубовима, 
до различитих зграда и објеката, морају бити већа или једнака вредностима у следећој табели: 

 
Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода положених на                         
стубовима 

Зграде и објекти Растојање (м) 

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

  5.0 
                    10.0 

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

2.0 
5.0 

3. Стамбено-пословне зграде 
- гасовод до 6 bar-а и растојање за све притиске до 12 bar-а 2.0 

4. Ближа шина железничке пруге 3.0 

5. Ивични камен, ивица рова или подножја насипа пута  1.5 

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

1.0 

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

10.0 

9. Ваздушна линија електричних водова 
не мање од висине стуба 

електродалековода + 3.0м 

 
 
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 300мм. 
- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу ових: 
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Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода  

Напон  (KV) Растојање (м) 

до 1 не мање од 1.0м 

1 – 35 не мање од 3.0м 

35 - 110 не мање од 4.0м 

 
Укрштање и паралелно вођење гасовода јавним путевима:  

Укрштање се изводи тако да не угрожава, оштећује или функционално омета већ 
постојеће објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној 
близини. 

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и или 
када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора бити заштићен. Код 
постављања гасовода путем бушења испод јавних путева, исти мора бити заштићен заштитном 
цеви. Када се гасовод полаже испод јавног пута прекопавањем, може се положити без 
заштитне цеви, али са двоструком антикорозивном изолацијом која се мора извести 10.0м, 
рачунајући од спољне ивице путног појаса. При укрштању гасовода са јавним путевима, 
гасовод се води по правилу под углом од 90° у односу на осу. Само изузетно се тај угао може 
смањити до угла од 75° (евентуално и 60°), уз документовано образложење.  

Максимални радни притисак у наведеним полиетиленски дистрибутивни гасоводним 
мрежама је 4 bar. 

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

Минимално дозвољено растојање подземних 
гасовода од других објеката 

Укрштање (м) Паралелно вођење (м) 

Други гасоводи 0.3 0.3 

Водовод и канализација 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 

Државни пут II реда 1.35 1.0 

Општински путеви 1.0 0.5 

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

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0.6м до 1.0м (у зависности од 
услова терена). Изузетно дубина укопавања може бити и 0,5м под условом да се предузму 
додатне техничке мере заштите. 

Минимална дубина укопавања (уколико не постоје други услови) при укрштању 
дистрибутивног гасовода са: 

-Железничким пругама износи 1.5м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до доње 
ивице прага; 

-Путевима и улицама износи 1.0м 
-Изузетно дубине укопавања дистрибутивног гасовода може да буде већа од 2.0м, при 

чему морају да се предузму додатне техничке мере заштите. 
-При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је 

могуће, полаже изнад других инсталација и то под углом од 60-90°. Ако се положе испод 
инсталација, потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено 
најкраћим путем у хоризонт. пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2.0м.  

-При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод  
полаже испод дна канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1.0м. Уколико је 
ова дубина укопавања мања потребно је изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. 

-Ако се гасовод води кроз светли профил канала, он мора да се заштити челичном 
заштитном цеви и да се између основне и заштитне цеви угради термичка изолација. Крај 
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челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 1,0м од горње ивице канала, посматрано у 
хоризонталној пројекцији. 

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

-Када се дистрибутивни гасовод положе испод пута, његовим подбушивањем обавезно 
се предвиђа постављање заштитне цеви. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа 
за минимум 1.0м са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.  

-Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз 
претходно бушење испод пруге. Заштитна цев на пролазу гасовода испод железничке пруге 
мора бити дужа за минимум  5.0м са једне и са друге стране пруге, мерено од осе задњег 
колосека, односно за минимум 1.0м мерено од ножице насипа.  

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

 Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода 

1. Најмања светла ширина рова без приступа радном простору 

Дубина полагања (м) до 0.7 од 0.7 до 0.9 од 0.9 до 1.0 преко 1.0 

Светла ширина рова (м)      0.3 0.4 0.5          0.6 

2. Најмања светла ширина рова са приступоm радном простору 

 Најмања светла ширина, b (м) 

Спољни пречник Подграђен ров 
Ров који није подграђен 

Угао нагиба бочне стране 

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

до 0.4 b = D + 0.4 b = D + 0.7 b = D + 0.4 

преко 0.4 до 0.8 b = D + 0.7 

b = D + 0.4 b = D + 0.7 преко 0.8 до 1.4   b = D + 0.85 

преко 1.4 b = D + 1.0 

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

сопствене  или за комерцијалне потребе. У случају формирања комплекса у оквиру зона у 
грађевинском подручју  примењују се правила уређења и грађења прописана за ту зону.  

 У оквиру предходног даје се могућност инсталирања фотонапонских система и 
постављања соларних колектора, а потенцијална место за постављање фотонапонских панела 
су: кровови пословних и производних објеката као и простори у оквиру радних и зелених зона и 
др.  

Дозвољава се формирање комплекса за коришћење обновљивих извора енергије у 
оквиру грађевинског подручја (фотонапонских електрана). У оквиру комплекса постављају се 
постројења за прихват енергије и граде се пратећи објекти који се опремају постројењима за 
одређену трансформацију енергије и њену даљу дистрибуцију. Они се наслањају на јавни пут, 
са кога је омогућен директан прилаз. Унутар комплекса се формирају  интерне саобраћајнице 
за његово нормално функционисање. Комплекси се дефинишу као ограђени и посебно 
обележени простори.  
 

2.4.6. Телекомуникациона инфраструктура 
Правила грађења 
Комуникациони системи 

ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална дубина полагања 
ТТ каблова је 0,80m. ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару 
на минималном одстојању од регулационе линије 0,50m. 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 0,50m. Код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 
35kV минимално одстојање мора бити 1,0m. Код укрштања са електроенергетским кабловима 
минимално вертикално растојање је 0,50м изнад; угао укрштања у насељу мора бити што 
ближи 90о а минимално 30о, а ван насеља минимално 45о; у случају да не могу да се 
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задовоље ови услови телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну цев са размаком не 
мањим од 0,30m. Код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом и 
топловодом минимално растојање мора бити 1,0м, а код укрштања минимално растојање је      
0,50m 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, привредних 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 190cm. 

- Дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери а према процени 
планера и пројектанта, са монтажним мини окнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80, 
за правце полагања два или више кабла капацитета до 600x2. Уколико присуство других 
подземних инсталација онемогућава уградњу монтажних окана користити зидана мини 
окна. Дубина окна је од  100 – 130cm. 

- 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 100cm, изузетно до 130cm. 
 

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 15m2 опремљен електроенергетским прикључком. Он 
се може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом новог. Уколико се 
гради нови грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно предвидети локације у 
тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност из разлога непрекорачења 
максималних дужина претплатничких петљи.  
У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене  кабинете 
типских димензија. Кабинети се постављају на предходно израђене бетонска постоља 
димензија 344x130x105cm. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује на 320cm или 
280cm. 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.  
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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 предвиђамо 
коришћење CDMA технологије за бежичне приступне мреже. 
Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација 
приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 
телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација великих базних 
корисника, за потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање 
ТВ студија са ИП/МПЛС мрежом. 

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 
Планира се постављање ГСМ и УМТС базних станица, у циљу ширења покривености и 
повећања капацитета. Код дефинисања локације базних станица, узети у обзир могућност 
изградње приводног оптичког кабла. 

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

 
-До комплекса за Објекат мобилне телефоније неопходно је обезбедити приступни пут 

минималне ширине 3.0м до најближе јавне саобраћајнице. 
-Удаљеност локације комплекса Објекта мобилне телефоније од јавне саобраћајнице и 

то Главне градске саобрађајнице или Градске улице, износи минимално 40.0м (до ближе 
границе комплекса). Ова удаљеност не може бити мања од 5.0м у односу на јавне 
саобраћајнице и то интерне насељске и блоковске улице.  

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

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

Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и мрежа ТТ 
инсталација и електроинсталација – подземно или надземно. У изградњи нове 
инфраструктурне мреже на простору улица обавезно је полагање окитен црева за полагање 
кабловских водова. У насељима у којима се не врши изградња нове инфраструктурне мреже и 
у насељима слободностојећих објеката породичног становања могуће је постављање каблова 
на стубове јавне расвете или електродистрибуције уз претходну сагласност власника стубова.  

У изузетним случајевима могуће је уз поштовање и примену свих техничких прописа и 
норматива из ове области постављање каблова на фасадама објеката, али тако да су што 
мање уочљиви. 
 

2.4.7. 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 радних зона, предвидети простор за плато, у циљу одвојеног 
сакупљања – примарне селекције и одношење комуналног отпада.  
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2.5. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОСТОРНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 
ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА   

2.5.1. Уређење и просторна организација објеката и површина остале намене 

 Нова функционална организација доприноси формирању амбијента, који ће подићи 
вредност и атрактивност простора. Поред физичких структура у формирању просторно-
функционалних целина, важну улогу треба да имају и отворени простори. Обликовањем 
простора потребно је постићи визуелни ефекат, а истовремено омогућити безбедно обављање 
планираних активности. 
Планирани облик становања је породично становање које се неформално развијало услед 
дугогодишњег ограничења постојања на зони водозахвата са ограничењима за његов даљи 
развој и унапређење. Рационализацијом зона санитарне заштите створени су услови за његов 
даљи плански развој и унапређење, даљом разрадом. 
Приликом градње нових објеката (код фазне реализације), штитити суседне објекте у 
конструктивном смислу, и не угрожавати услове живота на суседним парцелама и парцелама у 
окружењу. Комбинацијом слободних површина, са елементима партерног уређења, зеленила и 
урбаног мобилијара (клупе, осветљење, рампе и сл.), постићи хармоничан однос са 
планираним структурама, створити пријатан амбијент, могућност несметаног приступа и 
разноврсног коришћења. 
Становање: повећати густину становања у зонама ниских и средњих густина, повећањем 
индекса изграђености и заузетости; одржати континуитет у планирању; интегрисати различите 
садржаје уколико нису у супротности са основном наменом; унапредити социјално становање 
изградњом нових објеката овог типа; заокружити грађевинско подручје насеља на периферним 
деловима, ради очувања пољопривредног земљишта. Неформална насеља (ромска насеља) у 
обухвату плана се задржавају и дају се смернице за унапређење животног стандарда. 
Могуће пратеће намене су функције које могу да буду допуна основној намени, али само под 
условом да та делатност не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину.  

Пратећа делатност може изузетно да буде и доминантна на појединим локацијама, под 
условом да не угрожава основну намену, јавни интерс и животну средину, а реализоваће се 
према правилима дефинисаним за основну намену.  
Намене објеката чија градња је забрањена у датој зони су све намене чија би делатност 
угрозила животну средину и основну намену. 

