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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Правни основ за израду ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 у Лесковцу Одлука о 
изради Плана генералне регулације 16 у Лесковцу (Сл. гл. града Лесковца бр. 18/09). 

Плански основ представљају смернице и решења из Генералног урбанистичког плана  
Лесковца од 2010. до 2020.године (Сл. гл. града Лесковца бр.Сл/12,  као и решења из 
важећих урбанистичких планова.  
 Законски основ за израду План генералне регулације 16 – „Невена-Зелена зона“ у 
Лесковцу представља Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. Републике Србије , бр. 72/09.), 
Измена закона  о планирању и изградњи (Сл. гл. Републике Србије , бр. 24/11)  и пратећи 
правилници. 

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

 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.1. КОНЦЕПТ  ПЛАНА – ИЗВОД 
1.1.1.Обухват и опис граница подручја плана 
 План генералне регулације 16 – „Невена-Зелена зона“ се ради за грађевинско подручје 
које чине блокови 54, 85 и 86 у Лесковцу и део подручја између границе грађевинског 
подручје и границе генералног урбанистичког плана. 

Укупна површина простора обухвата Плана износи П=429,15ha од чега је грађевинско 
земљиште у оквиру грађевиског подручја у површини од П=291,11ha (ПЦ-III – РАДНЕ ЗОНЕ) 
и пољопривредно земљиште које се налази између границе грађевинског подручја и границе 
генералног урбанистичког плана у површини од П=138,04ha. 

Граница плана почиње од тромеђе коју чине железничка пруга Београд – Скопље, 
к.п.бр.2071/1 и 2072 а која се налази у К.О.Винарце, граница Плана генералне регулације се 
креће у правцу истока северним међним линијама к.п.бр.2072 и 2046 К.О.Винарце, а затим 
скреће у правцу југа источним међним линијама к.п.бр.2046, 2400, 2398, 2397, 2396, 2394, 
2392, 2391, 2389/2, 2389/1 и 2385, скреће у правцу истока најпре северном страном пута 
к.п.бр.6627/1 а затим западном страном пута к.п.бр.2420. У истом правцу граница наставља 
до међне белеге бр.8 поклапајући се са северним међним линијама к.п.бр.2421, 2424, 2427 и 
2430/1. Од поменуте међне белеге бр.8, граница Плана прати линију разграничења између 
К.О.Винарце и К.О.Богојевце а затим и линију разграничења између К.О.Винарце  и 
К.О.навалин све до тромеђе катастарских општина Навалин, Винарце и Лесковац. Одавде 
граница скреће у правцу истока све до међне белеге бр.1 на граници К.О.Лесковац и 
К.О.Навалин, а затим у правцу југа пратећи леву страну реке Ветернице све до ДП 1.реда 
број 1 Ниш – Врање, где пресеца реку и десном, односно источном страном ДП 1.реда број 1 
Ниш – Врање наставља у правцу југа све до надвожњака код фабрике ''Невена'' у 
К.О.Лесковац.  

Од надвожњака граница Плана скреће на запад улицом Ђорђа Стаменковића до 
места где се ова улица укршта са железничком пругом Београд-Скопље. Одавде, граница 
скреће у правцу севера и поклапа се са правцем железничке пруге Београд – Скопље, 
пролазећи кроз атаре К.О.Лесковац и К.О.Винарце све до тромеђне тачке одакле је опис 
границе Плана генералне регулације 16 и започео. 

Границом Плана обухваћене су катастарске парцеле односно њихови делови у 
К.О.Лесковац и К.О.Винарце. 

 
1.1.2.Обухват и опис граница грађевинског подручја плана 

Грађевинско земљиште у оквиру грађевиског подручја плана је у површини од П=291,11 
ha и представља Просторну целину III – РАДНЕ ЗОНЕ-„НЕВЕНА – ЗЕЛЕНА ЗОНА“.  

Границу грађевинског подручја плана почиње од међне белеге бр.17 која се налази на 
граници између К.О.Лесковац и К.О.Винарце, а на железничкој прузи Београд – Скопље, 
граница грађевинског реона предметног Плана се поклапа са  линијом разграничења између 
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К.О.Винарце и К.О.Лесковац у правцу истока и од четворомеђе коју чине река ветерница, ДП 
1.реда број 1 Ниш –Врање, к.п.бр.14461 и к.п.бр.14462 граница наставља у правцу југоистока 
поклапајући се са источном страном ДП 1.реда број 1 Ниш – Врање све до надвожњака код 
фабрике '' Невена''. Од надвожњака граница грађевинског реона скреће на запад улицом 
Ђорђа Стаменковића до места где се ова улица укршта са железничком пругом Београд-
Скопље. Одавде, граница скреће у правцу севера и поклапа се са правцем железничке пруге 
Београд – Скопље, пролазећи кроз атар К.О.Лесковац све до међне белеге бр.17 одакле је 
опис границе грађевинског подручја Плана генералне регулације 16 и започео. 

Границом грађевинског подручја Плана обухваћене су су катастарске парцеле 
односно њихови делови у К.О.Лесковац.   

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

зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања Лесковца. 
Један део просторног обухвата плана захвата ширу зону санитарне заштите северног 

подземног изворишта вода које се користе у систему водоснадбевања Лесковца. Како се у 
оквиру ове зоне прописују посебна правила уређења и грађења то дајемо следећи опис 
границе која дефинише подручје шире зоне санитарне заштите на простору ПГР-16.   

Опис границе почиње 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 истока 
северним међним линијама кп бр. 2073/1 и 2399 при чему пресеца ДП 1.реда Ниш-Врање и 
долази до тачке 7Ш (Y=7577000.00, X=4766730.00) одакле скреће у правцу југа најпре до 
тачке 8Ш (Y=7577220.00, X=4766170.00), а потом до тачке 9Ш (Y=7577250.00, 
X=4765140.00), при чему сече следеће катастарке парцеле бр. 2399, 2397, 2395, 2394, 
2393/1, 2390/1, 2389/1, 2388/1, 2385, 6627/1(пут), 2331/1, 2328/1, 2332, 2343, 2342, 2341, 
2340, 2353, 2354, 2765, 2764, 2760, 2759, 2756, 2752/3, 6629/3(пут), 2802/2, 2801/2, 2801/1, 
2800/1, 2799/1, 2798/1, 2798/3, 2797, 2795/1, 2794/1, 2793/1, 2792, 2855, 2856, 2857, 2860, 
2861, 2862 и 2864 у К.о. Винарце и к.п. бр. 15029 у К.о. Лесковац. Од тачке 9Ш до тачке 10Ш 
(Y=7577140.00, X=4764450.00), граница пресеца к.п. бр. 15029 К.о. Лесковац и долази до 
железничке пруге Београд-Скопље. Западна граница шире зоне санитарне заштите  поклапа 
се са западном границом плана генералне регулације 16 до места на железничкој прузи  
одакле је опис и започет. 

 
Напомена: Границе плана, зона и блокова иду осовинама саобраћајница. Опис 

границе грађевинског подручја је приказан у графичком прилогу број 2 " Границе обухвата 
плана на ортофото подлози ".  
 
1.1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда 

Имајући у виду одредбе Генералног урбанистичког плана Лесковца од 2010 -
2020.год. којима је дефинисано да се спроводи плановима генералне регулације, у 
потпуности се преузимају обавезе, услови и смернице које су прописане у њему, а односе се 
на: 
- Зону становања насталу на подручју водозахвата као зона бесправне градње, потребно је 
усагласити са прописаним смерницама за изградњу на грађевинском земљишту намењеном 
становању уз примену мера законске регулативе за заштиту изворишта водоснадбевања, 
које је рацинализовано у складу са Хидрогеолошком студијом. 
- Изградњу Нове радне зоне 8. "Дуж државног пута првог реда бр.1 (М1)-запад" и 10. 
"Зелена“ зона, као и у просторно пејзажне објекте специјалне намене. 
- Реконструкцију постојећ и изградњу нових инфраструк објеката са тежњом повезивања у 
јединствен систем. 
За подучје обухвата Плана примењују се следећи урбанистички планови: 
1. ГУП Лесковца од 2010-2020.год. (Сл. гл. Општине Лесковац бр.Сл/12);  
2. ПДР за део блока 54 у Лесковцу (Сл. гл. Општине Лесковац бр. 12/03); 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 
 

8 
 

3. ДУП за северну водозахватну зону (Насеље Обрад Лучић) у Лесковцу - План санације 
(Сл. гл. Општине Лесковац бр. 4/1993). 
Из наведених планова преузима се регулационо решење /саобраћајно и инфраструктурно/, 
као стечена урбанистичка обавеза уз могућност измене и допуне,  док се планиране намене 
површина, правила уређења и грађења усаглашавају са прописаним Генералним 
урбанистичким планом Лесковца од 2010.-2020.год. 
 
Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

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

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

2.  ЈП Топлана Лесковац 3499 од 29.10.2010. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  ЈКП „Комуналац“    ЛЕСКОВАЦ 3143 од 31.08.2010. 

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

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

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

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

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

17.  Yugorosgaz  АД  Београд 1579 од 01.11.2010. 

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

19.  
Српска православна црква,                                                                            
Православно архијерејско намесништво Лесковац 

79 од 19.03.2010. 

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

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

 
1.1.5. Скраћени приказ и оцена постојећег стања 

Целокупна територија Плана подељена је на грађевинско, пољопривредно и водно 
земљиште. У оквиру урбанистичких зона издвајају се одређене целине. У границама 
грађевинског подручја  издвајају се површине и објекти јавне намене, мрежа инфраструктуре 
и остале површине: становање на подручју шире зоне санитарне заштите подземног 
изворишта –стамбено насеље „Обрад Лучић“ и радна зона.  

 

Грађевинско земљиште 
Грађевинско земљиште се налази у оквиру граница грађевинског подручја плана и на 

њему се издвајају: 

1. Објекти и површине јавне намене 
Социјална заштита: Заступљена је у блоку 54 - у виду дома за негу и чување старијих 
лица „Сунчана јесен“, у приватној својини.  
Јавно и друго зеленило: Присутне су следеће зелене површине ограниченог коришћења - 
специјалне намене које су везане за становање, индустрију, саобраћај и пољопривреду, а у 
обухату су у блоковима 54, 85 и 86.  

2. Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 
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o Саобраћајна инфраструктура  /трасе, коридори и регулације саобраћајница/:  
     Улична мрежа у обухвату плана је делимично реализована. Реализација је текла у два 
правца. У јужном делу плана , индустријска зона „Невена“ улице су реализоване према 
урбанистичком плану, нису рализоване ни примарне саобраћајнице. У средишњем делу 
саобраћајна мрежа се развијала онако како је настајало насеље, стихијски. Осим главне 
насељске улице, пута за североисточни део града, која има задовољавајуће карактеристике, 
остале саобраћајнице без основних елемената за нормално одвијање саобраћаја, било да 
се ради о траси или габариту. Покушало се кроз план санације насеља да се ублаже 
недостаци на мрежи али до реализацији није дошло. Северни део блока је у фази 
формирања и нема изграђене саобраћајне мреже. Осим тротоара у улици Ђорђа 
Стаменковића, на осталим улицама не постоје тротоари. Уређених паркиралишта има у 
унутар зона, у јужном делу обухвата плана,  али се она користе у друге сврхе. Будућа 
обилазница око града поклапа се са трасом државног I реда број 1, у источном делу 
плана(од км 847+816 до км 852+349, чвор 0014 Лесковац (Лебане)) , а у северном делу то је 
траса планиране саобраћајнице, која ће се након изградње поклопити са правцем пружања 
државног пута II реда број 9. На укрштају ова два правца планирана је расксница са кружним 
током саобраћаја. План тангира  магистрална  пруга са западне стране.. 

o 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: 

- Ново постројење водовода са ЦС капацитета 380 l/s.  
- Цевовод профила Л Ø300 мм односно С Ø350 мм од ЦС ка Невени. 
- Цевовод профила ЛГ Ø500 мм односно КМ Ø400 мм од ЦС ка граду. 
- Цевовод профила КМ Ø280 мм ка Богојевцу. 
- Цевовод профила КМ Ø 225 мм ка Бобишту и 
- Цевовод профила КМ Ø160 мм у Ул. Обрада Лучића. 

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 
који не задовољавају санитарне стандарде. 
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 
објекти одвођења отпадних и атмосферских вода  на подручју Плана су: 

- Колектор Б 220/195цм који се наставља колектором ПЕ Ø1200мм који пак иде до 
ЦППОВ у Богојевцу. 

- Колектор КЦ-Т Ø500мм који одводи отпадне воде из насеља Обрад Лучић и  
- Тзв. индустријски колектор профила ПЕ Ø700мм. 

o Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска инфраструктура: TС 400/220/110kV „Лесковац 2“ представља 
основно разводно постројење за напајање Лесковца и околине, путем 110kV ДВ. Капацитет 
TС 400/220/110kV „Лесковац 2“ је 300+150 MVA. Лесковац је повезан са електроенергетским 
системом Србије преко следећих далековода, и то: 
1. 400 kV ДВ (ТС „Ниш 2“ – ТС „Лесковац 2“) 
2. 220kV ДВ (TС „Ниш 2“ – TС „Лесковац 2“) и 
3. 110kV ДВ (TС „Ниш 2“ – TС „Лесковац 4“), (TС „Лесковац 4“ – TС „Лесковац 2“),  (TС 
„Лесковац 2 – TС „Врла 3“) и (TС „Лесковац 2“ – ЕВП Грделица – TС „Врла 3“). 
Дистрибутивни систем ПД „Југоисток“ д.о.о. Ниш, Огранак ЕД Лесковац преузима електричну 
енергију на напонском нивоу 110 kV, напонском трансформацијом 400/220/110 kV у TС 
400/220/110 kV „Лесковац 2“ у Лесковцу и у TС 110/10 kV „Лесковац 4“.Све TС 110/35 kV и TС 
110/10 kV на територији плана преузимају електричну енергију путем надземних водова 110 
kV из TС 400/220/110 kV „Лесковац 2“ и из правца Ниша. 
Топлификација: У Лесковцу постоји систем топлификације града са три централне топлане 
(капацитета 22 MW, 19,5 MW и 6,6 MW) из којих се део града греје. 
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На простору  плана постоје локални извори топлоте (котларнице) путем којих се корисници 
снабдевају топлотном енергијом. 
Гасификација:  На подручју плана снабдевање гасом још увек не постоји. 

Обновљиви извори енергије: Коришћење обновљивих извора енергије на подручју ГУПа 
још увек није присутно. Могуће је користити: енергију сунца, ветра, биомасе и геотермалну 
енергију.  
Телекомуникациона инфраструктура: По техничко-технолошком критеријуму стање је 
задовољавајуће. Проценат дигитали-зације претплатника који износи 81% на подручју 
мрежне групе-МГ Лесковац, као и број двојника у МГ Лесковац од 15%, на нивоу су 
републичког просека. Стање у фиксној телекомуникационој мрежи се, стога, по квалитету 
претплатничке мреже може оценити као релативно задовољавајуће. 
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". У саставу комуналне 
депоније, у циљу смањења запремински укупне количине отпада, фазно се реализује 
планирани рециклажни центар (тако да је у зачећу примарна и секундарна селекција 
рециклабилног отпада пре депоновања). Режим евакуације комуналног отпада са подручја 
ПГР-е је у складу са општинском одлуком. 

 

3. Објекти и површине остале намене 
Становање:  
Доминантна функција је становање дефинисан (заступљена) је један основни облик 
породично становања настало на подручју зоне водозахвата као бесправна градња. 
Поједине зоне дефинишу се као опште стамбене зоне. Ово је зона код којих не постоји јасна 
издиференцираност у смислу хомогених целина породичног становања, а које нису у 
супротности са наменом становања.  
Привређивање: 

Привреда ван радних зона: Појединачни комплекси привређивања су: "Матекс" у блоку 
85 и Стовариште отпадног материјала  (гвожђе) у блоку 86. 
Простори за привређивање  присутни су као пратећа намена у оквиру намене становања. 
Трговински објекти су уз градску саобраћајницу другог реда, јављају се као пратећа намена 
намени становања. 

Привреда у радној зони: У оквиру радне зоне "Невена" налазе се комплекси хемијске 
индустрије: "Невена" и "Невена-Колор"; складишта и стоваришта: "Невпром", "Морава 
Комерц" и др.; изложбени салон за продају моторних возила "Ауто Моторс", производња 
столарије "Бор стил", комплекс бензинске станице "Еко" и др. Као највећа браунфилд 
локација на овом простору издваја се комплекс транспортног предузећа "Југекспрес". Зона је 
комунално опремљена. Неизграђени простор постоји у северном делу зоне. 

У северном делу подручја плана, на простору бившег пољопривредног комплекса, а чије 
је земљиште град Лесковац прибавио у своје власништво, започето је формирање "Зелене" 
зоне и у току је фаза комуналног опремања. 
 

Пољопривредно земљиште   
Пољопривредно земљиште налази се у рубном подручју плана, између границе 

грађевинског подручја и границе ГУП-а. Према зонирању пољопривредног подручја града 
Лесковца земљиште у оквиру обухвата ПГР-а 16 припада  првој зони интезивне повртарске и 
ратарске производње. То је равничарски крај чија је основна  карактеристика мали, уситњен 
посед са просеком око 2ха по домаћинству, односно 0,5 до 0,6ха по становнику, и са 
најмање необрађених површина. Због повољних агроеколошких услова и близине тржишта, 
обавља се интензивна пољопривредна производња. Преко 75% обрадивог земљишта се 
користи као оранице и баште, око 10% су воћњаци и виногради, врло мале површине су под 
ливадама и пашњацима (око 2%), остало су необрађене површине. Најчешћи је узгој 
ратарских култура (кромпир, кукуруз, пшеница, легуминозне биљке) и повртарских култура 
(пластеничка производња и површине под поврћем на отвореном).  



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 
 

11 
 

Највећи досадашњи проблем је реализација, тако да је формирање нове радне "Зелене“ 
зоне права помоћ произвођачима у виду стварања повољнијих услова за привређивање и 
промет. Посебно би требало стимулисати различите врсте субвенција за произвођаче и 
предузећа која производе за извоз. Основни циљ је интензивирање производње, а мере и 
смернице су помоћ у контроли квалитета и реализацији произведене робе.  
 

Водно земљиште 
Водно земљиште чине: делови водотока реке Ветернице чије је корито на подручју плана 

нерегулисано. 
  
Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и 

амбијенталних целина 
На подручју ПГР-е 16 непостоје заштићени објекти, споменици културе и амбијенталне 

целине. 
 

Оцена постојећег стања са билансима површина  
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 Плана делимо на пет просторних целина - ЗОНА и дајемо  
препоруке за његову разраду и спровођење.  
ЗОНА 1: Обухвата цео блок 54 - Налази се између осовина државног пута првог реда бр.1 
Ниш-Скопље, Ул. Булевар Николе Пашића, железничке пруге Београд-Скопље, границе са 
блоком 86 (граница се поклапа са јужном међом КП бр. 1738, КО Лесковац, наставља делом 
западне међе КП бр. 1740, затим северном међом КП бр. 1858, 1857, 1856, 1853, 1852, 1850, 
1849, 147, 148, 149, источним међама КП бр. 144, 145, 146, јужном међом КП бр. 146 до 
државног пута) и осовине Ул. Обрада Лучића. Намењен је радним зонама (хемијска 
индустрија «Невена» и др.) и представља грађевинско земљиште. Спровођење на нивоу 
ПГР-у 16. 
ЗОНА 2: Обухвата северозападни део блока 86 и југозападни део блока 85  - Налази се 
између осовине железничке пруге Београд-Скопље са западне стране, са северне стране 
општинског некатегорисаног пута који се улива у општински пут Лесковац - Богојевце, са 
источне стране постојећим некатегорисаним општинским путем и са јужне стране граничи се 
са зоном 1. Зона 2 је подељена на целине 2а и 2б које су намењене становању насталом на 
подручју водозахвата као зона бесправне градње и комуналним делатностима и представља 
грађевинско земљиште. Потребна је даљна урбанистичка разрада ПДР-је. 
ЗОНА 3: Обухвата североисточни део блока 86 и јужни део блока 85 - Налази се између 
осовине државног пута првог реда бр.1 Ниш-Скопље са источне стране, железничке пруге 
Београд - Скопље са западне стране, са северне стране је корито реке Ветернице и са јужне 
стране граничи се зоном 1 и 2. Зона 3 је подељена на целине 3а, 3б и 3ц. Целине 3а и 3б су 
намењене зеленим површинама, ограниченог коришћења - специјалне намене и 
комплексима водопривреде и представљају грађевинско земљиште, док целина 3ц 
представља водно земљиште на коме се налази нерегулисано корито реке Ветернице. За 
целине 3а и 3б потребна је разрада и спровођење ПГР-е 16, док је за целину 3ц потребна 
даља урбанистичка разрада ПДР-је.  
ЗОНА 4: Обухвата северни део блока 85 - Налази се између границе ГУП-а Лесковца 2020 
са источне стране, границе грађевинског подручја ГУП Лесковац 2020 са северне стране, 
осовине железничке пруге Београд-Скопље са западне стране и са јужне стране корита реке 
Ветернице. Зона је подељена осовином државног пута првог реда бр.1 Ниш-Скопље на 
целине 4а и 4б. Намењен је пољопривредном земљишту у границама грађевинског подручја. 
Како је град Лесковац, у предходном периоду прибавио целокупно земљиште у обухвату ове 
зоне у своје власништво, те да је простор разрађиван у складу са смерницама из Измене и 
допуне ГП Лесковца 2010., а што је сагледано ГУП-а Лесковца 2020 простор зоне се надаље 
планира као грађевинско земљиште намењено радној зони. У складу са напред наведеним 
препорука је да се целина 4а разради на нивоу ПГР-е 16 , док је за целину 4б потребна 
даља урбанистичка разрада ПДР-је.  
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ЗОНА 5: Налази се у рубном подручју плана, између границе грађевинског подручја и 
границе Генералног урбанистичког плана. Намењен је интезивној пољопривредној 
производњи и представља пољопривредно земљиште. Потребно је спровођење по ПГР-е 16 
са прописаним смерницама за пољопривредно земљиште из ГУП-а Лесковца 2020. 
 