У насељу су заступљена два типа стамбене изградње  
-породично становање средњих густина  
-породично становањеи ниских густина у приградска насеља 

Предложеним планским решењем заокружује се зона становања и даје се могућност за 
њено унапређење по принципима унутрашњег ширења, кроз повећање индекса заузетости и 
изграђености.  
У оквиру стамбене зоне могуће је градити: стамбене објекте, стамбено-пословне објекте 
(преовлађујућа намена је становање), пословно-стамбене објекте (преовлађујућа намена је 
пословање), пословне објекте (на засебној парцели) и објекте јавне намене. За остваривање 
садржаја пословања у стамбено-пословним објектима намењује се у првом реду приземље, а 
по потреби прве две етаже. 
Дуж главних путних праваца у зони становања градиће се пре свега јавни и комерцијални 
садржаји и личне услуге. У зони становања нестамбене намене морају се уклапати у задате 
урбанистичке параметре за конкретан блок и врсту становања. Садржаји пословања ( на 
засебној парели) морају бити примерени стамбеној зони у погледу заштите животне средине и 
оосновну функцију становања. Дозвољени су и производни објекти у зони становања у виду 
услуге и заната који не загађују животну средину. 

Реконструкција се може вршити у оквиру зона породичног становања, ако се за то 
укаже потреба и створе услови.  

У зонама где су прекорачени дозвољени параметри густине насељеност, индекси 
заузетости и изграђености на нивоу зоне, нема даљег ширења зоне становања и повећања 
густине становања и густине станова, већ само опремање зоне пратећим садржајима.  

У зони становања унапређење врши се доградњом и надградњом до 
мах.П+2,(пословно-стамбене намене) али под  условима прописаним правилима грађења и 
максималних густина становања, са могућношћу изградње пословног простора у приземним 
етажама. 
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Радна зона 
Планом је потребно створити неопходне просторне услове за даљи развој привреде у 

оквиру зоне становања и одговарајућих пратећих капацитета.  У том смислу, просторна 
организација производних функција одвијаће се у оквиру појединачне просторне јединице на 
крајњем северозападном делу плана у грађевинском блоку 82. 
Појединачне просторне јединице у склопу насељског ткива могу се градити и развијати они 
капацитети чија технологија рада нема негативних утицаја на животну средину, који нису у 
супротности са претежном наменом зоне и парцеле на којој се гради. 
Планом су утврђене физичке структуре које се могу задржати и реконструкцијом усагласити са 
планираним окружење у оквиру стмбених и радних зона као и параметри за изградњу на 
неизграђеном грађевинском земљишту које се трентно користи у пољопривредне сврхе. 
Дефинисане су целине где се постојећи индустријски комплекси трансформишу у складу са 
савременим технолочким захтевима. Заменом постојећег грађевинског фонда, унапредиће се 
квалитет становања, приврђивања, пословања и животне средине. Кроз основну намену 
могуће је интегрисати различите садржаје који не представљају супротност. 
Решењем се омугућује реализација “brownfield” инвестиција у постојећим радним зонама (јер у 
складу са принципима одрживог развоја  представљају својеврсну „рециклажу“ објеката, 
земљишта и постојеће инфраструктуре) и „greenfield“ инвестиција у новим али и на 
неизграђеним површинама у оквиру постојећих радних зона.  
Централни садржаји  

Унапређење планираних намена израдом урбанистичког пројекта где ће се прецизирати 
врста објеката, партерно уређење и решење мирујућег саобраћаја. 

Решавати на комплексу прдвиђен за те намене, и у оквиру зоне становања као посебни 
објекти или у склопу стамбених објеката као компатибилне намене под услов да не угрожавају 
претежну намену. 

 
2.5.2.  Локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 

Урбанистички пројекaт се ради за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за 
формирану грађевинску парцелу, а пре издавања локацијске дозволе. 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, као и правилницима 
који регулишу конкретну област и прибављеним условима надлежних предузећа. Правила и 
услови уређења и грађења су усмеравајућег карактера за просторне целине које ће се 
разрађивати урбанистичким пројектом. 
За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП), предвиђају се следеће локације: 
 
УП1- простор у Зони 2.ђ., претежне намене централни садржаји, на КП .бр. 402 и 403 КО 
Лесковац 
Правила уређења и грађења: 

 Површина грађевинске парцеле: мин.800м
2. 

 
 Минимална ширина парцеле-фронта према улици је 20,0м. 
 Намена: централни садржаји (трговина, услуга, угоститељство, администрација, 

сервиси, туризам и сл.). 
 Пратеће намене: дате су у табели компатибилних намена  
 Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 5.0м 
 Спратност објекта: мах. П+1 
 Коефицијенат заузетости: 50% 
 Коефицијенат изграђености: 1,1 
 мин.10%уређена зелена површина; 
 остало:манипулативне површине и решење мирујућег саобраћаја за конкретну 

намену а према нормативима дати у табели за конкретну делатност. 
 
УП2- простор у Зони 3.г., претежне намене централни садржаји, на КП .бр.15032/2 КО 
Лесковац 
Правила уређења и грађења: 

 Површина грађевинске парцеле: мин.800м
2. 

 
 Минимална ширина парцеле-фронта према улици је 20,0м. 
 Намена: централни садржаји (трговина, услуга, угоститељство, администрација, 

сервиси, туризам и сл.). 
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 Пратеће намене: дате су у табели компатибилних намена  
 Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 10.0м 
 Спратност објекта: мах. П+1 
 Коефицијенат заузетости: 50% 
 Коефицијенат изграђености: 1,1 
 мин.10%уређена зелена површина; 
 остало: на комплексу предвидети манипулативне површине и решење мирујућег 

саобраћаја за конкретну намену а према нормативима дати у табели за конкретну 
делатност. Максимално поштовање заштитног коридора државног пута II реда број 
132 и заштитног појаса корита реке Ветернице. 

 
УП3- простор у Зони 3.б., претежне намене образовање-едукативно производни и складишни 
комплекс на КП .бр.15037, 15036 и део 15032/1 КО Лесковац. 
Правила уређења и грађења: 

 Површина грађевинске парцеле: мин.1000м
2. 

 
 Минимална ширина парцеле-фронта према улици је 20,0м. 
Намена: Образовање (изградњи објеката за ваншколске активности, едукативно 

производни објекти у циљу усавршавање знања,  
 Пратеће намене за образовање: дате су у табели компатибилних намена  
 Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 10.0м 
 Спратност објеката: мах. П+1 
 Коефицијенат заузетости: 30% 
 Коефицијенат изграђености: 1 
 мин.30%уређена зелена површина; 
 остало:манипулативне површине и решење мирујућег саобраћаја за конкретну 

намену а према нормативима дати у табели за конкретну делатност. Уз максимално 
поштовање заштитног коридора железнице и заштитног појаса корита реке 
Ветернице. 

Даје се могућност градње објеката за складиштење хране, изградња хладњача за 
смештај готових производа, изградња производних објеката за потребе школе, према плану и 
програмских захтева пољопривредне школе и Министарсва за образовање,  стакленици за 
производњу раног поврћа, производњу хортикултуре и сл., као и комплетна пратећа комунална 
инфраструктура.  

Предвиђено је дислоцирање постојећих економских објеката у крајњи североисточни 
део комплекса и изградња нових према образовном наставном плану и програму.  

Капацитет планираних стаја не сме прећи у категорију фарме. 
 
УП4- простор у Зони 3.в., претежне намене образовање-изложбено продајни на  КП 
.бр.15032/1 КО Лесковац 
Правила уређења и грађења: 

 Површина грађевинске парцеле: мин.1000м
2. 

 
 Минимална ширина парцеле-фронта према улици је 20,0м. 
Намена: Образовање: ( изложбено - продајних објеката за пласман производа са 

огледног добра и производи из производног програма школе (сајамске манифестације и сл.). 
Пратеће намене за образовање: дате су у табели компатибилних намена  
 Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 10.0м 
 Спратност објеката: мах. П+1 
 Коефицијенат заузетости: 30% 
 Коефицијенат изграђености: 1 
 мин.30%уређена зелена површина; 
 остало:манипулативне површине и решење мирујућег саобраћаја за конкретну 

намену а према нормативима дати у табели за конкретну делатност. Уз максимално 
поштовање заштитног коридора државног пута II реда број 132  и заштитног појаса 
корита реке Ветернице. 

 
Предметни простор у функцији је школске економије и неопходно је дислоцирати објекте 

у крајњи источни део зоне 3б изградњом нових према наставном плану и програму школе 
уколико постоји потреба за такве објекте. До привођење простора планираним садржајима 
постојећи објекти могу се санирати и могуће је текуће одржавање. 
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2.6.  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 штетну по 
окружење (еколошких материјала), постизање енергетске ефикасности самог објекта (добра 
изолација, уградња квалитетних прозора и других отвора на фасади). Одржива изградња мора 
да осигура квалитете градње (конструкција и обликовање) и трајност уз финансијску, економску 
и еколошку прихварљивост. 
Енергетска ефикасност изградње у насељу 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;  

- сопственом производњом енергије;  

-изградњом објеката за производњу енергије на бази обновљивих извора енергије 
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или 
централизованих система грејања и хлађења.  
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 
или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација 
температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и 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, у којој се 
температура регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока 
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);  

- замена сијалица и светиљки у објекту ради обезбеђења потребног квалитета осветљености.  
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што приступачност, рационалност и 
намеравано коришћење зграде. 

Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустријских комлекса и 
комуналних услуга, представља циљ, а истовремено и велики потенцијални извор енергије. 
Планским решењем потребно је омогућити доступност природног гаса свим потрошачима. 
Тиме би се омогућила супституција коришћења електричне енергије и класичних фосилних 
енергената. Потребно је усагласити орјентацију објекта у односу на положај локације према 
ружи ветрова. 

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 приликомбизградње 
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;  
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− код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за 
регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.  

2.7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ  ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЉУДИ, МАТЕРИЈАЛНИХ 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА, РАТНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕСРЕЋА  
2.7.1. Општи услови и мере  заштите животне средине,  живота и здравља људи 

Опште одредбе заштите животне средине од аерозагађења, на територији Плана које 
треба пратити су дефинисане Локалним еколошким акционим планом и подразумевају 
усклађивање политике урбанистичког планирања са еколошком политиком.  

У том процесу треба обратити пажњу на следеће: 
- Модернизација и елиминисање индивидуалног начина грејања преоријентацијом на већи, 
централизован систем; 
- Претварање индивидуалних комуналних постројења са чврстог горива на природни гас и 
друге изворе са нижом емисијом; 
- Предузећа и институције своју делатност треба да ускладе са заштитом животне средине; 
Планирање посебних мера ускладити на основу: 

- осетљивости подручја (на уношење загађивача), 
- ризика од загађења (потенцијални загађивачи) и 
- угрожености (могућност за спречавање продора загађивача) 

На основу процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних целина, могу се 
издвојити следеће, релативно хомогене зоне и појасеви са ризиком од загађивања животне 
средине:  

-Коридор државног пута II реда број 132 деоница Ниш-Лесковац-Врање, који пресеца 
план у  правцу север –југ,  

-Траса планиране обилазнице у северозападном делу обухвата плана и која у највећој 
мери протеже у појасу између границе грађевинског подручја и границе ГУП-а у појасу 
пољопривредног земљишта 

-Железнички коридор  
-Подземне и површинске воде разноврсним токсичним материјама које се користе у  

пољопривреди (пестициди, минерална ђубрива и сл.), неразградљивим материјама (пластика и 
сл.)  
Основни циљ коме се тежи уређењем простора јесте: заустављање деградације и унапређење 
квалитета животне средине.  

Применом мера заштите, потребно је побољшати укупан квалитет животне средине: 
-унапредити квалитет становања; 
-превентивно штитити планиране активности /првенствено у радним зонама/, у циљу 
спречавања потенцијалних будућих загађења; 
-ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 
-прикључити што већи број корисника на централизовани систем грејања (гасовод); 
-уредити планиране пешачке и бициклистичке коридоре у циљу глобалног усмеравања 

грађана, на смањење коришћења моторних возила;   
-успоставити зоне заштитног зеленила око железничке и путне инфраструктуре (пруге и 
градских магистрала – саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила). 
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: 
-Побољшање распореда транспортних саобраћајница на подручју плана; 
-Побољшањем распореда и увећања зелених површина могуће је знатно утицати на 
загађивање од покретних извора загађења, 
-Значајним увећањем зелених површина и одабраних примерака вегетације која би 
омогућила већу апсорпцију СО2; 
-Места за рекреацију се такође, не смеју лоцирати на месту дувања доминантних ветрова; 
-Добро проветравање града представља основ за смањење аерозагађења, па у том смислу, у 
циљу побољшања проветравања треба предвидети формирање већег  броја дрвореда дуж 
саобраћајница, који би били повезани са шумским масивима у околини града, чиме би се 
обезбедио доток чистог ваздуха до самог градског језгра. 
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Заштита земљишта 
Основни извори загађења земљишта на подручју Плана су: 

- саобраћај (путни и железнички) 
- прекомерна употреба пестицида у пољопривредне сврхе; 
- нерегулисани водотоци; 
- нерегулисано каналисање отпадних вода; 
 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; 
-смањења површина у оквиру Плана и на којима је дозвољено гајење повртарских и воћарских 
култура; 
-регулације саобраћајница (измештање транспортних коридора и временско ограничавање 
коришћења саобраћајница) у циљу смањења емисије тешких метала; 
-поступном уређивању водног режима река које протичу кроз подручје плана, 
-регулацијом речног корита реке Ветернице,  како би смањило загађивање земљишта приликом 
плављења; 
Заштита од буке 

У циљу заштите од буке планском документацијом предвиђено је смањење  
фреквенције и усмерење транспортног саобраћаја ван грађевинског подручја: 
-Изградњом обилазнице и сервисне саобраћајнице у западном делу Плана и формирање 
заштитног зеленила између саобраћајница и стамбених објеката; 
-Формирање заштитног коридора између железничког коридора и школског комплекса; 
-Реконструкцију постојећих саобраћајница, ради побољшања квалитета саобраћаја,  
-Изградња пешачких и бициклистичких коридора, у циљу смањење коришћења моторних 
возила; 
Заштита културних вредности 

 У обухвату плана нису евидентиране: зоне урбанистичке заштите, непокретна кутурна 
добра,  добра која уживају претходну заштиту, заштићена околина непокретних културних 
добара, као ни споменици културе, ни спомен обележја. 

У случају откривања археолошких налазишта или предмета у току извођења земљаних 
радова, извођач радова је према Закону о заштити културних добара (чл.109), дужан да одмах 
прекине радове и обавести надлежну службу заштите споменика културе која ће предузети 
мере за потпуну конзервацију премета или  налазишта; 

Заштита површинских и подземних вода 

Мере заштите површинских и подземних вода од загађивања: 
 - Изградња атмосферске канализације и њено регулисање у складу са законским 
одредбама; 
 - Изградња канализационог система за каналисање  отпадних вода; 
 - Изградња водонепропусних септичких јама на теритрији Плана; 
 - Дефинисање бунара за контролу квалитета подземних вода; 
 - Одлагања отпадних материја и секундарних сировина на уређеним и заштићеним 
површинама 
 - У циљу заштите од поплава  предвидети зоне регулације речног корита Ветернице; 
 - Подизање одбрамбених насипа на места могућих излива реке; 
 - Обнова шумских засада у ободним деловима река, 
 - Положај трасе инфраструктуре предвидети ван непосредне и уже зоне заштите 
подземних и површинских изворишта водоснабдевања. 
 -   Пропусте и мостове димензионисати на стогодишње воде. 
 - Усаглашавање саобраћајних система са водопривредном инфраструктуром 
предвидети уз сагласност и контролу надлежних служби водопривреде. 

2.7.2. Мере законске регулативе за заштиту изворишта водоснабдевања 
Мере заштите изворишта водоснабдевања 

У оквиру Плана у експлоатацији  је  ''ново извориште'' које чини систем бунара у 
северном делу града. Изграђено је 11 бушених бунара 
Мере законске регулативе за заштиту изворишта водоснабдевања  
Одржавање зоне III (члан 27) 
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У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште 
или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и 
то: 
 1. трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не 
смеју директно или индиректно уносити у воде; 
 2. производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не 
смеју директно или индиректно уносити у воде; 
 3. комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 
 4. испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 
постројења; 
 5. изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 
 6. неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и 
других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или 
цурењем; 
 7. изградња и коришћење ваздушне луке; 
 8. површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире 
подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у 
функцији водоснабдевања; 
 10. одржавање ауто и мото трка. 
Одржавање зоне II (члан 28) 
У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 
вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то: 
 1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење 
друге делатности из члана 27. овог правилника; 
 2. стамбена изградња; 
 3. употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 
 4. употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
 5. узгајање, кретање и испаша стоке; 
 6. камповање, вашари и друга окупљања људи; 
 7. изградња и коришћење спортских објеката; 
 8. изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; 
 9. продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 
Одржавање зоне I (члан 29 и 30) 
У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 
вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то: 
 1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење 
друге делатности из члана 28. правилника; 
 2. постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у 
функцији водоснабдевања; 
 3. кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених 
саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, 
одржавање спортова на води и купање људи и животиња; 
 4. напајање стоке; 
Приступ зони I дозвољен је лицу запосленом у водоводном предузећу, изузетно, у оправданим 
случајевима и другом лицу, уз дозволу о чему се води евиденција која садржи личне податке 
посетиоца, период и разлог посете. 
Обележавање заштитне зоне 
Граница зоне I и зоне II на терену обележава се видљивим ознакама у циљу обавештености, и 
поставља се на месту улаза саобраћајнице у зону санитарне заштите, као и на погодно 
одабраној локацији на граници зоне санитарне заштите ван коридора. Детаљан опис изгледа 
ознаке дат је у члану 33. Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања. 
Отпадне воде и водне површине  

Сви објекти који се налазе или ће се наћи унутар уже и шире зоне санитарне заштите 
морају имати решено питање прикупљања и одвођења отпадних вода, по потреби и 
пречишћавања. Систем за прикупљање и транспорт отпадних вода мора бити изграђен од 
поузданих материјала који ће смањити ризик од појаве процуривања. Систем мора имати 
уређаје за мерење количине испуштених, прикупљених, пречишћених и евакуисаних вода. 
Континуална мерења и евиденција количине отпадних вода (упоредо са количинама које се 
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користе за пиће или у технолошком поступку) представљају вид контоле могућих континуалних 
или хаваријских процуривања. 

Све септичке јаме које технички не задовољавају услов водонепропусности или се у то 
сумња морају се санирати и заменити водонепропусним. 

Постојећи излив градске канализације у Ветерницу мора се изместити из зоне која је 
веома близу шире зоне заштите новог изворишта. 
Главни транспортни цевовод комуналних отпадних вода пролази у близини зоне  новог 
изворишта, а индустријских отпадних вода кроз ужу зону санитарне заштите источног дела 
новог изворишта, и исти се морају изградити квалитетно и од квалитетних материјала. Било би 
неопходно да се раде контролна мерења протока кроз цевоводе на два пункта (пре и после 
изворишта), као и мониторинг квалитета „плитке“ алувијалне издани. 
Неопходно је да се на подручју Плана редовно контролише да не дође до загађења водотока 
Ветернице и Јабланице, односно да се санкционише свако испуштање непречишћених 
отпадних вода у реку или депоновање отпадних материја у инундационом подручју. 
Посебну пажњу треба обратити на заштиту од загађења напуштених дубоких бунара. Преко 
њих „дубља“ неогена издан се може директно и неповратно загадити. Исте треба обезбедити 
са највишим степеном сигурности. 
Подземне воде за водоснабдевање 
У саставу лесковачке котлине формирана су два типа издани: 
 − субартеска, у песковито-шљунковитим слојевима неогена на дубини од 40-120 m 
 − слободна издан, у просторним алувијалним наслагама дубине од 30 m 
Степен хидрауличке повезаности ове две издани је висок и може се сматрати да су видови 
прихрањивања и пражњења скоро исти за оба слоја. Прихрањивање подземља се врши 
филтрацијом воде површинских токова, затим филтрацијом атмосферских падавина, 
подземним и бочним дотицајем. 
Филтрација површинских вода одвија се на појединим потезима речног корита пре уласка у 
котлину, као и у самој котлини и исти представља значајан елемент прихрањивања подземних 
вода. По уласку у котлину, долази до понирања површинских вода (Ветерница и њене притоке), 
а нарочито интезивно у рејону испод планине Кукавице, где грубе порозне наслаге залежу до 
160 m дубине. Сличне одлике постоје и у току реке Јабланице, низводно од Лебана. 
Инфилтрација падавина представља такође значајан елемент прихрањивања подземља, 
пошто се ради о значајној површини слива. Везa падавина и осцилација нивоа, како слободне, 
тако и субартеске издани, утврђена је вишегодишњим осматрањима на бројним објектима за 
осматрање нивоа у котлини. 
Подземни дотицај у котлини се врши на јужном профилу ширине cca 135 km. Ово се одвија кроз 
песковито-шљунковите слојеве неогена и шљункове алувиона. 
Бочни дотицај у подземље се врши са ободних делова котлине (тераса), у којима је 
акумулирана извесна количина подземних вода. Овај вид прихрањивања подземља има 
споредну улогу при формирању резерви подземних вода у водоносним слојевима. 
Загађење подземних и површинских вода 
Угроженост површинских и подземних вода настаје због неадекватне заштите водних ресурса. 
Загађења која могу утицати на квалитет површинских и подземних вода су: 
 − механичко загађење 
 − биолошко загађење 
 − хемијско загађење 
У деловима плана где нема канализационе мреже, отпадне воде се испуштају у септичке јаме 
које нису водонепропусне и тако директно угрожавају подземне воде. 
Постојећа изворишта за водоснабдевање лоцирана су у близини транспортних саобраћајница, 
неурбанизованих насеља и реципијената, тј. реке Ветернице и Јабланице. Ови реципијенти су 
у поједним периодима деградирани и оптерећени отпадним материјалима, тако да не постоји 
могућност самопречишћавања. 