Табела 2. Преглед површина постојећег стања 

  Намена површина 
Површина 

(ha) 
% 

 ГРАЂЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ 283,98 67,15 

1 Породично становање ''Насеље Обрад Лучић'' 18,42 4,36 

2 Викенд објекти 2,97 0,70 

3 Радне зоне 35,92 8,49 

4 Комуналне делатности 8,55 2,02 

5 Неизграђено земљиште у граници грађевинског блока 201,60 47,67 

6 Саобраћајне површине 16,52 3,91 

 ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 138,92 32,85 

7 Пољопривредно земљиште 127,40 30,13 

8 Водно земљиште 6,70 1,58 

9 Саобраћајне површине 4,82 1,14 

 ПОДРУЧЈЕ ПГР-a 422,90 100,00 

 

18,42; 4,36%

2,97; 0,70%

35,92; 8,49%

8,55; 2,02%

201,6; 47,67%

16,52; 3,91%

127,4; 30,13%

6,7; 1,58%

4,82; 1,14%

ДИЈАГРАМ ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Ппрпдичнп станпваое ''Насеље Обрад Лучић''

Викенд пбјекти

Радне зпне

Кпмуналне делатнпсти

Неизграђенп земљиште у граници грађевинскпг 
блпка

Сапбраћајне ппвршине

Ппљппривреднп земљиште

Впднп земљиште

Сапбраћајне ппвршине
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Табела 3. -Преглед површина постојећег стања по блоковима: 

ПГР 
Површина  

ПГР-а 
(м

2
) 

Граћевинско 
подручје - 
број блока 

и 
земљиште 

ван 
грађевинског 

подручја 

Површина 
блока 

 (Нето- м
2
)  

Породично 
становање 

насеље   
''Насеље 

Обрад 
Лучић''                 

(Нето- м
2
) 

Викенд 
објекти               

(Нето- м
2
) 

Радне зоне                    
(Нето- м

2
) 

Комуналне 
делатности                                       
(Нето- м

2
) 

Неизграђено 
земљиште у 

граници 
грађевинског 

блока                        
(Нето- м

2
) 

Пољопривредно 
земљиште 
 (Нето- м

2
) 

Водно 
земљиште          
(нето м

2
)  

Саобраћајне 
површине                               
(нето м

2
)  

Збирне 
површине 
осталих 
намена 

(нето м
2
)  

Збирне 
површине 

јавних 
намена        

(нето м
2
)  

              

16 4270528,66 

У 
грађ. 
подр. 

54 689715,38 0,00 3870,78 336834,77 0,00 294014,91 0,00 0,00 67328,41 634720,46 67328,41 

85 1676528,71 83420,24 18172,41 0,00 69743,67 1360831,33 0,00 67099,92 62251,25 1532167,65 129351,17 

86 544749,33 100801,00 7727,21 22456,66 15800,83 361244,95 0,00 0,00 35640,66 508030,65 35640,66 

Ван грађ. 
подручја 

1359535,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1274055,91 0,00 48269,94 0,00 48269,94 

   4270528,66 184221,24 29770,40 359291,43 85544,50 2016091,18 1274055,91 67099,92 165220,32 3764753,42 3802082,95 
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1.1.6. Циљеви уређења и изградње и основни програмски  елементи 
Поред изградње и обнове грађевинских објеката, неопходно је унапређивање свих 

планираних намена које постоје на предметном простору. 
,,Санација,, која обухвата спонтано настале целине, где треба обезбедити саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру. 
,,Спољашње ширење града, које представља заокруживање и урбану трансформацију 
ивичних подручја насеља где ће се допунити и утврдити постојећа намена насеља. 

 Један од приоритетних полазних циљева у концeпту је стварање нове радне зоне -зелена 
зона 9 (агробизнис зона). 

 Унапређење укупне структуре функција, садржаја и јавних простора и површина,  у складу 
са реалним развојним трендовима, потребама али и могућностима града и окружења. 

 Обезбеђење атрактивног, решења обликовања, уређења и мултифункционалног 
коришђења функционалне и просторне целине на предметном подручју снабдевања, 
пословним, комерцијалним и другим садржајима. 
 
1.1.7. Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора  
Објеката и површина јавне намене, мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре  
Саобраћај и саобраћајне површине: 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 планско решења створити услови за нормално 
кретање бициклиста. Исто тако  планским решењима створиће се услове за одвијање 
пешачког саобраћаја. Изграђени теретни терминал уз улицу Ђорђа Стаменковића остаће у 
тој функцији. Индустријски колосек продужити до будуће дистрибитивно- складишне зоне. 
Водопривредна инфраструктура 
Водоснабдевање: Све постојеће водоводне линије мање од Ø100 мм реконструисати због 
противпожарних прописа. Водоводне линије где је год то могуће затворити у прстен што 
омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. Све инфраструктурне мреже морају се 
међусобно ускладити и штитити једна од друге. 
Одвођење отпадних и атмосферских вода: Као најрационалнији и најеластичнији 
систем усвојен је сепарациони систем у коме ће бити забрањено било какво мешање 
отпадних и атмосферских вода. 
Енергетска инфраструктура 
Електроенергетска инфраструктура: 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. Планирану 10kV мрежу у централним зонама насеља 
градити подземно. 
Топлификација: Како су топлотни извори локалног карактера, нису дати у диспозицији 
плана.  
Гасификација: Градска гасна мрежа је комплексан систем који се састоји из мерно-
регулационих станица, примарне гасне мреже и секундарне гасне мреже. Планира се 

изградња МРС 1 - Невена, МРС 2 - Југекспрес и МРС 21 - Зелена зона са мрежом 
индустријских корисника, као и за широку потрошњу.  
Телекомуникациона инфраструктура: У радним зонама планирана је изградња 
телекомуникационе кабловске канализације и то најчешће оном страном тротоара која је 
планирана и за полагање водоводних инсталација, али и осталих како подземних тако и 
надземних инсталација, при чему се треба одржати минимална одстојања између 
планираних инсталација. Потребно је извршити полагање резервних цеви на сваком 
укрштању саобраћајница и по потреби где се планира изградња привредних објеката. 
Положај ових инсталација биће прецизније дефинисане предложеним трасама будућих 
власника истих уз предходне услове изградње Дирекције за урбанизам и изградњу 
Лесковца, Сектора за урбанизам. Приликом реконструкције постојећих телекомуникационих 
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инсталација планирати полагање оптичких каблова подземно по постојећим трасама ТК 
канализације. 
Комунална инфраструктура 
Управљање отпадом: Систем примарне селекције отпада – успоставити формирањем 
мреже "цетара-пунктова" за одвојено прикупљање комуналног отпада. 
Објекти и површине остале намене 
Јужни део блока – до реке Ветернице: Реконструкција постојећих и изградња нових 
комплекса у оквиру радних, комуналних и зелених зона. Унапредити квалитет становања. 
Северни део блока – од реке Ветернице: Рециклирати простор и земљиште кроз промену 
намене; створити услове за развој комерцијално-пословних и производних садржаја. 
 

2. ПЛАНСКИ ДЕО - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

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

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

Имајући у виду оцену постојећег стања са билансима површина и смернице прописане 
Генералним урбанистичким планом Лесковца 2010-2020.год., подручје Плана делимо на пет 
зона које се деле на просторне целине, чије се границе у односу на постојеће стање 
делимично коригују и прописују се смернице за његово спровођење.  
ЗОНА 1: Обухвата цео блок 54 и задржава границу описану у оцени постојећег стања. 
Намењен је радној зони 2 – „Невена“ у оквиру које се планира реконструкција постојећих и 
изградња нових индустријских - претежно хемијска индустрија и компатибилна са њом. Дата 
је могућност изградње пратећих, услужних функција – бензинске станице, трговине, 
складишта, сервиси и сл., као и изградња ватрогасног дома. Целокупно подручје зоне 
представља грађевинско земљиште. Разрада и спровођење по ПГР-у 16 уз преузимање 
саобраћајних и инфраструктурних решења из ПДР за део блока 54 у Лесковцу (Сл. гл. 
Општине Лесковац бр. 12/03) као стечене урбанистичке обавезе. 
ЗОНА 2: Обухвата северозападни део блока 86 и југозападни део блока 85 и задржава 
границу описану у оцени постојећег стања, осим границе на источној страни где се један део 
подручја преводи у зони 3 - целина 3д. Шема подела зона на целине је иста као и код 
фактичког стања - целине  2а и 2б. Планирана намена у целини 2а /блока 86/ је становање 
(санирање наформалног насеља), трафостаници, зеленилу специјалне намене и 
формирању комплекса са православним храмом, док је у целини 2а /блок 85/ становање 
(санирање наформалног насеља), комплекс намењен водоводу и зеленилу специјалне 
намене. Целокупно подручје зоне представља грађевинско земљиште. Разрада и 
спровођење по ПДР-је уз преузимање саобраћајних и инфраструктурних решења из ДУП за 
северну водозахватну зону (Насеље Обрад Лучић) у Лесковцу - План санације (Сл. гл. 
Општине Лесковац бр. 4/1993), као стечене урбанистичке обавезе. 
ЗОНА 3: Обухвата северни и источни део блока 86 и јужни део блока 85 и задржава границу 
описану у оцени постојећег стања, осим границе на западној страни где се један део 
подручја зоне 2 преводи у зону 3 - целина 3д. Зона 3 је подељена на целине 3а, 3б, 3ц и 3д. 
Целина 3а /блок 86/ је намењена радној зони и зеленилу специјалне намене. Целина 3б 
/блок 85/ је намењена зеленилу специјалне намене и комплексу намењеном водоводу. 
Целина 3ц представља водно земљиште на коме се налази нерегулисано корито реке 
Ветернице, док се целина 3д простире дуж западне регулације  државног пута првог реда 
бр. 1 Ниш - Скопље, у источном делу блокова 85 и 86 и намењена је радној зони – (М1 
запад). Целокупно подручје зоне представља грађевинско земљиште, сем целине 3ц која 
представља водно земљиште. Целине 3а и 3б ће се разрадити и спроводити ПГР-е 16, док 
је за целине 3ц и 3д потребна даља урбанистичка разрада ПДР-је.  
ЗОНА 4: Обухвата северни део блока 85 и задржава границу описану у оцени постојећег 
стања. Зона је  је подељена осовином државног пута првог реда бр.1 Ниш-Скопље на 
целине 4а и 4б. Намењена је радној зони – „Зелена зона“ у оквиру које ће се формирати 
појединачни комплекси намењени складиштењу и дистрибуцији претежно воћа и поврћа, као 
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и компатибилних садржаји. Целокупно подручје зоне представља грађевинско земљиште. 
Целина 4а ће се разрадити и спроводити на нивоу ПГР-а 16, уз преузимање свих 
предходних разрада које су рађене за овај простор као разраде на основу Измене и допуне 
генералног плана Лесковца, као стечене урбанистичке обавезе, док је за целину 4б потребна 
даља урбанистичка разрада ПДР-је.  
ЗОНА 5: Налази се у рубном подручју плана, између границе грађевинског подручја и 
границе Генералног урбанистичког плана. Намењена је интезивној пољопривредној 
производњи и представља пољопривредно земљиште. Спровођење по ПГР-у 16 са 
прописаним смерницама за пољопривредно земљиште из ГУП-а Лесковца 2010-2020.год. 
ЗОНА 6: Налази се у рубном источном подручју плана, између границе грађевинског 
подручја и границе зона 1, 3д и 3б. Намењенa је саобраћајној површини и представља јавну 
намену. Потребно је спровођење по ПДР-е са прописаним смерницама из ГУП-а Лесковца 
2020. 
 
Табела 4 – Преглед планираних површина 

Намена површина 
Ознака зоне 

 

Нето површина 
зоне (а) 

Намена земљишта 

 Површина (а)  Целине 
Нето површина 

целине(а) 
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4
х
а
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5
а
 9

7
м

2
 

 

1 60хa29а40м
2
 Радна зона 

2 

а 45хa58а97м
2
 Породично становање, 

Просторно-пејзажни 
објекти специјалне 
намене 

б 25хa92а03м
2
 

3 

а 9хa13а35м
2
 Просторно-пејзажни 

објекти специјалне 
намене, Комунални 
објекти 

б 24хa48а20м
2
 

д 22хa78а00м
2
 Радна зона 

4 
а 42хa77а36м

2
 Радна зона  

б 53хa78а66м
2
 

П
о
в
р

ш
и

н
е
 ј
а

в
н
е

 н
а

м
е
н
е

 

Σ
 =

 2
8
х
а
 9

0
а
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8

м
2
 

1 9хa73а82м
2
 

Саобраћајнице, МРС, 
ватрогасна станица 

2 
а 1хa47а33м

2
 Саобраћајнице. 

Трафостаница 
б 93а52м

2
 

3 
 

а 14а52м
2
 Саобраћајнице 

б 24а54м
2
 

Саобраћајнице, 

Комунални објекти 

ц / / 

д 4хa03а47м
2
 Саобраћајнице 

4 
а 5хa63а58м

2
 Саобраћајнице 

б / / 

6 а 6хa70а00м
2
 Саобраћајнице 

Пољопривредно 
земљиште 

129хa21а78м
2
 5 129хa21а78м

2
 

Пољопривредно 
земљиште 

Водно 
земљиште 

6хa64а06м
2
 3 ц 6хa64а06м

2
 Река ветерница 

Заштитни 
пружни појас 

12хa36а20м2 1, 2а, 3б, 4а и 5 12хa36а20м2 Железничка пруга 

Укупно 461хa88а79м
2
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2.1.2. Концепција уређења 
Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре и објекти и површине јавне намене  

Планом је предвиђена регулација постојећих саобраћајница, и отварање нових улица 
ради обезбеђивања потребних коридора за саобраћајну и комуналну инфраструктуру, у 
циљу побољшања услова и омогућивања изградње нових урбаних структура. 

Планирани објекти прикључиће се на: водоводну мрежу -постојећу (која ће се 
реконструисати) и планирану (која ће се повезати на постојећу); канализациону мрежу, 
општег типа - постојећу и планирану; електроенергетску мрежу – где се поред постојеће 
две, планира изградња нових трафостаница, одговарајућих прикључних кабловских водова 
и расплета на нисконапонској страни. За снабдевање топлотном енергијом планираних 
објеката, предвиђа се прикључење на топловодну мрежу, а за гасовод на планирану 
гасоводну мрежу. 
 Садашњи систем зелених површина је назнака комбинованог система зеленила, кога 
треба даље надградити и побољшати. Tо се постиже повећањем површина под зеленилом, 
непрекидних и равномерно распоређених, као и ревитализацији и реконструкцији постојећег 
зеленог фонда. Недостатак зеленила јавног коришћења донекле је компензован зеленилом 
ограниченог коришћења, зеленилом специјалне намене, као и чињеницом да је у подручју 
плана заступљено индивидуално становање са добрим процентуалним учешћем врта у 
оквиру парцеле. Такође, велика површина је под пољопривредом, те је укупна површина под 
вегетацијом са остваривањем еколошко-биолошке функције (декоративна, функционалана и 
рекреативна функција зеленила недостају) знатно повећана.  
   

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

усагласити са планираним 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. 

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

Северни део блока – од реке Ветернице: У циљу формирања нове радне зоне - 
„Зелена зона“, неизграђено грађевинско земљиште на подручју грађевинског реона, које се 
користи као пољоппривредно, се уз фазну изградњу трансформише у савремену агро-
бизнис зону, а у складу са параметрима прописаним планом. Преостали део 
пољопривредног земљишта задржава своју основну намену. 

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

 Подручје обухвата плана подељено је на пет сектора у оквиру којих су одређене  
функционалне целине које се обавезно разрађују и спроводе планом детаљне регулације на 
начин приказан у следећој табели, уз напомену да се инфраструктурни коридори /примарна 
и секундарна саобраћајна и инфраструктурна мрежа/ који повезују целине разрађују и 
спроводе ПГР-ом. 
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 Табела 5 - Преглед целина за које се доносе ПДР-је са прописаним забранама до њиховог доношења 

Ознака зоне  
Начин 

спровођења 

Рок за 
израду 
ПДР-је 

Прописане забране  
до усвајања ПДР-је  Целине 

1 ПГР-ом - - 

2 
а ПДР-у 2012 

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

б ПДР- у 2012 

3 

а ПГР-ом - - 

б ПГР-ом - - 

ц ПДР- у 2015 
Забрањено је вршити регулацију и уређење 
корита реке Ветернице 

д ПДР- у 2013 

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

4 

а ПГР-ом  - 

б ПДР- у 2014 

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

5 ПГР-ом - - 

6 ПДР-у 2012 

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

 

 
2.2. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ,   ОБЈЕКАТА И  ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

2.2.1.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
У обухвату плана, што се саобраћајница тиче имамо све категорије саобраћајница, од 

градских магистрала (Булевар Николе Пашића), обилазнице око града (деоница државног 
пута првог реда број 1, од северне границе обухвата ГУП-а до надвожњака код мотела 
„Атина“) и планирани севени крак обилазнице ( након изградње поклопиће се са правце 
пружања државног пута I реда број 9), индустријске улице у склопу источне индустријске 
зоне „Невена“ и будућег складишно-дистрибутивног центра, стамбене улице и стамбене 
прилазе у бесправно изграђеном насељу „Обрад Лучић“.  

На обилазници, на делу где напушта трасу државног пута I реда број 1 планирана је 
раскрсница у нивоу са кружним током саобраћаја (км 849+023) у свему према графичком 
прилогу из плана. На прелазу будуће обилазнице преко железничке пруге ( планиран правац 
државног пута I реда број 9) планиран је надвожњак. Попречни профил обилазнице је 10м, 
коловоз 2x3.50m и обостране банкине ширине 1.50м.  

Регулација булевара Николе Пашића, на делу плана, је реализована. Уколико се створе 
услови, може се извршити реконструкција раскрснице са Индустријском улицом II, у 
раскрсницу са кружним током саобраћаја. Саобраћајнице у индустријским зонама се 
планирају са коловозима ширине 7м, а сервисне са 6м. Минимални радијуси десног 
скретања су 12м, на градским магистралама и у  индустријским зонама, а на стамбеним 
улицама 6м. 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, 
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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. 

Заштитни појас са сваке стране јавног пута има следеће ширине: 1)  државни путеви I 
реда, 20 m, 2) државни путеви II реда, 10 m, 3) општински путеви, 5 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. 

 
 Уз постојећу магистралну пругу, са источне стране, планира се изградња индустријског 

колосека (продужетак индустријског колосека „Јабланица“), који ће повезати дистрибутивни 
центар „Зелена зона“ са планираном  теретном станицом „Бунибродске ливаде“ источно од 
магистралне пруге. Дефинисање услова за изгрању индустријског колосека, као и заштитног 
појаса урадиће се кроз план детаљне регулације железничке инфраструктуре на подручју 
ГУП-а. 

Правила уређења и грађења у зони железничке пруге.  
Цевоводи  (гасоводи, 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 

 

2.2.2. Водопривредна инфраструктура 
Водовод-снабдевање водом  

Снабдевање корисника на подручју Плана врши се из централног система 
водоснабдевања Лесковца – водосистем “Барје“. 

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

 изградња цевовода профила Ø400 мм, пролаз испод пруге код надвожњака који је      
КМ Ø225 мм замењује се профилом Ø400 мм, до постојеће водоводне мреже профила                
С Ø350 мм у Ул. Индустријској II; 

 Изградња цевовода профила Ø300 мм до “зелене зоне“ и даље за правац Брестовац; 

 реконструкција свих цевовода од салонитних цеви;  

 изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама.  

Приликом реконструкције и изградње цевовода најмањи профил биће Ø100 мм, за мрежу 
везану у прстен, односно Ø80 мм, за водоводне линије које се слепо завршавају. Водоводна 
мрежа биће смештена у тротоар на одстојању од једног метра од ивице коловоза. Траса 
планираног водовода дата је у графичком прилогу. 

Бунари Б-6, Б-7 и Б-8 који су, пре пуштања у рад водосистема “Барје“, били у 
функцији водоснабдевања а који више неће имати ту намену могу се применити за 
друге делатности уз контролисану експлоатацију подземне издани. 

Комплекс тзв. Новог постројења са црпном станицом и даље остаје у функцији 
водоснабдевања и заједно ће са бунарима Б-9а, Б-11, Б-12, Б-15, Б-16, Б-17, Б-18, Б-19 
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и Б-20 чини резерву водосистему “Барје“ у случају неке веће хаварије на овом 
систему.   

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

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

водоснабдевања. 
Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у 

обзир потребну количину воде за гашење пожара у насељу у складу са Правилником о 
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.  

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

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

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

Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је 
минимум 1,5м, 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 0,4м у 
случају да је водовод изнад канализације. 

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

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

Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода 
Планира се градња канализационе мреже у новопланираним саобраћајницама унутар 

блока. Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу. 
На подручју сектора 1, 3а и 3б планиран је сепаратни систем канализације. На осталом 

подручју Плана биће општи систем канализације.  