На предметном подручју загађивачи подземних вода, а затим изворишта 
водоснабдевања су следећи: 
 − непланска градња (неформална насеља) 
 − агрохемијска средства 
 − комуналне отпадне воде 
 − нафта и нафтни деривати 
Санитарно-здравствена заштита воде за пиће 
Каптиране воде из ''старог'' и ''новог'' изворишта морају се стално контролисати, а све према 
правлнику о употреби воде за пиће. 
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Ради бактериолошке исправности воде за пиће, мора се вршити хлорисање непосредно после 
каптирања. У дистрибутивној водоводној мрежи мора се контртолисати концентрација 
резидуалног хлора и уколико концентрација није одговарајућа, врши се додатно хлорисање.  
Водоводна мрежа мора се периодично испирати и хлорисати. Резервоари и базени за 
акумулацију воде морају се периодично чистити (прати) и вршити њихова дезинфекција. 
Саобраћај 
Обзиром да кроз подручје пролази државни пут II реда број 132 деоница Ниш-Лесковац-Врање, 
на коме је велики интензитет саобраћаја и чест транспорт опасних материја, неопходно је на 
деоници пута кроз ужу зону санитарне заштите поставити упозорење и ограничење брзине 
возила постављањем прописаних саобраћајних знакова. На овој деоници неопходне су и 
посебне мере обезбеђења транспорта у случају превоза опасних течних материја. 
Саобраћајница на овом делу пута мора имати изграђен систем за прикупљање отпадних вода 
од падавина са коловоза и њихово одвођење ван уже зоне санитарне заштите. 
Локалне саобраћајнице на деоници пута кроз ужу зону санитарне заштите морају имати 
прописано  ограничење брзине возила и забрану транспорта опасних материја. 
Ограничење брзине и посебне мере обезбеђења транспорта у случају превоза опасних течних 
материја важи и за железнички саобраћај, обзиром да кроз ужу зону заштите изворишта 
пролази пруга Београд-Лесковац. 
Надлежни за одржавање саобраћајница морају имати разрађен план поступања у случају 
хаваријског изливања опасних материја. 
Пољопривреда 
Шире подручје изворишта представља алувијалну раван која се користи као пољопривредно 
обрадиво земљиште. Обезбеђење добрих приноса подразумева примену агротехничких мера, 
од којих неке могу битно утицати на квалитет подземне воде „плиће“ алувијалне издани: 
коришћење ђубрива и средстава за заштиту биљака, као и захватање воде за наводњавање. 
Тиме се посредно, обзиром на начин прихрањивања „дубље“ неогене издани, може загадити и 
извориште. 
У нашој регулативи није дефинисано ограничење коришћења ђубрива и средстава за заштиту 
биљака, али се могу користити препоруке и ограничења дефинисана регулативом Европске 
уније. 
Препоруке нису обавезујуће, али је оквир који се може прихватити у циљу очувања квалитета 
подземних вода изворишта од негативног утицаја пољопривреде. 
Нитратна директива (91/676/EEC од 12 дecembrа 1991) даје препоруку да се на подручју на ком 
је у подземној води регистровано присуство нитрата више од 50 mg/l примена ђубрива 
(вештачких и стајских) ограничи на количину од 170 kgN/ha у току године. Инсистирати на 
увођењу евиденције потрошње ђубрива и средстава заштите култура од стране свих 
индивидуалних корисника пољопривредног земљишта. 
Објекти водовода 
Сви објекти водовода (експлоатациони бунари, црпне станице, резервоари, мерни пунктови...) 
морају имати заштитну кућицу или шахту и ограду на прописаном удаљењу (зона непосредне 
санитарне заштите). Шахта бунара мора бити водонепропусна. На горњој плочи шахте мора 
бити дихтујући поклопац са механизмом за закључавање и инсталиран аларм за даљинско 
упозорење. 
Тиме се спречава неконтролисан приступ људи и животиња, као и процуривање вода од 
падавина, који могу загадити воду у бунару. Исто важи и за резервоар. 
Сви хидрогеолошки објекти, бунари и пијезометри, у подручју зоне II и III морају имати 
заштитну капу са механизмом за закључавање.  
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 
 За заштиту становништва од ратних дејстава на подручју Плана: 

Могуће је планирати изградњу двонаменских склоништа основне и допунске заштите 
за: најугроженији рејон 200kPa; остатак територије 50kPa. Склоништа могу бити: подземна, 
делимично укопана и надземна; а могу се градити као: склоништа предузећа и установа, кућна-
блоковска, јавна и породична. 

У циљу уређења и припреме територије за потребе одбране земље, осим изградње 
склоништа планирати и прилагођавање других објеката погодних за заштиту и склањање овим 
потребама. 
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА  

На сеизмолошкој карти  публикованој 1987. год., која показује очекивани максимални 
интензитет земљотреса са вероватноћом појаве 63%, територија Лесковца налази се у рејону 
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8°MCS сеизмичког интензитета (на олеати за повратни период од 500 година). Догођени 
максимални сеизмички интензитет на подручју Лесковца је био 5°МСК-64 као манифестација 
земљотреса Копаоник. У употреби је: "Правилник о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима" (Сл. лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90). 

У складу са принципима превенције од разарања, приликом планирања, пројектовања и 
грађења објеката, као и реконструкције постојећих објеката, неопходно је применити све 
законске мере заштите за трусна подручја.  
Територију Плана  поплавом може угрозити: река Ветерница. План одбране од бујичних 
поплава за подручје општине Лесковац (сада Града), урађен је 2007.год.  

У циљу заштите западног дела града од поплавних вода неопходно употпунити 
регулацију корита реке Јабланице, које  је делимично регулисано у више наврата. 

Потпуном регулацијом речног корита реке Ветернице кроз градско подручје обезбедила 
би се сигурна евакуација великих вода.  

Присутан проблем изградње у непосредној близини водотока мора се решавати уз 
ангажовање свих политичких, социјалних и комуналних институција и активну партиципацију 
становништва. 

 
Заштита од пожара: подразумева, превентивне мере у циљу спречавања настанка пожара, а 
затим и мере за његово сузбијање, односно ублажавање последица, уколико до пожара дође. 
У циљу спровођења заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа 
издвајају се следеће превентивне и урбанистичке мере (урбанистичким решењем утицати на 
смањење угрожености): 
-у циљу осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, потребно је допунити 
систем недостајућим капацитетима; 
-планирати изградњу саобраћајне мреже са алтернативним правцима; ширину саобраћајница 
дефинисати у зависности од зарушавања и могућности прилаза објектима у фази спасавања 
затрпаних; 
-заштитити изворишта (чије загађење могу пре свега изазвати поплаве и земљотреси) и 
водотокове;  
-планирати проширење профила водоводне и канализационе мреже; у градском језгру на више 
локација, планирати уградњу хидраната на водоводној мрежи;  
-за потребе алтернативног снабдевања водом планирати адекватне прилазе рекама; тежити 
очувању алтернативних извора снабдевања водом за пиће; 
-планирати  прстенасто снабдевања електричном енергијом, као и изградњу мањих система 
који могу функционисати  аутономно у посебним условима; 
-планирати неопходне слободнепросторе, зелене површине и појасеве;  
-усмеравати градњу нових привредних објеката у плански дефинисаним зонама; 
-у циљу смањења могућих негативних еколошких утицаја, транспорт опасних материја кроз 
град треба обављати брзо, са одређеним и уређеним местима за њихово заустављање; 
предлаже се да се за транспорт опасних материја користе коридори дефинисани за теретни 
транспорт. 
-у процесу гасификације града, неопходно је урадити план заштите од пожара за зоне 
обухваћене гасификацијом; 

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

Општи услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина, ‚‚и др.), 
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 о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (Сл.гл. РС бр18/97). 
- Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу: школе, домови за старе, 
рехабилитациони центри, спортски и рекреативни објекти, банке, поште, пословни објекти, 
саобраћајни терминали, објекти за потребе државних органа и органа територијалне 
аутономије и локалне самоуправе и други објекти.  
 

2.8.1. Јавне саобраћајне и пешачке површине 
Тротоари и пешачке стазе 
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-Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру 
улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са посебним 
потребама у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који 
не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).  
- Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања 
износи 2%.  
- Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су добро осветљена, означена 
и са обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања; клупе треба да имају 
седишта на висини од приближно 45 цм и рукохвате на висини од приближно 70 цм изнад 
нивоа шетне стазе, поред клупа се обезбеђује простор површине 110 x 140 цм за смештај 
инвалидских колица.  
- Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних тротоара и 
пешачких стаза износи најмање 180 цм, а изузетно 120 цм, док ширина пролаза између 
непокретних препрека износи најмање 90 цм. Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна 
на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и 
материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.  
- У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге 
препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.  
-Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови 
крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 цм 
у односу на површину по којој се пешак креће.  
 
Пешачки прелази 
-Mесто пешачког прелаза треба бити јасно означено, тако да се разликује од подлоге тротоара;  
пешачки прелаз треба бити постављен под правим углом у односу на тротоар;  
-за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени 
ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45 cm и максималним нагибом закошеног 
дела од 20% (1:5).  
- Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара.  
- Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару.  
- Пешачке прелазе опремљене светлосним сигналима на којима коловоз прелази већи број 
слепих особа или особа са оштећеним видом потребно је опремити и посебном звучном 
сигнализацијом, а на местима где коловоз прелази већи број деце (обданиште, школа и сл.) 
пешачке прелазе је потребно опремити светлосном сигнализацијом са најавом и звучном 
сигнализацијом.  
- Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу коловоза и 
у ширини пешачког прелаза, а најмање 180 цм и дужине најмање 150 цм, односно у ширини 
пешачког острва.  
- За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени 
ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45 цм и максималним нагибом закошеног 
дела од 20% (1:5).  
 
Места за паркирање 
Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају 
се у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и 
означавају се знаком приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са 
посебним потребама у простору износи 350 cm.  
Под условима из става 1 овог члана предвиђа се:  
- за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и 
веће стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;  
-  на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу 
прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић најмање једно место за паркирање; 
- на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред државног пута II реда 5% 
места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;  
- на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и 
социјалне установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у 
простору, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање. Услови за паркирање за 
све намене дати су у табели: 
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Табела 7.  Нормативи за паркирање по наменама 
 

Стајалишта јавног превоза 
- На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање 200 
цм, а на стајалиштима у близини школских објеката, као и на стајалиштима подземне и 
приградске железнице, плато за пешаке ширине најмање 300 цм.  
- Висина платоа (перона) одговара висини првог улазног степеника возила јавног превоза или 
пода вагона, а када се користе возила са високим првим степеником, на висини која је до 18 цм 
нижа од првог степеника возила.  

2.8.2. 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.  