Правила грађења.  
Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода одредити 

на основу хидрауличког прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø250 
mm, усвојити пречник цеви Ø250 mm 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  3m. 
Избор врсте цеви одредиће се пројектом а у зависности од статичких и динамичких 

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

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

Техничке услове и начин прикључења новопројектоване канализације као и прикључење 
појединих објеката одређује надлежна комумална организација. 
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2.2.3. Енергетска инфраструктура  
2.2.3.1. Електроенергетска инфраструктура 

На простору обухвата плана изграђен је систем електроенергетске мреже и то надземних, 
подземних водова  и трафо станаци различитих напонских нивоа,  а све у циљу што 
стабилнијег и квалитетнијег напајања електричном енергијом конзумног подручија. 
Планирана је изградња нових трафостаница и прикључних водова како би се енергетски 
опремили нарочито северни делови простора обухвата плана. 
Правила грађења.  
У заштитној зони далековода 110kV, мин 25m  обострано није забрањена  градња објеката 
и она је условљена  Техничким прописима за изградњу надземних ел.енергетских водова 
(Сл. лист СФРЈ бр. 65/88) уз израду студије (елабората) о односу далековода и планираних 
садржаја. За такву градњу неопходна је сагласност власника мреже.  
У заштитној зони далековода 35kV, минимално 10m обострано и у заштитној зони 
далековода 10кВ минимално 5м обострано није забрањена  градња објеката и  условљена је 
Техничким прописима за изградњу надземних ел. енергетских водова...(Сл.лист СФРЈ бр. 
65/88) тако да је неопходна  сагласност власника мреже.  
Електроенергетска мрежа  
Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине ел.енергије, напонског 
преноса 10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС  или зидане у 
централним зонама насеља. ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и 
планираних објеката.ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. У рубним 
зонама насеља ТС градити као СТС. ТС по правилу градити на сопственим парцелама, 
деловима парцела на којима се граде производни објекти, а које ће служити за 
напајање електричном енергијом оваквих објеката, зеленим површинама или на 
парцелама ЗЈН. Планирану 10kV мрежу у централним зонама насеља градити подземно. У 
рубним зонама насеља мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима. Мрежу по 
правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Нисконапонску мрежу 
градити ваздушно на бетонским стубовима и самоносоивим кабловским снопом (СКС). ТС по 
правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Кућни прикључак извести 
СКС-ом по важећим законским и техничким прописима. Јавну расвету поставити на 
постојеће бетонске стубове или независне стубове који се користе искључиво за светиљке 
јавне расвете. ЈР примарних саобраћаница мора бити на вишим стубовима, а детаље као 
што су број стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити главним пројектом у складу 
са условима надлежног Југословенског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним громобранским инсталацијама према важећим законским 
прописима.  
Услови за изградњу електроенергетске мреже  
Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према важећим 
законским прописима.  
Услови за изградњу Трафостанице 10/0,4кV 

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

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

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

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

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

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

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

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

- ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0.5m од темеља објеката и 1.0m од 
коловоза; по могућности мрежу полагати у простору зелених површина;  
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- 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 0.80m;  

- међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног 
оптерећења, а минимално растојање је 0.07m код паралелног вођења и минимално 0.2m 
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 
0.50m за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0m за каблове напона 35kV.  

- Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима несме бити мање од 
0.50m; 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 
0.5m за каблове 10kV, односно 0.4m 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 0.4m за каблове 
35kV или минимално 0.3m за остале каблове.  

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

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

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

Услови за надземну електромрежу  

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

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

- само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за 
стални боравак људи ( вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3m од 
објекта ( 10kV) или 5m 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 3m а износи најмање 15,0m,  

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

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

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

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

- за прикључке се користе самоносиви кабловски снопови,  

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

 
2.2.3.2. Топлификациона инфраструктура  
Не предвиђа се централизовано напајање корисника топлотном енергијом. 
Прикључењем Града Лесковца на систем гасовода, стичу се услови за прикључење и 
појединих корисника на исти.  
2.2.3.3. Гасоводна инфраструктура 

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

Правила грађења мерно-регулационих станица 
Мерно регулационе станице (МРС) градити у посебно грађеним зградама или металним 
орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу постављати у 
дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и 
надстрешница. До сваког објекта МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне 
саобраћајнице, мин.ширине 3 m. Планирана је изградња следећих МРС: 

Табела 6 - Планиране МРС на градској мрежи 

Назив 
МРС 

Назив и намена снадбевача Капацитет (м
3
/h) 

ГМРС  45.000 

МРС 1 Невена  

МРС 2 Југекспрес, Утензилија  

МРС 21 Зелена зона,  у оквиру простора Зелене зоне  

Правила грађења примарне гасне мреже 
Градска гасоводна мрежа (ГГМ) предвиђа се од челичних цеви, различитих пречника, са 
максималним радним притиском  у мрежи од 16 bar-а. 
За трасу гасовода првенствено се користи зелени појас у тротоару. У случају да не постоји 
могућност да се трасе гасовода води на овај начин, користи се слободни коридор у 
коловозној површини.  
Дубина укопавања гасовода је минимум 0,8m, мерено од горње ивице цеви до површине 
тла, а дубина укопавања изузетно на малим деоницама сме бити и до 0,6m, али то треба 
избегавати.  
Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице 
темеља) у зависности од притиска дата су у следећој табели: 

Табела 7 -Минимална дозвољена растојања гасовода 

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

до 3 1,0 

3 – 6 1,5 

6 - 12 2,0 
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Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних заштитних мера (већа 
дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода у заштитну цев итд), 
а што је приказано у следећој табели: 

Табела 8 - Минимална дозвољена растојања гасовода (варијанта 2) 

Објекат 
Минимално дозвољено растојање (m) 

укрштање паралелно вођење 

гасоводи међусобно 0,2 0,6 

од гасовода до даљинских топлодалековода, водовода и 
канализације 

0,2 0,3 

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

од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
електро каблова 

0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,3 0,5 

од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 

0,2 0,6 

од гасовода до бензинских пумпи - 5,0 

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

од гасовода до високог зеленила - 1,5 

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

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

Називни напон 
(KV) 

Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (m) 

од осе стуба-паралелно вођење до темеља стуба-укрштање 

до 1 1 1 

1 - 10 5 5 

10 – 35 8 10 

> 35 10 10 

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

Табела10 -Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасовода до                     
високонапонских електричних водова и телефонских водова 

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

1 – 35                          25 

> 35                         100 

телефонски водови                          10 

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

- на местима пролаза људи ..... 2,2m 
- на местима где нема транспорта и пролаза људи ..... 0,5m 

Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода положених на стубовима, до 
различитих зграда и објеката, морају бити већа или једнака вредностима у следећој табели: 
Табела 11 -Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода положених на                         
стубовима 

Зграде и објекти Растојање (m) 

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

5,0 
10,0 

2. Зграде са производима који по опасностима од пожара 
спадају у ниже категорије 

2,0 
5,0 
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- гасовод до 6 bar-а 
- гасовод од 6-12 bar-а 

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

4. Ближа шина железничке или трамвајске пруге 3,0 

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

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

1,0 

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

10,0 

8. Места испуштања растопљеног метала и извора отвореног 
пламена 

10,0 

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

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

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

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу ових: 

Табела 12 -  Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода  

Напон  (KV) Растојање (m) 

до 1 не мање од 1m 

1 – 35 не мање од 3m 

35 - 110 не мање од 4m 

до 380 не мање од 6m 

Укрштање гасовода са воденим препрекама: Прелази гасовода преко река, канала и 
других водених препрека могу бити подводни и надводни. Минимална растојања по 
хоризонтали између прелаза гасовода преко водених препрека и мостова дата су у следећој 
табели: 

Табела 13 - Укрштање гасовода са воденим препрекама 

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

узводно од моста низводно од моста 

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

20 20 

Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано-бетонске, металне и камене 
конструкције уколико се добије сагласност од организације у чијој се надлежности објекат 
налази. 
Гасоводи који се полажу на мостовима морају бити изведени од челичних бешавних цеви за 
пречнике мање од DN 300, а од шавних цеви за пречнике веће од DN 300, с тим да се 
обезбеди одговарајућа компензација. Гасоводи који се вешају на конструкцији моста, морају 
бити постављени тако, да искључују могућност нагомилавања гаса у конструкцији моста (у 
случају испуштања гаса). На обалама, код прелаза гасовода преко река и пловних канала, 
морају се поставити запорни органи. 
Дубина полагања гасовода код непловних водених препрека је најмање 0,5m, рачунајући од 
горње ивице цеви до стабилног дна или према условима које одреди надлежна 
водопривредна организација.  
На обалама река, у близини сваког прелаза морају се на видном месту поставити сталне 
ознаке  (код река, ширине до 50m, на једној обали). 
Укрштање и паралелно вођење гасовода са железничким пругама и јавним путевима: 
Укрштање се изводи тако да не угрожава, оштећује или функционално омета већ постојеће 
објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној близини. 
Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и 
железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора 
бити заштићен. Код постављања гасовода путем бушења испод јавних путева и када се 
гасовод укршта са железничким пругама, исти мора бити заштићен заштитном цеви. Када се 
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гасовод полаже испод јавног пута прекопавањем, може се положити без заштитне цеви, али 
са двоструком антикорозивном изолацијом која се мора извести 10m рачунајући од спољне 
ивице путног појаса. При укрштању гасовода са железничким пругама и јавним путевима, 
гасовод се води по правилу под углом од 90° у односу на осу колосека. Само изузетно се тај 
угао може смањити до угла од 75° (евентуално и 60°), уз документовано образложење.  
Услови за изградњу секундарне гасне мреже (дистрибутивне гасне мреже)  
Максимални радни притисак у наведеним полиетиленски дистрибутивни гасоводним 
мрежама је 4 bar. 
При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих 
флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да 
температура полиетиленске цеви не буде већа од 20°C. 
Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре, уколико не постоје други 
услови, узети према приложеној табели: 
Табела 14 -  Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре 

Минимално дозвољено растојање подземних 
гасовода од других објеката 

Укрштање (m) 
Паралелно вођење 

(m) 

Други гасоводи 0,3 0,3 

Топловод, водовод и канализација 0,3 0,3 

Подземни бетонски канали топловода 0,3 0,3 

Нисконапонски и високонапонски електро каблови 0,3 0,6 

Телефонски каблови 0,3 0,3 

Технолошка изолација 0,3 0,3 

Бензинске пумпе - 5,0 

Бетонскии шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

Темељ грађевинских објеката - 0,5 

Магистрални и региоинални путеви 1,35 1,0 

Локални путеви 1,0 0,5 

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава 
или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се 
дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена. У изузетним 
случајевима дистрибутивни гасовод се полаже и надземно, уз предузимање посебних мера 
заштите.  
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од 
услова терена). Изузетно дубина укопавања може бити и 0,5 m под условом да се предузму 
додатне техничке мере заштите. 
Минимална дубина укопавања (уколико не постоје други услови) при укрштању 
дистрибутивног гасовода са: 
а) железничким пругама износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до доње 
ивице прага; 
б) индустријским колосецима износи 1,0 m; 
ц) путевима и улицаmа износи 1,0 m. 
Изузетно дубине укопавања дистрибутивног гасовода може да буде већа од 2,0 m, при чему 
морају да се предузму додатне техничке мере заштите. 
При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је могуће, 
полаже изнад других инсталација и то под углом од 60-90°. Ако се положе испод 
инсталација, потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено 
најкраћим путем у хоризонт. пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2 m.  
При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод  полаже 
испод дна канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,0 m. Уколико је ова 
дубина укопавања мања потребно је изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. 
Ако се гасовод води кроз светли профил канала, он мора да се заштити челичном 
заштитном цеви и да се између основне и заштитне цеви угради термичка изолација. Крај 
челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 1,0 m од горње ивице канала, 
посматрано у хоризонталној пројекцији. 
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Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, 
односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј канала, уколико се 
претходним прорачунском провером утврди да је то могуће.  
Када се дистрибутивни гасовод положе испод пута, његовим подбушивањем обавезно се 
предвиђа постављање заштитне цеви. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа 
за минимум 1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.  
Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз претходно 
бушење испод пруге. Заштитна цев на пролазу гасовода испод железничке пруге мора бити 
дужа за минимум  5 m са једне и са друге стране пруге, мерено од осе задњег колосека, 
односно за минимум 1 m мерено од ножице насипа.  
Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику 
полиетиленске цеви и условима терена. За тла мале носивости и подводна тла 
дистрибутивни гасовод се обезбеђује од слегања, односно узгона. На косим теренима 
примењују се мере заштите дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла. Најмања 
светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода дата је у следећој табели: 

Табела 15 - Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода 

1. Најмања светла ширина рова без приступа радном простору 

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

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

2. Најмања светла ширина рова са приступоm радном простору 

 Најмања светла ширина, b (m) 

Спољни пречник Подграђен ров 
Ров који није подграђен 

Угао нагиба бочне стране 

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

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

преко 0,4 до 0,8 b = D + 0,7 

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

преко 1,4 b = D + 1,0 

 
2.2.4. Обновљиви извори енергије 

Даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора енергије и то за сопствене  
или за комерцијалне потребе (енергија се предаје електромрежи).  