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Једно паркинг 

место на: 

Становање 

Стамбени блок м
2 

70 

Вишеетажна зграда ван блока м
2
 70 

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 

Банке, поште 
м

2 

запослен 
30-45 

5-7 

Основне школе, обданишта и јасле ученика
 

7-12 

Средње и стручне школе ученика
 

10-15 

Универзитети студенти 5-10 

Позоришта, биоскопи, концертне дворане седишта 5-10 

Објекти за велике зборове седишта 3-8 

Спортски објекти 
гледалаца према 
макс. капацитету 

8-12 

Библиотека м
2 

30-45 

Индустрија 
м

2 

запослен 
100-150 
15-50 

Електросервис 
м

2 

запослен 
30-60 

4-6 

Занатске радње 
м

2 

запослен 
60-80 

3-5 

Магацини и складишта запослен 3-5 

Продавнице 

Робне куће 
м

2 

запослен 
100-150 
25-60 

Супермаркети м
2 

50-80 

Мешовита трговина м
2 

20-40 

Млекара, продавница хлеба м
2 

30-600 

Посластичарница м
2 

40-80 

Дуван, новине м
2 

20-30 

Пијаца тезга 4-6 

Техничка роба м
2 

25-50 

Угоститељски објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије собе 3-5 

  кревети 5-8 

Здравствени објекти 

Болнице 
м

2 

запослени 
кревети 

40-100 
5-10 
7-20 

Амбуланте 
м

2 

запослени 
30-70 

3-7 

Апотека м
2 

30-45 

Домови за старе кревети 5-10 
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Рампе за пешаке и инвалидска колица: Савладавање висинских разлика до 76 cm 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 m; рампе дуже од 6 m, а 
највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150 
cm (изузетно 140 cm);  
-најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 cm;  
су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са 
обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 cm, 
односно 90cm;  
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: 
Степенице и степеништа прилагођавају се коришћењу лица са посебним потребама у простору 
тако да:  
- најмања ширина степенишног крака буде 1,20 m;  
- је најмања ширина газишта 30 cm, а највећа дозвољена висина степеника 15 cm;  
- чела степеника у односу на површину газишта буду благо закошена, без избочина и 
затворена;  
- је површина чела степеника у контрастној боји у односу на боју газишта;  
- између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама;  
- приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта 
испуњавају услове предвиђене за рампе из члана 10 овог правилника;  
- површина пода на удаљености од најмање 0,50m од почетка силазног крака степеништа има 
различиту тактилну и визуелну обраду у односу на обраду подеста;  
- степеник у дну степенишног крака буде увучен у односу на површину којом се крећу пешаци 
испред споменутог крака.  
Подизне платформе: Савладавање висинских разлика до висине од 90 cm, (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 cm, 
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 1,60m 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 1,5cm за унутрашњу употребу,односно 10cm 
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 зоне у обухвату Плана, а дефинисана су за појединачне 
грађевинске парцеле. Правила грађења се дирекно примењују у зонама које нису одређене за 
даљу планску разраду (зоне и целине за које није предвиђена израда ПДР-а и УП)  
Услови градње се дефинишу у складу са поделом земљишта на грађевинско, пољопривредно и 
водно земљиште и према начину спровођења.  
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3.1. Грађевинско земљиште 
Грађевинско земљиште се налази у оквиру граница грађевинског подручја плана. 

Правила грађења 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. Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела 
Општа правила парцелације 
Правила парцелације представљају скуп услова за одређивање: величине,облика и површине 
грађевинске парцеле. 

Површина грађевинске парцеле треба бити таква да омогућује изградњу објеката у складу са 
решењима из планског документа и техничким прописима. Правилима  је дефинисана 
минимална и максимална површина за формирање грађевинских парцела. 

Величина грађевинске парцеле утврђена је према намени и врсти објекта, а уз уважавање 
специфичности зоне и затеченог начина коришћења простора. 
Ширина грађевинске парцеле у зависности је од намене и начина постављања објеката на 
парцели. 

Грађевинска парцела треба бити облика правоугаоника или трапеза, како би простор био што 
функционалније, правилније и рационалније искоришћен. 

Грађевинске парцеле формирају се на основу пројекта препарцелације и парцелације, под 
условима утврђеним овим планом.  

На предлог заинтересованог лица и уз сагласност власника земљишта, може се вршити 
исправка граница свих суседних грађевинских парцела. 
Исправка границе суседних парцела могу се издати у складу са условима из овог плана, а 
према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу величине, облика , 
ширине и других услова који су прописани за грађевинску парцелу у зони у којој се налази. 

 
3.1.2. Општа правила грађења 
Правила грађења за све типове и густине становања по урбанистичким целинама и 

зонама, представљају скуп међусобно зависних услова.  Кроз правила грађења  дефинисане су 
само 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 која су 
иста за све зоне и посебна правила грађења за сваку зону. Правила уређења и грађења за 
стамбене зоне садрже све услове које се односе на изградњу објеката за становање, 
пословање и пратеће садржаје у функцији становања.    

Правила уређења и грађења дефинисана су за стамбене зоне које су у склопу 
просторних и просторно функционалних целина а према планираним густинама насељености и 
густинама становања.  

У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће 
пратеће намене и намене објеката чија је градња забрањена у урбанистичким зонама, 
урбанистичким и просторним целинама.  
Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу намена 
површина.    

Општи услови урбанистичке регулације представљају скуп међусобно зависних правила 
за  основну урбану структуру, грађевинску парцелу и локацију. 
Правила грађења по зонама и целинама обухватају услове који се односе на изградњу објеката 
по зонама и целинама из Плана, према потребама и специфичностма насеља, за све 
планиране намене. 
 Кроз посебна правила грађења 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 допуна основној намени, али само под 
условом да та делатност не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину. 
Пратећа делатност може изузетно да буде и доминантна на појединим локацијама, под 
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условом да не угрожава основну намену, јавни интерс и животну средину, а реализоваће се 
према правилима дефинисаним за основну намену. 
У следећој табели приказане су могуће компатибилне намене свим основним наменама. То су 
алтернативне намене у које зона може да се трансформише, без промене Генералног 
урбанистичког плана, према условима и нормативима који важе за ту намену, под условом да 
не угрожава планирану намену шире зоне, јавни интерс 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 изграђени објекти, чија немена не представља пратећу или допунску намену 
основној намени зоне у којој се налазе, задржавају се, без могућности даљег ширења или 
унапређења. 
 
Табела 8. Табела основних и компатибилних намена 
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Јавне службе + + + - - - + + - - - - 

Зеленило - + + - + + - - - - - - 

Спорт и 
рекреација 

+ + + - - - - + - - - - 

Комунални 
објекти 

- + - + + + - + + - - - 

Саобраћајни 
објекти 

- + + + + + - + + - - - 

Инфраструктура - - - - + + - - - - - - 

Становање + + + + + + + + + - - - 

Услуге, центри + + + + + + + + + - - - 

Привређивање + + + + + + - + + - - - 

Пољопривредно 
земљиште 

- - - - - - - - - + + + 

Водно 
земљиште 

- - - - - - - - - + + + 

Шумско 
земљиште 

- - - - - - - - - + + + 

 
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА (КОЈА СУ ИСТА ЗА СВЕ ЗОНЕ СТАНОВАЊА): 
ГРАЂЕВИНСКА СТРУКТУРА И ОБРАДА – АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ  
Породично становање 
Грађевинска структура треба да буде прилагођена структури објеката у окружењу. Обрада 
објеката треба да буде од материјала високог квалитета.  
Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене у боји по избору пројектанта или обложене 
фасадном опеком, природним или вештачким каменом итд.  
Препоручена је 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. 
УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ 

Обнова и реконструкција могући су под следећим условима: 
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Замена постојећег објекта новим може се дозволити у оквиру  максималних параметара  датих  
за ову зону становања; 
Реконструкција постојећих објеката могућа је у границама максималних параметара  за градњу 
на парцели; 
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. 
Уколико грађевинска парцела својом изграђеношћу премашује максималне параметре  за 
градњу на парцелу у овој зони не може се дозволити доградња-надградња постојећег објекта 
Адаптација постојећих објеката може се дозволити у оквиру намена датих овим планом. 
Пренамена стамбеног простора у пословни у приземним стамбеним зградама  а делимично и 
на вишим етажама; 
Код санације равних кровних етажа, могуће је формирање стамбеног простора само у 
поткровној етажи. Санација кровова подразумева изградњу косих кровова одговарајућег нагиба 
у складу са архитектуром постојећег објекта. Надградња објеката  у циљу санације равних 
кровова, уз могућност формирања поткровних етажа, врши се тако да обрада фасада , облик и 
обрада кровова чине јединствену архитектонско- грађевинску целину са основним објектомКод 
надградње објеката обавезно применити све Законом прописане мере које треба да гарантују 
стабилност зграде и суседних објеката; 
У блоковима планираним за реконструкцију, мора се извршити детаљна анализа сваког блока у 
захвату ради постизања оптималног степена реконструкције. 
Реконструкција постојећих објеката са равним крововима, може се вршити надоградњом 
објеката до максималне спратности прописане за ову зону и густина насељености. 
У случају када постојећа спратност премашује максималну дозвољену спратност прописану 
овим Планом за ову зоне а параметри за  густину насељености и становања дозвољавају  
погушћавање до максималних, могућа је израда косе кровне конструкције са могућношћу 
коришћења таванског простора у сврху становања (станови, атељеи, помоћне просторије), а на 
основу Идејног пројекта уз препоруку израде Урбанистичког пројекта. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ У СУПРОТНОСТИ НАМЕНИ ДЕФИНИСАНОЈ 
ПЛАНОМ  
Постојећи објекти, легално грађени а који су у супротности са наменом површина и спратности 
утврђену за ову 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: 
Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 
постојећем габариту; 
Реконструкција свих врста инсталација; 
Доградња санитарних просторија до 12m

2
; 

Адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор 
УРЕЂЕЊЕ  ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА  И  ОГРАЂИВАЊЕ 
Изградња објеката подразумева уређење парцеле према њеној намени. Основно уређење 
обухвата нивелацију, партерно уређење, зелене површине и одводњавање ван простора 
суседа. 
Све породичне парцеле у слободностојећем систему објеката ограђују се према улици.  
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90м (рачунајући од 
коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м.  
Зидане и друге врсте ограде постављају се на регулационој линији тако да ограда, стубови 
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.  
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се се до висине 1,40м 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 1,40м, која се 
постављавпрема 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 насељима се парцеле за изградњу пословних и других нестамбених намена се по правилу не 
ограђују. 
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Грађевинске парцеле на којима се  налазе објекти који представљају непосредну опасност по 
живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одрди 
надлежни орган. 
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни 
објекти индустријских зона(складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом оградом 
висине 2,20м. 
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се према условима одговарајућих комуналних и 
других предузећа и институција.  
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ТЕХНИЧКИ, САНИТАРНИ И БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ  И  
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА  
Услови и правила заштите обрађени су у поглављу 2.7  
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ  И ГРАЂЕВИНСКУ  ЛИНИЈУ 
Хоризонтална регулација 

Надземна грађевинска линија 
Код планирања и изградње нових објекта  у  потесу слободностојећих објеката минимално 
удаљење грађевинске линије од регулационе линије је 3.0м.  
У зони  изграђених породичних обjеката положај грађевинске линије у односу на регулациону 
линију одређује се  на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).  
Подземна грађевинска линија 
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.  

 
3.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним целинама 

 Правила грађења за зоне са истим правилима грађења дата су за све намене према 
карти бр.4: Планирана намена површина и то: 
-зона породичног становања ниских густина  
-зона породичног становања средњих густина  
-пољопривредне површине 

У оквиру зоне и појединачне парцеле, без обзира на врсту и намену објекта, морају 
бити испоштовани сви урбанистички показатељи и сва прописана правила градње која важе у 
тој зони. 
 