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

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

 
2.2.5. Телекомуникациона инфраструктура 

Телекомуникациона мрежа на простору обухвата плана је делимично изведена, а основни 
циљ  је изградња и телекомуникационо опремање радних зона простора обухваћених 
планом, одговарајућим телекомуникационим централама међусобно повезаних оптичким 
примарним водовима, као и изградња секундарне телекомуникационе мреже. 
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Правила грађења.  
Комуникациони системи 

- ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода; 

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

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

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

- 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 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 m. 

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу 
потребно је у исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких 
каблова у приступној мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у 
ров са кабловима разводне мреже могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис 
корисника и крајњих корисника. Такође, у случајевима интензивне изградње где није могуће 
сагледати коначне потребе подручја, планирати резервне  ПЕ цеви. Завршавање цеви 
планирати у одговарајућим  приводним окнима. 
Кабловска канализација ће се градити односно реконструисати према следећим условима. 
Кабловска канализација се може поделити на главну, дистрибутивну и приводну. Као цеви 
за ТКК планирати флексибилне коруговане ПЕ цеви Ø 110, како би се повећао размак и 
смањио број ТК окана. Код реконструкција постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК 
праволинијска користити круте ПВЦ цеви Ø 110. При планирању кабловске ТК канализације 
потребно је следити следеће принципе: 
 Главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати 
само у изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и међусобног 
повезивања главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капацитета 
1200x2, 1000x2 и 800x2. У осталим случајевима користити окна мањих димензија 180x110, 
200x150 и 250x150. Дубина ових окана је до 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, уколико је могуће, 
предвидети полагање каблова и цеви у тзв. мини /микро ровове у путном земљишту и у 
градовима (у асфалтним површинама када нема слободних цеви ТК канализације и нема 
могућности њеног проширења, а урбанисти су сагласни са таквим решењем) – услови су 
садржани у Упутства ЗЈПТТ (ПТТ Весник бр. 7-8/2003. и 13-14/2003. год.) 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 
 

32 
 

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. Веома је важно да је локација дугорочно дефинисана и покривена сагласностима 
и дозволама.  
Планирати полагање оптичких каблова подземно по постојећим трасама ТК канализације, у 
рову или у мини/микро рову. На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне 
мреже или у случајевима када је потребно хитно решити захтев бизнис корисника 
(привремено решење) планирати полагање оптичких каблова ваздушно, по постојећим 
трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 
Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 
оправданост оваквог начина решавања приступне мреже (рурална брдско-планинска 
подручја) или као привремено решење где не постоје услови за кабловску приступну мрежу 
(немогућност добијања локацијске дозволе и слично). Краткорочним плановима предвиђамо 
коришћење CDMA технологије за бежичне приступне мреже. 
 Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових 
локација приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних 
станица мобилне телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација 
великих базних корисника, за потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже 
и за повезивање ТВ студија са ИП/МПЛС мрежом. 
При избору трасе оптичких каблова, уз поштовање техничких услова и прописа, тежи се 
минималним трошковима полагања каблова а кроз експлоатацију максималној доступности 
за брзо отклањање сметњи. Води се рачуна о следећем: 

- да је дужина кабла што мања; 

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

- да на траси нема клизишта; 

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

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

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

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

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

- да се избегавају водотокови; 

- да се избегавају трасе регионалних и путева вишег ранга; 

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

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

Мобилна телефонија 

- Комплекс за смештај објекта мобилне телефоније поставља се на простор који мора бити 
ограђен и око њега не постоји заштитна зона. У простор комплекса се поставља антенски 
стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица. Контејнери базних 
станица не могу да пређу 50% површине комплекса. Напајање електричном енергијом 
вршиће се из постојеће нисконапонске мреже. 
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- До комплекса за Објекат мобилне телефоније неопходно је обезбедити приступни пут 
минималне ширине 3m до најближе јавне саобраћајнице. 

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

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

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

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

2.2.6. 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, у оквиру комплекса (Зона 1 и 4), предвидети 
простор за плато, у циљу одвојеног сакупљања – примарне селекције и одношење 
комуналног отпада.  

2.2.7. Комплекс посебне намене  

У Зони 1 планиран је простор за изградњу комплекса ватрогасног дома чија је разрада 
прописана урбанистичким пројектом применом важећих закона и правилника за такву врсту 
намене и општих урбанистичких услова зоне у оквиру које се она налази –радне зоне 2 – 
„Невена“. 

2.2.8. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти (нова терминологија) 

Просторно-пејзажни објекти специјалне намене - првенствено имају функцију 
санитарно-заштитне зоне око радних зона, 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 процесу индустријске производње (прашине, гасова, дима 
и др.), стварање противпожарних препрека, заштита од буке, стварање слободних простора 
за одмор и освежење (повољан утицај на радника током посла), естетски заначај 
(оплемењивање индустријских комплекса). Предвиђено је у зони 2 за који се предвиђа 
израда ПДР-а, и у зони 3 а и 3б који се спроводи по ПГР-у .  

Напомена: Ови услови се примењују и као смернице за подручја где се Планом спроводе 
ПДР-је који ће се додатно радити. 
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2.3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОСТОРНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ОСТАЛИХ 
ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА  

2.3.1.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 кроз ПДР-је. 

Комплекси у оквиру постојећих радних зона, који су заступљени у јужном делу подручја 
плана, се уређују у складу са савременим потребама уз могућност уситњавања и 
укрупњавања у складу са прописаним условима за формирање грађевинских парцела 
парцелацијом постојећих. Нове радне зоне се уређују према усвојеним програмима, 
разрадом на нивоу ПДР-је /целина 3д и 4б/, сем целине 4а за коју је започета реализација, 
те се простор уређује у складу са разрадама из предходног периода као стеченим 
урбанистичким обавезама које се уграђују и допуњују у ПГР-у. У радним зонама, претежно 
дуж главних градских саобраћајница, дозвољено је формирање комплекса услужних 
делатности –комерцијалне намене /станица за снадбевање моторних возила горивом, 
продајних салона, мегамаркета и сл./. Прилази комплексима се планирају преко сервисних 
саобраћајница у оквиру којих се они инфраструктурно опремају. Око и унутар комплекса 
неопходно је применити систем заштите од пожара и акцидентних ситуација.  

За гравитационо подручје северног дела града планирана је изградња православног 
храма на локацији у оквиру стамбене зоне, зона 2б. На парцели верског објекта, поред 
богомоље, могу да се нађу и други управно-административни, образовно-културни, 
резиденцијални и комерцијални садржаји са слободним, уређеним површинама 

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. 

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

 

Табела 16 - Табела основних и компатибилних намена 
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 Јавне службе + + + - - - + + - - - - 

Зеленило - + + - + + - - - - - - 

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

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

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

Становање + + + + + + + + + - - - 

Услуге + + + + + + + + + - - - 

Привређивање + + + + + + - + + - - - 

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

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

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

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

2.3.2. Локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 

Урбанистичким пројектом  за урбанистички-архитектонску разраду локације, може се 
утврдити промена и прецизније дефинисање планираних намена, у оквиру планом 
дефинисаних компатибилности, без спровођења процедуре измене плана. 
Урбанистички пројекат ради се за целину дефинисану планом (грађевински комплекс). 
(минималном и максималном) парцелом, датим у поглављу 3.1. 
 
За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП), предвиђа се следећа локација: 
УП1 – простор  у зони 1, планиран за изградњу ватрогасног дома, на локацији у оквиру радне 
зоне и чине га: КП (целе и делови) бр. 1886/1, 1886/5, 1886/8, 1886/9, 14293/2, 1887/1, 1887/2, 
1888/1, 1888/2, 1891/1, 1891/2, 1894, 1895, 1898, 1899/2, 1900, 1903, 1904, 1905, 1906/1, 
1906/2 КО Лесковац. 
 

2.4. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

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 система даљинског грејања или 
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. 

 

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

У обухвату плана није евидентирано културно, ни природно наслеђе. 
 

2.5.1. Општи услови и мере  заштите животне средине, и живота и здравља људи 

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

 коридор државног пута првог реда Е75 (М1), као и коридори државних путева другог 
реда са саобраћајним оптерећењем већим од 2000 возила/дан; 

 подземне и површинске воде разноврсним токсичним материјама које се користе у 
индустрији и пољопривреди (лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива и сл.), 
неразградљивим материјама (пластика и сл.) и кабастим отпадом из домаћинстава. 
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Основни циљ коме се тежи уређењем простора јесте: заустављање деградације и 
унапређење квалитета животне средине.  

Применом мера заштите, потребно је побољшати укупан квалитет животне средине: 
 унапредити квалитет становања; 
 превентивно штитити планиране активности /првенствено у радним зонама/, у циљу 

спречавања потенцијалних будућих загађења; 
 ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 
 прикључити што већи број корисника на централизовани систем грејања (топловод или 

гасовод); 
 уредити планиране пешачке и бициклистичке коридоре у циљу глобалног усмеравања 

грађана, на смањење коришћења моторних возила;   
 успоставити зоне заштитног зеленила око железничке и путне инфраструктуре (пруге и 

градских магистрала – саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила). 
 

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

2.6.1. Јавне саобраћајне и пешачке површине 

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

Тротоари и пешачке стазе 
 максимална вредност попречног нагиба уличних тротоара и пешачких стаза, управно 

на правац кретања, треба износити 2%;  
 у коридорима основних пешачких кретања не постављати стубове, рекламне паное 

или друге препреке;  
 делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., који се налазе 

непосредно уз пешачке коридоре, треба уздигнути најмање 3,00m; a доње делове 
крошњи дрвећа, треба уздигнути најмање 2,50m, у односу на површину по којој се 
пешак креће.  