1.Правила грађења за зону становања средњих густина (Зона 1а и Зона 2в) 
ГН=(25-80ст/ха)ГС=(10-25стана/ха )  
 

Правила уређења и грађења важе за зоне и целине у којима је претежна  намена 
породично становање средњих густина у комбинацији са пословањем у оквиру зоне и 
дуж линијских центара 

 
Врста и намена објеката који се могу градити у овој зони и врста и намена објеката чије 
градња забрањена 
Доминантна намена:  
Претежно породично становање средњих густина у комбинацији са пословањем у оквиру зоне 
и дуж линијских центара, мала привреда  
Пратеће намене у оквиру зоне становања: 
У зони породичног становања средњих густина дозвољена је изградња објеката и површина 
јавне намене, пословање, услужне делатности, мала привреда, трговине, угоститељство, 
забава, комерцијални садржаји, социјална заштита, здравство, образовање, објекти у функцији 
културе, спортско рекреативни објекати, јавне зелене површине, објекти комуналне 
инфраструктуре и сл. Дозвољене делатности у зони подразумевају претходну проверу 
испуњености услова (у току израде локацијске дозволе или урбанистичког пројекта) у погледу 
приступа, паркирања, начина снабдевања и сл. 
Намена објеката чија је градња забрањена у овој зони:  
Све намене за које се на основу процене утицаја на животну средину установи да могу да 
угрозе животну средину и намену становање.  
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Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
Минимална површина: 
-за слободностојећи стамбени објекат ................................................................ ......300m

2
   

-за двојни објекат................................................................................400 m
2
 (две по 200 m

2
) 

-објеката у непрекинутом низу................................................................................... 150 m
2
 

-полуатријумски објекат................................................................................................150 m
2
 

-објекти у прекинутом низу...........................................................................................200 m
2
 

Минимална ширина фронта: 
-за слободностојећи породични стамбени објекат………………………...………....10,00m 
-двојни  објекат……………………………………………....................16,00 m (два по 8,00 m)  
-објекат у непрекинутом низу………………………………………….......………………. 5,00  
На грађевинској парцели чија је површина  и ширина фронта  мања од најмање утврђене 
површине и ширине, могућа је градња породичног стамбеног објекта спратности П+1,  индекс 
изграђености до 1.0 и индекс искоришћености до 60%.  
 
Минимална површина грађевинске парцеле  за породично становање и пословање - 
Mањи производни објекти у оквиру зоне становања могу се организовати као самостални 
објекти на парцели уколико је парцела већа од 800м

2
 а мања од 2000м

2 
. 

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за породично становање и пословање: 
(мањи производни објекти) износи 16,00м.  
 
Положај објекта у односу на регулациjу 
Код изградње нових стамбених објеката удаљење грађевинске од регулационе линије је 
мин.3.0м а за пословни и пословно-стамбени објекат мин. 5,0м. 
 
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  
Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 m. Удаљеност новог породичног 
стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње, може бити минимум 4,0м. 
Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице. 
 
Најмања удаљеност објеката од границе парцеле 
 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног стамбеног објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 
1.Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације .......1,50m 
2.Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације ............2,50m  
3.Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта ............................................4,00m 
4.Први или последњи објекат у непрекинутом низу..................................................1,50 m 
За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске 
парцеле различито од утврђених вредност, могу се нови објекти постављати и на растојањима: 
1.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације …......1,00m                                                                    
2.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације…………3,00m 
 
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској  парцели 
Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања ниских густина: стамбени, пословни и 
помоћни који су у функцији становања, економски, привредни, улазе у обрачун индекса 
заузетости и индекса изграђености на парцели. 
 
Породично становање 
-индекс изграђености .................................................................................................мах.1.1 
-индекс заузетости парцеле:............................................................................................50% 
 
Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
Породични објекти 
Спратност породичних објеката у овој  зони  је ..............................мах. П+2  или П+1+Пк. 
Максимална висина новог стамбеног објекта  у постојећем стамбеном  ткиву, уколико се 
грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме бити већа од 1,5 ширине регулације. 
Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме прећи 1,5 растојања  
наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници. 
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Висина породичног објекта не може прећи 12,00m. (мерено од нулте коте до коте слемена, за 
објекте са косим кровом).  
Кота пода приземља нових стамбених објеката може бити 1,20m виша од нулте коте. 
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота пода може 
бити максимално 0,20m, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20m савладава се унутар 
објекта). 
Помоћни објекти 
Помоћни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални;                     
Спратност помоћних објеката (оставе, гараже,) може да буде маx. П (приземље); 
Висина помоћних  објеката може да буде мах. 5,0m (мерено од нулте коте до коте слемена за 
објекте са косим кровом).  Висина других и помоћних  објеката на парцели не може да прелази 
висину главног објекта. 
Пословни објекти  
Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални. 
Спратност пословног објекта у је мах.П+1  
Кота пода пословног објекта може бити максимално 0,20m, виша од коте тротоара 
(денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).  
Подземну етажу (подрумске или сутеренске просторије) у стамбене и нестамбене намене 
предвидети уколико не постоје сметње геотехничке и геомеханичке природе. 
 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 У зони породичног становања средњих густина на грађевинској парцели могу се 
градити објекти следеће намене: 
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 критеријуму 
утврђени за ову зону.  
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 који не угрожава становање. 
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 30m2. 
Пословање   егзистира пре свега као:  мали производно услужни капацитети у склопу 
становања или посебно на парцели.  
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.  
Градња на грађевинској  парцели намењеној породичном становању са објектима мање 
производне делатности  
На грађевинским парцелама већим од 800м

2 
а мање од 2000м

2
, могуће је градити објекте мање 

производне делатности. 
У оквиру пословног-производног дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: 
Производног односно занатског објекта који задовољава услове заштите животне средине, 
односно који својим деловањем  буком, гасовима, отпадним материјама, неће негативно 
утицати на  функцију становања.  
Помоћни објекти у функцији главног пословног објекта су: складишта, гараже, зграде за 
енергетске блокове. 

 
2. Правила грађења за зону становања ниских густина (Зона 1б) 
ГН=(10-50ст/ха) ГС=(до 10стана/ха)  
 

Правила уређења и грађења важе за зоне и целине у којима је претежна  намена 
породично становање ниских густина у комбинацији са пословањем, привређивање и 
пољопривреда 
Врста и намена објеката који се могу градити у овој зони и врста и намена објеката чија је 
градња забрањена 
Доминантна намена:  
Претежно породично становање ниских густина у комбинацији са пословањем (дуж линијских 
центара), мала привреда и пољопривредна  делатност.  
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Пратеће намене у оквиру зоне становања: 
У зони породичног становања ниских густина дозвољена је изградња објеката и површина 
јавне намене, пословање, услужне делатности, угоститељство, мала привреда, трговине на 
велико и мало, мањи производни погони, објекти пољопривреде, комерцијални садржаји, 
социјална заштита, здравство, образовање, објекти у функцији културе, спортско рекреативни 
објекати, јавне зелене површине, објекти комуналне инфраструктуре и сл. 
Дозвољене делатности у зони подразумевају претходну проверу испуњености услова (у току 
израде локацијске дозволе или урбанистичког пројекта) у погледу приступа, паркирања, начина 
снабдевања и сл. 
Намена објеката чија је градња забрањена у овој зони:  
Све намене за које се на основу процене утицаја на животну средину установи да могу да 
угрозе животну средину и намену становање.  
Обзиром на карактер самог насеља (приградска насеља) не предвиђа се  урбана обнова 
односно претварање породично у вишепородично становање.  
 
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
Површина грађевинске парцеле утврђена је према намени и врсти објекта на парцели, а у 
складу са правилима грађења дефинисаним за зону. 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање: 
-Породично  становање  (непољопривредна домаћинства)                                               300м

2
 

-Породично становање и пословање (непољопривредна домаћинства)                         600м
2
 

Минимална површина грађевинске парцеле за мешовито  становање: 
-Породично становање и мала привреда                                                                            800м

2
  

-Породично становање и пољопривреда              1500м
2

  
Минимална ширина фронта грађевинских парцела за породично становање: 
-Породично становање и становање са пословањем                 10,00м   
Минимална ширина фронта грађевинских парцела за мешовито становање: 
-Породично становање, мала привреда и пољопривреда    20,00м 
  
Породично становање - На грађевинској парцели чија је површина и ширина  мања од 
најмање утврђене површине и ширине, могућа је градња породичног стамбеног објекта 
спратности П+1, индекса изграђености до 1,0 и индекса искоришћености 60%. 
Мешовито становање - На грађевинској парцели чија је површина и ширина  мања од 
најмање утврђене површине и ширине, могућа је изградња или реконструкција објекта 
спратности до П+1,  индекса изграђености до 0,6 и индекса искоришћености 40%. 
Положај објекта у односу на регулациjу 
Породично становање (непољопривредна домаћинства) 
Код изградње нових стамбених објеката минимално  удаљење грађевинске од регулационе 
линије је мин.3.0м а за пословни и пословно-стамбени објекат мин. 5,0м. 
Породично становање (мешовита домаћинства) 
У зонама мешовитих домаћинства (становање у комбинацији са малом привредом и 
пољопривредом) за изградњу нових објеката удаљење грађевинске од регулационе линије 
износи мин. 5,0м.  
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  
Породично становање (непољопривредна домаћинства) 
Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 m. Удаљеност новог породичног 
стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње, може бити минимум 4,0м. 
Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице. 
 
Породично становање са делатностима мале привреде (мешовито становање) 
Међусобна удаљеност спратних стамбених објеката на истој грађевинској парцели је 
мин.10,00м, а између приземних  слободностојећих објекта је 6,0м. 
Међусобна минимална удаљеност стамбених или нестамбене намене слободностојећих 
објеката на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,00м. износи 
6,0м. 
За стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле мања од 
15,0м међусобна удаљеност износи мин.  5,0м. 
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Породично становање са делатностима пољопривреде (мешовито становање) 
Грађење економских објеката у делу парцеле који се непосредно граничи са стамбеним 
двориштем суседне парцеле не може бити на растојању мањем од утврђеног минимума за 
међусобно растојање економских од стамбених објеката на истој и суседним парцелама а то је 
15,0 м.  
Ако се економско двориште формира уз јавни пут растојање од грађевинске до регулационе 
линије утврђује се, на основу преовлађујуће грађевинске линије суседних објеката увећаним за 
најмање 3,0м зеленог појаса. 
Пољопривредна производња типа повртаство, воћарство, цвећарство, са мањим допунским 
објектима за производњу (стакленици, мини погони за прераду пољопривредних производа - 
воћа, поврћа и др.) постављеним и изграђеним у складу са условима парцеле и окружења, 
може се организовати у склопу окућнице пољопривредног домаћинства. 
Економски објекти који се, у економском делу парцеле, могу градити су: летња кухиња, 
млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу, пушнице, сушионице, 
кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила и др. 
Економски објекти типа сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, 
козарници, испусти за стоку) по ободу границе грађевинског подручја уколико не постоје 
сметње за нихов опстанак. Минимална удаљеност ових објеката  од стамбених износи најмање 
15,0 м (мин 5,00 м од улице када јер у питању парцела са нагибом терена према јавном путу - 
навише), 
Да  имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа, 
Да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште која мора бити удаљено од стамбених 
објеката  мин. 20,0 м, 
Да су смештени у економском делу грађевинске парцеле, 
Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим кошева за 
кукуруз), дуж границе са суседом врши се под следећим условима: 
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни 
или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров са падом у сопствено 
двориште). 
У непосредној близини јавних објеката (дечје установе, школе, црква, амбуланта итд.) у кругу 
од 50,0 м не могу се градити објекти за сточарску робну производњу, ни за сопствене потребе. 
 
Најмања удаљеност објеката од границе парцеле 
Породично становање (непољопривредна домаћинства) 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног стамбеног објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 
1.Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације .......1,50m 
2.Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације ............2,50m  
3.Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта ............................................4,00m 
4.Први или последњи објекат у непрекинутом низу..................................................1,50 m 
За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске 
парцеле различито од утврђених вредност, могу се нови објекти постављати и на растојањима: 
1.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације …......1,00m                                                                    
2.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације…………3,00m 
 
Породично становање са делатностима мале привреде (мешовито становање) 
Удаљеност објеката  од границе парцеле - Растојање основног габарита (без испада) 
слободностојећег  стамбеног  или нестамбеног објекта  на делу бочног дворишта северне 
оријентације и линије суседне грађевинске парцеле је 2,50м, а двојних  и објеката у прекинутом 
низу је 4,0м. 
 
Породично становање са делатностима пољопривреде (мешовито становање) 
Грађење економских објеката на парцели са карактером пољопривредног домаћинства у 
оквиру економских дворишта која се непосредно граниче са економским деловима суседних 
парцела, не може бити на растојању од границе суседне парцеле мањем од 1,0 м. 
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле не може бити мање од 3,0м. 
Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, 
растојање нових економских објеката не може бити мање од 5,0м од границе парцеле. 
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Ако се економско двориште формира уз јавни пут растојање од грађевинске до регулационе 
линије утврђује се, на основу преовлађујуће грађевинске линије суседних објеката увећаним за 
најмање 3,0м зеленог појаса. 
Пољопривредна производња типа повртаство, воћарство, цвећарство, са мањим допунским 
објектима за производњу (стакленици, мини погони за прераду пољопривредних производа - 
воћа, поврћа и др.) постављеним и изграђеним у складу са условима парцеле и окружења, 
може се организовати у склопу окућнице пољопривредног домаћинства. 
Економски објекти који се, у економском делу парцеле, могу градити су: летња кухиња, 
млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу, пушнице, сушионице, 
кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила и др. 
Економски објекти типа сточне стаје (живинарници , свињци, говедарници, овчарници, 
козарници, испусти за стоку) предвиђају се у оквиру приградских стамбених зона по ободу 
границе грађевинског рејона Генералног урбанистичког плана или у дефинисаним енклавама 
које се налазе ван границе грађевинског подручја уклико не постоје сметње за нихов опстанак.  
Да су удаљени од стамбених објеката најмање 15,0 м (мин 5,00 м од улице када јер у питању 
парцела са нагибом терена према јавном путу - навише), 
Да  имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа , 
Да су смештени у економском делу грађевинске парцеле, 
Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим кошева за 
кукуруз), дуж границе са суседом врши се под следећим условима: 
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни 
или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров са падом у сопствено 
двориште). 
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној 
парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења растојања 
минималне висине парапета h=1,80 м, површине до 0,80 м2. 
Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити мин. 1.0м, 
изузев у зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено стање парцелације са уским 
фронтовима парцеле) где је минимална удаљеност 0,00 м. 
Изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1,0 м од свих заједничких 
међа. 
 
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској парцели 
Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања ниских густина: стамбени, пословни и 
помоћни  у функцији становања, економски, привредни, улазе у обрачун индекса заузетости и 
индекса изграђености на парцели. 
 
Породично  становање  (непољопривредна домаћинства)  
-индекс изграђености     ..............................................................................................мах.1,0 
-индекс заузетости          ………………………………………………………………..мах.50%   
Породично становање и пословање (непољопривредна домаћинства) 
-индекс изграђености     ..............................................................................................мах.1,0 
-индекс заузетости         ………………………………………………………………..мах.40%  
Породично становање и мала привреда (мешовито становање) 
-индекс изграђености     .............................................................................................мах.1,0 
-индекс заузетости          ………………………………………………………………..мах.30%  
-обезбедити мин.30% уређену зелену површину  
-Породично становање и пољопривреда (мешовито становање)  
-индекс изграђености     .............................................................................................мах.0,6 
-индекс заузетости        ……………………………………………………………….. мах. 20%  
                                                            
Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
Породични објекти 
Минимална спратност основног  објекта за становање:  П (приземље),  мах.П+1+Пк 
Максимална висина новог стамбеног објекта  у постојећем стамбеном  ткиву, уколико се 
грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме бити већа од 1,5 ширине регулације. 
Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме прећи 1,5 растојања  
наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници. 
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Висина породичног објекта не може прећи 12,0м.( мерено од нулте коте до коте слемена, за 
објекте са косим кровом).  
Пословни објекти 
Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални; 
Спратност послоног објекта  је мах. П+1(приземље и једна етажа); 
Кота пода пословног објекта може бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара 
(денивелација до 1,20м савладава се унутар објекта). 
Производно-привредни објекти 
Производно- привредни објекат може се градити уз главни стамбени објекат или посебно; 
Спратност објекта (производно-привредни) је мах. П+1(приземље и једна етажа); 
Помоћни објекти 
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража), могу да буду  у склопу основног 
објекта или посебно, у том случају површина износи мах.30м2. 
Спратност помоћних објеката у функцији становања може да буде маx. П (приземље) 
Висина помоћних  објеката може да буде мах. 5,0м (мерено од нулте коте до коте слемена за 
објекте са косим кровом). 
Висина  помоћног објекта не може да прелази висину главног објекта. 
Економски објекат 
Спратност  економских објеката може да буде мах. П+Пк (приземље и поткровље)  
Подземну етажу (подрумске или сутеренске просторије) у стамбеним  и нестамбеним 
наменама предвидети уколико не постоје сметње геотехничке и геомеханичке природе. 
 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 У зони породичног становања ниских густина на грађевинској парцели могу се градити 
објекти следеће намене: 
Породично становање  
На грађевинској парцели намењеној породичном становању у зонама ниских густина могу се 
градити: главни објекат, други објекат и помоћни објекат у функцији становања. Изградња два 
стамбена објекта на парцели је изузетна под услов да су испуњени урбанистички критеријуми 
који су утврђени за зону. 
У том случају стамбене објекте поставити тако да  поделом на две нове парцеле свака од њих 
има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавну површину. 
Намена другог објекта: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња, гаража и оставе 
веће од 20м2. 
Намена помоћних објеката:остава мање од 20м2, ограде, бунари и септичка јама (прелазно 
решење до прикључка на канализациону мрежу).  
Оставе за огрев, гаража, летња кухиња могу се планирати и у саставу основног објекта или 
другог објекта на парцели. 
Породично становање и пословање 
На парцелама већим од 600м2, где изграђеност парцеле то дозвољава могуће је градити поред 
основних стамбених објеката и пословне објекте ( као слободностојећи на парцели, као други 
или у склопу стамбеног објекта (стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат) који 
својом наменом  не угрожава зону становања.  
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% 
површине објекта.   
Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи од 50-70%.   
Пословни објекат је објекат  у коме део за пословање износи преко 70% (у склопу чисто 
пословног објекта може се планирати простор за боравак- апартманског типа). 
Породично становање и објекти  услужне, занатске и производне делатности  
На парцелама већим од 800м2, могу се градити као слободностојећи на парцели, као други 
објекат или у склопу стамбеног објекта, објекти услужне делатности (стоваришта, велепродаја), 
објекти занатске и производне делатности. 
Производни односно занатски објекат треба да задовољава услове заштите животне средине, 
односно својим деловањем, буком, гасовима, отпадним материјама, неће негативо утицати на 
примарну функцију становања.  
Помоћни објекти: складишта, гараже, зграде за енергетске блокове, који су у функцији главног  
објекта (услужне,занатске и производне намене) 
Породично становање  за пољопривредна домаћинства (стамбени и економски део 
парцеле)  
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На парцелама већим од 1500м2, могуће је градити објекте становања и пољопривредне 
делатности.   
Економски објекти се могу градити искључиво у зони породичног становања ниских густина 
насељености на парцелама пољопривредног  типа домаћинства у оквиру економског дворишта 
које се мора организовати у дубини грађевинске парцеле. 
У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се изградња следећих објеката: 
Основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени 
објекат. 
Помоћни објекти: (оставе за огрев мања од 20м

2
, гаража, летња кухиња), ограде, бунари и 

септичка јама, (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), 
Помоћни објекти могу се планирати и у саставу основног објекта или као други објекат на 
парцели. 
У оквиру економског дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: 
Сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети; 
Пушнице, сушионице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацин хране и објекти 
намењени исхрани стоке и др. 
 
3.2.Грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја  ГП1    
 

3.2.1. Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела 
Општа правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинских парцела, су 

иста као и за  грађевинско подручје. 
 

3.2.2.Општа правила грађења 
Општа правила грађења на грађевинском земљишту ван граница грађевинског 

подручја, су  иста  као  и за  грађевинско подручје. 
 
3.2.3.Правила грађења по наменским и функционалним зонама или целинама 
За зону становања ниских густина на грађевинском земљишту ван граница 

грађевинског подручја, важе правила грађења, као за зоне СТАНОВАЊЕ  НИСКИХ   ГУСТИНА  
ГН= ( 10-50ст/ха )  ГС= ( до 10стана/ха ) у грађевинском подручју. 
 
3.3. Пољопривредно земљиште (Зоне 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б,7в, 7г,7д) 

Уређење пољопривредног земљишта: обухвата мере којима се реализују просторно-
плански документи кроз поступак комасације и мелиорације у циљу побољшања природних и 
еколошких услова на пољопривредном земљишту. Заштита пољопривредног земљишта 
обухвата мере и активности које се предузимају са циљем трајног обезбеђења природних 
функција земљишта, коришћења земљишта у складу са његовом наменом, очувања и 
унапређивања наменског коришћења земљишта, према Закону о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09).  

Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као 
грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну 
производњу.  

Забрањено је коришћење обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће, 
четврте и пете катастарске класе у непољопривредне сврхе. Изузетак забране коришћења 
обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у следећим случајевима: за 
подизање, вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту четврте и 
пете катастарске класе по претходно прибављеној сагласности Министарства;  

Очување и побољшање квалитета земљишта - контроле плодности и агрохемијске 
анализе, затим мере поправке земљишта; Наставак процеса комасације пољопривредног 
земљишта; Побољшавање ефикасности система за наводњавање.  
Правила грађења на пољопривредном земљишту 

Ван грађевинског подручја на пољопривредним  површинама у границама плана није 
дозвољена градња изузев саобраћајна и комунална инфраструктура. 

Пољопривредно земљиште јесте земљиште које се користи за пољопривредну 
производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци).  