Пешачки прелази 
 место пешачког прелаза треба бити јасно означено, тако да се разликује од подлоге 

тротоара;  
 пешачки прелаз треба бити постављен под правим углом у односу на тротоар;  
 за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити 

закошени ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45 cm и максималним 
нагибом закошеног дела од 20% (1:5).  

Места за паркирање 
 места за паркирање возила, која користе лица са посебним потребама, у колико 

постоје могућности, треба предвидети у близини улаза у објекат (вишепородични 
стамбени, стамбено-пословни и пословно-стамбени; објекат пословне и друге 
намене);  

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

 број потребних паркинг места одређује се према следећим нормативима:   
 на паркиралиштима уз вишепородичне стамбене, стамбено-пословне и пословно-

стамбене објекте, и уз објекте осталих намена за јавно коришћење, предвидети 
најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;  

 на паркиралишту уз бензинску пумпу, предвидети најмање једно место, од укупног 
броја места за паркирање.  
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2.6.2. Прилази до објеката и знакови за орјентацију 

Прилазе до објеката предвидети се на делу објекта чији је приземни део у нивоу 
терена или је мање уздигнут у односу на терен.  
Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се:  

 рампама за пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до 76 cm;  
 спољним степеницама и степеништем и подизним платформама, за висинску разлику 

већу од 76 cm. 

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: Прилагодити коришћењу лица са посебним потребама у 
простору:  

 најмања ширина степенишног крака треба бити 120 cm;  
 најмања ширина газишта треба бити 30 cm, а највећа дозвољена висина степеника 15 

cm; чела степеника у односу на површину газишта требају бити благо закошена, без 
избочина и затворена, у контрастној боји у односу на боју газишта; 

 између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама;  
 површина подеста на удаљености од најмање 50 цм од почетка силазног степеништа 

треба имати различиту тактилну и визуелну обраду;  
 степеник у дну степенишног крака треба бити увучен у односу на површину којом се 

крећу пешаци.  

 
Подизне платформе: Савладавање висинских разлика до висине од 90 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.  
 

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

 

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

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

 

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

Правила грађења дефинисана су као: скуп услова за парцелацију и правила за изградњу 
објеката (као општа и правила по наменским и функционалним подцелинама). 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 
 

38 
 

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

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

 Минимална површина парцела у радним зонама....................................... 1000m2 

 Минимална површина парцела за ватрогасни дом.................................... 1500m2 

/нajмaњa ширинa уличнoг фрoнтa 20,0m, пoд услoвoм дa je oбeзбeђeн кoлски прилaз нa 
грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 3,0m - слoбoдaн или прeкo приватног прилаза/.  
         У посебним случајевима се формира грађевинска парцела којом се одређује земљиште 
за редовну употребу изграђених објекта, као земљиште испод објекта и земљиште око 
објекта у површини која је одређена као минимална за формирање нових грађевинских 
парцела за зону у којој се објекат налази. 
 
3.1.2. Општа правила грађења  

 Свака грађевинска парцела мора имати колски и пешачки прилаз са јавне површине; 
 Дефинисани положај грађевинске линије у односу на регулациону је обавеза, док је 

приказ физичких структура орјентациони;  
 У случају фазне реализације, максимална спратност мора бити услађена са величином 

парцеле одређене за фазу, а фаза мора представљати независну функционалну 
целину;  

 На графичком прилогу – План саобраћаја, приказана је оптимална (препоручена) 
спратност за подцелину; 

 Врста објеката с обзиром на начин изградње на грађевинској парцели је: 

 слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле); 

 у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 
парцеле); 

 у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне линије 
грађевинске парцеле); 

 За формирање нових комплекса у оквиру радних зона важи: 

 Минимална величина парцеле производних и комерцијално-пословних 
комплекса (велетрговине, складишта, хипермаркети и др.) је 1000м2; 
минимална ширина парцеле – фронта према улици је 20м; 

 Комплексе организовати тако да се: комерцијални објекти, административно-
управна зграда и садржаји којима приступају посетиоци (изложбени салони, 
продајни простори и сл), позициониранирају према јавној површини (улици), а 
производни објекти  у залеђу парцеле; 

 Дозвољена је изградња већег броја објеката на једној грађевинској парцели. 
Објекти су најчешће слободностојећи, а могу се груписати на различите начине 
у оквиру комплекса; 

 Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле визуелно 
заклонити објектима или зеленилом; 

 Дозвољава се постављање рекламних стубова –билборда, максималне висине 
16м;  

 У оквиру комплекса предвидети простор за плато, у циљу одвојеног 
сакупљања - примарне селекције и одношење комуналног и индустријског 
отпада; 

 Индустријски, складишни, стамбени, пословни и др. објекти не могу се градити на 
растојању ближем од 25m, рачунајући од осе крајњег колосека (заштитни пружни 
појас); 

 На растојању мањем од 25m могуће је планирати уређење простора: изградњом 
саобраћајница, паркинг простора и зелених површина. Високо растиње мора бити на 
растојању, већем од 10m, у односу на осу колосека железничке пруге. 

 Колски прилази парцелама су мин. ширине 5m; 
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 Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступнoг 
путa и неможе бити нижа од ње; 

 Паркирање решити на грађевинској парцели, у нивоу или етажно. У случају решења 
гаражирања у објекту (подземно и сл.), приступ гаражи предвиђа се из унутрашњег 
дворишта, преко интерног приступа (саобараћајнице). Потребан број паркинг места 
одредити у складу са наменом, према следећој табели. 

Табела 17 - Нормативи за паркирање по наменама (објектима) 

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Једно 

паркинг 
место на: 

Администрација, 
индустија,  
занатство,  
рекреација 

Управно-административни објекат 
м

2 

запослен 
40-60 
5-7 

Комунална предузећа 
м

2 

запослен 
23-35 
7-9 

Агенције 
м

2 

запослен 
25-35 
3-5 

Пословни простор 
м

2 

запослен 
45-60 
7-9 

Банке, поште 
м

2 

запослен 
30-45 
5-7 

Спортски објекти 
гледалаца према макс. 

капацитету 
8-12 

Индустрија 
м

2 

запослен 
100-150 

15-50 

Електросервис 
м

2 

запослен 
30-60 
4-6 

Занатске радње 
м

2 

запослен 
60-80 
3-5 

Магацини и складишта запослен 3-5 

Продавнице 

Робне куће 
м

2 

запослен 
100-150 

25-60 

Супермаркети м
2 

50-80 

Мешовита трговина м
2 

20-40 

Млекара, продавница хлеба м
2 

30-600 

Посластичарница м
2 

40-80 

Дуван, новине м
2 

20-30 

Пијаца тезга 4-6 

Техничка роба м
2 

25-50 

Угоститељски објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије 
собе 3-5 

 кревети 5-8 

Здравствени објекти Домови за старе кревети 5-10 

 
   Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo 

висинe oд 2,20m (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa). Зидaнe и другe врстe oгрaдa 
пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и 
кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Врaтa и кaпиja нa уличнoj 
oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje.  
 

3.1.3.    Правила грађења по наменским и функционалним зонама или целинама 
 

Зона 1 - Радна зона "Невена"   
   Задржава се постојећа, доминантна намена -привређивање која је заступљена у виду 

хемијске индустрије,  складишта, сервиса, услуга и сл., која се даље унапређивање и 
уводе се нови производни програми који нису у супротности са њом према 
савременим захтевима; 
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 Дозвољава се изградња објеката пратећих намена које су компатибилне са основном 
(компатибилне производне делатности, услужне делатности, саобраћајни терминал, 
мешовито пословање, зеленило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, ватрогасна станица и сл.), а у складу са приказаним у Табели 16.;  

 Даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће се према следећим 
правилима: 

1) за реактивирање и трансформацију постојећих комплекса важи: 
 код доградње или нове изградње у оквиру постојећих комплекса макс. Степен  

заузетости је 60%; 

 индекс изграђености парцеле макс. 2,0; 

 спратност макс. П+2 (до 16м –осим технолошких објеката);  

 технолошке и саобраћајне површине макс. 25%; 

 зелене површине мин. 15%; 
2) за нове комплексе дефинисани су следећи урбанистички показатељи: 

 индекс заузетости парцеле је маx. 40%; 

 индекс изграђености парцеле макс. 1,5; 

 спратност макс. П+2, обjeкти мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje, 
aкo нe пoстoje смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхничкe прирoдe. 

 технолошке и саобраћајне површине маx. 20-40%; 

 зелене површине мин. 40-20%; 
 Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15 m; 
 Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, а не 
    мање од 5 m;  
 Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминану намену. 
 

Зона 3 - целина 3а и 3б – Заштитне зелене површине - просторно-пејзажни објекти 
специјалне намене (нова терминологија) 
  
Заштитно зеленило чине санитарно-заштитне зоне у оквиру радних зона, између радне и 
стамбене зоне, зеленило око објеката електроенергетске инфраструктуре -трафостаница и 
испод коридора високонапонских далековода, и зеленило око објеката водопривредне 
инфраструктуре.  
Зелено радне зоне класификује се у две групе: спољно зеленило - подигнуто изван 
производног простора и служи као заштита од шкодљивих емисија (гасова, пара, прашине) 
или пак трба да ограничи непожељне ефекте продирањем у погоне, унутрашње зеленило - 
подигнуто у фабричком производном простору има карактер ограниченог коришћења, јер га 
користе само радници фабрике. 

Санитарно-заштитне зоне су уређене територије између извора загађења-индустрије и 
стамбене зоне града различите ширине. Ширина тог појаса зависи од степена штетности 
емитованих материја, количине емисије и имисије и нивоа буке; у вези са тим је утврђено 
пет класа индустрије са препоручиним ширинама: I класа - 1000 m, II - 500 m, III - 300 m, IV - 
100 m, V - 50 m. Обзиром да се оптимална ширина појаса ретко може постићи у зони се могу 
наћи и складишта, депоније земље, гараже и паркинзи, односно 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.  

Непосредно испод трасе коридора високонапонских далековода не предвиђа се садња 
лишћарског и четинарског дрвећа и виског шибља, већ само формирање травњака и садња 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 
 

41 
 

ниског жбуња. Максимална висина вегетације је 3 m јер је прописана висина проводника 
(водова) мин 8 m, а сигурносно растојање између проводника и круне засада је мин 5 m. У 
оквиру тог појаса могу се задржати постојеће пољопривредне површине (ливаде и оранице) 
са наменом за трајну биљну приозводњу са коришћењем стандардане агротехничке 
опремеи механизације без ограничења. На ширем подручју испод траса коридора на 
минималној удаљености 10 m може се садити висока вегетација, препоручено је формирање 
тампон зона по ободу према другим  наменама. Те зоне су састављене од више редова, у 
зависности од ширине саме зоне, са местимичним продувним и визурним прекидима и 
продорима. Имају пре свега заштитну функцију, али и декоративну функцију и улогу у 
зонирању простора, односно структурирању зона.  