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, нарочито 
обрадивог више бонитетне класе на коме по Закону нема изградње, осим под посебним 
условима, на пољопривредном земљишту у обухвату Плана се могу градити следећи објекти 
издвојени по намени:  
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 објекти од општег интереса (у тим случајевима се препоручује земљиште ниже 
бонитетне класе); 

 водoпривредни, комунални и други објекти; 

 магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.); 

 објекти за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици и пластеници). 
Стакленици и пластеници 
У циљу побољшања пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је дозвољена 
изградња или постављање стакленика и пластеника. 
Виноградарске и воћарске куће 
У подручју плана у свим зонама дозвољава се изградња помоћних објеката за пољопривредну 
производњу (кућице за оставу алата, воћарско – виноградарске, повртарске, цвећарске, и др. 
кућице) 
Највећа дозвољенa површина виноградарске кућице не може бити већа од 10,00m

2
; 

У заштитном појасу између границе пољопривредних парцела и обале водотока од 10,0m није 
дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива. 
Коришћење пољопривредног земљишта за друге намене дозвољено је само за подизање 
заштитних шума и другог зеленила. На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови 
који доприносе повећању његове вредности као фактора пољопривредне производње, под 
условом строгог поштовања еколошких ограничења за трајно очување биокапацитета укупног 
простора, а нарочито: 
- спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су усклађени 
са водопривредним основама; 
- умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове заштитног зеленила, што се не 
одражава на смањење површина коришћених у пољопривредне сврхе; 
- опремање пољопривредног земљишта путном мрежом и другим видовима техничке 
инфраструктуре у функцији унапређења економских услова пољопривредне производње. 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНOВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

4.1.Грађевинско земљиште  
Планом су дата усмерења за претежну намену планираних зона и објеката на 

грађевинском земљишту док ће се услови за изградњу, као и сви елементи просторно-
архитектонског обликовања објеката прецизније разрадити обавезном израдом ПДР према 
смерницама из Плана.  

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се израдом Планова детаљне регулације 
за следеће зоне: 
Зона 2а  и Зона 2а' - Посебне намене 

 Зона 2а У обухвату  комплекса посебне намене заступљени су ( аеродром, хиподром, 
објекти од интереса за одбрану земље, спортски терени, полигон за обуку возача ) површина 
зоне износи око 62,61ха 

Мањи део зоне је ван заштитне зоне водоизворишта, док је  северни део је обухваћен 
широм и ужом зоном санитарне заштите водоизворишта бунара Б19 и његовом непосредном 
зоном. 

Аеродром се налази у широј и ужој зони водозаштите и непосредној близини бунара 
Б15. Објекат је дефинисан као неперспективан, за потребе одбране, али се задржава намена у 
цивилне сврхе (спортски аеродром). 

Хиподром задржава своју функцију и даје се могућност унапређења постојећих 
садржаја и стварање нових садржаја. Постојећи комплекс налази се у зони уже и шире зоне 
заштите водоизворишта. 

Објекти војске ГУП-ом су дефинисани као неперспективни, даје се могућност 
пренамена (смештајни капацитети у оквиру спорта и рекреације, социјална заштита, хостели, 
хотели и сл), искључује се пренамена у  зону становања или градња нових стамбених објеката. 

 Полигон за обуку возача може задржати своју намену или може се променити намена у 
оквиру компатибилности за ову зону. 

Спорт и рекреација задржавају своју намену и унапређују се новим садржајима за ову 
зону, формирање фудбалских игралишта, тениски терени, трим стазе као део спортског центра 
за потребе града а у складу са компатибилним наменама за ове садржаје. 

Јужни део је ван зоне заштите водоизворишта, а северни део је обухваћен широм и 
ужом зоном санитарне заштите водоизворишта бунара Б19. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 14 
 

 

62 

 

Зона 2а' Зона  Посебне намене представља део комплекса посебне намене који 
пресеца планирана траса обилазнице и налази се северно од обилазнице. Површина зоне 
износи 0,62ха.  

 
Зона 2б Породично становање ниских густина ГН=(10-50ст/ха)  ГС=(до 10стана/ха)  

Претежна намена зоне је породично становање ниских густина неформално ромско 
насеље. Налази се већим делом у широј зони заштите водоизворишта а један мањи део у ужој 
зони заштите водоизворишта и заузима површину око 5,69ха. Планира се задржавање  
постојеће претежне намене, постојећи објекти се валоризују и преиспитују (обзиром да се ради 
о стихијском ромском насељу  на пољопривредним површинама) и даје се могућност опстанка 
и унапређења под условима који су прописана за ширу зону водозаштите. 

Преиспитати објекте на траси саобраћајница, у зони трасе обилазнице и појаса 
заштитног коридора око обилазнице, као и на коридору сервисне саобраћајнице која се 
планира  паралелно са обилазницом а налази  се  у непосредној зони становања. 

Предвиђено је регулисање саобраћајне мреже, изграња инфраструктуре као и 
дефинисње границе  грађевинског подручја и заокруживање стамбене зоне.  

Разрада и спровођење зоне је уз обавезу израде ПДР-а.  
 

Зона 2г -Радна зона  и Зона 2г' Радна зона  (изоловани комплекси)  
Заузима крајњи северни део целине на површини од 0,83ха, и представља радна зона 

изоловани комплекс коју пресеца траса планиране обилазнице и заштитни коридор дуж 
обилазнице. Предвидети делатности који не угрожавају животну средину и становање које се 
налази у непосредној близини.  

Радна зона налази се у широј зони заштите водозахвата, западно од обилазнице тако 
да опстанак радне зоне у великој мери зависи од услова и смерница за санитарну заштиту 
водоизворишта. 

Планирана обилазница пресеца комплекс привређивања и формира се зона 
привређивања источно од обилазнице  2г',  заузима крајњи северни део целине 2. Површина 
зоне износи 0,33ха. Обзиром да зону  привређивања пресеца траса планиране обилазнице као 
и планирани заштитни коридор неопходно је решавање прилаза до комплекса радне зоне. 
Правила грађења за део изолованог комплекса дефинисати према правилима из ГУП-а за 
радне зоне изоловани комплекси. Препорука је израда урбанистичког пројекта за формирање и 
прецизирање намене и нових садржја на комплексу радне зоне. 

Смернице за израду планова детаљне регулације за привређивање ван радних зона: 
Код реактивирања запуштених појединачних комплекса привређивања предлаже се пренамена 
у комерцијално –пословне делатности.  
- даља разрада простора вршиће се према плановима детаљне регулације, према 
следећим правилима:  
- за комерцијално –пословне делатности: 
- индекс заузетости парцеле је маx 60%; 
- индекс изграђености парцеле макс. 2.5; 
- спратност макс. П+3; 
- зелене површине мин. 15%. 
 
Зона 2д  Просторно пејзажни објекти - заштитно зеленило 

Планирана претежна намена је заштитно зеленило, површина зоне 0,22ха и заузима 
северни део целине између коридора обилазнице и зоне становања. Разрада и спровођење 
зоне је уз обавезу израде ПДР-а.   
Целина 4  -Водно земљиште 
 

Обухвата водно земљиште регулисаног корита реке Ветернице, површине 4,46ха. 
Водно земљиште налази се у оквиру граница грађевинског подручја. Смернице за градњу у овој 
зони према условима за градњу на водном земљишту. 

Могућа изградња садржаја компатибилних намена, забрањена изградња садржаја који 
би угрозили претежну намену и угрозили животну средину. 

 
Целина 9- Коридор обилазнице 

Планирана обилазница предвиђа се у северозападном делу ПГР 14, у појасу између 
границе грађевинског подручја и границе ГУП-а на пољопривредним површинама. Спровођење 
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је кроз обавезну израду ПДР-у који ће се радити као јединстевен за целу трасу обилазнице. 
Површина коридора износи око 2,94ха. 

4.2. Водно земљиште 
Планом су дата усмерења за претежну намену док ће се услови за изградњу, као и сви 

елементи просторно-архитектонског обликовања објеката прецизније разрадити обавезном 
израдом ПДР према смерницама из Плана за водно земљиште. 

На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде и 
одржавања водотока као и објеката инфраструктуре. 
Дозвољена је и изградња објеката компатибилних водном земљишту (под условом да се 
обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним 
законом) и то: 
а) објеката за туристичко-рекреативне и спортске сврхе;  
б) пратећих објеката (шанк-барова, просторија за пресвлачење и сл);  
в) дрвених сојеница, сплавова и настрешница;  
г) објеката партерног уређења, опреме, мобилијара, и сл);  
е) системи за пречишћавање вода. 
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити макс. 
површине 40 м

2
. Највеће дозвољене висине сојеница, сплавова и настрешница су 7,0 м.

Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити макс. површине 100 м
2
,  макс.спратности

П+Пк.  
Ширина заштитног појаса водотокова у коме се не могу градити објекти (изузев горе наведених) 
износи 14 м са обе стране водотока.  

5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Спровођење Плана генералне регулације вршиће се: 

-Урбанистичким плановима /плановима детаљне регулације: за целине/зоне за које је планом 
прописана обавеза њихове израде. 
-Урбанистичким пројектима: за целине/за које је планом прописана обавеза њихове израде. 
-Издавањем локацијске дозволе, на основу правила уређења и правила грађења;  

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 надлежном  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 
Министарству животне средине и просторног планирања.  

Право на увид у План Генералне Регулације имају правна и физичка лица у складу са 
законом.  
Важећа планска документација у границама обухвата плана ставља се ван снаге након 
усвајања ПГР 14. 
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Табела 9.  Биланс постојећих површина по намени  у оквиру  плана 
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 1. Породично становање 11,0 2,4 

2. Становање у приградска насеља 18,2 4,0 

3. Централни садржаји  2,4 0,5 

4 Привређивање 1,3     0,3 

5. Неизграђене површине 21,7 4,8 
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1. Школство 18,6 4,0 

2. Посебне намене 63,0 13,8 

3. 
Саобраћајне 
површине 

Путнички  5,28 1,22 

Железнички 4,82 1,0 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 146,3 32,2 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ Корито реке Ветернице и Јабланице 6,2 1,4 

ПОЉОПРИВРЕДНO ЗЕМЉИШТЕ 
Северна пољопривредна зона 249,7 55,0 

Западна пољопривредна зона 48,4 10,6 

УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 298,1 65,6 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕЈОНА 

 
Становање у енклави  ГП1 

 
3,6 0,8 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР 14 454,18 100,0 
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     Табела 10. Табеларни приказ постојећих површина по намени у обухвату ПГР 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Табела 11. Процентуално учешће постојећих површина по наменама 
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14 

4
5
4
1
8
3
2
,1

9
 81 9,8% 11,8% 30% / / / / 6,2% 47% 5,0% 

82 18% 7% 5,9% / 77% / 1,5% 7,6% 1,0% / 

83 5,8% / / 9,0% / 70% / 4,0% / 17% 

   100% пгр 34% 2,4% 4,0% 0,5% 13,8% 4% 0,28% 2,2% 4,8% 1,4% 

ПРОЦЕНТУАЛНО  УЧЕШЋЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПОВРШИНА  ПО НАМЕНАМА  