У санитарно-заштитним зонама око објеката електроенергетске и водопривредне 
инфраструктуре, односно објеката намењених водоводу и трафостаница, формира се 
заштитно зеленило са истим функцијама као и 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.  

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

 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);  

Рибњаци Уколико се јави потреба за изградњу рибњака на планираном зеленилу, тј. на 
пољопривредном земљишту (по садашњој намени) у кориту реке Ветернице потребни су 
сагласност надлежног министарства и Водни услови од ЈВП ''Србијаводе'' уз основне 
техничке услове. 
До формирања функционалног просторно-пејзажног објекта специјалне - заштитне намене, 
оставља се могућност одвијања пољопривредне производње, према правилима уређења и 
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грађења који важе за сектор 5, 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.  

Зона 4 - Целина 4а - Нова "зелена“ зона / западни део 
 Дозвољена је изградња објеката, доминантне намене - складишта (хладњаче, 

сушаре, шпедициони центар, административни објекти и др.) и прехрамбена 
индустрија (у функцији прераде и дистрибуције пре свега пољопривредних 
производа); 

 Дозвољава се изградња пратећих намена које су компатибилне са основном - 
услужне делатности –саобраћај (у функцији дистрибуције и извоза пољопривредних 
производа), мешовито пословање, зеленило и објекти пратеће саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре; 

 Даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће се према следећим 
правилима: 

 индекс заузетости парцеле је маx. 40%; 

 индекс изграђености парцеле макс. 1,5; 

 индекс изграђености парцеле макс. 1,5; 

 спратност макс. П+2, обjeкти мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje, 
aкo нe пoстoje смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхничкe прирoдe.; 

 технолошке и саобраћајне површине маx. 30%; 

 зелене површине мин. 30%; 
 Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 20 m; 
 Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, а не 

мање од 5 m;  
 Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминану намену. 

Напомена: У оквиру зоне 4 - Целина 4а - Нова "зелена“ зона / западни део / налази се 
зона санитарне заштите III где важе посебна правила уређења и грађења. 

 

Посебна правила уређења и грађења санитарне заштите зоне III – шира зона 
У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на 
изворишту, и то: 
 1. трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју 
директно или индиректно уносити у воде; 
 2. производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не 
смеју директно или индиректно уносити у воде; 
 3. комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 
 4. испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 
постројења; 
 5. изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 
 6. експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина; 
 7. неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и 
других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем 
или цурењем; 
 8. неконтролисано крчење шума; 
 9. изградња и коришћење ваздушне луке; 
 10. површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире 
подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису 
у функцији водоснабдевања; 
 11. одржавање ауто и мото трка. 
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3.2.Пољопривредно земљиште 
 

Зона 5 
Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се 

користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о 
пољопривредном земљишту, Основама заштите, коришћења и уређења пољопривредног 
земљишта (плански документ ради очувања расположивог пољопривредног земљишта), као 
и ПГР-ом, другим урбанистичким плановима. Обрадиво пољопривредно земљиште може да 
се користи у непољопривредне сврхе у следећим случајевима: за подизање шума, 
вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту ( и то најчешће 
четврте и пете катастарске класе по претходно прибављеној сагласности министарства); за 
експлоатацију минералних сировина (по претходно прибављеној сагласности министарства); 
и у другим случајевима ако је утврђен општи интерес на основу закона, уз плаћање накнаде 
у случају промене намене. У тим случајевима, као и када су предвиђене друге 
компламентарне намене кроз урбанистичке планове, непољопривредне делатности треба 
да користе земљиште слабијег бонитета. Обрадиво пољопривредно земљиште не може да 
се уситни на парцеле чија је површина мања од пола хектара.  

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, 
нарочито обрадивог више бонитетне класе на коме по Закону нема изградње (осим под 
посебним условима) на пољопривредном земљишту, генерално, се могу градити и следећи 
објекти: објекти у функцији пољопривреде, прераде и финалне обраде производа 
пољопривреде (економски, помоћни, пословни, подизање расадника); објекти 
инфраструктуре (и у тим случајевима се препоручује земљиште ниже бонитетне класе); 
водопривредни, комунални и други објекти техничке инфраструктуре; простори и објекти за 
експлоатацију минералних сировина; комплекси за потребе туризма, рекреације и др. 

Међутим како је Нова радна ''Зелена'' зона осмишљена за дистрибуцију и прераду 
пољпривредниох производа, са објектима у функцији пољопривреде, прераде и финалне 
обраде производа пољопривреде, сматра се непотребним да на пољопривредном 
земљишту у обухвату Плана дозволи градња објеката са истом наменом. 
На пољопривредном земљишту у обухвату је дозвољена градња следећих објеката: 

 Стакленици и пластеници:. У циљу побољшања пољопривредне производње на 
пољопривредном земљишту је дозвољена изградња или постављање стакленика и 
пластеника. Минимална удаљеност од међних линија је минимално 5,0 m.  

 Виноградарско - воћарске куће: Дозвољава се изградња или постављање помоћних 
објеката за пољопривредну производњу (кућице за оставу алата, воћарско – виноградарске, 
повртарске, цвећарске, и др. Кућице, мањи магацини). Услов је да се најмање 70% 
површине парцеле мора користити као воћњак или виноград. Минимална удаљеност од 
границе суседне парцеле су 2,0 m, а од суседног објекта 10 m. Површина објекта износи 
макс. 25,0 m2 (затворени део објекта). Дозвољена је изградња надстрешница, лођа, трема, 
пергола испред и у склопу објекта, с тим да тада укупна површина објекта износи највише 30 
m2. Висина објекта треба да је макс. 4,0 m до слемена. Парцеле на којима постоје изграђене 
виноградарске кућице задржавају се у затеченом стању. 

Осим изградње виноградарских кућица, бунара, пољског нужника, мањих магацина за 
смештај поврћа и воћа (површине до 30 m2, висине до 4 m) и слично, не дозвољава се 
изградња других објеката. Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине 1,40 
m (ограда може бити жива зелена или жичано плетиво и сл) која се поставља тако да 
стубови ограде буду на земљишту власника. 
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се израдом Планова детаљне 
регулације за следеће зоне. 

1.1. Зоне становања (2а и 2б); 

1.2. Зону пословања (3д и 4б); 

1.3. Зону водног земљишта - реке Ветернице (3ц); 

1.4. Зону ДП 1. реда број 1 – стари ауто пут М1 (6); 

1.5. Саобраћајне површине и објекти код којих се постојећа регулација мења или 
формира нова, a планом није дато довољно елемената за њено спровођење; 

1.6. Површине и објекти инфраструктуре код којих се постојећа регулација мења 
или формира нова, a планом није дато довољно елемената за њихово 
спровођење. 

Границе Планова детаљне регулације приказане су на графичком прилогу. 
 

4.1.Грађевинско земљиште 

4.1.1. Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела  

Важе смернице које су прописане у поглављу 3.1.1., а допуњују се смерницама  
прописаним у ГУП-у Лескоцвац 2020. 
 
4.1.2. Општа правила грађења  
   Важе смернице које су прописане у поглављу 3.1.2., а допуњују се смерницама  
прописаним у ГУП-у Лескоцвац 2020. 
 
4.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним зонама или целинама 
 
Зона 2 -целине 2а и 2б– породично становање у неформалном насељу „Обрад Лучић“ 
 Стамбени (породични) објекти – површине планиране за предметну изградњу су у 
највећем проценту изграђене. Простор за повећањем капацитета има у мањем проценту 
(различито по целинама). Планирана је изградња „непопуњених“ парцела, парцелација и 
изградња нових објеката (формирање нових грађевинских парцела), реконструкција, 
доградња и надградња постојећих објеката.  
 Задржава се постојећа, доминантна намена – породичног становања.  
 Дозвољава се изградња објеката пратећих намена које су компатибилне са 
доминантном (нови православни храм, услужне делатности, мешовито пословање - трговина 
на велико и мало, мала привреда под одређеним условима,  радне зоне - мањи производни 
погони,  објекти и површине јавних намена и објекти комуналне инфраструтуре и сл.). 
 Правиала грађења:  Важе смернице које су прописане у поглављу 3., а допуњују се 
смерницама  прописаним у ГУП-у Лескоцвац 2020. 

  -целине 2а и 2б –јавни просторно-пејзажни објекти: 
Важе смернице које су прописане у поглављу 3.1.3. и допуњују се следећим: 

Поред заштитног зеленила, које је доминантно у планском обухвату, обзиром на претежне 
намене, у оквиру зона породичног становања издваја се још једна категорија зеленила. То су 
зелене површине намењене оплемењивању изгледа стамбене зоне и служе као места 
одмора становницима. Дакле, зеленило јавног и ограниченог коришћења (паркови, скверови, 
блоковско зеленило, дрворед) поред заштитне имају декоративну и социјалну улогу. 
Зона 3 - целина 3д - Радна зона "дуж државног пута 1.реда бр.1 (М1)-запад" 

Пословни - производни објекти - Површине планиране за предметну изградњу су 
неизграђене и комунално неопремљене. 

Правиала грађења: Важе смернице које су прописане у поглављу 3.1.3., а допуњују 
се смерницама прописаним у ГУП-у Лескоцвац 2020. 
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Зона 4 - целина 4б - Нова "зелена“ зона / источни део 
Привредни објекти - Површине планиране за предметну изградњу су неизграђене и 

комунално неопремљене. 
     Правиала грађења: Важе смернице које су прописане у поглављу 3.1.3. - Сектор 4а 

- Нова "зелена“ зона / западни део /, а допуњују се смерницама прописаним у ГУП-у 
Лескоцвац 2020. 

4.2.Водно земљиште 

Зона 3 - целина 3ц 
На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде и 

одржавања водотока као и објеката инфраструктуре у складу са ГУП-ом. 
Дозвољена је и изградња објеката компатибилних водном земљишту (под условом да се 
обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним 
законом) и то: 
а) објеката за туристичко-рекреативне и спортске сврхе;  
б) пратећих објеката (шанк-барова, просторија за пресвлачење и сл);  
в) дрвених сојеница, сплавова и настрешница;  
г) објеката партерног уређења, опреме, мобилијара, и сл);  
е) системи за пречишћавање вода. 

 Правиала грађења: Важе смернице које су прописане у ГУП-у Лесковац 2020. 

5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се : 
 урбанистичким плановима /плановима детаљне регулације: за целине/у за које је

планом прописана обавеза њихове израде.
 урбанистичким пројектима: за целине/у за које је планом прописана обавеза

њихове израде.
 издавањем локацијске дозволе, на основу правила уређења и правила грађења;

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План Генералне Регулације урађен је у пет примерака у аналогном облику, који су 
оверени и потписани од стране председника Скупштине Града Лесковца и шест примерака у 
дигиталном облику, од којих: један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља 
архиви Скупштине Града Лесковца; три примерка у аналогном и један у дигиталном облику 
органу градске управе надлежном  за његово спровођење; један примерак у аналогном и 
дигиталном облику се доставља архиви ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац; 
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.  

План Генералне Регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Града Лесковца".  




